
Kredsstart på 
mange måder

SAMMEN OM KREDSSTART 2023
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Hvad skal det være 
for en kreds?
Når et nyt kredsfællesskab bliver til, er 
mulighederne mange og omstændigheder-
ne forskellige på tværs af lokation, lokal-
området og de mennesker, der tager initia-
tivet og lederskabet.

Når første forsøg på at lancere en ny kreds 
tager sit afsæt, så er det udefra set et nyt 
lokalt foreningstilbud, der skal tiltrække 
en gruppe af deltagere. Men indefra er det 
forskellige mennesker, der efter at have 
delt idéer og konkretiseret deres koncept, 
finder sammen og tilsammen giver svaret 
på, hvem og hvordan de er som fællesskab 
og hvad de sammen med børn og unge vil 
skabe af relevante aktiviteter.

En FDF-kreds er således både en alminde-
lig folkeoplysende forening, der skal drives 
godt, men først og fremmest et voksen-
båret fællesskab, der i FDFs ånd mellem 
børnelatter og fælles oplevelser skaber et 
fællesskab, der møder børn og unge og gør 
en forskel i alle involveredes liv.

Dét ved mange FDFere er værdifuldt at ar-
bejde for og det ved vi, at flere vil kunne 
finde meningsfuldt at være en del.

Dette hæfte er derfor lavet som et inspi-
rationsværktøj, så alle FDFere kan overve-
je om venner eller bekendte, FDFere som 
ikke FDFere kan bidrage til tilblivelsen af 
nye kredse rundt om i hele landet.

På de næste sider, kan I møde seks for-
skellige FDF-koncepter. Lad disse være in-
spiration til hvad, der kan opstå og hvem, 
der kan tænkes at blive de næste initia-
tivtagere og medudviklere. På side 10 ud-
dybes hvordan, der konkret kan bidrages 
på netværksmøder, så vi i større grad kan 
være sammen om kredsstart i 2023 og give 
flere børn og unge et ståsted at møde ver-
den fra.

De 6 koncepter til inspiration for 
initiativtagere til kredsstart er: 
• Klassisk FDF
• Familie FDF
• Musik
• Udeliv og bevægelse
• Unge fællesskab og frirum
• Teater og underholdning
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FDF sætter rammen
– Initiativtagerne skaber indholdet

Læs mere om FDF-pædagogik under FDF.dk/kredsudvikling

Enhver ny kreds står på og op for FDFs for-
mål og ambition. Holdet bag en ny kreds 
bearbejder undervejs i tilblivelsen, hvordan 

de vil udleve FDFs værdier og pædagogik i 
forbindelse med forsøget og lanceringen af 
den nye kreds.

Frivillighed MødetGRUNDLAG

FDF-pædagogik

PRINCIPPER
Frivillige voksne leder  

børn og unge
Børn, unge og voksne

mødes ligeværdigt

Børn og unge oplever, at de kan
få indflydelse og medansvar

Børn og unge oplever, at de 
er en del af noget større

Børn og unge tilegner sig viden 
og brugbare færdigheder

Mødet er rammen  
for fælles oplevelser

FDFs formål
FDFs formål er at møde børn og unge 

med evangeliet om Jesus Kristus

FDFs ambition

FDFs ambition er at give børn og unge 
et ståsted at møde verden fra

FDFs formål er at møde børn og unge med 
evangeliet om Jesus Kristus. Vi tror på, at 
børn og unge har brug for et ståsted i livet. 
Kristendommen er vores udgangspunkt og 
sætter os i sammenhæng med andre men-
nesker. 

Gennem vores formål, aktiviteter og men-
neskesyn viser vi, at ethvert menneske er 
værdifuldt, og at alle har noget at bidrage 
med. I FDF er det vigtigere at blive til no-
gen end at blive til noget. FDF giver børn 
og unge et ståsted inden for rammerne af 
FDFs værdier.
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Klassisk FDF
- ugentlige møder med klasser

En klassisk FDF-kreds tilbyder ugentlige 
aktiviteter opdelt i klasser typisk med af-
sæt i friluftsliv, leg, fællessang og udfor-
dringer, der giver fælles oplevelser og nye 
færdigheder.  

