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1. NETVÆRK OG KREDSE 
 
Landsdel 2 består i øjeblikket af 43 kredse fra 
Klim-Thorup-Vust i nord, til Frederiks i syd og 
fra Grenå i øst og til Egeris i vest. Landsdelens 
kredse er samlet i 9 lokale netværk, hvor 
formålet er at understøtte hinandens daglige 
arbejde.  
 
Siden sidste Landsdelsmøde har følgende 
kredse haft jubilæum: 

• FDF Grenå – 100 år 
• FDF Langå - 75 år 

 
Tillykke med jubilæerne, selvom vi desværre 
ikke har haft mulighed for at fejre dem med 
jer i år. 
 
Både netværk og kredse har grundet COVID-19 pandemien været yderst opfindsomme med 
nye måder for samarbejde og kommunikation, herunder kan blandt andet nævnes: 

• Afholdelse af online klassemøder og ledermøder 
• Opgaver som børn kunne løse hjemme i familierne under nedlukning 
• Sommerlejre uden overnatning 
• Ekstra sparring mellem kredslederne om COVID-19 forholdsregler 

 
Det er fedt at se hvordan I har hjulpet hinanden og fundet inspiration på tværs, og med kort 
varsel løst de forskellige situationer som et år med en pandemi har nødvendiggjort. 

2. LANDSDELSLEDELSEN 
 
Efter landsdelsmødet 2020 bestod Landsdelsledelsen af følgende personer: 
 
Brian Albrektsen, FDF Frederiks  Valgt i 2019 
Katrine Benée, FDF Langå   Valgt i 2019 
Kenneth Lindqvist Christensen, FDF Egeris Valgt i 2020 
Mette Saxling, FDF Landskreds  Valgt i 2020 
Søren Carøe, FDF Randers 2   Valgt i 2020 
 
Brian valgte at stoppe i landsdelsledelsen i 
forsommeren 2020. Landsdelsledelsen valgte derfor at 
supplere sig med Ejner Bank Andreasen, FDF Overlund 
og FDF Stoholm. 
 
Landsdelens forbundssekretær - Jeppe Strauss - blev 
under den første corona-nedlukning hjemsendt 
(ligesom øvrige forbundssekretærer), hvorfor vi derfor i 
en periode har klaret os uden Jeppes hjælp - både i 
landsdelsledelsen og i kredsene. 
 
Grundet andre opgaver vil Jeppe deltage mindre på 
netværksmøder i landsdelen (i fremtiden og for enkelte 
er det allerede sket). I stedet vil der på netværksmøder 
deltage andre forbundssekretærer.  
 
Landsdelsledelsen mødes ca. en gang om måneden – og det er blevet til 13 møder i 
perioden mellem landsdelsmødet 2019 og landsdelsmødet 2020. 
 

Billede fra landsdelsmøde 2019. 
Fotograf: Lene Thanild 

Billede fra netværksmøde i Viborg Netværk – med afstand. 
Fotograf: Katrine Benée 
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Landsdelsledelsens arbejde har i høj grad været præget af COVID-19 og restriktionerne som 
følge heraf. Landsdelsledelsen har - i højere grad end tidligere - kommunikeret direkte med 
mange kredse og udvalg for at sparre om afvikling af møder og arrangementer. 
 
Desuden har vi som noget nyt prøvet at afholde online møder. Det har været sjovt at mødes 
i denne anderledes form, hvor dagsordenen dog må reduceres, da det tager længere tid på 
denne facon. Men vi bliver bedre og bedre til det. 

3. UNGDOMSREPRÆSENTANTER  
 
Følgende er stadig vores ungdomsrepræsentanter (“UR” i daglig tale) 

• Marius Høfner, FDF Aars - ungdomsrepræsentant  
• Cecilie Johansen, FDF Grenå - ungdomsrepræsentant  
• Charlotte Arnholtz, FDF Langå - suppleant  
• Nicolaj Møller, FDF Øster Hornum - suppleant  

 
De unge mennesker deltager ofte i landsdelsledelsens møder - og har også (forsøgt) at 
arrangere et online ungdomsformøde, hvor der dog manglede deltageropbakning. 
 
