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Overskrift 
Receptioner og eksternt rettede arrangementer på landslejren 
 
 
Baggrund 
Programmet for receptioner og forskellige eksterne rettede arrangementer på landslejren er ved at tegne sig, 
og HB orienteres om nuværende planer således at relevante arrangementer kan komme i kalenderen og der er 
mulighed for at spørge nærmere ind til forventninger om deltagelse m.m. 
 
 
 
Indstilling 
HB bedes tage orienteringen til efterretning. Derudover skal HB beslutte, om de ønsker at holde eget 
aftenarrangement i løbet af lejren.  
 
 
 
Ideen 
Receptioner på lejren 
 
Dronningebesøget 
Torsdag d. 7. juli 
Programmet er under afklaring, men Dronningen er på lejren fra ca. 18.00 og frem til lejrbålet er slut ca. 
21.30. 
Der vil formodentlig være en reception ca. 19-19.30, hvor HB er deltager.  
Taler: Formanden og landslejrchefen holder tale. 

 
International reception 
Søndag d. 10. juli om eftermiddagen 
Internationale holdledere, værtskredse mv. inviteres til international reception.  
HB skal være repræsenteret, men alle behøver ikke deltage. Formanden bør deltage. 
Taler: afklares 
Varighed ca. 60 min 

 
Officiel reception 
Tirsdag d. 12. juli om eftermiddagen. 
For LL-udvalg og nøglepersoner, samarbejdspartnere, leverandører, myndigheder, kommunalbestyrelse, FDF 
ansatte, mv. 
HB deltager og er vært sammen med Landslejrudvalget. 
Varighed ca. 60 min.  
Taler: Formanden og landslejrchefen holder tale. 

 
Carsten Kolby er koordinator for de tre receptioner og udarbejder program og indhold i samarbejde med LLU 
(og internationalt udvalg ift. international reception). 

 
 

SÆT KRYDS  ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG                           HB-protokol (Udfyldes efter mødet) 
x Orienteringsbilag (O)  x     
 Debat- og temabilag (D)       
x Beslutningsbilag (B)       

Bilagsnummer: 2.3 Ansvarlig: MKH/MS 
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Eksternt rettede arrangementer 
På HB-mødet i november 2015 blev det besluttet at arbejde videre med følgende eksternt rettede 
arrangementer: 

 
Konference om leg 
Mandag den 11. juli 
Formålet er at kunne fortælle eksternt om landslejren og FDFs fokus på leg samt at invitere ”lege-
kammerater” og øvrige ressourcepersoner til at få indblik i FDFs tilgang til leg og opleve landslejren. Der 
forventes ca. 30 deltagere. Det forventes ikke at alle HBere deltager, men at HB er repræsenteret. 

 
Folkekirkens ansvar for socialt udsatte børn og unge 
Lørdag den 9. juli  
Formålet er at afvikle et arrangement, der henvender sig til lejrens præster samt giver mulighed for at fortælle 
om FDF i kirkelige medier. Arrangementet laves i samarbejde med KFUMs Sociale arbejde, og til 
arrangementet inviteres ud over præsterne på lejren biskopper, diakonale organisationer, Folketingets 
kirkeudvalg m.m. Arrangementet afsluttes med mulighed for deltagelse i lejrens store gudstjeneste. Der 
forventes 50 – 75 deltagere. Det forventes ikke at alle HBere deltager, men at HB er repræsenteret. 

 
Borgmester-besøg 
Tirsdag den 12. juli 
Som et nyt initiativ inviteres landets borgmestre til at besøge deres lokale kredse. Borgmestre inviteres med 
orientering om, hvem der deltager fra kommunen, og kredsene orienteres om, at deres lokale borgmester er 
inviteret således at de lokalt kan følge op på det hvis de ønsker. Evt. deltagende borgmestre inviteres med til 
lejrens officielle reception. Der forventes under ti deltagere.  

 
På HB-mødet i november blev der også orienteret om muligheden for i efteråret 2016 eller forår 2017 i 
samarbejde med Skanderborg Kommune at afholde konference om frivillighed set med både kommunale og 
organisatoriske øjne.  

 
IKN og KKR har på HB-mødet i november meldt sig i en arbejdsgruppe til det videre arbejde med disse 
arrangementer.  

 
HBs eget arrangement 
Der har på tidligere lejre været et mindre arrangement afholdt af HB for HB, ansatte, LLU m.m. HB skal 
beslutte, om man ønsker et lignende arrangement på denne lejr. Mulig aften for afvikling vil være onsdag den 
13. juli.  
 
  
 
 
 
 


