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Punkt: 2.04 HB-Møde:  maj 2021 

Status på udviklingsmålet ”Flere kredse” 
 

RESUMÈ 

 
Dette er første status på udviklingsmålet ”Flere Kredse” 
 
Der gives i sagsfremstillingen indblik i status på projektet og kendskab til de syv aktive 
kredsmodninger, der med de frivillige initiativtagere i spidsen befinder sig i forskellige faser 
frem mod en potentiel kredsstart. 

INDSTILLING 

 
HB tager orienteringen til efterretning.  
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SAGSFREMSTILLING 

Projektet – overordnet 
Vi arbejder med tre veje i projektet henholdsvis hovedvejen, landevejen og grusvejen. De re-
spektive veje er en analogi på vores nuværende forventninger til hvor projektet vil føre os 
hen.   
 
Hovedvejen er vores solide gennemgående indsats, som vi anlægger først for at tappe ind i 
FDFernes drømme og tanker om at starte deres egen kreds. 
Det er på hovedvejen, at vi bygger en infrastruktur for initiativtagerne og via kommunikation 
og kredsstartsambassadører skubber til kulturen i FDF omkring denne unikke mulighed for 
flere frivillige. Enhver ny FDF-kreds starter og slutter med nogle mennesker, der samler sig 
som flok om ideen om FDF i en lokal variant, hvor lederskab og følgeskab fordeles på tværs 
af initiativtagere.  
 
Vi arbejder med områdeanalyser, som et tilgængeligt værktøj og som baggrundsviden for en 
samling af voksne frem mod aktivering af en kredsmodning. En kredsmodning skal grund-
læggende altid have en eller flere frivillige initiativtager i front og vi vil derfor indsamle og 
indhente navne til en voksende potentialeliste, der over årene vil akkumulerende viden om-
kring mulige initiativtagere efterhånden som folk skifter livssituation eller bopæl. 
 
Landevejen bugter sig gennem landskabet alt efter terrænet fra landsby til landsby eller i 
vores tilfælde fra fond til fond. Det gode er, at vi ved, hvem vi er og hvad vi ikke vil gå på 
kompromis med uagtet hvilke muligheder, der byder sig ned landevejen. De forskellige 
fondsmuligheder skal berige konkrete kredsmodninger med flere valgmuligheder i forhold 
til valg af kredsprofil og finansiering, samt projektet i sin helhed indenfor rammerne af de 
fire hjørneflag. De fire hjørneflag er Formålet, Ambitionen, Værdierne og Pædagogikken.  
 
Det er også ad den vej, at vi i en bredere samfundskontekst kan tage fortællingerne om-
kring de afledte effekter ved at FDF giver børn og unge ståsted med ud på nye måder og 
som bud på løsninger på nyere samfundsmæssige problematikker omhandlende børn og 
unge. 
 
Grusvejen er både fyldt med bump på vejen og med mulighed for at skride lidt ud men det 
samtidig også vejen, hvor vi kan plukke en helt unik markblomst i grøftekanten, nyde sær-
lige udsigter og spotte endnu skjulte veje. 
 
Det er på grusvejen, at vi vil række ud og invitere helt eller delvist uorganiserede fællesska-
ber ind til at blive en del af FDF. Det kan blandt andet foregår via samskabelse og "ven-
skabsforeninger" på kredsniveau eksempelvis blandt nogle af de 250 migrantmenigheder, 
som Folkekirken i disse år nærmer sig og arbejder på at lære af og inkludere.  
 
Det kan også foregå på organisationsniveau, hvor vi i fællesskab omplanter delvist organi-
serede fællesskaber fra grøftekanten til FDFs nærende muld som primært kreds eller se-
kundært arbejdsgrupper under ambitionsudvalgene i FDF-landsforbundet. Det kan være 
skønne markblomster, der enten tumler med DUF-kravene eller vil have gavn af at gøre 
mere brug af vores faciliteter, organisatoriske trækkraft, medlemsbredde og oplevelsestil-
bud indenfor de fire hjørneflag.  
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Det kan også være uorganiserede "børne-ungdomsklubber" hjemmehørende i blandt andet 
folkekirken, som via et forøget kendskab til FDFs stående oplevelses- og (ud)dannelsestil-
bud vil kunne opdage at vi og de i tilstrækkeliggrad deler formål, ambition, værdier og pæ-
dagogik, hvorfor en ny kreds med fordel kan stiftes med fulde rettigheder og forpligtigelser. 
 
