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Sæt kryds Type Ansvarlig Forfatter Sagsark offentlig på FDF.dk 
 Orientering (O) 

RAP UV Ja X Debat/tema (D) 
 Beslutning (B) 

Punkt: 2.10 HB-Møde: November  2021 

Ideer til HBs deltagelse på FDF Landslejr 2022 

RESUMÈ 

På HB-mødet i august blev det besluttet at koordinere HBs opgaver og deltagelse i aktivite-
ter på Landslejren. HB vil gerne benytte Landslejren til at komme i dialog med mange med-
lemmer om FDFs strategi og andre indsatsområder. 
 
HB deltager på lejren på mange forskellige måder; som deltagere i kredsen, som udvalgs-
medlemmer eller medarbejdere. Derfor er der behov for at koordinere HB-aktiviteter, såle-
des at det enkelte HB medlem også har mulighed for at deltage på almindelig vis. 
 
Som udgangspunkt er HB enige om at deltagelse primært sker ved at ”tappe” ind i de akti-
viteter som der laves via lejrens udvalg. 
 
Der vil være tre former for aktiviteter: 
 

1. Officielle arrangementer 
2. Arrangementer/events/debatter som lejrens udvalg arrangere 
3. Arrangementer/events/debatter som HB selv ønsker at arrangere 

 
I sagsfremstillingen gennemgået de former og på mødet kan HB kommer med flere input og 
ideer. 

INDSTILLING 

HB drøfter oplæg og kan komme med flere ideer 
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SAGSFREMSTILLING 

1. Officielle Arrangementer 
Officielle ting på landslejren, hvor det vil give mening HB er til stede eller repræsenteret. 
• Kongehusets besøg (der gives først endelig melding i starten af foråret). I forbindelse 

med en af de store samlinger 7./9./11. juli. 
• Den officielle landslejr reception (samarbejdspartnere, etc.): tidspunkt ikke fastlagt, 

formentlig 11. eller 12. juli 
• Borgmester og minister besøg, formentlig søndag 10. juli ifm. senior folkemødet 
• International reception (det internationale udvalg opgave) 
 
LLU har endnu ikke fastlagt de officielle arrangementer 
 
 

2. Arrangementer/events/debatter som lejrens udvalg arrangerer: 
Lederuddannelsesudvalget 
Udvalget foreslår at HB kan være med i 

• Raftebordskaffen, hvor en kreds ønsker at debattere et emne ude på kredspladsen  
• Forsamlingshuset, hvor vi kan lave de debatter mm vi ønsker. 

 
Seniorspot 
Søndag formiddag ml. 10-13.00, Seniorfolkemøde. Der planlægges med at der kommer poli-
tikere, borgmestre, globus, kursusledere, HB mfl. 
 
Torvet 
Torvet arbejder pt. med følgende som HB kan deltage i: 
 

• Et ”skoletelt” hvor der kan er mulighed for at afholde debatter og små event.  
• ”Forsamlingshuset” der skal bruges til LLUs officielle arrangementer, men det vil 

være muligt at bruge øvrige tid til debatter og foredrag   
• ”Mulighedernes marked” hvor udvalg, NGOer og andre med noget på hjertet kan 

have en bod. 
 
Forkyndelsesudvalget 
Præsteseminar for præsterne på lejren. Er endnu ikke planlagt, men der er et stort ønske 
om HB-repræsentation. En ide til programmet er blandt andet et fokus på hvad FDF kan 
bidrage med ind i folkekirken  
 
LLU 
FDFs 120 års jubilæum som HB deltager i.  
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3. Arrangementer/events/debatter som HB selv ønsker at arrangere 
• Reception for LLU 
• Konference om ”Mere FDF” for ledere på lejren 
• Prøveballoner; Temamøder om potentielle punkter til landsmødet 
 
Der er foreløbigt følgende ideer til emner 
• Mod som udgangspunkt for fællesskaber 
• Musik og Sang i FDF 
• FDFs strategi…. Med fokus på hvordan man kan lykkes med…. 
 
 

BILAG 

Ingen bilag. 


