
Orientering til årsmøde 8.8.2021 

 

 

FDFs ambition hedder “at give børn og unge et ståsted at møde verden fra”. 

Børn skal i FDF føle sig set og værdsat, de skal møde nogle voksne, der vil dem og som vil lege med dem om 

og udfordre dem. Børn skal have et ståsted. Ikke et bestemt og foruddefineret sted, men et ståsted. Et ståsted, 

hvor man er menneske før man er noget andet. 

Og det syn på mennesket om at livet er en gave og en opgave har vi i FDF fra de kristne fortællinger. 

Mennesket er menneske inden det er andet og har en værdi i sig selv. Det er det, vi ønsker at møde børnene 

med. Derudover så øver vi os på at være medmennesker eller hinandens næste. Det er det, vi driver FDF for 

og så kan vi sige det og vise det på mange forskellige måder fordi vi som voksne lederer er forskellige.  

 

I FDF Silkeborg 2 har det som alle andre steder i samfundet, Danmark, ja vel hele verden har det været  et 

endnu specielt år. Et år hvor vi som FDF både har været lukket ned og igen lavet online møder og hvor vi også 

har kunne mødes under restriktioner. 

Man kan sikkert konkludere meget på det sidste år, men én af konklusionerne er at der er brug for FDF. Der er 

brug for steder hvor børn kan mødes og bygge relationer og fællesskab med voksne, der gider dem. 

Fra min arbejds som højskoleforstander for unge, så kan jeg se en søgning mod fællesskaber og det har 

corona forstærket. Jeg tror det er det samme vi ser blandt børn og unge. De har brug for steder, de kan mødes 

og bygge sunde relationer til andre. 

Jeg tror også vi har lært, at online møder kan noget med at fastholde relationer, men det online kommer i en 

FDF sammenhæng ikke til at erstatte de fysiske møde.  Den leg der opstår, når vi er sammen og det blik, vi 

øver børnene i at have for hinanden, kræver et fysisk møde.  

FDF handler ikke i første omgang om nogle færdigheder, men om at bygge relationer og øve sig i at være 

menneske og at have blik for den anden. Det er der ikke blevet mindre brug for oven på endnu et år med 

afstand, sprit og restriktioner. 

 

Corona tvinger os til at tænke nyt 

Man kan ikke sige meget godt om corona-tiden, men vi blev tvunget til at tænke lidt nyt omkring eksempelvis 

vores julemarked. Vi kunne ikke samles indenfor, så de blev til et drive-inn julebanko, hvor vi fik prøvet noget 

nyt og skrabet penge ind til vores FDF aktiviteter. Vi begyndte også at lave adventskranse og vi har en vision 

om at blive stedet i Silkeborg hvor man køber sin adventskrans. Sådan kan omstændighederne gøre, at man 

må se nyt på tingene. 

 

Møgelø - et lille paradis i Julsø  

FDFs stifter Holger Tornøe, sagde lidt højstemt at “Den som aldrig har været på sommerlejr, har aldrig levet”. 

Det er måske lidt overdrevet, men der er en grad af sandhed i det. Hvis man har været med på Møgelø eller 

fået et barn hjem, som har været på sommerlejr, så ved man hvilke spor det sætter. Om det så er en Harry 

Potter kappe, et lejrbålsråb eller nye venner. Jeg synes selv at sommerlejr er noget af det bedste og vigtigste i 

FDF for her er der tid, tid til fantasi, til at snakke, til at lege og lære hinanden at kende. 

Og så er det også en anledning til at sige tak de de mange tusinde frivillige timer, der er blevet lagt i at bygge 

nyt og renovere bygningerne på Møgelø. Der står nu sprit nye og flotte værelser klar, som vi kan tage i brug 

næste år. Næste etape er en renovering af Juulsborg med nyt køkken og spisesal. Møgelø er en perle som 

fremsynede FDFere købte for 100 år siden. 

 

FDF i tal 

Medlemstallet er cirka det samme. Vi er lige rundt regnet 80 i kredsen, men kan spore en stigende interesse 

ikke mindst hos de yngste. Jeg tror det skyldes et øget fokus på fællesskaber, en genopdagelse af naturen 

under corona og så rygtes det også når der er gode ledere. 

Vi havde nok også frygtet at medlemmerne ville falde fra og så oveni, at alle vores pengegivende 

arrangementer blev aflyst, men medlemmerne er holdt ved og vi har fået kompensationer og tilskud af DUF til 

indkøb af udstyr og så har vi ikke haft så mange udgifter, hvilket betyder at vi alt i alt økonomisk set har haft et 

godt år. 

 



Bestyrelsens arbejde det kommende år 

Det er bestyrelsens opgave at skabe rammerne for kredsen og ledernes arbejde med børnene. Vi vil i det 

kommende år sammen med lederne se på hvordan vi kan fastholde vores medlemmer og udvikle kredsen. 

Jeg tror at tiden er med FDF. Mange vil godt ud i naturen og opleve et sted, hvor fællesskabet er i fokus. Vi er 

gode til at tiltrække de små, men vi skal se på hvordan vi fastholder de ældre børn, så vi også kan udklække 

nogle lærerassistenter. Vi har i FDF en god uformel lederuddannelse hvor unge får et ansvar at vokse med. 

Det skal vi fortsætte med. 

 

Tak 

Det er vigtigt at bruge enhver anledning til at sige tak til de mange ledere, der bruger mange timer på at give 

børnene nogle gode oplevelser og relationer. De spiller en stor rolle i at give børn og unge et ståsted.Når man 

ser tilbage til det forgangne år, så er der endnu mere grund til at sige tak for igen har lederne skulle omstille 

sig og lave FDF på nye måder. Tusinde tak til lederne og tusinde tak til de frivillige, der har gjort bålhytten 

færdig og hjulpet til med at holde kredshuset. 

Ikke mindst tak til Rikke, kredsleder for at holde trådene og have et godt overblik. Det er uvurderligt at have 

sådanne en som dig til at holder kursen og binde trådene sammen. 

 

 

Bestyrelsen har det forgangne år bestået af  

Marianne kasserer  

Bettina bestyrelsesmedlem  

Jonas bestyrelsesmedlem  

Katrine bestyrelsesmedlem 

Rikke sidder som kredsleder  

Britta som leder repræsentant  

Kamila sidder med som repræsentant fra Alderslyst kirke  

Jacob Zakarias Eyermann, formand  

 

Bettina har valgt ikke at stille op igen og Marianne modtager gerne genvalg. 

Vi er 7 i bestyrelsen og der er kun krav om 6 medlemmer, men hvis nogen vil give en hånd, så er I meget 

velkommen. 

 

Tak for dette år. Vi glæder os til den kommende FDF sæson. 

 

Jacob Zakarias Eyermann, formand for FDF Silkeborg 2 

 

 


