lse
formål og forkyn de

Af Anna Vistesen
Denne øvelse kan bruges på et kredsledermøde,
netværksmøde eller ledermøde. Der er to videoer
i øvelsen, og jeg vil tro, at det bedste er at bruge
den ene video til en aften og den anden video
en anden aften, men spørgsmålene kan bruges
til begge.
1. Alle får udleveret en lap papir og en blyant/
kuglepen. Derefter skriver alle FDFs formål ned
som de husker det. Gruppen skal ikke tale sammen. Der noteres i stilhed.
2. Den ene video vises (husk internetopkobling):
http://vimeo.com/40521316 eller http://vimeo.
com/43671834
3. Alt efter størrelsen på gruppen kan det være
hensigtsmæssigt at dele op i flere grupper. Men
ca. fem i hver er passende.
4. Videoen vises igen, og der opfordres til at tage
noter.
5. Følgende spørgsmål debatteres i grupperne
- Kan FDF være FDF uden et formål?
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- Hvordan er formålet for jer som gruppe? Vigtigt? Ligegyldigt? Mest på højt plan?
- Hvordan bruger I formålet i jeres møde med
børn og unge? Kan I nikke genkende til de måder
at bruge formålet på, som beskrives i videoen?
- Hvordan møder I?
- Det er ikke en selvfølge at møde kristne værdier,
siger Maria. Hvordan ser I på det?
- Hvis formålet er med til at gøre FDF unikt, hvordan adskiller I jer så fra kirkens aktiviteter?
- Hvis I skulle formulere formålet, hvordan skulle
det så lyde? (det må gerne være det nuværende,
men det skal begrundes)
6. Hvis gruppen har været opdelt, kan man med
fordel opsamle på et eller flere af spørgsmålene
i fællesskab. Det sidste spørgsmål er interessant,
hvis grupperne er meget uenige eller meget
debatterende, hvorimod spørgsmål to kan være
interessant, hvis gruppen er meget fasttømret og
enige.
7. Afslutningsvis kan man opfordre seniorlederne
til at tale med seniorerne om formålet.
Tid: ca. 30 minutter