Når kredsen startes op som ny kreds lan-
ceres der ofte med en enkelt eller to ud-
budte klasser. I de fleste tilfælde bygger 
man kredsen op ”nedefra” ved at fylde 
klasserne op år for år via fællesskab og 
progression, at danne FDFére til at gribe 
de muligheder FDF har at byde på.

Gennem relationer, færdigheder og ople-
velsen af et meningsfuldt fællesskab bli-
ver børnene engagerede i FDF og rykker op 
gennem klasserne. Pilte bliver til væbne-
re, seniorvæbnere bliver til seniorer og se-
niorne bliver til morgendagens voksne med 
noget på hjerte. 

Med på vejen får alle børn og voksne gen-
nem ugemøder, weekendture og sommer-
lejre magiske oplevelser, der folder FDF´s 
formål ud og giver børn og unge et ståsted 
at møde verden fra over årene. 
 
Nogle af de voksne, som starter en FDF-
kreds har som oftest selv en baggrund i 
FDF. Men nye kredse rejses altid i samar-
bejde med andre voksne og forældre, der 

ønsker at skabe et meningsfuldt fælles-
skab til gavn for børnene i lokalområdet.  

Kredsen vælger selv en aktivitetsprofil, der 
passer med ledernes kompetencer og in-
teresser, samt lokale behov hos børn og 
forældre. Ydre omstændigheder, såsom 
nærtliggende faciliteter spiller naturligvis 
også en rolle. Ofte indebærer dette nær-
meste kirke, sognegård, foreningshus eller 
naturområde. 

Lige som alt andet i FDF, kræver klassisk 
FDF ofte en indsats i rekruttering af både 
børn og voksne. Det er vigtigt at have et 
godt lederfællesskab, da det er altafgøren-
de for en sund og attraktiv kreds.

• Hvem kunne det være sjovt at  
starte en kreds med?

• Hvad skulle kredsen være  
særlig kendt for?
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Familie FDF
– FDF for de mindste
Familie FDF er typisk et tilbud, hvor fami-
lier mødes med deres før-skolebørn og af-
holder et FDF-møde på et par timer. Mål-
gruppen er oftest de mindste børn, men 
ofte er ældre søskende også med. 

Der findes både selvstændige familie FDF-
kredse med det ene hovedfokus, men en 
del er ofte en klasse i klassiske FDF-kred-
se. Familie FDF har flere navne og findes 
bl.a. også som FDF Spirer og Numlinge. 

Familie FDF er en rigtig god måde at bygge 
en FDF-kreds op på. Det kræver ofte blot 
et par engagerede familier eller voksne, 
som har lyst til at være initiativtagere.
Familie FDF kan også være oplagt for nogle 
FDF-ledere, til at få frivilligt engagement til 
at hænge sammen med at være småbarns-
familie.

Lykkedes projektet er der hurtigte gevin-
ster man kan glæde sig over, for Familie 
FDF kan give anledning til at starte en 
puslingeklasse sammen med nogle af for-
ældrene og et bredere kendskab til foræl-
drenes kompetencer og muligheder for at 
bidrage nu eller senere. 

Aktiviteterne i Familie FDF er alsidige og 
forskellige. Leg og udeliv er dog typisk den 
røde tråd. Der er fokus på fællesskabet, 
rummelighed og gode oplevelser. 

FDF afholdes typisk på to måder. I relation 

til en kreds med flere klasser er det of-
test en gang om måneden en weekenddag. 
I relation til en ny kreds eller en genstart 
er det oftest hver anden uge en hverdags-
aften med FDF aktiviteter og fælles af-
tensmad, der efterspørges af familierne og 
sætter rammerne om fællesskabet. 

