
FDFs Historiske Samling, Sletten

En historisk oversigt

1980
Sejlcenter Sletten tager form og udbygges. Missionsprojektet hedder 
Gongola. Knud Munksgaard bliver formand.
1981
Julsølejren ’81 med sloganet ”… det er der mening i” med 12.000 del-
tagere. Lejren er igen opdelt i områder med hver deres kendetegn. 
Lejrens daglige avis hedder Muldvarpen.
1982
Depotet skifter navn til HJALMAR. Missionsprojektet hedder nu Arcot 
og handler om Indien.
1983
„Gå børn glade“ - march over hele landet til fordel for misssionspro-
jektet Kaniki, Zambia. Boys Brigade bliver 100 år.
1984
Landsmusikstævne i Esbjerg med 1.200 deltagere. Fire nye sovebyg-
ninger på Sletten tages i brug. „Seniorbladet“ udkommer til samtlige 
seniorer i FDF/FPF. Det har været indstillet siden 1971.
1985
FDF/FPF køber 22 tønder land med skov til Sletten, som nu dækker 
omkring 220 tønder land.  Missionsprojektet er BUNDHU, Bangladesh, 
hvortil Bjarne Reuter skriver en børnebog af samme navn.
1986
JULSØ ’86 holdes med lejrliv og teltformer som tema. 13.000 deltager 
i lejren. FDF/FPFs landsmøde bestemmer, at vi også fremover skal 
hedde FDF/FPF. Helga Kolby Kristiansen bliver formand.
1987
Missionsprojektet foregår nu på Madagaskar med Madam Græskar 
som samlende fi gur. Børge Schmidt – forbundssekretær siden 1972 - 
ansættes som plansekretær til at revidere alt idémateriale og arbejds-
stof til kredarbejdet.
1988
Det første piltelandsstævne på Sletten samler 7.000 pilte fra hele 
landet. Det er en „Piltiade“ med idræt for sjov som tema.
1989
Forbundsskjorten med den røde strop afl øser den blå bluse. Lands-
musikstævne i Holstebro med 1.300 deltagere. For første gang sover 
alle i telt på et landsmusikstævne. Alle kredse modtager “Den blå 
kasse” med fl ere hundrede idékort samt lederhåndbøger til klassear-
bejdet – efter to års arbejde fra plansekretær og udvalg.
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Blåt er flot

Om Danmark og Verden

Det såkaldte Firkløver afl øser en svækket so-
cialdemokratisk regering: Eksporterhvervene 
skal forkæles, skolen skal igen give kundska-
ber, gælden bringes ud af verden og infl atio-
nen bremses. 

De unge er trætte af gruppearbejde og 68-læ-
rernes ideologiske forestillinger.

De vil have uddannelse, job og karriere: ”Dyrk 
dit ego, elsk dig selv!” Arbejdsløsheden er 
stiger til uanede højder – Mange tvangsauk-
tioner.

Et stigende antal fl ygtninge melder sig, men 
danskerne tolerance er mindre end vi troede. 

Miljøet kommer på alle partiprogrammer og 
Danmark bliver grønnere. 

Tiåret kaldes ”fattigfi rserne” med økonomiske 
stramninger og indgreb, mens udlandsgælden 
stadig vokser.