Derudover bidrager de med sjove memes for at få deltagere på vores arrangementer! 

4. LANDSDELENS HANDLEPLAN OG UDVIKLINGSMÅL 
 
På landsdelsmødet i 2020 blev det besluttet at videreføre landsdelens udviklingsmål. Det 
blev samtidig besluttet at landsdelen frem mod landsdelsmødet i 2021 skulle “arbejde 
fokuseret med at styrke udvalgsarbejdet i landsdelen, herunder styrke landsdelens udvalg i 
arbejdet med landsdelens udviklingsmål”. 
 
Landsdelens arbejde har, som nævnt i høj grad været præget af COVID-19. Dette kan man 
også se i landsdelens arbejde det forgangne år, som ofte har handlet mere om at “overleve” 
frem for at “leve” eller udvikle. 
 
Landsdelens udvalg har været udfordret med en situation der konstant ændrer sig, så de 
løbende har skullet tilpasse sig. FDFs generalsekretær beskrev 2020 meget godt i et citat på 
Facebook: “Det eneste der er stabilt, er konstante ændringer” - og det har også været 
situationen i landsdelens arbejde. 
 
Selvom det næppe kan konkluderes at 
landsdelens udvalgsarbejde er blevet styrket i 
2020, er der alligevel blevet arbejdet fokuseret 
på at styrke og bevare udvalgsarbejdet i 
landsdelen. 
 
Blandt andet har landsdelsledelsen i højere grad 
deltaget på udvalgsmøder, hvor svære 
beslutninger har skullet træffes. 
Landsdelsledelsen har også drøftet tiltag for at 
hjælpe med motivationen for 
udvalgsmedlemmer under de konstante 
ændringer. 
 
I oktober var en stor del af udvalgene samlet til en sparringsaften, hvor fokus var 
udvalgenes opgaver, udvalgssammensætning samt motivation og rekruttering af 
udvalgsmedlemmer. 

Billede fra udvalgssparringsaften oktober 2020. 
Fotograf: Katrine Benée 
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5. ARRANGEMENTER OG UDVALG  
 
I landsdelen afholdes der hvert år flere arrangementer som giver deltagerne gode oplevelser 
og mulighed for at opleve at de er en del af noget større end kredsen.  I 2020 var der ca. 400 
aktivt deltagende børn, unge og ledere i landsdelsarrangementer, hvilket er væsentligt færre 
end vanligt. 
 
I Landsdel 2 har vi pt. 33 udvalgsmedlemmer, som hver især bidrager til landsdelsledelsen. 
 
I år har vores udvalg haft ekstra meget at se og forholde sig til. 
 
Vores udvalg har klaret det - undskyld udtrykket - pisseflot under de givne 
omstændigheder og mange har ydet en ekstra indsats for alligevel at kunne afholde (online) 
aktiviteter. 
 
En stor tak skal lyde til alle der sidder i et udvalg – I er essentielle for landsdelen! 
 
Udover udvalgene plejer der også at være mange frivillige der bidrager til de enkelte 
arrangementer, men da mange arrangementer enten har været afholdt online eller er blevet 
aflyst er det kun ca. 25 - mod ca. 160 sidste år. Også en stor tak for jeres hjælp.  
 
Vi får (forhåbentligt) brug for endnu flere igen i 2021. 

5.1. Puslinge- tumlingedag med Sille og Sigurd på Sletten 
 
Af forskellige årsager valgte det tidligere Sille & Sigurd at trække sig. Der blev derfor nedsat 
et nyt udvalg bestående af: 

- Lene Hersom Laursen, FDF Randers 1-Hornbæk 
- Leif Laursen, FDF Randers 2 
- Jonas Behrendtz, FDF Mammen 

 
Tak til det afgående udvalg for jeres store indsats. 
 