Familie FDF kan sagtens deltage i kred-
sens øvrige aktiviteter, events, tilbud, ture 
og lejre. Det giver både Familie FDF mere 
FDF-tid, men også oplevelsen af, at Familie 
FDF er en del af kredsen.

FamilieFDF kører typisk i halvårlige forløb, 
og der er derfor lejlighed til at invitere nye 
familier med, ligesom at der er en del fa-
milier, der fortsætter.

De sociale medier kan være vigtige. De fun-
gerer godt til info og ”tak for i dag”-opslag, 
men er også et vigtigt udstillingsvindue og 
en mulighed for at række ud efter nye fa-
milier. Fortæl derfor forældrene, at de me-
get gerne må hjælpe med at udbrede det 
gode budskab om FDF for de mindste. Det 
vil de ofte meget gerne – og mange af dem 
er super gode til at lave opslag der kom-
mer langt ud.

• Hvem kender du, som vil elske  
at være med til Familie FDF?

• Hvad tror du der skal til for, at  
Familie FDF vil lykkes hos jer?
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Musik
– undervisning og optræden
Der har altid været musik i FDF - og det 
er der stadig! Musik i FDF har oftest været 
brassorkester, tamburkorps og bands. Men 
der er og har været andre tilbud som eks. 
steelband, kor, fællessang, stomp, soloun-
dervisning og drumband. 

Der findes Musik-kredse. Men også flere 
kredse med klassiske klasser har en mu-
sik-klasse på tværs af aldersgrupper. Nogle 
kredse har endda en hel musikafdeling.
Tilbuddene spænder vidt, men overordnet 
ser de typisk sådan ud:

Soloundervisning: Undervisning i et instru-
ment eller sang en til en med en leder.

Gruppeundervisning: Flere modtager un-
dervisning i samme rum. Mellem 30-60min. 
Styres af en instruktør. 

Sammenspil: En gruppe mødes for at spil-
le sammen og dygtiggøre sig. Her er det 
sociale også en vigtig faktor. Nogle steder 
styres det af en instruktør eller dirigent.  

Sang/Kor: En gruppe børn, unge eller 
voksne (eller blandet) som mødes og syn-
ger sammen. Styres af en instruktør eller 
dirigent. 

Koncerter: FDF bookes eller aftaler at spil-
le til et arrangement. Her møder en gruppe 
op og “leverer varen”. Mange gange betales 
FDF for indsatsen. 

Det er MEGET vigtigt med koncerter uan-
set niveau, da det er her de store følelses-
mæssige opture ligger og venter. 
Koncerterne kan generere økonomi til 
kredsen, som dermed får mulighed for at 
drive kredsen, uden at skulle fokusere på 
andre indtægtskilder.
Koncerterne er også vigtig agitation, så nye 
børn og voksne bliver interesseret i at vær-
re med.
 
Musikundervisning er generelt dyrt. Der er 
ofte ventelister og flere steder slet ikke 
muligt at få undervisning, hvis man ikke er 
startet i en vis alder. Alt dette taget i be-
tragtning, er musik i FDF et stærk tilbud, 
hvis frivillighed, ambitionsniveau og øko-
nomi til instrumenter og rejseomkostnin-
ger går op. 

Børn og voksne/eleverne modtager under-
visning og dygtiggører sig. De tilbydes og 
opfordres til sammenspil og vokser i mu-
sikforståelse og kompetencer.

Foto: Rieke 
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• Hvilken rolle skal musik have i  
jeres kreds?

• Hvem kender du som spiller  
musik?



Udeliv og bevægelse
– Opdagelse, ekspedition og høj puls

Lige siden FDFs spæde start, har bevægel-
se og fysisk aktivitet været en grundsten. 
Engang var det gennem væbneridræt og 
sport. I dag har bevægelsen mange former, 
men sejlads, mountainbike, o-løb er stadig 
oplagte FDF-aktiviteter.

