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Kredsledermøde 18. november 18.00-21.00 

Kære Kredsledere i Landsdel 4. Hermed dagsordenen for Kredsledermødet 
den 18. november i Skanderborg.  
 
Sted: Kirkecenter Højvangen, Mallinggårdsvej 3, 8660 Skanderborg 
 
Program for aften 
18.00 Aftensmad 
18.30 Kredsledermøde – Temaet er Uddannelse i FDF 
20.45 Information v. Landsdelsledelsen 
20.50 Andagt 
21.00 Slut 
 

1. Tema for kredsledermødet: Uddannelse i FDF (18.30-20.15) 

Vi stiller denne aften skarpt på uddannelse i FDF. Hvordan arbejder kred-
sene, Netværkene, Landsdelen og Landsforbundet med uddannelse som 
understøtter ledernes opgaver? - Vi skal gennem forskellige oplæg, samta-
ler og øvelser gøre os klogere på, hvordan vi uddanner vores ledere og hvor-
dan vi kan blive endnu bedre. Det bliver en aften hvor du bliver klogere på 
uddannelse og hvor du kan bidrage med dine ideer.  

Vi får besøg af Anna Buur Vistesen Udviklingschef i FDF. Anna deltager i 
samtalerne omkring uddannelse, men kommer også med sit syn på uddan-
nelse i FDF.  

Desuden vil forskellige FDFere fra Landsdelen fortælle om deres oplevelser 
med forskellige kursustilbud i Landsforbundet og Landsdelen. Det bliver 
bla. Emma Pape (Ungdomsrepræsentant) som fortæller om Ung3, Maiken 
Hyllested (FDF Viby J.) som fortæller om 7.-8. klassekursus.  

 

 

 



 

2. Kredsledertid (20.15 – 20.45) 

A. Åbent forum for kredslederne, hvor man kan bringe egne punkter eller 
spørgsmål til ting man arbejder med i kredsen. Byd gerne ind med punkter 
inden møde til: Landsdel4@fdf.dk 
 
B. Kredstid – En kreds fortæller om et projekt eller status på kredsens 
arbejde. – Man er velkommen til at melde sig til: Landsdel4@fdf.dk  
Pga. Af aftens tema søger vi til dette punkt, en kreds som arbejder målrettet 
med Lederuddannelse i kredsen. 
  
Praktisk info om aftenen: 
Der er aftensmad kl. 18.00 af hensyn til forplejningen vil vi gerne have til-
melding inden den 14. november. Når man ikke dette, er man velkommen 
til at komme ved mødestart kl. 18.30. Men giv os gerne et praj.  
 
Tilmelding senest 14. november på Landsdel4@fdf.dk / 41 73 11 84 
 
Med venlig hilsen 
Landsdelsledelsen 