Udvalget fik en lidt hård start, da en af de første punkter på dagsordenen var, om 
arrangementet skulle/kunne gennemføres under de aktuelle forhold med COVID-19. 
 
Arrangementet blev desværre aflyst, men udvalget glæder sig til 2021, hvor puslinge og 
tumlinge igen sammen med deres familie kan glæde sig til at opleve forskellige aktiviteter 
på Gammelsletten. 

5.2. Pilteweekend 
 
I maj 2020 skulle der være afholdt pilteweekend på 
Farsø Efterskole med pirat-tema. Dette blev aflyst og i 
stedet blev der planlagt en piltedag i oktober - som så 
senere blev til en online piltedag. 
 
Dagen blev afholdt som en online 6-timers pirat-
temadag, hvor i alt 154 pilte (fra 12 kredse) fulgte 
udvalgets program og aktiviteter via et livestream 
hjemme fra deres egne kredshuse. Til sammenligning var 
knap 150 deltagere på piltedag 2019 - så deltagerantallet 
var flot. 
 
4 af kredsene deltog som reportagekredse, hvor der fra 
tid til anden blev streamet direkte fra de 4 kredse, så 
piltene kunne se der var andre pilte i landsdelen som 
udførte samme aktiviteter som dem selv. 

Billede fra online piltedag 2020 FDF Ørum. 
Fotograf: Solveig Ahrndt Pedersen 
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En stor tak skal for den ekstra omstillingsparathed - og det ekstra arbejde med at lave 
dagen om af flere omgange. 
 
Der har også været en artikel på fdf.dk om den online piltedag, som kan læses her: 
https://fdf.dk/nyheder/kendte-arrangementer-i-nye-klaeder  

5.3. Aktivlejr 
 
I 41 år har der været afholdt Aktivlejr på Sletten den sidste hele 
weekend i september, men ved Aktivlejr nummer 42 skulle der 
vise sig at være behov for afvikling på en helt ny måde.  
 
Selvom Aktivlejren var planlagt - herunder med flere nye 
spændende initiativer - måtte også Aktivlejren som vi kender den 
blive aflyst. 
 
I stedet blev der afholdt aktivdag, hvor væbnere og 
seniorvæbnere kunne løse forskellige opgaver i kredsen og tage 
billeder heraf som deltes på arrangementets Facebook gruppe. 
Flere kredse deltog og der blev delt sjove billeder fra dagen. 
 
Udvalget fulgte med stor lyst med fra Sletten, hvor de trak lod 
og fandt vinderen af præmien for dagen - et gavekort til tutten 
på aktivlejr 2021. 
 

Stor tak til jer for jeres omstillingsparathed og ekstra arbejde. 

5.4. Sagaløbsudvalget 
 
Sagaløbet er et løb for væbnere og senior i FDF der afholdes hvert år første weekend i oktober. 
Løbet afholdes fysisk i enten Landsdel 1 eller Landsdel 2. 
 
Sagaløbet har indtil i år ikke formelt set været tilknyttet en landsdel eller kreds. 
Sagaløbsudvalget, Landsdel 1 og Landsdel 2 har dog indgået et samarbejde, og 
Sagaløbsudvalget er derfor fremtidigt et fælles udvalg under de to landsdele.  
 
Sagaløbet blev i 2020 aflyst pga. COVID-19. 

5.5. Seniorudvalg 
 
Der er ikke i 2020 blevet nedsat et seniorudvalg. Der har i landsdelsledelsen/UR været 
arbejdet med enkelte seniorarrangementer, som dog alle har måttet aflyses pga. COVID-19. 