Konceptet i en FDF-kreds med fokus på 
udeliv og bevægelse kan have vidt forskel-
lige udtryk, men fælles er, at aktiviteterne 
bruger det udendørs rum som ramme og 
laver aktiviteter, der giver sved på panden. 
Nogle kredse vælger at specialisere sig, ved 
eksempelvis udelukkende at have fokus på 
at sejle, mens mens andre har møder der 
har varierende forløb og griber årstidernes 
muligheder.
 
En kreds med fokus på udeliv og bevæ-
gelse henvender sig primært til voksne, 
unge og store børn, der lever et aktivt liv 
og ønsker at stå i spidsen for aktiviteter i 
højt tempo med udelivet som ramme. Her 
spiller regn og vejr ingen rolle. Det gør de 
fælles oplevelser og aktiviteter derimod. 

Børnene er motiveret, i begyndelsen af ak-
tiviteterne, men efterfølgende af det sam-
menhold der bliver skabt. Kredskonceptet 
henvender sig også meget til forældre, som 
ønsker, at deres børn skal være aktive. 
 

Lokalområdet spiller altid en rolle. Uanset 
om man tænker kredsens placering som 
det naturlige samlingspunkt for aktivitet, 
eller afsæt for at tage på eventyr andet-
steds. Det giver sig selv at hvis man ønsker 
at skabe en sejladskreds, giver det mening 
at have vand i nærheden. Det kan dog også 
give mening at vælge placering efter ek-
sempelvis adgang til offentlig transport, da 
der hermed er let adgang til verden om-
kring kredsen. 
Hos en kreds der tager aktivitetsmæssigt 
afsæt i udeliv og bevægelse, er placering 
af kredshus dog ikke altafgørende, da mø-
derne som udgangspunkt vil kunne tilpas-
ses tilpasses mulighederne i naturen og 
det offentlige rum.

Dette mere turbaserede kredskoncept gi-
ver en anden fleksibilitet omkring møde-
frekvens henover året og tilrettelægges 
typisk efter deltagelse i relevante FDF-ar-
rangementer på tværs af landsdele.
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• Hvilke aktiviteter kan man  
bygge en kreds på?

• Hvilke fag-personer bør man have 
i kredsen?

Foto: Rieke 
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Ungefælleskab og 
frirum 
Til kamp for flere unge fælles-
skaber, der nærer trivsel 
  
I dagens Danmark sker der store skift i de 
unge livssituationer, når de enten skifter 
skoler i 7. klasse, begynder på efterskole 
eller på en ungdomsuddannelse. Som ung 
skal de til at agere som selvstændige med 
stigende forventninger og identitetsdan-
nelse i en sfære mellem de nære og virtu-
elle fællesskaber.

FDF kan give de unge et fællesskab i sam-
arbejde med folkekirken. Der kan udvik-
les lokale koncepter som passer ind i de 
unges behov for et frirum. Her kan nær-
værende ledere stå klar med åbne arme, 
spændende indhold og plads til samtaler.
 
Konfirmandforløbet er et godt sted at 
starte. De frivillige FDFere kan berige for-
løbet ved at forstærke konfirmandholde-
nes oplevelser og tage dem interessante 
steder hen. Det kan konkret foregå i en 
vekselvirkning mellem præstens ugentlige 
undervisning og et fredagsfællesskab, hver 
2.-3.-4. uge kombineret med muligheder 
for deltagelse i en skræddersyet weekend-
lejr, i væbnermesterskabet, åbne arrange-
menter i landsdelene eller indsamlinger.
 
Hen over sæsonen kan der være et skiften-
de fokus på teambuilding & frirum, 
turfællesskab og en intro-
duktion til frivilligt 

ad hoc arbejde omkring eksempelvis fol-
kekirkens nødhjælps indsamling i marts. 

I den bedste af alle verden giver det blod 
på tanden til året efter, at gribe et medle-
derskab, som en del af FDF-frivillig-holdet 
for et nyt konfirmandforløb fyldt med leg, 
tro, relationer og samfundsengagement.  
 
