FDF – et folkekirkeligt fællesskab om liv og tro
Formålet siger

Hovedbestyrelsen siger

Landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om
Jesus Kristus.

Ambitionen siger

I FDF møder vi børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus og skaber
plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet, på et folkekirkeligt
grundlag. Vi gør kristendommen konkret gennem fortælling og leg,
sang og musik, samtale og handling.

FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet, på et
folkekirkeligt grundlag.

Lad Gud komme til orde

Værdierne siger
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.

Samtalen om tro og de store spørgsmål i livet er ofte fraværende i de
rum, hvor vi mødes som mennesker - i familien, i skolen eller blandt
venner. Når vi siger, at vi i FDF skaber plads til tro og samtale om de
store spørgsmål i livet handler det om at skabe et rum, hvor Gud kan
komme til orde. For det er i samtalen med hinanden og med Gud, at
vi kan lære, hvad det vil sige at være menneske. Troen giver et bud på,
hvem vi er, og hvad vores liv bidrager med. Derfor skal der i FDF være
masser af steder, hvor samtalen om tro får plads – også flere steder,
end der er i dag. Vi skal som ledere sætte os selv i spil og kaste os ud
i samtalen, også uden at kende svarene. Vi skal medvirke til, at børn
og unge naturligt kan få mulighed for både at stille spørgsmålene og
bidrage til svarene. Vi vil samtalen, i et ligeværdigt møde, ikke fordi vi
skal, og det står i vedtægterne, men fordi det betyder noget for os, og
alt ikke er lige gyldigt.

Troen skal have plads
Som leder i FDF skal man turde sænke paraderne og tale om tro, og
hvad tro og kristendom betyder for os, også selvom det for andre kan
virke som noget odiøst og privat. Vi skal være med til at afdramatisere,
hvad det vil sige at være troende, og vise at kristendommen er et
livsvilkår, en livstydning og en livsholdning. Tro og viden kan sagtens
gå hånd i hånd, og troen er ikke noget, der skal væk fra det offentlige
rum, skjules eller glemmes. Vi skal give børn og unge redskaber til at få
et ståsted funderet i kristendommen i en tid, hvor en ny ateisme giver
udtryk for et andet livssyn. I FDF skal vi også vise, at tvivlen er en naturlig del af troen. Vi skal skabe et rum, hvor vi sammen med børn og unge
kan være nysgerrige og tage livtag med store eksistentielle spørgsmål,
og hvor svarene kan lede til både tro og tvivl.

Tro er dannelse
FDF skal være med til at tydeliggøre, hvordan kristendommen giver
mening i menneskers liv. FDFs oprindelige formål pegede på, at
”indøvelse i disciplin, høflighed, punktlighed, selvrespekt og alt andet,
der hører til virkelig, sand kristen mandighed” skulle fremmes. Det
handlede om karakterdannelse, og selvom dannelsesaspektet ikke er så
eksplicit formuleret i det nuværende formål, er det stadig til stede. For
i mødet med evangeliet om Jesus Kristus dannes vi og lærer at række
ud mod næsten og være til i verden med udblik og opmærksomhed til
andre end sig selv.

Tro formes i dialog
I FDF har mission altid spillet en rolle, f.eks. gennem de mange missionsprojekter og internationale projekter. Men mission er ikke blot
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noget, der sker ude i verden. Mission handler også om at tale sig til tro.
Om at dele sin tro i ord og handling og lytte til andre. Troen formes i
dialog med Gud, sig selv og hinanden. Vi skal turde kaste os ud i dialog
også med dem, der tror og tænker helt anderledes, end vi selv gør. Vi
skal turde lytte til andres oplevelser af Gud i tillid til, at Gud er til stede
overalt, og at Helligånden er til stede i de relationer, der skabes, når
vi deler vores tro med hinanden. Vi skal søge de steder både nationalt
og internationalt, hvor religioner mødes, holdninger brydes og troen
deles. I samtalen og dialogen med andre troende med anden religiøs
overbevisning kan vi blive klogere på vores eget ståsted, og forankret i
vores eget ståsted behøver vi ikke frygte andre religioner eller former
for tro – hverken i Danmark eller rundt i verden.