Vi har endnu kun bevæget os på hovedvejen, og styregruppen sætter tempoet på, hvornår 
vi bevæger ned af landevejen og grusvejen.  
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Selve processen ved en kredsmodning 
I januar 2019 tog HB processen for en kredsstart til efterretning. Det er den proces projekt-
gruppen i dag arbejder videre på.  
 
Processen er opdelt i fire faser: 
 
I fase 3 prøver man sine gode ideer af i praksis, før man underskriver en overenskomst med 
landsforbundet, og den fase hedder derfor også forsøgsperioden. Vi skelner mellem for-
søgsperioden (før overenskomst) og opstartsperioden (efter overenskomst), fordi de to pe-
rioder giver ret til forskellig økonomisk støtte.  
 
I fase 1 og 2 iscenesættes og etableres initiativtagerens lederskab sig i arbejdet med at 
samle de voksne og mobilisere yderligere, hvorefter drøftelserne omkring FDFs hjørneflag, 
kredsens profil, lokation og rollefordeling i de to spor munder ud i kredsens første udvik-
lingsplan og indledende forsøg på at sætte den lokale tolkning af en FDF kreds i søen. 
 
I fase 0 tager projektet imod ethvert tip eller henvendelse fra frivillige der drømmer eller 
tænker i kredsstart og vi hjælper vedkommende godt på vej.  
Projektet vil i fase 0 vedvarende tage lederskab på at synliggøre muligheder, indgyde mod i 
potentielle initiativtagere, trække læring ud af forsøgene og formidle initiativtagernes for-
hindringer og overvindelser til inspiration, samt naturligvis fejre de nye FDF-kredse, som 
krydser startstregen. 
 
Hele modningstanken omkring kredsstart tager udgangspunktet i en systemisk tilgang til 
mødet med de frivillige initiativtageres lederskab med landsforbundet som rammesættende 
med de indholdsmæssige hjørneflag og økonomisk startpakke, samt klar med følgeskab, 
sparring og strategiske bidrag. I det perspektiv har alle strategiske bidragsydere i FDF sam-
men et ansvar for at fremelske flere initiativtagere. 
 
Nedenstående visualisering af faserne finjusteres sprogligt og visuelt i maj 2021  
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Projektet - organisering og arbejdsområder for nuværende 
 
Styregruppen  
Styregruppen består af 
Christian Bjerre 
Anna Berg 
Jan Olav Skogøy 
Jens Mikkelsen 
Kasper Alveen 
Laura Visbech 
 
Styregruppen (SG) har holdt to møder og de har ultimo april fået indsigt i projektgruppens 
tanker og indledende manøvre. Der overvejes frem til næste møde, som er d. 16 maj en for-
deling af særlige ansvarsområder og en fælles afklaring på rollen som "critical friend" på de 
forskellige arbejdsområder i projektet. Der skal oprettes infrastruktur og alle dokumenter 
til fælles udgangspunkt samles. Der arbejdes henimod et fysisk heldagsmøde d. 12 juni, 
hvor der for alvor kan kommes i dybden i projektet og dets langsigtede udfordringer og mål 
omkring arbejdet med kontinuerligt at mobilisere initiativtagere, lokalisere relevante kultur-
forandringer, samt tilvalg af de mobiliseringsstrategiske budskaber internt og eksternt. 
 
Projektgruppen 
Projektgruppen (PG) holder ugentlige teammøder og består for nuværende af: 
Lasse Nybo-Andreasen, Projekt- og teamleder (fuldtid på projektet) 
Simon Fauerskov, projektmedarbejder og forbundssekretær 
Anders Klostermann, projektmedarbejder og forbundskontor 
 
Der er i april blevet opbygget infrastruktur for projektet i Podio og Sharepoint og oprettet 
forbindelse til kommunikationsteamet, kredsteamet og styregruppen med berigende indle-
dende drøftelser til følge.  
 
Der er blevet bygget første version af hjemmesiden for kredsstart med mulighed for at alle 
kan i FDF kan bringe navne og områder til bordet og viden derfra kan akkumuleres over tid.  
 
Der har været testet introduktionen til kredsstart af ca. 45 minutters varighed i forlængelse 
af landsdelsmøderne i landsdel 7 og landsdel 8, hvor initiativtagerguiden er blevet introdu-
ceret og sammenlagt 45 deltagere har bidraget til en hurtig områdeanalyse og namedrop-
ping på 5 relevante områder for kommende kredsstarter. 
 
Der blevet det allerførste basis kort i ArhGIS med data trukket ind fra Danmarksstatistik, 
Geodatastyrelsen og Carla. 
 
Der skabt mulighed for at kollegaer, styregruppen og de kommende kredsstartsambassadø-
rer kan få indblik i de aktive og endnu ikke aktiverede kredsmodninger via deling af potenti-
alelisten for match af mennesker og områder. 

Ambassadører for projektet 
Projektets forlængede arme er frivillige i landsdelene. Der tages kontakt til landsdelsledel-
serne i maj for at få hjælp til at finde kredsstartsambassadører, der kan yde 
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fortalervirksomhed for kredsstart, hvorend de kommer frem i FDF- eller i privatregi. Der ar-
bejdes på at landsdelsledelserne finder 2-8 personer i hver landsdel, der via en seminardag 
i tredje kvartal 2021 vil blive i stand til at stå på den nuværende knowhow og indsats om-
kring kredsstart. Med kredsstartsambassadørernes nytilegnede viden og indblik i hvor der 
er initiativer på vej forventes de at kunne yde en mobiliserende indsats på konkrete kreds-
modninger, og med generel fortalervirksomhed for kredsstart at kunne bidrage betydeligt til 
det lange træk på den kulturelle forandring. Det forventes ikke at disse frivillige selv bliver 
kredsstartere.  
 
Kommunikation 
PG har oprettet første version af " start en FDF-kreds" på FDF.dk 
Den indeholder bl.a. en introtekst, initiativtagerguiden, indblik i den økonomiske startpakke.  
Derudover en ligger der en opfordring til at række ud for sparring omkring læseres eventu-
elle kredsstarts drømme eller give os et tip omkring et potentielt område eller en person, 
der kunne spørges til at være med eller stille sig i spidsen for en kredsstart.  
Der er tanker omkring yderligere to underafsnit omkring "Sådan blev vi til" og "kredsstart 
indefra" hvor enhver i sidst nævnte afsnit kan følge med i forskellige initiativtagere, kreds-
startsambassadørers og ansattes fodarbejde igennem videoer i forbindelse med kredsmod-
ninger rundt om i landet. Dette forventes at kunne give trafik til siden, men vigtigere indsigt 
og inspiration til følgeskab og lederskab i kommende i kredsmodninger. 
 
En kommunikationsstrategi med budskaber der harmonerer med landsforbundets øvrige 
kommunikationsbudskaber skal udarbejdes i maj og juni i styregruppen, da flere parametre 
har gjort opgaven svære end først antaget.  
 
Kulturforandringer 
Den indledende analyse af, hvordan vi får flere frivillige til at have øje for og mod til at ka-
ste sig ud i at starte egen kreds om 2, 5 og 10 år tager vi hul på i styregruppen d. 12 juni og 
projektgruppen d. 17 maj. Det handler blandt andet om perspektiverne på hvordan samta-
len om kredsstart forankres i en kultur, der har et i øvrigt meget stærkt drive for det nær-
meste arrangement eller børnemøde lige foran os.  
Uagtet analysen er der allerede forandringer af kulturel karakter i gang i forlængelse af 
landsmødedrøftelserne og fortællingerne om ”Tilblivelsen af kreds X” eller ”Her er kreds Y 
på vej” er ved at sætte aftryk rundt om i FDF.  
 
Tidsplan 
Hovedbestyrelsen vil blive præsenteret for en revideret tidsplan på HB mødet med et de-
taljeret forløb for de næste måneder. Reelle ændringer omhandler kun kommunikations-
strategien ift. den tidsplan HB blev forlagt i januar.  
 

 