Sådanne koncepter er set lykkes i andre 
sammenhænge og derfor søger vi flere 
initiativtagere til at teste denne måde at  
starte kreds på. 
Når eksperimentet lykkes, vil det betyde, 
at FDF også kan starte kredse for og med 
unge – og derfra kan en ny kreds vælge 
at åbne andre mere klassiske klasser eller 
specialiserede hold.  
 
Der kan være tekniske manøvrer omkring 
medlemskab, kredsøkonomi, sponsorering 
og samarbejde med kirken. Projektteamet 
for kredsstart er selvfølgelig også her klar 
til at hjælpe som tæt sparringspartner.
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• Hvilken type ledere vil synes godt 
om sådan et projekt?

• Hvilke fordele og ulemper kan det 
have at lave FDF som forstærkning 
af kirkens konfirmand forløb?



Teater og 
underholdning
Lige fra den første sommerlejr i starten af 
1900-tallet har FDF været garant for god 
underholdning. Vi har en stolt tradition 
med lejrbålsunderholdning, som findes 
overalt i FDF. Men FDF har også haft pro-
jekter og kredse med alt lige fra dukke-
teater, talespil, danceteam, gøgl, delitant, 
standup, revy, sketches, musicals, You-
tube o.s.v.

Hvorfor ikke skifte de klassiske aktiviteter  
ud med teater og underholdning? 
En FDF-kreds med disse tilbud kan give 
børn og unge et stærkt fællesskab i ska-
belsen og gennemførslen af projekter og 
opsætninger, som kommer hele lokalsam-
fundet til gode. 
Her leger børn, unge og voksne i fælles-
skab. De udfordres og lærer nye sider af 
sig selv. 
Der er mange eksempler på skuespillere, 
kunstnere, komikere m.v. som har været 
med i FDF!

Der er relativt få steder i landet hvor man 
kan gå til f.eks. musical, standup eller lign.
FDF kan være det sted hvor alting er mu-
ligt og genrene blandes i skønhed og re-
spekt. Hvor legen sættes fri og kreativite-
ten blomstrer og tryllebinder fællesskabet.

Der er gode muligheder for at finde lokaler 
som egner sig. Næsten alle steder i landet 
er der i dagligdagen tomme forsamlings-
huse og skoler med ubrugte scener og sale
- eller måske er der virksomheder, idræts-
centre m.v. som kan bruges?
Sådan et koncept er set lykkes i andre 
sammenhænge og derfor søger vi flere 
initiativtagere til at teste denne måde, at 
starte en ny kreds på.

• Hvilke tilbud findes og hvilke 
mangler i jeres by?

• Hvad kunne være sjovt at  
tilbyde hos jer?

Foto: Henrik 
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Sammen om 
kredsstart 2023
Indtil videre er det FDFére, der tager initia-
tiv til at starte nye kredse. 

Kredsstartsprojektet søger derfor de nuvæ-
rende eller tidligere FDFére, der skifter livs-
situation og flytter sig – særligt geografisk. 

Det gør vi, fordi vi har set, at nogen ligesom 
dem – sammen med andre, har startet en 
ny kreds 0-3 år efter, at de er landet et nyt 
sted. 
Det kan særligt være i forbindelse med un-
ges flytning til uddannelsesbyer eller flyt-
ning i forlængelse af familieforøgelse med 
efterfølgende behov for flere kvadratmeter 
kombineret med ønsket om bedre adgang 
til natur og vandkant. I den sammenhæng 
går nedestående varianter af følgende 
budskab igen:

Når vi i 2023 skal være sammen om kreds-
start, har styregruppen for kredsstart på 
projektteamets anbefaling vurderet, at 
netværk er det naturlige sted at samtale 
og konkretisere indsatsen for flere initia-
tivtagere og medudviklere. 

