
FDFs formål

FDFs formål er  at møde børn og unge med 

evangeliet om Jesus Kristus. Det betyder, at du  i 

dit FDF-arbejde skal kunne møde børnene med 

et kristent livssyn. Der er typisk forkyndelse på 

hvert børnemøde, hvor  form og indhold  kan 

være meget forskelligt. Formålet gennemsyrer 

alle vores aktiviteter i FDF og den måde, vi fører 

dem ud i livet på.

Rammen om forkyndelsen kan f.eks. være:

- Sang

- Genfortælling af tekst

- Bøn - som f.eks. fadervor

- Aktiviteter

- Historieoplæsning

BLÅ SKJORTER &
RØDE KINDER

BLIV FRIVILLIG LEDER I FDF OG BLIV ET FORBILLEDE!

Lederne i FDF er  omdrejningspunktet for 

aktiviteterne i en FDF kreds. Det betyder at du 

som leder i FDF er den vigtigste person  for 

børnene og de unge, og du er den, der  er 

afgørende for,  at børnene - og selvfølgelig dig 

selv - får en god og spændende oplevelse i FDF.  

I FDF får  du en masse oplevelser, med  andre 

voksne og ledere, men  også med børn i alle 

aldre. Disse oplevelser bliver tit og ofte betegnet 

som oplevelser  der er svære at finde andre 

steder end i FDF.

I FDF lægger vi vægt på, at børnene møder 

ansvarlige ledere, fordi vi mener, det er vigtigt, at 

børn har trygge rammer og møder nogle ledere, 

der fungerer som forbillede for børnene. Som 

leder i FDF er det vigtigt, at du  kan optræde 

naturlig myndig. Samtidigt skal du både kunne 

være alvorlig og pjatte sammen med børnene. Du 

behøver ikke være uddannet pædagog for  at 

være leder i FDF. Det vigtige er, at du møder 

børnene som dig selv.  Alligevel er  der mange 

pædagogiske værktøjer, som det kan være rart at 

kende til, når  man arbejder  med nutidens børn 

og unge. Men i FDF tror vi meget på “learning by 

doing” princippet så alle kan i teorien blive leder.

FDF tilbyder  dig uddannelse, så du  kan blive 

bedre som leder. Det gælder  både de bløde 

værdier omkring pædagogik og holdninger  samt 

mere konkrete aktiviteter til møder og lejre.  

Men  den vigtigste uddannelse er  den  der finder 

sted i dagligdagen i kredsen sammen med 

børnene, de unge og de andre ledere.

Det er ikke kun børnene, der får noget ud af, at 

du er frivillig leder. Som leder får  du selv mange 

gode oplevelser, et tæt fællesskab, praktiske 

ledelseserfaringer  og mulighed for en bred 

lederuddannelse. Derudover viser det sig i 

praksis både at pynte på ethvert CV og give 

erfaringer, der  kan udnyttes  i de fleste job i 

erhvervslivet.

I FDF indhenter vi børneattester fra politiet om 

alle, der fungerer som ledere for børn og unge.

Vi har  ydermere defineret nogle samværsregler 

samt en alkohol- og rygepolitik, som sikrer  at 

FDF er  et trygt og sikkert sted for  alle børn og 

unge.

FDF - Frivilligt 
drenge- og 

pigeforbund er meget 
mere end bare 
frivillighed.

FDF bygger på et kristent syn kombineret med friluftsliv krydret med leg og fantasi. Børn og 
unge har gennem mange år udviklet sig i samarbejde med de frivillige ledere der står bag. Vil 
du være med til at gøre en forskel..?



Kan du mærke det 
blå sus?
Er der noget der trækker i dig, har vi vakt din 

interesse eller ønsker du at komme med på 
holdet? Så tvivl ikke med at kontakte os for at 

høre mere.

Vi svare gerne på spørgsmål og fortæller fra 
egne erfaringer.  Kontakt os gerne for en 

uforpligtende snak.

Kontaktperson:
Lasse Petersen
Tlf.:   22 43 31 57
Mail: lp@lasse-petersen.dk

FDF VISSE
Visseladegaard
Vissevej 116
9210 Aalborg SØ

info@fdfvisse.dk
www.fdfvisse.dk

Som leder  i FDF er man aldrig alene - hverken 

med børnene eller  omkring en  aktivitet. 

Ligesom vi hver uge har møde med børnene, 

holder vi cirka 1 gang om måneden  ledermøde, 

hvor fremtidige aktiviteter planlægges, og det 

daglige arbejde gennemgås. Man  har altid 

sparringspartnere i ryggen  i form af med-

lederne. Alle er villige til at hjælp hinanden og 

give en hånd med om nødvendigt.

Vi har brug for netop dig!

Vi er pt. i den situation  i FDF Visse at vi har 

brug for  ekstra hænder.  Vi søger specielt ekstra 

ledere til at hjælpe med det daglige klasse-

arbejde med vores børn og unge.

Hvad  enten  du  er erfaren  leder fra FDF eller en 

anden organisation, eller uden erfaring er  du 

velkommen til at blive en del af holdet. Holdet 

består i dag af en erfaren flok ledere som ikke 

er bange for at lære fra sig til nye holdspillere. 

Hvis du ikke er sikker på om leder i FDF lige er 

dig afviser vi ikke en prøve-periode. På den 

måde får man  mulighed for at prøve FDF i 

praksis før man træffer sit endelige valg. I FDF 

spiller alder ingen rolle, så selvom du er nået til 

den trejde alder er du også meget velkommen 

på holdet.

Hvis leder ikke er netop  dit kald er der  også 

andre alternativer  i FDF.  Vi har i FDF Visse 

f.eks. en bestyrelse som også gerne siger  ja til 

flere hænder. Hvis du  føler du har overskud til 

at hjælpe til, men ikke ved til hvad, så  kontakt os 

gerne, så finder vi en  rolle der passer perfekt til 

dig.

KOM MED PÅ HOLDET !

Aktiviteter i FDF

Det ugentlige møde har typisk en  varighed af 1 

1/2  til 2 timer og er kernen i ledernes møde 

med  børnene i FDF. Lederne laver  aktiviteter 

sammen med  børnene med fokus på formålet og 

fællesskabet. Ud over de ugentlige møder 

tilstræber vi os på at tilbyde  alle børn og unge i 

FDF omkring 2-4 årlige weekendture og en 

sommerlejr af ca. 1 uges varighed. På weekender 

og sommerlejre bliver der god  tid  til at fordybe 

sig i aktiviteter og til at dyrke fællesskabet.

Der er  aktiviteter, der er gode for både store og 

små, og blot udføres forskelligt alt efter 

børnenes alder. F.eks. er  madlavning over bål ikke 

forbeholdt de store. De mindste kan hygge sig 

omkring bålet med snobrød, mens de store kan 

lave festmåltider over bålet. Det er et kendetegn 

for  FDFs aktiviteter, at vi formår  at holde fast i 

vores traditioner  og alligevel følge med 

udviklingen. Det gælder  for eksempel FDF-MGP, 

SMS-løb, geocaching samt online forum be-

stående af FDFere fra hele landet.

De 4 emner som vi primært arbejder ud fra i 

FDF er typisk:

- Lejr- og friluftsliv

- Leg og fantasi

- Kristendom og forkyndelse

- Kommunikation og underholdning

Men nye idéer er altid velkomne!

Som leder i FDF er man en holdspiller og hjælper
sine “kollegaer” til en fælles succes.