5.6. Landsdelens lederuddannelse 
 
Landsdelens lederuddannelsesudvalg - LUDU - 
afholder Lederlounges rundt omkring i landsdelen, 
hvor ledere kan få uddannelse på en aften. 
Lederlounges afholdes løbende forskellige steder i 
landsdelen og med forskellige temaer. Der har I 
2020 også været afholdt online lederlounge i 
efteråret grundet corona. 
 
Landsdelsdøgn (lederuddannelsesdag) blev i marts 
2020 igen afholdt på Skrødstrup Efterskole.  
LUDU er også repræsenteret i landsforbundets 
uddannelsesforum. 

Billede fra lederlounge. 
Fotograf Katrine Benée 

Billede fra aktivdag i Vester Hornum – 
reb og rafter gruppe. 
Fotograf: Henrik Petersen  

https://fdf.dk/nyheder/kendte-arrangementer-i-nye-klaeder
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5.7. Hyggeriet  
 
Hyggeriet er et nyt tilbud til alle ledere i 
landsdelen, hvor ideen er at mødes med andre 
ledere og have nogle hyggelige timer sammen (og 
dermed få et større netværk). 
 
Det første arrangement - “Ildsjæle inviterer til 
mad på bål” - blev afholdt i september, med stort 
fremmøde. Hele 27 ledere mødtes til hygge, hvor 
der blev delt røverhistorier over bålgryden. 
 
Arrangementet “Find din indre edderkop frem” 
blev aflyst grundet COVID-19. 
 

5.8. Blå Dag 
 
Blå dag er et samarbejde med Landsdel 3 og afholdes hvert andet år af Landsdel 2 i Ree 
Park Safari 
 
I 2020 skulle arrangementet afholdes i Jyllands Park Zoo i landsdel 3, men blev aflyst 
grundet COVID-19. 

5.9. Lance Delto 
 
I Landsdel 2 har vi vores eget landsdelsband, 
Lance Delto, der normalt kommer ud og spiller 
til mange af vores arrangementer i Landsdel 2. 
Men på grund af corona er det desværre ikke 
blevet til så meget i år. For på selvsamme dag 
som de spillede ting Sing In i Suldrup, var det 
at landet blev lukket ned for første gang. 
 
Sing In i Randers blev aflyst grundet COVID-19. 

5.10. Udlandstur  
 
I 2020 blev der nedsat et udvalg til at arrangere 
landsdelens udlandstur i 2023. 
 
Som det første blev det drøftet med 
landsdelsledelsen at rykke udlandsturen da landslejren blev rykket til 2022. Der er stillet 
særskilt forslag herom til landsdelsmødet. 

5.11 Øvrige arrangementer i Landsdelen 
 
Ud over arrangementer der planlægges fra Landsdel 2 afholdes der også andre 
arrangementer, hvor hele landsdel 2 er inviteret. 
 
Her kan blandt andet nævnes Ranger Challenge, Væbnerstævne, Journalist Øvelse og Stress, 
hvor dog kun Væbnerstævne blev afholdt i 2020, da øvrige blev aflyst grundet COVID-19.  
 
Tak for at dele jeres arrangementer med hele landsdelen og krydser fingre for gennemførsel 
i 2021.  
 
Skulle der være nogen derude der har lyst til at dele deres arrangement med resten af 
landsdelen, sætter vi gerne jeres arrangement på hjemmesiden. 

Foto fra Sing In i Suldrup 2020. 
Fotograf: Lars Bertelsen 

Billede fra ”Ildsjæle inviterer til mad på bål” 
Fotograf: Glenn Holmgaard-Udsen 
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5.12. Formøde og Landsmøde 2020 
 
Formødet til landsmøde blev i år afholdt online - og med god tilslutning og debatlyst. 
Formen på formødet var ændret, så der i år blev udvalgt enkelte punkter på dagsordenen, 
som blev drøftet i plenum. 
Der var en god debat om dagsordenen - og “hygge-kaffe-snakken” efter det formelle møde 
var slut fortsatte også til midnat, så den blev ikke glemt selvom mødet foregik online. 
 
