FDFs Historiske Samling, Sletten

En historisk oversigt
Besindelse og værdier
Hvad bringer fremtiden?
1990
Tage Kleinbeck ansættes som ny generalsekretær. Missionsprojektet
hedder ’Abuja’ og foregår i Nigeria.

1991
Bycenter Rysensten indvies midt i København og huser både Forbundskontor, Hjalmar og kursusfaciliteter. FDF/FPF ansætter sin første bysekretær. Landslejr på Sletten med rekorddeltagelse: 14.000 er
med. Dronning Margrethe, som er FDF/FPFs protektor, besøger lejren
sammen med Prins Henrik. Missionsprojektet foregår for første gang
i Latinamerika under navnet ”Vamos Brazil” – Lad os tage til Brasilien.
Det første midtvejsmøde samler 700 ledere i Odense.

1992
FDF/FPF fejrer 90-års fødselsdag med festligheder over hele landet.
Der afvikles en landsomfattende væbner- og seniorvæbnerdyst
kaldet ”Hot Blåt”.

1993
Det andet piltelandsstævne samler 9.000 pilte på Sletten. Lejren er en
stor eventyrlejr i Regnbuedalen. FDF/FPFs historie udgives med bogen ”På livet løs”. Missionsprojektet hedder ”Betna Bekum” og foregår
i Mellemøsten.

1994
Om D
O
Danmarkk og Verden
V d
Danskerne medvirken i det politiske liv begrænser sig til valgene og folkeafstemningerne, men de er troløse over for partierne og
de politiske ledere. Det er enkeltsagerne, som
optager.
Der tales om et multikulturelt og multietnisk
samfund. Det giver splittelse med politiske
yderfløje.
Dog kan sportens og kulturens verden stadig
samle befolkningen, især da Danmark vinder
EM i forbold 1992.
Den traditionelle velfærdsstat – ”pasningssamfundet” – sættes under pres.
Der tales om fælles værdier, men danskerne
kræver mere fritid, mens arbejdspresset vokser
og økonomien sætter dagsordenen.

FDF/FPFs landsmøde beslutter at ændre Landsforbundets navn til Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF. Forslag til nyt skjold bliver forkastet, og landsmødet vedtager at både piger og drenge fremover skal
bruge det gamle FDF-skjold. Arbejdsplanen ”Børn på tværs” bliver
vedtaget. Landsmusikstævne i Hvidovre med 1.500 deltagere. Alle
musikanter giver koncert i Københavns Centrum. Idéen med teltlejr
holder, og for første gang er der flest deltagere med fra multibands.

1995
Medlemstallet er nu 34.000. Hovedbestyrelsen ansætter to sekretærer til at starte nye kredse. Fire små lavenergihytter bygges ved
”Bøgebjerg”

1996
Julsølejren samler 13.000 til Gudernes Kamp. Kristendommens indførelse i Danmark er lejrens hovedtema. Dronning Margrethe overværer lejrens festspil, og er på rundtur i lejren.

1997
Kredsstartkonsulenternes arbejde giver resultat: 13 nye kredse. FDF
deltager i landsindsamlingen ”Verdens Børn”. FDFs BlåNet kommer
godt fra start. Midtvejsmøde i Vejle med 500 deltagere. Missionsprojektet indsamler midler til gadebørn og unge uden udannelse i
Sydafrika.

1998
Der præsenteres en helt ny struktur og nyt indhold for den kommende lederuddannelse. Missionsprojektet handler om Cambodia:
Landminer, landbrugsudvikling og vand. En ny arbejdsplan for 1999
– 2002 vedtages: Fast forankring – fælles forandring, hvor FDFs værdi
grundlang sættes til debat.

1999
Musik ’99 i Herning med 1500 deltagere. Midtvejsmøde i Esbjerg med
400 deltagere, hvor der sættes fokus på FDFs værdigrundlag og lederidealet. Traditionen med seniorfestival på Kongeådalens Efterskole
fortsætter.
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