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Overskrift 
Kommissorium for Trosudvalget 
 
 
Baggrund 
På HB-mødet i september 2017 godkendte HB Anna Korsgaard Berg som formand for et nyt Trosudvalg. Hun 
har siden gennem bl.a. opslag i FDFs medier samlet et udvalg, der har mødtes hen over vinteren/foråret. I 
samarbejde med dem er der lavet forslag til kommissorium der hermed bringes til HBs godkendelse.  
 
 
 
Indstilling 
HB skal godkende kommissorium for udvalgets arbejde. 
 
 
 
 
 
 
Bilag 
Kommissorium 

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

Bilagsnummer: Ansvarlig: MS 



Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 
Udvalgskommissorie  
”Landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus”	  

 
Kommissorium for Trosudvalg 
Udvalget arbejder under ansvar overfor FDFs hovedbestyrelse og ud fra FDFs formål, ambition og 
værdier. 
Udvalget er nedsat januar 2017 – januar 2019. 
 
Kommissorie inden for område 
FDFs Trosudvalg arbejder for at vedligeholde og styrke FDFs arbejde inden for tro som det kommer til 
udtryk i ambition og værdier: 
 
FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet, på et folkekirkeligt grundlag 
I FDF tror vi på, at mennesker har brug for at kende deres ståsted i mødet med en mangfoldig verden. 
I FDF har børn, unge og voksne et sted, hvor de sammen kan tale om tro og tvivl, uden at svaret er 
givet på forhånd. Her møder børn og unge voksne, der tør sætte deres egen tro i spil og er klar til at 
fortælle om Gud og lytte til andres erfaringer. Tro i FDF betyder, at vi gør kristendommen konkret og 
vedkommende gennem fortællinger og leg, sang og musik, samtale og handling. Vi gør dørtrinnet til 
folkekirken lavere og minder samtidig folkekirken om ansvaret for børn og unge. 
 
Udvalgets arbejdsområde er således både forkyndelsen i kredsen og på landsplan samt det 
folkekirkelige grundlag. 
 
Målsætninger 

• At sætte forkyndelsen og troen på dagsordenen og i spil i FDF 
• At styrke forkyndelsen i de lokale kredse 
• At inspirere til spændende og vedkommende forkyndelse 
• At skabe rum for dialog om tro på et kristent ståsted 
• At have blik for udviklingen uden for FDF inden for tro og kirke og være med til at bringe den i 

spil i FDF 
• At udbrede og styrke samarbejde med andre kirkelige organisationer og folkekirken både 

lokalt og på landsplan 
• At være med til at åbne Biblen op for ledere i FDF så de opdager, at der er mange flere 

historier i den end de troede 
• At udvikle nye former for forkyndelse til brug både internt og eksternt 
• At være med til at implementere vedtagne udviklingsmål samt give input omkring tilblivelsen 

af nye 
 
Opgaver 
Udvalgets opgave er at understøtte FDF i relation til ambitionens punkt om tro. Dette gøres bl.a. 
gennem: 

• Tro på dagsordenen 
- tro til dialog både i kredsen, landsdelen og på landsplan 

• Inspirerende forkyndelse 
- Sikre at inspirerende forkyndelse er lettilgængeligt 
- Sikre at flest mulige ledere møder inspirerende forkyndelse 
- Sikre at flest mulige er med som afsender af inspirerende forkyndelse 

• Uddannelse 
- bidrage til lederuddannelse om tro både regionalt og nationalt 



Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 
Udvalgskommissorie  
”Landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus”	  

 
• Folkekirken og folkekirkelige organisationer 

- lokalt samarbejde 
- være med omkring kirkedage, BUSK o.l.  

 
 
Ressourcer 
Udvalget finansieres primært af udvalgsbevillingen. Der skal udarbejdes budget for udvalgets arbejde 
2017 – 2018 senest august 2018. I tilfælde af projekter, der direkte understøtter ambitionen og 
udviklingsmål kan der tages midler fra disse poster.   

Der er tilknyttet an ansat ressource som kontakt til udvalget 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