Folkekirken er vores fundament
Når samtalen om tro og de store spørgsmål i livet er centralt, er det
afgørende, at vi i den samtale står på et fundament. Vores grundlag og
fundament i vores tro er folkekirken og folkekirkens bekendelsesskrifter,
der er de skrifter fra oldkirken og reformationen, der sammen med
Biblen er den lære, som folkekirkens forkyndelse bygger på. Vi kan
ikke tale etik, næstekærlighed, humanisme m.m. uden at stå på dette
fundament.
Ifølge FDFs vedtægter skal man have en personlig tilknytning til
folkekirken for at kunne blive leder. I andre kirkelige børne- og
ungdomsorganisationer er tilknytningen til folkekirken ikke så tæt rent
vedtægtsmæssigt. Det er ikke tilfældigt, at der stadig holdes fast i den
personlige tilknytning til folkekirken, også selvom den i praksis kan
udfordre.

Netop den formulering blev fastholdt efter en debat om vedtægterne
forud for landsmødet i 2012, hvor hovedbestyrelsen ønskede at ændre
formuleringen til et krav om medlemskab. Det kan i forlængelse af debatten fortolkes sådan, at det opfattes som muligt at have en personlig
tilknytning til folkekirken uden at være medlem. FDF vil dog i samtalen
om tro gerne pege hen på dåben og folkekirken som det naturlige og
væsentlige grundlag for troen for både børn, unge og voksne. Hvordan
den personlige tilknytning udmønter sig i praksis, hverken kan eller skal
der gives præcise anvisninger på, men som leder i FDF skal man være i
stand til at tage en samtale om, hvad det betyder.
I folkekirken bør der dog også arbejdes med, om man kan tænke sig
medlemskab og tilknytning også uden at være døbt, og hvilken betydning dette vil have for forståelsen af kirken, menigheden og dåbens
teologi.

En aktiv menighed
At skabe plads til tro og samtalen om de store spørgsmål i livet på et
folkekirkeligt grundlag er ikke nogen ny idé, men har været FDFs formål
og berettigelse helt fra begyndelsen i 1902. Holger Tornøes ønske var at
skabe bro mellem søndagsskolen og KFUMs arbejde. Han var inspireret
af datidens spirende tanker om et menighedsliv i København, tanker der
bl.a. resulterede i, at der blev bygget en række kirker med fokus på et
aktivt og vedkommende menighedsliv. For Tornøe var der ingen tvivl
om, at FDF var en del af folkekirken, og han bidrog til at få unge drenge
aktiveret i menigheden 1 . Tankerne om et aktivt menighedsliv udsprang

af datidens Indre Mission, som det kom til udtryk i byen med et særligt
fokus på kirkens sociale ansvar. I dag har FDF med sit formål om at
møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus stadig et socialt
ansvar for at have øje for alle børn og unge. Det adskiller sig dog fra
f.eks. diakonale organisationer som Kirkens Korshær og KFUMs Sociale
Arbejde ved, at det sociale ansvar ikke er FDFs primære formål, men
en naturlig konsekvens af at have mødet med evangeliet som formål.
FDF er ikke en social organisation, men en organisation med et socialt
ansvar.

Teologisk rummelighed og bredde
Efterhånden som FDF spredte sig, udviklede kredsene sig væk fra det
oprindelige københavnske udspring i både en grundtvigiansk, en kirkelig aktivistisk retning og en landlig, indre missionsk retning med mere
fokus på pietisme, synd og fromhed end i den københavnske udgave
af Indre Mission. Det betyder også, at FDF i dag er svær at placere rent
kirkeligt, da også sognets kirkelige retning spiller en rolle. Folkekirkens
rummelighed og bredde findes tilsvarende også repræsenteret i FDF.
Sådan vil og skal det være med 350 lokale kredse spredt over hele landet
med tæt tilknytning til det lokale sogn. Teologisk er der en bredde og
rummelighed i FDF, men i forhold til kirkens og forkyndelsens udtryk
og målgruppe er det mere snævert. Helt fra forbundets begyndelse var
der intet voksenarbejde i FDF, men udelukkende fokus på børn og unge.
Dermed har FDF altid arbejdet for at sikre, at folkekirken ikke blot er en
institution, hvor man møder op og sidder på kirkebænkene, men i stedet
har en bred appel, som også børn og unge finder relevant og vedkom-

