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1. Sommerlejrkoncepter 

BSK, PJ og TV holder første møde på Sletten d. 24/2 om udvikling af sommerlejrkoncepter.  

Udarbejdelse af sommerlejrkoncepter startes op på et co-creation-møde på Sletten i foråret, hvor der inviteres bredt til ledere i FDF. BSK, PJ 

og TV planlægger udviklingsmødet, herefter TV er tovholder på opfølgningen og udarbejdelsen af koncepterne sammen med en gruppe af 

frivillige. Der skal være særligt fokus på koncepter, der henvender sig til de aldersgrupper, der ikke kan deltage på de store 

landsforbundsarrangementer. 

Udgivelse af revideret sommerlejrhåndbog: PJ er forfatter og timer udgivelse gennem 55Nord med udgivelse af sommerlejrkoncepter.  

2. Kredse og landsdele oplever 

Alle kredse og landsdele opfordres og motiveres til at synliggøre deres oplevelser i løbet af 2015. Der laves et landkort på fdf.dk, hvor man 

kan følge med i, hvor der sker noget. Der udarbejdes hjælp til at lave gode oplevelser.  

Kredse får på landsmødet i 2014 en invitation, som de selv skal udfylde og sende til en anden kredse, nogle forældre, samarbejdspartnere i 

deres by, eller nogle helt andre for at gøre opmærksomme på, at der sker noget i kredsen. Det skal være et signal om at dele oplevelser med 

andre. 

Landsdelsledelserne skal samarbejde om at forbedre deres oplevelser. Det kan enten ske ved at sætte nye elementer ind i eksisterende 

oplevelser, ved at lave en ny oplevelse, ved at gøre meget ud af at alle kredse kommer til at deltage på oplevelser. Landsdelsledelserne kan 

også i deres kredskontakt hjælpe kredse med at deltage i hinandens oplevelser. Der skal være fokus på at lave oplevelser, der både styrker 

kredsene internt og også gør kredsene synlige udadtil. 

3. På oplevelse i FDF 

2015 skal byde på oplevelser i FDF, hvor medlemmer kan møde hinanden på tværs af kredse. Derfor vil der i 2015 være nationale tilbud til 

alle. Eksempler på dette kunne være: 

- Børnefestival for de mindste og for familier 

- Optakt til landslejr for pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer 



- Koncerter i hele landet af vores bands, orkestre og tamburkorps 

- Seniorfestival på Kongeådalens Efterskole 

- Internationale tilbud 

- Lederuddannelse – der både er faglighed og oplevelse 

- Væbnermesterskabet 

FDFs udvalg skal være med til at skabe oplevelserne og være med til at åbne oplevelserne for mange deltagere. 

4. Landslejr 2016 – forberedelse og opfølgning 

 

Målet er, at optakten og forberedelserne til FDF Landslejr 2016 skal anvendes som dynamo for gode oplevelser alle steder i FDF.  

Der sættes fokus på landslejropfølgning. Opgaven er at sikre, at inspiration og oplevelser fra landslejren kan overføres og fastholdes i det 

efterfølgende kredsarbejde. Det er en selvstændig opgave, hvor der samarbejdes med Landslejrudvalget om program for landslejrkursus og 

kredsenes forberedelse til landslejren. Opgaven sigter også mod at skabe gode oplevelser for de, der ikke deltager i landslejren.  

Involvering og kommunikation 

Der skal udarbejdes en kommunikationsstrategi for, hvordan kredse og udvalg bliver en del af oplevelsesåret, så vi får en størst mulig 

involvering og deltagelse i planlagte arrangementer og i brug af materiale.  


