
 

 

Nyhedsbrev fra Forbundssekretær Henriette 
 
Kære kredse og kredsledere 
 
Tak til alle jer som deltog på online kredsledermøderne i marts og til jer 
som ellers lige ringede mig op. Det er skønt at høre, at der er kommet så-
dan fysisk i gang i kredsene i landsdel 5 igen. 
 
Det lyder til, at der ved de fleste kredse er vendt de samme børn og le-
dere tilbage og flere steder endda flere børn og unge. Det er bestemt også 
nu, der er fokus på aktivitetstilbud som FDF tilbyder. Så husk gerne, jer 
der er lykkes med en god folder, en PR-event, en god video på Facebook 
eller andet, at dele det med mig og dit netværk. Del det gerne med mig, 
så jeg kan få erfaringerne videre og i spil.  
 
Netværk 
Der er god mulighed for at hjælpe hinanden i netværkene med at dele den 
gode historie, den fede ide eller at få spurgt efter hjælp. Netværksmø-
derne ruller ud over landsdelen i disse måneder.  Der har både været af-
holdt online netværksmøder og en del netværksmøder er sat i kalenderen.  
Jeg glæder mig til at komme ud til disse møder. 
 
Uddannelse for nye ledere 
Den 27. maj skulle jeg have afholdt kursusaften for nye og kommende le-
dere. Det er et nyt tilbagevendende tilbud som vil blive afviklet to gange 
om året i forlængelse af den grundlæggende lederuddannelse. (Den 
mappe I har fået tilsendt). 
Kurset den 27. maj er dog grundet corona skubbet til den 7. september. 
Så har I nye ledere eller seniorer som er i gang med at blive uddannet til 
leder, så få dem til at sætte kryds den 7. september.  
 
Bliv klogere på den grundlæggende lederuddannelse  
Den 29. april og den 8. juni afholdes der igen introaftener om FDFs grund-
læggende lederuddannelse. Her kan du blive klædt bedre på til at varetage 
oplæringen af kredsens nye og kommende ledere. Du kan bl.a. læse mere 
om introaftnerne HER. 

Sommerlejr 
Nogle kredse er i fuld sving, nogle overvejer og nogle må aflyse deres 
sommerlejr. Jeg håber, at mange af jer skal afsted og jeg vil rigtig gerne 
invitere mig selv på besøg hos jer. Det vil jeg for at komme ud og hilse på 
kredsen. Det vil give mig et kendskab til jer og stille mig bedre i at kunne 
hjælpe jer bedst muligt. Det vil forhåbentlig også give jer et kendskab til 
mig og hvad I kan bruge mig til. Så skal I afsted på lejr vil jeg meget gerne 
høre fra jer, så jeg kan komme forbi og være med i det I laver. 
 



  

 

 
Corona 
Så snart der kommer nye restriktioner kommer de på FDFs hjemmeside. 
https://fdf.dk/nyheder/orientering-vedroerende-coronavirus 
 
 
Jeg er glad for at min kalender begynder at indeholde kredsaftaler og jeg 
glæder mig til at komme ud til jer. Husk endelig bare at hive fat i mig om 
stort og småt og så ser vi sammen på, hvilken løsning, hjælp eller svar der 
kan give mening. 
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