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Materiale til  
sæsonstart 2019 
Kære leder,  
  
Mange kredse starter den nye sæson efter sommerferien med et fælles kredsmøde. Skal 
I have et fælles kredsmøde efter sommerferien? Så kommer der her to komplette forslag 
til møder. 

Tør du? 
“Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert” 

Pippi Langstrømpe 
 
FDFere er modige. Hver uge er du som leder med til, at børn og unge får et ståsted gennem 
FDF. I det trygge finder de modet til at synge med på en sang, spise en orm, få en ny ven 
eller noget fjerde. Med dette materiale vil vi understøtte, at lederne kan lave et sjovt ”Tør-
du?–møde”, hvor børn og unge leger sig til mere mod – fra deres ståsted.  
 
Hvis du vil invitere flere børn, unge og voksne til FDF, og se hvor modige de vil blive, kan 
du bruge plakaterne, og postkortene, der blev udgivet sidste år. Dem finder du her. 
https://fdf.dk/nyheder/nyt-pr-materiale-om-mod/ 
 

Mod er noget børn, unge og forældre peger på, som det man 
får med hjem fra FDF. En tro på at man kan klare mere end 

man selv tror, og at man kan få lov til at vokse i et fæl-
lesskab uden at blive dømt for hvem man er.   
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Det gode møde 
Skab en oplevelse 
Noget af det, som skaber gode møder i 
FDF er gennemførte oplevelser. Alt fra 
valg af aktiviteter til udklædning, stem-
ning, rekvisitter, planlægning, ledernes 
engagement og meget andet er med til at 
skabe rammen om en helhedsoplevelse, 
som børnene kan tage med sig hjem. I de 
følgende afsnit har vi forsøgt at give et 
bud på nogle af de overvejelser I kan tage 
med i jeres planlægning, når I skal sam-
mensætte sæsonopstart i netop jeres 
kreds. 

Leg med    
  
Vi vil opfordre til, at man lever sig ind i de 
roller, man har i de enkelte aktiviteter. 
Børn elsker voksne, der leger med og har 
noget på hjerte. De vil gerne lege med, 
hvis I også leger med. 

Relationerne på tværs styr-
kes 
Ved at starte sæsonen med et fælles-
møde, giver det både ledere og børn mu-
ligheden for at møde alle kredsens med-
lemmer. Måske udveksles der gode 
sommerlejrminder, måske 
skal sidste sæsons ledere 
have et kram eller en le-
der skal høre om en an-
den leders sommer-
ferie. Fællesmødet er 
grobund for at ud-
vikle de nydannede 
relationer, og styrke 
de etablerede. Ud-
fordringen bliver at 
lave et program der 
er relevant for alle al-
dersgrupper samt tage 
godt imod de nye børn 
og forældre, der måtte 
komme sådan en dag.  

Kredsens egne traditioner  
Sæsonens første møde rummer i mange 
kredse et hav af traditioner og værdifulde 
aktiviteter. De to møder i dette materiale 
rummer begge luft til at lægge jeres egne 
lokale traditioner ind i mødet. Vil I gerne 
afholde et kortere møde, kan I også sag-
tens vælge mellem aktiviteterne og fylde 
jeres egne traditioner ind i stedet. 

Giv børnene noget med hjem 
En pointe fastholdelsesrapporten   (2018) 
er at gøre klart for børnene, hvad de tager 
med sig hjem fra møderne i kredsen. Med 
det er der ikke tænkt fysiske ting, men i 
højere grad oplevelser, læring og udvik-
ling. Børnene vil gerne føle at de lykkes 
med ting, og at de udvikler sig på områ-
der, som lederne har tillagt værdi. Noget 
af det børnene vil kunne tage med sig 
hjem fra begge mødeforslag, er naturligvis 
mod. Alt efter hvor børnenes egne græn-
ser har været før mødet, vil de sandsyn-
ligvis have flyttet dem en smule hver især. 
Alt efter hvordan I strukturer mødet vil 
børnene også opleve styrket samarbejds-
evne, sammenhold, forståelse for andres 
livssituationer samt indsigt i det ansvar vi 
alle må tage for vores fælles verden. Prøv 
selv at spotte flere ting I synes børnene 
vil kunne tage med sig hjem fra de for-

skellige aktiviteter. I kan også prøve at 
tage tankegangen med ind i jeres 

almindelige mødeplanlægning 
og se hvordan det påvirker 

jeres møder.
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Fælles fiskemøde  
Dette er fællesmøde om fisk. Alle kender 
til fisk. Nogle fisk er orange, andre har 
tænder, og nogle er små som en musling.  

