FDFs Historiske Samling, Sletten

En historisk oversigt
FPF bliver
til
Før stiftelsen af FPF havde der været flere hen
vendelser ti
til FDF om muligheden for at op
tage piger. Men HB fandt ikke, at der var
nogen gru
grund til at overveje denne mulighed. M
Man var bekymret for samarbejdet
med KFUK-spejderne
K
og meddelte der
for, at FDF som sådan ikke havde noget
ansvar ffor starten af en nyt pigearbejde!

1951
FPF stiftes i Vanløse med Signe Larsen som kredsfører.
Ved stiftelsesfesten i februar blev der holdt appel og FDFs formand,
Ludvig Valentiner, skridtede fronten af i højt humør. Tydeligt imponeret af al den hjemmesyede herlighed (forbundsdragten) sagde han
under stor munterhed: ” Tjah, hvad skal vi nu kalde jer? Vi har grønsmutter, vi har blåmejser (pigespejderne), og nu har vi sandelig også fået
gråspurve – det kan vist ikke blive til andet en grossenolliker! Vi har også
brug for jer, igen vil jeg sige: Vær tro og hold ud, I får sikkert brug for det!”

1952

Om Danmark & Verden

Pigekredsene skyder frem flere steder i landet. Den 5. juni stiftes
Landsforbundet Frivilligt Pige-Forbund med Willy Gravesen som
formand. Guldsmed Ejler Fangel, fører i FDF K 32, udformer forbundsmærket, malteserkorset. UPV, Ungdommens Pige-Væbnere, var
startet i 1924 i Horsens, gik også ind i FPF.

Et overgangsårti.

1953

Rationeringerne forsvinder.

Det første landsførerstævne samler 60 deltagere.

Valgretsalderen nedsættes, og kvinder får arveret til den danske trone.

1954

Grænserne åbnes og Marshall-hjælpen virker.
Et nyt møbel med en 17 tommers skærm bliver
hjemmets mest prestigegivende inventar.
De store krigsårgange melder sig, og ungdommen bliver en gruppe, man må regne med.
Rock og roll på Rådhuspladsen – der tales for
første gang om en genrationskløft.

FPFs første landsmøde vedtager FPFs grundlov med formålet: “På den
danske folkekirkes grund at samle piger fra alle samfundslag, og gennem pigernes kammeratskab og voksne kvinders påvirkning at give dem
hjælp til at vokse op til et sandt kristent liv”. FPFs motto lød: ”For den
danske ungdom - Gud til ære!”

1955
FPFs første førertræningslejr holdes i Høgild-lejren ved Herning. Arbejdsstoffet omfattede kristrendomskundskab, forbundskundskab, øvelsesstof, lejrliv og marchøvelser!

1956
Der etableres forbindelse og samarbejde med Ansgarsförbundet

Forstæderne skyder op som paddehatte og man i Sverige, et arbejde der på mange måder ligner FDF og FPF. FPFs
første landslejr med 225 deltagere holdes på Sletten.
”gør gode tider bedre”.

1957
FPF får repræsentation i FDFs missionsudvalg - det første fællesudvalg i FPF og FDF.

1958
FPF får officielt førerblad ”Førernyt”. Helle Petersen, Herlev, der senere
bliver landsforbundets formand er redaktør. En post hun beklæder
indtil 1973, hvor bladet bliver fælles med FDF. Landsforbundet inddeles i tre distrikter: Århus, Sydjylland og Fyn-Sjælland.

1959
FDF indbyder et observationshold på tre FPF’ere til en uges studier
på Sletten med henblik på føreruddannelsen i FPF.

1950 - 1959

