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Tak fordi du har påtaget dig ansvaret for at lære nye og kommende ledere op i din kreds.
I denne vejledning finder du inspiration til temaet ”Forkyndelse”. I dette tema er fokus på
kredsens traditioner for forkyndelse og på at få de nye og kommende ledere til at øve sig i
at forkynde for børn og unge - Både med udgangspunkt i forskellige fortællinger, forskellige
former for andagter og ved at sætte sig selv i spil. Temaet kan både afholdes af en kredsleder,
medledere på det hold, hvor de nye og kommende ledere er ledere, eller af en leder, som er
særligt god til at forkynde i kredsen.

Temaets omfang

Dette tema kan variere meget i omfang ud fra hvor meget erfaring, de nye og kommende
ledere har med at forkynde, når I begynder arbejdet. Til nye og kommende ledere med meget
erfaring kan temaet skæres ind til fokusområdet ”Forkyndelse i kredsen”. Nye og kommende ledere med ingen eller lidt erfaring med forkyndelse vil sandsynligvis have behov for god
tid og længerevarende fokus på de to fokusområder ”Fortællinger” og ”Forkyndelsesformer”.
Temaet vil derfor variere i omfang; fra alt mellem ét kort møde og til flere måneders øvelser
med løbende opfølgning.

Fokusområder

Temaet her har følgende fokusområder:
: Forkyndelse i kredsen
: Fortællinger
: Forkyndelsesformer
Under de forskellige overskrifter kan du finde konkrete mål for fokusområderne, få inspiration
til hvordan du kan arbejde med de forskellige fokusområder og læse hvor du kan søge yderligere inspiration.
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Kære temaansvarlig,

Forkyndelse i kredsen
Fokusområdets mål
Den nye leder får indblik i kred
sens traditioner for forkyndelse.

Sådan kan du gøre

Aftal et møde med den nye eller kommende leder, hvor I drøfter kredsens traditioner for
forkyndelse. Du kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:
: Hvorfor afholder I andagter og forkyndelse for kredsens børn og unge?
: Hvornår bruger I andagter frem for egentlig forkyndelse i kredsen?
: Hvornår afholder I typisk forkyndelse i kredsen?
: Hvordan forkynder I på de ugentlige møder?
: Hvordan afholder I forkyndelse, når I er på lejr/ture?
: Hvor meget fylder forkyndelse i jeres møde med kredsens børn og unge?
: Hvordan forkynder I for kredsens børn og unge?
: Hvordan samarbejder I med andre kirkelige organisationer om forkyndelse? Fx kirken,
KFUM/KFUK, andre menigheder m.m.
Tal med den nye eller kommende leder om, hvilke erfaringer vedkommende selv har med at
forkynde for børn og unge.

Find mere viden og inspiration

Læs om andagter og forkyndelse
FDF.dk/DGL
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Fortællinger
Fokusområdets mål
Den nye leder får præsenteret
forskellige kilder til fortællinger,
som kan bruges til forkyndelse.

Den nye leder får mulighed for
at afprøve forskellige typer af
fortællinger og drøfte disse.

Sådan kan du gøre

Tal med den nye eller kommende leder om, hvilke fortællinger kredsen bruger til at forkynde
for børn og unge. Du kan tage udgangspunkt i følgende typer af fortællinger:
: Kredsens yndlingsfortællinger
: Kredsens ”forkyndelsesbibliotek”
: Fortællinger og lignelser fra Biblen
: Eventyr og historier
: Lederens egne fortællinger og oplevelser
Bed den nye eller kommende leder om at vælge nogle af fortællingerne og bruge dem på de
kommende møder for kredsens børn og unge i forbindelse med korte andagter.
Du kan også opfordre den nye eller kommende leder til at inddrage egne perspektiver og
fortællinger fra eget liv i andagterne.
Aftal at mødes, når den nye eller kommende leder har prøvet at bruge de forskellige fortællinger, for at drøfte, hvordan børnene opfangede og forstod fortællingerne. Prøv at udlede
hvilke fortællinger, der virker særligt godt til bestemte målgrupper i kredsen.

Find mere viden og inspiration:

Find andagter med mange forskellige fortællinger
FDF.dk/DGL
Læs om andagter og forkyndelse
FDF.dk/DGL
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Forkyndelsesformer
Fokusområdets mål
Den nye leder får præsenteret for
skellige former for forkyndelse.

Den nye leder får mulighed for
at afprøve forskellige former for
forkyndelse og drøfte disse.

Sådan kan du gøre

Præsenter den nye eller kommende leder for forskellige former for forkyndelse, som I bruger i
kredsen. Du kan tage udgangspunkt i følgende:
: Oplæsningsandagt
: Musikandagt
: Dramatisering
: Rammen for andagterne
: Rummets betydning
: Find selv på flere
Tal herefter om de fortællinger, som den nye eller kommende leder har brugt i fokusområdet
om fortællinger. Bed den nye eller kommende leder om at vælge en af fortællinger og herefter
bruge den til forskellige former for andagter i den kommende tids møder med kredsens børn
og unge.
Du kan også opfordre den nye eller kommende leder til at inddrage egne perspektiver og fortællinger fra eget liv i andagterne.
Aftal at mødes, når den nye eller kommende leder har prøvet at bruge de forskellige fortællinger, for at drøfte, hvordan børnene opfangede og forstod fortællingerne. Prøv at udlede hvilke
forkyndelsesformer, der virker særligt godt til bestemte målgrupper i kredsen.

Find mere viden og inspiration

Find forskellige former for andagter
FDF.dk/DGL
Læs om andagter og forkyndelse
FDF.dk/DGL
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Afrunding
Her runder vi temaet ”Forkyndelse” af. Vi håber, du har fået inspiration og mod på at afholde
temaet med de nye og kommende ledere, der måtte være i din kreds.
Har du spørgsmål eller kommentarer til temaet eller vejledningen her, er du velkommen til at
sende dem til os på uddannelse@FDF.dk
Tak for din indsats med at uddanne den kommende generation af ledere i FDF
De bedste hilsner
FDFs uddannelsesforum
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Tjekliste
Forkyndelse
Kære nye eller kommende leder!
Der kan være mange ting at holde styr på i løbet af din oplæring i kredsen.
Til hvert tema kan du få udleveret en tjekliste over de mål, som er knyttet til
det enkelte tema.

Mål

Efter temaet er det målet at du:
Har fået indblik i kredsens traditioner for forkyndelse.
Har fået præsenteret forskellige kilder til fortællinger, som kan bruges til forkyndelse.
Har prøvet at afholde forkyndelse, som bruger fortællinger fra forskellige typer af kilder.
Har fået præsenteret forskellige former for forkyndelse.
Har prøvet at afholde forskellige former for forkyndelse.

•
•
•
•
•
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