1 ”Gud give, at F.D.F. nu og i Fremtiden maa være i Stand til at drage de unge i Forbindelse med Menigheden, som det selv er udgaaet fra, og drage
disse ind i Forbindelse med Menighedens Herre” (Tornøe, 1918 i Arkitekten 223)
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Lægfolkets afgørende betydning

FDF udfordrer folkekirken

Samtalen og dialogens muligheder

I FDF har det altid været lægfolk, der står for forkyndelsen. Det
almindelige præstedømme, hvor alle døbte er at betragte som præster,
lever, når ledere over hele landet forkynder. Folkekirken kan styrkes ved
at involvere lægfolket endnu mere i kirkens liv, vækst og forkyndelse.
Præster kommer med en faglighed, tradition og erfaring for at forkynde,
men uden et godt, aktivt samspil med FDF-ledere og andre lægfolk også
om gudstjenesten, skaber det ikke en FOLKEkirke.

Vigtigheden af dåb og dåbsoplæring
Med en faldende dåbsprocent over hele landet er det et fælles ansvar
at tydeliggøre, hvad dåben betyder, og hvorfor det giver mening at lade
sine børn døbe. I dåben bliver vi en del af et mangfoldigt fællesskab,
hvor man får tilbudt et ståsted og et fundamentet for sit liv. I FDF kan
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FDF har som en del af folkekirkens børne- og ungdomsarbejde et ansvar
for at udfordre folkekirken. Vi skal arbejde aktivt for, at folkekirken
tør se på egne strukturer, traditioner og virkemidler og afprøve nye
veje til at skabe en relevant, nærværende og vedkommende kirke for
alle generationer. Det er sket op gennem tiden f.eks. med udvikling
af nyt gudstjenestemateriale, nye salmer, medvirken til at oprette
SUK (Samtaleforum for Unge og Kirke), børne- og ungdomspræster,
Folkekirkens Konfirmandcenter og meget andet. Arbejdet med forandringer af gamle strukturer, nye ideer og tiltag skal fortsætte, så børn
og unge også fremover kan mødes med evangeliet om Jesus Kristus.

Thomas Heie Nielsen, Asbjørn Laurberg, Frederik Andreas Jøegensen

De erfaringer, vi gør os i FDF med at skabe rum for samtalen om tro og
de store spørgsmål i livet, kan inspirere folkekirken. Vi skal medvirke til,
at alle dele af folkekirken tør kaste sig ud i dialogen om troen ud fra et
fast ståsted, men uden at komme med de skråsikre, endegyldige svar,
der ikke levner plads til både tro og tvivl.

man øve sig i at være døbt og opleve, hvad det betyder. FDF er hver
eneste uge i dialog med mange tusinde børn, unge og deres forældre.
For mange børn er FDF det første møde med evangelium, salmer og
Biblens fortællinger, ligesom man kan blive fortrolig med bøn og gudstjeneste og blive optaget af næstens liv både nationalt og internationalt.
På den måde er FDF en dør ind til folkekirken og for mange en naturlig
opfølgning på dåbens løfte. Forkyndelse og andagter skal derfor være
en aktiv del af kredsens liv og aktiviteter, for netop her er muligheden
for at høre fortællinger fra Biblen, synge nye og gamle salmer, lære
Fadervor og bede en bøn. Men FDF må aldrig blive en kirke i sig selv.
Vi er forbundet med folkekirken og skal også pege tilbage på dette
fællesskab af døbte og deltage og bidrage aktivt til kirkens liv, f.eks. ved
at deltage i sognets gudstjenester og arrangementer i forbindelse med
møder og lejre.

mende. Det har op gennem tiden medført kraftig kritik af folkekirken fra
FDFs side, dog uden at FDF har ønsket at forlade den tætte tilknytning til
folkekirken, men i stedet har arbejdet for at udvikle folkekirken indefra.
Det er ikke muligt at forestille sig, at FDF ikke er en del af folkekirken,
og FDF vil også fortsat være med til at styrke og udvikle folkekirken med
fokus på børn og unge. Derudover kan FDF også inspirere øvrige dele af
folkekirken inden for en række områder:

