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Status for kredsstartsprojekt – august 2022 

1. Initiativer  
Huuura - Det meste af FDF sugede luft ind op til landslejren og nu blæser der friske vinde ind 
kredsstartsprojektets mange sejl. 
Indsatsen på landslejren fik 10 initiativer til at træde frem og vi har derfor nu 18 initiativer 
undervejs, af nyere og ældre dato vidt forskellige steder i deres modningsproces.  
 

Nogle af initiativerne tager store skridt her i august såsom: 
FDF Solsiden i Nørresundby, der nu har en velbesat lederflok og en formand. Kredsen har første 
børnemøde 24/8. 
FDF Græsted har haft en god opstart på efterårssæsonen.  
 
Derudover er der en del initiativer, som sammen med projektteamet, er ved at lande eller har 
landet første fysiske møde for at gå stærkt ind i den mobiliserende samlingsfase (se Excel bilag). 
 

Vi kan se mere og målrette en indsats ind i folkekirkerne 
Der har været et mindre gennembrud i brugen af GiiS-kort på hvordan vi med medlemsdata kan 
vise eksisterende kredse, at de ikke mister potentielle børn, når en ny kreds kommer til i 
nabosognet. Vi kan nu dokumentere huller på danmarkskortet vi i forvejen havde lokaliseret og 
det giver ro for initiativtagerne.   
 
Der er lokaliseret 120 steder på tværs af de otte landsdele, hvor der kunne være FDF, hvis det 
rette hold initiativtager finder hinanden. Nogle af stederne er mere konkurrence udsatte fra 
samrådsorganisationerne end andre, men visheden omkring hvordan foreningskortet ser ud, giver 
overblik og konkret perspektiv på hvad et koncept, så skal kunne, når andre tilbyder noget, der 
udefra set kan minde om det samme på aktivitetsdelen. 
 

2. Kulturforandring 

Der har været en bred vifte af tiltag for at forøge kendskabet til projektet, styrke 
kredsstartskulturen og muligheden for at blive initiativtager nu eller senere.  
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Steder vi har fået hul igennem med vores budskab: 

• Ny tradition med velkomst til nye kredse ved åbningslejrbålet 
• Besøg af ca. 750 mennesker i kredsstartsteltet på landslejren 
• Præsteseminar på landslejren 
• Familielejrens voksen aften 
• Vi havde ca. 300 seniorer igennem workshoppen ”start din egen kreds på 30 minutter” på 

seniorfolkemødet på landslejren, så der er et frø med til senere skift i livssituation. 
• FDF-Lederen efteråret 2022 (sjette nummer i træk) 

Kredsstartsambassadørordningen er i bevægelse 
Der er forskellige måder at gribe opgaven an på tværs af landsdelsledelser. Nogen vil gerne 
holdes orienteres og spreder fortællinger om aktuelle initiativer videre ud på netværksmøder. 
Andre sætter det på programmet i de eksisterende uddannelsesaftener for at sprede kendskabet 
til kredsstartsprojektet. Mulighederne for nye kredse analyseres lokalt sammen med netværkene 
for at få øje på ’huller’ eller potentielle initiativtagere.  

Basiskommunikation og mobilisering 
Der er blevet lavet en explainervideo, der debuterede i kredsstartsteltet på Landslejren og som 
får et skub i 2 halvår af 2022 indadtil, samt kan præsentere projektet i forskellige eksterne 
sammenhænge.  
https://www.youtube.com/watch?v=l9Rb9epn1fA 
 
Der er blevet udviklet og optaget en initiativtagerguide video, der sammen med animationsfilmen 
fra januar giver FDFere mulighed for at gå i gang uopfordret og holde et overblik undervejs i 
forløbet. 
https://www.youtube.com/watch?v=X0I5aogIK2c 
https://fdf.dk/om-fdf/kredsstart/saadan-starter-du-en-ny-kreds 

 
Der vil frem til sommeren 2023 blive taget hul på kampagner og pilotindsatser rettet mod 
Folkekirken. Dette skal ses i sammenhæng med et stående ønske om at finde flere tilgange til 
mobilisering af nye FDF-kredse, der rækker udover de eksisterende tilgange, der forenklet 
beskrevet er som følger: 
 
