
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 
Blomsterlejren - FPFs fj erde landslejr holdes i Vork med 1.400 del-
tagere. ”Bellisklubberne” og lejravisen ”Bi-stikket” er bindeled for 
deltagere på blomster-landslejren. Helle Pedersen tager over som 
formand efter Musse Windeløv.  Som forsøgsordning ansættes to 
distriktskonsulenter. Landsmødet vedtager ny ”Grundlov og for-
bundsvedtægter”. Helle Pedersen vælges som formand efter Musse 
Windeløw.
1971
Godt en trediedel af kredsene er blevet til fælleskredse med FDF. 
Sidst i 60’ erne og først i 70’ erne oprettes fl ere uddannelsescentre i 
landsdelene. Mellerup i Sønderjylland, Skovgården ved Middelfart, 
Center Sjælland ved Haslev og Lynghøj i Himmerland.
1972
Efter 20 år som selvstændigt forbund vedtager landsmødet at ar-
bejde frem mod en sammenlægning med FDF fra 1. januar 1974.
1973
De fælles blade ”Glimt” og  “Lederen”, opstår. Der indføres fælles 
landsdelsekretærordning for FPF og FDF. Ekstraordinært landsmøde 
i december vedtager ”Grundlov og forbundsvedtægter” for Landsfor-
bundet Frivlligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF/FPF.
1974 
1. Januar er FDF/FPF et forbund, der består af drenge-, pige og fæl-
leskredse. 

Herefter er FPFs og FDFs naturligvis fælles!
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Fusion og fremgang


