
Handlingsplan 2019-2021

FDF Landsdel 4

Handlingsplanen er den plan, som landsdelsledelsen styrer efter i den 

kommende periode og danner grundlaget for hvad der udbydes. 

Samtidig er handlingsplanen udgangspunkt for, hvordan landsdelen 

samarbejder med hovedbestyrelsen. 

Vi ønsker, at den fremtidige handlingsplan tager afsæt i 

landsforbundets ambition (Relationer, Leg, Samfundsengagement og 

Tro). Med dette ønsker vi at:

• Give landsdelens arbejde et langsigtet strategisk udviklingsfokus, 

der er i tråd med FDFs ambition.

• Forankre FDFs fælles ambition i landsdelens arbejde gennem 

konkrete tiltag.

• Konkretisere ambitionen for kredsledere og ledere i landsdelen til 

gavn for deres arbejde i kredsene.

Med baggrund i den debat, der fandt sted på kredsledermødet i april 

2018, har landsdelsledelsen formuleret en række udviklingsområder 

knyttet til FDFs ambition, som landsdelsledelsen vil arbejde med at 

styrke i den kommende periode. Dette vil ske gennem konkrete 

aktiviteter inden for udviklingsområderne.

FDFs ambition

FDF giver børn og unge et ståsted at 

møde verden fra.

RELATIONER

FDF er et frirum hvor børn og unge glædes, oplever og 

vokser i mødet med ledere, der har noget på hjerte.

TRO

FDF skaber plads til tro og samtale om de store 

spørgsmål i livet, på et folkekirkeligt grundlag.

LEG

I FDF bliver verden større, når vi gennem leg og 

udfordringer lærer at indgå i forpligtende fællesskaber.

SAMFUNDSENGAGEMENT

FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende 

medborgere, der engagerer sig i den verden, vi lever i.



RELATIONER

FDF er et frirum hvor børn og 

unge glædes, oplever og vokser i 

mødet med ledere, der har noget 

på hjerte.

TRO

FDF skaber plads til tro og 

samtale om de store spørgsmål i 

livet, på et folkekirkeligt grundlag.

Landsdelen vil arbejde med relationer på tværs af landsdelen. Arbejdet målrettes mod:

Kredsledere: Styrke relationer på tværs af kredse gennem kredsledermøder og uddannelse.

Ledere: Styrke relationer på tværs af kredse gennem lederuddannelse.

Udvalg og børneoplevelser: Gennem vedligeholdelse og etablering af udvalg tilskynde til og sikre 

grobund for arrangementer for børn, unge og voksne med fokus på at opbygge relationer på tværs 

af kredse og netværk.

Landsdelen vil arbejde med at skabe rum for kredsene til at dele erfaringer om arbejdet med tro. 

Arbejdet målrettes mål:

Kredsledere: Uddannelse af kredsledere i, hvordan man sætter fokus på tro og de store spørgsmål 

i kredsen.

Ledere: Uddannelse af ledere i landsdelen om, hvordan man taler om tro med børn og unge.

FDFs Trosudvalg: Styrke samarbejdet med FDFs trosudvalg og støtte dem i, at nå ud til 

landsdelens kredse.

Lokale sogne og andre kirkelige organisationer: Facilitere erfaringsudveksling mellem kredsene 

omkring, hvordan vi kan åbne det kirkelige arbejde i kredsene op og samarbejde med andre 

organisationer.



SAMFUNDSENGAGEMENT

FDF skaber ansvarlige, 

demokratiske og deltagende 

medborgere, der engagerer sig i 

den verden, vi lever i.

LEG

I FDF bliver verden større, når vi 

gennem leg og udfordringer lærer 

at indgå i forpligtende 

fællesskaber.

Landsdelen vil arbejde med at have en mere legende tilgang. Arbejdet målrettes mod:

• Landsdelsledelsen: Skabe en mere legende tilgang til det arbejde, landsdelen formidler, fx 

kredsledermøder.

• Ledere og kredsledere: Inspirere ledere og kredsledere til at bringe den legende tilgang ud i 

kredsene.

• Legende voksne: Inspirere kredsene til at fastholde og videreudvikle at FDF er et sted, hvor de 

voksne leger med. 

Landsdelen vil arbejde med at styrke sit samfundsengagement. Arbejdet målrettes mod:

• Frivillige: Sikre at det er let at blive frivillig i landsdelen, samt at det er tydeligt, hvor man kan give 

en hånd med.

• Internationalt projekt/FN’s verdensmål: Støtte op omkring FDFs nye projekt om verdensmålene, 

samt skabe opmærksomhed om FNs Verdensmål. 

• Unge: Arbejde med at inddrage ungdomsrepræsentanter og seniorer i landsdelens arbejde.