Mobiliseringstilgange 2021-2022 
A) Modningssamtaler med selverklærede initiativtager eller 1-2 potentielle initiativtagere (IT’ere), 
som vi tror kan gøre det! 
B) Samling- og samtaleaften, fordi der er mange at samle, men endnu ikke er trådt en 
initiativtager frem. 
C) Studiebys indsats i de større uddannelsesbyer, hvor unge tilflyttere samles et sted, der er 
præpareret til at give dem plads, mangler et børne-ungdomsarbejde og har mange børn i 
området.  
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I støbeskeen 2022-2023 
D) Call to action om fælles mobilisering sammen med menighedsråd/sogneansatte, samt 
superviserende oplæring af eksterne FDFére eller ansatte ifbm. initiativer sammen med 
(u)befolkede kirker.    



 4 

3. Organisatorisk  

Flow omkring arbejdsgange i projektteamet i samklang med styregruppens møderul 
Der er henover 2022 opnået et større flow i arbejdsgangene mellem styregruppens og 
projektgruppens forskellige behov og deadlines. Derudover har projektgruppen haft travlt med 
landslejrindsatsen op til denne og har nu fået nye initiativer at understøtte og forfølge i ”marken” 
i 2 halvår af 2022, hvorfor projektteammøder resten af året er månedligt fremfor 14 dagsmøder.  
 
Rapporterings flow 
Der afrapporteres mellem projektteam og styregruppe hver 4-6 uge og sættes retning halvårligt i 
januar og juni på den mellem og lange bane. 
Der afrapporteres mellem styregruppe og HB løbende og halvårligt i marts og september/oktober. 
Der afrapporteres til Landsmødet hvert andet år. 
Der drives kulturforandringsfortællinger direkte til de unge og voksne i FDF via Lederen, FDF.dk, 
sociale medier og ved relevante FDF-begivenheder. 

4. Fondsindsats 
Det er endnu ikke lykkes at lande fondsmidler til projektet.  
Der vil op til næste HB-møde i september blive aflagt en større rapport omkring erfaringer, 
læringspointer og anbefalinger i forbindelse med FDF og projektets hop ind fondsverdenen, når 
det nu specifikt drejer sig om mobilisering og ’udvikling’ mellem mennesker i et ret færdigt-
tænkt projekt som også er gået i gang og ikke blot forbedringer af faciliteter, bygningsmasse eller 
8 nye trompeter. 
Derfor vil der i denne omgang bliver givet baggrund og fremhævet relevante nedslag undervejs. 
 
Der har siden det det første sparringsmøde med Lauritzenfonden 1. april og det indledende 
opstartsarbejde fra 1. november 2021 været fokus at skaffe midler til projektet gennem fonde. 
Derudover har projektlederen været på fundraising management uddannelse på IBA i Kolding i 
marts og april måned, hvor ansøgningen til og projektets match med Nordea fonden var 
eksamenscasen. 
 
I tråd med styregruppens og projektlederens prioriteter har der grundliggende været arbejdet 
med plan A, som har handlet om lande midler fra en fond til hele projektet i perioden 2023-
2026. Derudover har vi afsøgt match med Ole Kirks fond, Møllerfonden, Velux, Sallingfonden hvor 
projektbeskrivelsen fra 2020 og senere omskrevet ikke er blevet fundet kompatibel eller muligt 
at matche i forlængelse af plan A og et igangværende projekt. Erfaringer herfra tilgår i 
september.  
Der blev i juni sadlet om til plan B, hvor det handler om at kombinere regionale fondsmidler og 
stifts-/provstimidler til projektet og aktørerne lokalt. Arbejdet opstartes i 4 kvartal 2022 i 
sammenhæng med kampagner og indsatser målrettet folkekirken 
Derudover forventes Plan C aktiveret i forhold til at bruge ekstern fundraiser til at fremskaffe 
donationer og mindre beløb fra fonde indenfor en ’no cure - no pay’ ramme.  

 


