
FDFs Historiske Samling, Sletten

En historisk oversigt

1970 - 1979

Om Danmark & Verden
Danmarks indtræden i EF. 

En oliekrise gør igen gammeldags dyder som 
sparsommelighed og mådehold nødvendig.

Vælgerne straff er de gamle partier ved det så-
kaldte jordskredsvalg i 1973. 

Ungdomsoprørets veteraner har ingen proble-
mer på arbejdsmarkedet. 

Gode lønninger og mange jobtilbud. 

Danskerne lever nu i grupper hvor solidariteten 
har svært ved at trives. 

Landet havner i den værste økonomiske situa-
tion siden 2. Verdenskrig. Enorm gældsætning 
til udlandet: ”Vi er på vej nedad – men på første 
klasse!”

1970 
Ekstraordinært landsmøde foretager en gennemgribende revision af 
’Grundlov og forbundsvedtægter’ i forlængelse af arbejdsplantænk-
ningen. FDFs formål får en ny ordlyd: ”Det er landsforbundets formål 
at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus”. Der indføres 
bluser i alle klassefarver som afl øser for den grå forbundsdragt.
1971 
Landstambourkorpsstævne i Næstved med 800 deltagere. Sidst i 60’ 
erne og først i 70’ erne oprettes fl ere uddannelsescentre i landsde-
lene. ’Mellerup  i Sønderjylland, ’Skovgården’ ved ’Middelfart’, ’Center 
Sjælland’ ved Haslev og ’Lynghøj’ i Himmerland.
1972
Landslejr for niende gang. Julsølejren, ”Tre tiders lejr - alle tiders lejr”, 
samler 8.000 deltagere. Lejren indvarsler store fornyelser af FDFs 
arbejdsform. Familiearbejdet vinder frem bl.a. gennem store familie-
lejre. J.D. Bitsch-Larsen vælges som formand efter Gunner Tjalve.
1973
Det fælles blad “Lederen”, opstår. Børnebladet “Glimt” afl øser “Dan-
ske Drenge”. Der indføres fælles landsdelsekretærordning for FPF og 
FDF. Ekstraordinært landsmøde i december vedtager grundlov og 
forbundsvedtægter for Landsforbundet Frivlligt Drenge- og Pige-
Forbund, FDF/FPF.
1974
1. Januar er FDF/FPF et forbund, der består af drenge-, pige og fæl-
leskredse. Med udgangen af året fratræder Signe Larsen og Willy Gra-
vesen som generalsekretærer. Henning Iburg Andersen vælges som 
formand for FDF/FPF. Puslingearbejdet indføres for de 5-7 årige. Den 
ny Slettebygning tages i brug efter at den gamle bygning nedbrænd-
te efteråret 1972. Landsmusikstævne i Hillerød med 1.200 deltagere. 
Den blå bluse bliver FDF/FPFs forbundsdragt.
1975
Arbejdet stabiliseres. Medlemsfremgang. Fælleskredsenes antal for-
øges. Erik Hübertz tiltræder som ny generalsekretær.
1976
Første fælles landslejr i det nye forbund. 11.000 børn og unge delta-
ger i Julsølejren under mottoet: Fri så det mærkes. Lejren er opdelt i 
10 byer med hvert sit tema.
1977
Jubelår. FDF fylder 75 og FPF fylder 25 år. FDF/FPF tæller godt 39.000 
medlemmer i 440 kredse.
1978
Landsmødet beslutter, at FDF/FPF skal tage initiativ til efterskole-
virksomhed. I løbet af få år oprettes efterskolerne Kongeådalen, 
Pederstrup og Lynghøj. Også Hardsyssel Ungdomsskole får direkte 
tilknytning til FDF/FPF. På Vork tages en ny stor sovefl øj i brug, og de 
oprindelige bygninger moderniseres kraftigt.
1979
Landsmusikstævne i Fredericia med 1.200 deltagere. Multimusikken 
vinder indpas i FDF/FPF. Missionsprojektet kaldes „Børn i 5 verdens-
dele“. World Conference, som FDF/FPF er medlem af, holder møde i 
Danmark.
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