I november blev der 
afholdt online 
landsmøde. På 
landsmødet var 42 
ud af 43 kredse 
repræsenteret 
(enten selv eller ved 
fuldmagt). Hvor 
mange der 
herudover fulgte 
med på livestream 
ved vi ikke. 
 
Som optakt til 
online Landsmødet, 
afholdte landsdelsledelserne et fælles online møde, hvor 0de drøftede tiltag for at gøre online 
Landsmødet mere spændende for deltagerne ude i kredsene. Det var her ideen til vores 
goodiebags, fælleschat og den fælles online frokost opstod.  
 
Tak fordi I bidrog til alle vores initiativer og holdte gang i landsmøde stemningen. 
 
Til landsmødet var der hele 2 kandidater fra landsdelen til Hovedbestyrelsen. Stor ros for 
overskuddet til at deltage i andet end lokalt FDF-arbejde. 
 
Lene Thanild Schøler, FDF Viborg 1 blev genvalgt ind i HB. 

6. SAMARBEJDE MED ANDRE LANDSDELE OG HB 

Landsdel 2s kontakt i hovedbestyrelsen er Lene Thanild, FDF Viborg 1. Lene deltager 
løbende på landsdelsmøder efter behov, herunder gerne når der har været afholdt 
hovedbestyrelsesmøder. 
 
Hvert år i marts samles alle landsdelsledelser til et fælles møde samtidig med HB-møde og 
Arena-mødes, så at vi kan udveksle ideer på tværs. I 2020 var dette reduceret til kun at være 
et kort onlinemøde mellem landsdelslederne for at koordinere, herunder i forhold til landslejr. 

7. SAMARBEJDE MED SKOLER 
 
Landsdelen har pt følgende pladser i repræsentantskaber på skoler 

• Vesterbølle Efterskole: 3 pladser  
• Silkeborg Højskole: 3 pladser 

 
Bjerget Efterskole måtte desværre lukke i 2020. 
 
Udover repræsentantskabspladser samarbejder vi også med en række øvrige skoler 
 

• Farsø Efterskole, hvor pilteweekend 2019 foregik – og pilteweekend 2020 var planlagt 
til at foregå. 

Billede fra online formøde 2020. 
Fotograf Katrine Benée 
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• Skrødstrup Efterskole, hvor landsdelsdøgn 2020– og landsdelsdøgn 2021 endnu 
engang skal foregå.  

8. NYHEDER OG MEDIER  

Hjemmeside  
Hjemmesiden anvendes fortsat – hovedsageligt til deling af indbydelser til arrangementer 
samt sted, hvor der kan findes kontaktinformation på alle udvalgsmedlemmer. 
 
Facebook og instagram  
Facebookgruppen har i skrivende stund 614 medlemmer, hvilket er 23 mere end sidste 
beretning. Gruppen bruges aktivt af både landsdelsledelsen, udvalg og andre, om end vi 
gerne ser endnu flere kreds-opslag.  
 
Landsdelen har 273 følgere på Instagram (mod 260 sidste år) og har sit eget hashtag: #fdfld2.  
 
LD2 mærke/logo 
Vi har i Landsdel 2 vores eget mærke/logo, som flittigt bruges og fortsat kan købes ved 
henvendelse til landsdelsledelsen.  
 
Opsummering af landsdelsledelsesmøder 
Efter (næsten) hvert landsdelsledelsesmøde laver landsdelsledelsen en kort opsummering 
af hovedtemaer, der ligges på hjemmesiden (og nogle gange deles på Facebook). 
Vi håber det giver et lille indblik i hvad landsdelsledelsesarbejdet blandt andet også går ud 
på. 
 
 

--ooOoo-- 
 

Hermed Landsdelsledelsen beretning til Landsdelsmødet 2021 
 

 