Første fællesleg - Alle er 
skidtfisk 
Frugtsalat i nyfortolkning. Man kan være 
gedde, torsk eller makrel. Hvis man øn-
sker alle, bytter plads, kan man råbe 
’skidtfisk’.  
Hvis du ikke kender legen, kan du finde 
den på legedatabasen.dk 

Skidtfiskenes vej til suppen 
Et løb om få fiskedele til at blive en fiske-
suppe.  
 
Kredsen deles i fire hold, som starter på 
hver sin post. Efter 10 min. Bytter man 
post med ’urets retning’. Hvis man er 
mange, kan man lave flere versioner af sin 
post.  

Post 1 
Vi snitter til fiskesuppen samtidig med, at 
vi snakker om hvad der er gået i fisk for 
dig. Lederen lægger ud med at fortælle 
om en dag, hvor alt gik i fisk. Børnene 
spørger ind, og fortæller selv om dagene 
hvor det går i fisk.  
Spørg gerne indtil hvor-
for de synes det var 
gået i fisk, og hvor-
dan det kunne 
have været an-
derledes.

 

Post 2   
På havnen er de gode til at kaste, og er 
man ny i faget må man lære hurtigt. Fi-
skeren kaster fiskedele fra sin kutter til 
havnekajen, og det skal I også øve jer i. I 
vil nemlig rigtig gerne have fingrene i de 
lækre fiskedele til jeres suppe.  
 
Opstilling 
Der laves en firkantede bane. Banen op-
deles i otte lige store firkanter. I midten 
(med fire firkanter på hver side) laves en 
afskærmning, så man ikke kan kigge fra 
den ene til den anden side. Det kan gøres 
med en pressening, noget stof eller et par 
bord. I de fire firkanter, skrives der hhv. 1, 
2, 3, 4. Dette gøres på begge halvdele af 
banen.  
 
Regler  
Holdet deles i to - et hold skal kaste, det 
andet skal gribe. En starter med en spand 
med fiskedele, og på gribeside, er der 
også en med en spand. Så råber kasteren 
et tal mellem 1 og 4, og kaster en fiskedel 
derhen, og griberen kan forhåbentlig nå at 
gribe delen med sin spand. Efter et par 
kast, bytter man kaster og griber med de 
næste i rækken af ens holdkammerater.  

Post 3  
Når børnene kommer til denne post, skal 
de overtale en af de voksne som er er 
klædt ud som fisker, til ikke at smide fi-

skedelene ud, men I stedet at hver en-
kelt fiskedel skal gives til holdet.  

Eksempelvis 
Fisker: Jamen så smider jeg det 
her stykke ud, det er alt for stort 
til jer.  
Børn: Neejjj fisker, giv det til os. 
Fiskedelen der er vigtig for at Al-
fred kan få mad i dag. Han spiser 
ellers kun om onsdagen, men i 
dag skal han have fiskesuppe. 
Synes du ikk, også?  

Hjælp meget gerne børnene med 
at finde på sjove råb.
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Post 4 
Her skal holdet røre ved en levende fisk, 
en krabbe eller deslige. Hvis man ikke kan 
skaffe fisketing, kan man lave en fiske-
kimsleg med eksempelvis torskerogn, sal-
tede sild, stenbiderrogn og fiskeboller. 

Fiskesuppe 
Da alle de gode fiskerester er kom-
met til fiskegryden, laves der fi-
skesuppe ud af delene. Da der 
har været en snitte-post, burde 
tingene være klar til gryden. 
Mens den koger kan man lege en 
fællesleg.    

