
Landsd
els- 

 DØGN
FREDAG AFTEN:  
GLOBUS aktiviteter for alle aldre 
GLOBUS er FDFs internationale projekt, og i dette modul 
vil du som klasseleder, kredsleder eller senior blive klædt 
på til at tage GLOBUS-aktiviteter med hjem til kredsen. 
Det gælder både helt konkrete aktiviteter og lege, men 
også inspiration til, hvordan jeres kreds kan blive mere 
bæredygtig. Du vil blive præsenteret for vores koncept 
“Grøn Kreds” samt andre værktøjer til kredsarbejdet. 
Vi arbejder med Verdensmålene og inddrager nogle af 
Folkekirkens Nødhjælps projekter i Nepal, som har med 
klimaudfordringerne at gøre. Modulet vil både bestå at et 
oplæg, men også af afprøvning af GLOBUS-aktiviteter, så 
du er klar til at bruge dem i kredsen. 

FREDAG DEN 4. MARTS
Kl. 18.30: Tjek in
Kl. 19.30: Velkomst
Kl. 19.45: Verdensmål
Kl. 22.00: Natmad

LØRDAG DEN 5. MARTS
Kl. 08.00: Morgenmad
Kl. 09.00:  Andagt
Kl. 09.30:  Kursusmodul
Kl. 12.30:  Middag
Kl. 13.30:  Kursusmodul
Kl. 15.30:  Kaffe (og kursusmodul fortsætter)
Kl. 17.00:  FDF demokrati 
Kl. 18.00:  Aftensmad
Kl. 20.00:  March-lejr sange “Af de gode gamle”
Kl. 21.30:  Natmad

SØNDAG DEN 6. MARTS
Kl. 09.00: Morgenmad
Kl. 10.00: Farvel

I løbet af lørdag kommer du på 2 forskellige kurser. 
Vælge 3 af de 8 mulige i prioriteret rækkefølge.

Weekend - Hele weekenden  . . . . . . .  525,-
Lørdag - Dag og festmiddag  . . . . . . 475,-
Fredag - Aften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60,-

Tilmelding skal ske via www.FDF.dk/landsdel2  
senest den 14. februar 2022.

TILMELDING & PRISER

MARTS
202244.-66.

PÅ SKRØDSTRUP EFTERSKOLE  
SKRØDSTRUPVEJ 26, 9550 MARIAGER

Hav tøj med, således du vil kunne være udenfor.
Overnatning er på lånte elevværelser.  

Medbring lagen og sovepose.

Spørgsmål rettes til:  
Søren Carøe  

scaroe@fdf.dk 
Tlf.: 21 48 44 47

PRAKTISKE OPLYSNINGER

D
es

ig
ne

t a
f M

ed
ie

gr
afi

ke
r M

al
en

e 
Bo

el
 K

ro
nb

or
g



1.  DET MED GUD 
DET DER MED FORKYNDELSE ER BARE SÅ SVÆRT...

Hvordan kan jeg forberede min forkyndelse, hvor kan jeg finde in-
spiration, hvad indeholder en god forkyndelse, skal det være først 
eller sidst på mødet forkyndelsen skal være alt det og meget mere 
vil dette modul komme ind på.

2. FÅ DEN GODE IDE 
DEN GODE IDE ER LIGE ØØØØH HER...

Hvordan kommer jeg frem til den helt gode ide.
Vi kigger på hvordan man kan komme op med de helt rigtige ideer.
Og det er både til møder, weekend ture og sommerlejre.

5. FLERE PUSLINGE   – SÅDAN VOKSER DIN   KREDS NEDEFRA
I FDF har vi et udviklingsmål med at vi skal være flere.
Det er der flere veje til, men undersøgelser har vist at en af vejene 
er at vi kan tiltrække flere puslinge.
Modulet henvender sig både til kredse der allerede har puslinge 
og kredse som ikke har puslinge arbejde.

4. LOMMEMØDER  
 TIL ALLE ALDRE

HVEM KENDER IKKE TIL AT UPS, DEN DER 
STÅR FOR PROGRAMMET I DAG KOMMER 
IKKE – HVAD GØR JEG.

Dette er modulet hvor vi lægger fokus på den hurtige ide, 
hvad man skal tage med i betragtning når man laver møder 
der ”er på lager”
Vi kigger også ind i ideer til når der lige mangles noget til 
de sidste 15 min.

3. BRUG DE SOCIALE  
 MEDIER I FDF 
SNAPCHAT, INSTAGRAM, FACEBOOK, ZOOM, 
TEAMS, MEET...

Det er mange navne for steder hvor der kan forgå noget  
elektronisk. Vi sætter her fokus på hvad man kan og må,  
og hvad man ikke må. Hvad er god skik og hvad er bare no go. 
Hvad kan man på forskellige platforme.

6. PLEJ LEDER  
 FÆLLESSKABET
UDEN LEDERE INGEN FDF KREDS.
I FDF er en af vores stærke sider at vi lærer børnene at indgå i  
fællesskaber, det er ikke npget vi bare kan.
Men for at der kan forventes en stører kreds, hvor alle hjælper alle 
er det også nødvendigt at vi har noget fokus på lederfællesskabet.
Også ledere har brug for at føle sig som en del af et stort fælles-
skab i kredsen.

7.  DETTE 
SKAL DU ALTID 
HUSKE TIL EN 
LANDSLEJR
Hvem kender ikke fornemmelsen – 
har jeg nu det med der skal bruges.
Tanken er indimellem det faktisk ville 
være nemmere at pakke kredshuset,  
for så kan der vist ikke være noget man har glemt.
Vi kigger her på hvad man bør huske som et minimum, hvilke 
ting der kan være rare at have med, hvilke dele der kan anses 
som helt unødvendige, Kort sagt vi gennemgår en pakkeliste 
for et kredshol til en landslejr.

8.  KURSUS FOR NYE OG 
KOMMENDE LEDERE
Kursus for nye og kommende ledere åbner for det FDF, som  
ligger uden for kredsen. Deltagerne bliver introduceret til  
det som binder os sammen i FDF, herunder formål, ambition, 
værdier, pædagogik og historie. Modulet giver deltagerne ind-
blik i FDFs organisering og struktur. På modulet får deltagerne 
også rum for at reflektere over deres første tid som leder i FDF, 
og sparre med andre nye og kommende ledere om deres første 
erfaringer som ledere.
Kurset er en obligatorisk del af FDFs grundlæggende  
lederuddannelse, som alle ledere i FDF skal 
gennemgå. For at deltage på kurset skal du 
enten være i gang med, eller være ved at 
begynde eller afslutte den grund- 
læggende lederuddannelse,  
der foregår i kredsen.


