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Overskrift 
 

Midtvejsdebatten 
 
Baggrund 
 
Et udvalg med MTH, KKR, SRS, Jacob Zakarias Eyermann og MS har arbejdet med Midtvejsdebatten og programmet 
for denne. Indbydelsen er lige ved at blive layoutet og er klar i løbet af den kommende uge til at blive delt, ligesom 
der også gøres særlig indsats ifht. udvalgsmedlemmer og seniorer for deres deltagelse.  
HB får i dette bilag teksten til indbydelsen for at se program og indhold. Desværre er vi lige blevet ramt af et par 
afbud til paneldebatten, der ellers var besat, så der arbejdes stadig med at få de sidste aftaler på plads. Nærmere 
orientering på HB-mødet.  
 
Indstilling 
 
HB skal tage orientering til efterretning 
 
Ideen 

Indbydelse Midtvejsdebatten 
 
Form fremtidens FDF – et døgn med fokus på FDFs udvikling 
Midtvejsdebatten 
 
10. – 11. november 2017  
 
Hvor bevæger FDF sig hen? Hvad skal forme fremtidens FDF? Vær med til at udvikle FDF på årets 
Midtvejsdebat på Silkeborg Højskole. Midtvejsdebatten er for seniorer, ledere, kredsledere, 
landsdelsledelser, udvalgsfolk, bestyrelsesmedlemmer, kursusinstruktører, folk fra FDFs skoler, 
ansatte og hovedbestyrelse. 
 
Midtvejsdebatten er 24 timer, hvor der er plads til at tænke store tanker og debattere FDFs fremtid 
mellem to landsmøder. Kom og vær med til at sætte dit præg på, hvor FDF bevæger sig hen i 
fremtiden. Her er også mulighed for at tage del i arbejdet om FDFs profil og udtryk. Hvordan sikrer 
vi, at folk kan aflæse FDFs ambition i vores udtryk?  
 
Formål 
Midtvejsdebatten skal inspirere til debat og samtale om FDFs ambition, rolle og selvforståelse som 
en vigtig aktør i kirke og samfund og være med til at folde ud, hvordan FDF giver børn og unge et 
ståsted at møde verden fra. Midtvejsdebatten er et frikvarter til debat, refleksion, eftertanke og nye 
muligheder og perspektiver til arbejdet i FDF. 
 
 
 
 
 
 

SÆT KRYDS  ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG                           HB-protokol (Udfyldes efter mødet) 
x Orienteringsbilag (O)  x     
 Debat- og temabilag (D)       
 Beslutningsbilag (B)       
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Det sker på Midtvejsdebatten 
Fredag 
19.00 Ankomst, indkvartering og kaffe i spisesalen 
20.00 Velkomst v. landsforbundets formand Jonas Kolby Laub Kristiansen 
20.15 Hvad tænkte Tornøe – og hvad tænker vi i dag? 
22.00 Gudstjeneste 
23.00 Natmad og hygge – syngesalon og spillesalon åbner 
 
Lørdag 
08.00 Morgenmad 
08.45 Morgensang og andagt 
09.00 Når omverdenen former FDF – workshops 
10.15 Pause 
10.30 Hvad former os som menneske? Debat om hvad dannelse er i dag. Hør et bud på hvad 

dannelse er fra kirkelig, uddannelsesmæssig og politisk vinkel 
12.00 Frokost 
13.30 Hvad former os fortsat som menneske? På baggrund af formiddagens input debattere vi 

videre om hvad dannelse og ståsted er i FDF 
15.00 Kaffe – og kager der former os… 
15.30 FDFs profil og udtryk. Bland dig i debatten om FDFs fremtidige profil og udtryk.  
17.30 Afslutning og sandwich to-go 

 
Uddybende program 
 
Fredag 
Hvad tænkte Tornøe – og hvad tænker vi i dag? 
Der går en rød tråd fra FDFs stiftere til i dag i synet på, hvordan FDF bidrager til børn og unges dannelse. Men 
hvad tænkte Tornøe egentlig? Og hvad tænker vi i dag? Hør om, hvad Tornøe egentlig skrev i sine stilehæfter, 
udviklingen i FDFs dannelsessyn og tag del i debatten med sidste nye input fra Tænketanken om Fællesskab 
og relationer. 