Anden leg - Fiskemut-
ter 
En vælges som fiskemutter, og går 
lidt væk fra de andre, samt kigger væk. 
Alle holder fast i et langt reb med begge 
hænder, og så kludrer man sig sammen, 
som i almindelig kluddermor. Husk at alle 
skal holde fast på rebet med begge hæn-
der.  Alle råber efter fiskemutter, som 
kommer og kludrer fiskelinen op med alle 
fiskene på. (Børn og voksne)  

Afslutning og andagt 
Man slutter af med at lave fiskesuppe ud 
af resterne, som man spiser sammen. Der 
kan imens læses højt af bibelteksten om 
Fiskeren Peter. Brug fx. “Sigurd fortæller 
bibelhistorier” 
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Jagten på  
affaldsskurkene 
Som ramme for dette møde, skal børnene 
på jagt efter de store stygge affalds-
skurke. Som udklædning kan lederne iføre 
sig gammelt laset tøj, hvor I har limet/syet 
affald på. Mødet er bygget op som et 
“følg-brødkrummerne-løb”, hvor brød-
krummerne udgøres af en bestemt type 
affald, som I selv vælger. Undervej på lø-
bet, skal børnene naturligvis indsamle af-
faldet. 

Opstart 
Start mødet fælles. Brug noget tid på at 
synge jeres yndlings-fællessang, lege den 
leg, som I alle sammen er vilde med og 
give børnene en god start på mødet. I kan 
eksempelvis præsentere børnenes ledere 
i den kommende sæson, så de allerede 
ved hvem de skal møde med uge efter 
uge. Præsentér her rammen for mødet: at 
børnene skal ud på løb for at hjælpe lo-
kalområdet med at få bedre styr på affal-
det. 

Det store affalds-løb 

Post 1 - Oprydning 
På denne post skal børnene på opryd-
ningstur i kredshusets madvare lager. 
Idéen er at samle gammelt konserves 
og langtidsholdbare fødevarer, som 
I efter mødet kan aflevere til den 
lokale varmestue. Posten kan 
også udvides til at generel op-
rydning i depoter og lignende i 
kredshuset. 
 
Materialer: 
Kredshusets fødevarelager

Post 2 - Kryds plastikfloden 
På denne post skal børnene krydse den 
farlige plastik flod. Noget af plastikken i 
floden er hedigvis i så store stykker, at 
man kan forbinde dem med planker. Som 
opsætning til posten skal I sprede en 
mængde mælkekasser ud på et areal, som 
børnene skal krydse. Børnene får et par 
planker udleveret, som de skal bruge til at 
transportere sig fra mælkekasse til mæl-
kekasse. Er I så gode at I har afleveret alle 
jeres mælkekasser tilbage til mejerierne, 
kan I bruge fliser eller lignende som pla-
stikøer. 
 
Materialer: 
Mælkekasser eller fliser 
2-3 planker 

Post 3 - Skær i en fisk 
På denne post skal børnene skære en fisk 
op og undersøge hvad den har i maven. 
Hvis I ikke har adgang til fisk, kan i lave 
fisk af papmache og få børnene til at un-
dersøge dem. 
 
Materialer 
Fisk 
Knive 
Skærebrætter 
Mulighed for rindende vand 
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Post 4 - Lav affalds-kunst 
Som sidste post på løbet skal børnene 
lave kunst af det affald de har fundet un-
dervejs på løbet. Giv dem mulighed for at 
kombinere affaldet med nogle af de kre-
ative materialer I har liggende i kredshu-
set i forvejen. Inviter gerne forældrene til 
fernisering til sidst på mødet, så de kan 
får børnenes kunst at se 
 
Materialer 
Indsamlet affald 
Kreativt værktøj og materialer 

Afslutning og andagt 
Slut mødet af med en fælles opsamling 
på aktiviteterne. Giv børnene mulighed for 
at fortælle, hvad de vil fortælle deres 
klassekammerater om i skolen næste 
dag. Slut af med at læse højt af bi-
belteksten om Bespisningen af 
de 5000. Brug fx. “Sigurd for-
tæller bibelhistorier”  