Foto: Simon Fauerskov

”Mine børn og naboens børn skal også let kunne gå 
til FDF lokalt og have adgang til de fantastiske FDF- 
fællesskaber på tværs af landet, der har bidraget til 
store oplevelser, stærke venskaber og et begiven-
hedsrigt ungdomsliv for mig”.



Læs mere om faserne på FDF.dk/kredsstart

SAMLING KONCEPT
OG  

FORDELING

FORSØG SELVSTÆNDIG

En frivillig kontakter 
kredsstartsteamet

Netværk kontakter 
kredsstartsteamet 
og sender tips via 
FDF.dk/kredsstart 

FDFs formål og
ambition gennemgåes

Rekruttering drøftes

De første møder afholdes 
i forsøgsperioden og 

kredsen justerer løbende 
til frem mod den stiftende 

generalforsamling og 
indgåelse af 

kredsoverenskomst

De voksne arbejder med
rollefordeling, møde- 
format, koncepter og 
ligger en forløbsplan 

frem mod formel 
foreningsstiftelse.

Kredsen er nu en
selvstændig forening 

og en officiel FDF kreds

Lokalområde analyseres
Der inviteres til samling

Der inviteres til samling

MODNING

De tre opgaver i 2023
 
1) Netværket udpeger i deres område 1-3 
steder, hvor der kan være en ny FDF-kreds, 
og sender stederne ind via tiplinje med 
navn på afsender netværk.

2) Netværket fokuserer i løbet af 2023 på 
de valgte steder og taler om hvem, der 
kunne tænkes at blive initiativtagere eller 
medudvikler i en ny kreds, samt drøfter 
hvad for en slags kreds, der kunne opstå, 
hvis det rette hold finder sammen.

3) Netværket bruger cirka 30 minutter på 
hvert netværksmøde i 2023 til at tale vide-
re om mulighederne og tipper mulige ini-
tiativtagere de valgte steder i netværkets 
område. Det vi vælger kontinuerligt at fo-
kusere på – tips og områdekendskab – får 
vi helt sikkert mere af.

Vi giver og får input hen over 
året i 2023

Der vil kvartalsvist udkomme korte per-
spektivvideoer, der kan sætte samtalerne i 
gang fra en ny vinkel og konkretisere nogle 
greb, som vi sammen kan gøre for at tæn-
ke, tale og tippe på forskelligvis i 2023.

Alle kredse vil blive givet adgang til Giis-
kort, der viser hvor egne og nabokredsenes 
medlemmer bor helt ned på bydelsniveau, 
så vi sammen får et skærpet blik for place-
ring af kommende kredse og agitationsmu-
lighederne for de eksisterede kredse.

Der er en underside på FDF.dk/kredsstart, 
hvor vi sammen kan følge opgaveløsningen 
og de steder, der har initiativtagere, der 
pusler med det at samle et hold og bygge 
momentum frem mod et forsøg på lance-
ring.

Opgaven på 
netværksmøderne 
i 2023

Fasemodel for kredsstart
Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4



Start en ny kreds
FDF opstarter hvert år flere nye kredse. Er I en flok voksne, som gerne vil op-
starte FDF eller ønsker du at høre mere om mulighederne for at starte FDF i din 
by, så kontakt os!

FDF har et særligt team som hjælper med at opstarte nye kredse.  
Teamet arbejder i hele Danmark og har stor viden og erfaring med både tilrette-
læggelse, organisering, PR og praktik.

Vi står klar med faglig sparring på koncept, mobilisering af frivillige, aktiviteter 
og forkyndelse. Vi stiller desuden infrastruktur i form af hjemmeside, medlems- 
og tilmeldingssystem samt økonomisk starthjælp til rådighed. 
Det giver jer en god første tid, så både børn og voksne kan føle sig trygge og i 
gode hænder.

Du kan læse meget mere om FDF og kredsstart på FDF.dk og 
FDF.dk/kredsstart 

Pssst...!  Du er meget 
   velkommen til at 

  kontakte os direkte:
   kredsstart@FDF.dk 
     eller tlf. 41731154