 
Lørdag 
Når omverden former FDF – workshops om emner, der er med til at forme den hverdag, vi laver FDF i 

 
Byrum 
Rum former os. Kredshuset former os. Byrummene former os. I de senere år har kommuner udviklet mange 
spændende byrum for at inspirere og aktivere mennesker. Eksempelvis på DOKK1 i Aarhus. Her ligger mange 
spændende ideer, som kan udfordre måden vi skaber og bruger bygninger og udeområder. 
Ane Schiødt Koch, skaber af legebaserne på FDF Landslejr 2011 og rumudvikler på DOKK1 i Aarhus. 

  
Bæredygtighed 
Hvordan kan vi motivere børn og unge til en mere bæredygtig livsstil uden at fylde dem med 
klimapessimisme, sort samvittighed og dommedagsprofetier? Vi skal diskutere hvordan en mere 
bæredygtiglivsstil kan være vejen til et rigere liv? Og hvordan det helt konkret kan omsættes til aktiviteter 
som kan bruges i FDF arbejde med børn og unge. 
Rasmus Simonsen og Jan Lundum, Silkeborg Højskole 

 
Del din mening 
Kom og lær hvordan du kommer ud over scenekanten med din holdning! Hvordan taler man på en talerstol så 
folk forstår dig? Hvordan lytter man selv til andres argumenter? Og hvordan gør man, hvis man skal nå til 
enighed? 
Workshoppen er for alle, som gerne vil blive bedre i deres argumenter og indgå konstruktivt i den debat. 
Workshoppen er oplagt for seniorer eller ledere, der gerne vil frem med deres holdning på et landsmøde. 
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Det med Gud – men hvordan? 
Med udgangspunkt i CURs undersøgelse om tro og kristendom i børne- og ungdomsorganisationerne lægges 
der op til debat om, hvordan troen har det i FDF? Hvordan laver vi gode samtaler om tro og livets store 
spørgsmål i FDF?  
 
Teknologien former os? Robotterne kommer… 
Tekst kommer (KKR) 

 
FDF på landet 
Hvilken rolle spiller FDF og andre foreninger for livet i landdistrikterne? Hvad betyder frivillighed og 
samarbejde og hvordan hænger FDF sammen med øvrige frivillige aktører? Er det en umulig opgave at blive 
flere FDFere de steder, hvor flere flytter fra end flytter til? 
 
Hvad former os som menneske i dag? 
Dannelse handler om at blive formet som menneske. Det handler om at få et ståsted at møde verden fra. Men 
der er ingen entydig definition eller enighed om, hvad dannelse er i dag. På FDFs Midtvejsdebat tager vi livtag 
med spørgsmålet om, hvad der former os som mennesker i dag. Første del af programmet er paneldebat med 
input udefra. Hvad er dannelse set med kirkelig, politisk eller uddannelsesmæssigt perspektiv? I anden halvdel 
af programmet skal vi på kryds og tværs blandt alle deltagere arbejde med, hvad vi egentlig mener med at vi 
giver børn og unge et ståsted at møde verden fra her i 2017  

 
FDFs profil og udtryk 
På Landsmødet 2016 blev det besluttet, at der skulle igangsættes et arbejde med at se på, hvorvidt FDFs profil 
og visuelle udtryk er i tråd med tankerne bag ambitionen og virkeligheden ude i kredsene. Derfor er der nu 
arbejdsgrupper, der frem mod landsmødet 2018 ser på, om og hvordan logo, beklædning, klassenavne og 
mærkebeskrivelse kan moderniseres på en måde, så FDFs ambition bliver tydeligere – også for folk, der endnu 
ikke har oplevet FDF.  
På Midtvejsdebatten gives der status på arbejdet indtil nu, og der bliver mulighed for at debattere ideer og det 
videre arbejde frem mod Landsmødet 2018. Som kom og vær med til at forme FDFs profil og udtryk.  

 
 
 
 
 


