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Lokale aktivitetsmiljøer · Frivillighed · Sammenhængskraft
TOÅRSMÅL 2018-20
BAGGRUND

Når vi forbinder de to ambitioner, går vi langt,
dedikeret og målrettet efter at lade børn og
unge opleve den kristne tros relevans i deres liv.

“KFUM og KFUK’s formål er at skabe aktiviteter
og fællesskaber, hvor børn og unge møder den
kristne tro og oplever dens relevans for deres liv.”

Sagt på en anden måde:
▶▶ Vi går med – der hvor børn og unge er.
▶▶ Vi lytter – til hvad der fylder i deres liv.
▶▶ Vi fortæller med – når vi møder dem med fortællinger, de kan spejle deres liv i.

Landsmødet 2016 vedtog at forny formuleringen af vores FORMÅL, så det nu lyder:

Landsmødet 2012 vedtog denne VISION - vores
langsigtede fremtidsdrøm:
“I 2025 vil KFUM og KFUK være en dynamisk og
levende organisation, der når ud til flere og nye
målgrupper. Vi tilbyder aktiviteter, der på et tydeligt kristent grundlag møder de behov, som
børn og unge omkring os har, og styrker deres
livsmod og handlemuligheder i forhold til både
trosliv og samfundsliv.”
Vi går på de to ben, når vi nu sætter os mål for
de næste to år i vores TOÅRSMÅL 2018-20.
I Vision 2025 sætter vi i den kommende periode
særligt fokus på to ting:
▶▶ At møde de behov, som børn og unge omkring os har.
▶▶ At styrke deres livsmod og handlemuligheder
i forhold til både trosliv og samfundsliv.

Vi har brug for at folde ud i fællesskab, hvordan
vi gør det konkret - hvordan vi i vores aktiviteter og fællesskaber møder børn og unge med et
“trekantet” kristent menneskesyn, der har øje
for body · mind · spirit. Ved at styrke vores fælles fortælling i KFUM og KFUK vil vi samle mange
forskellige frivillige, der hver især vil noget og
kan noget i fællesskab. Den fælles fortælling er
vi alle med til at skabe.

PROCES

Hovedbestyrelsens forslag til TOÅRSMÅL 201820 er blevet til med afsæt i en projektgruppe
i foråret 2018, hvor lokale foreningsformænd
har siddet med om bordet. Oplægget til gruppen var, at ambitionerne i STRATEGI 2016-18
skulle gå igen i målene for de kommende to
år. Vores klare fornemmelse har været, at vi
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både lokalt og nationalt har mere brug for tid
og arbejdsro end markant nye og anderledes tiltag. Derfor foreslår vi fortsat fokus på 1.
Lokale aktivitetsmiljøer, 2. Frivillighed og 3.
Sammenhængskraft.
De foreslåede tiltag i vores TOÅRSMÅL er dernæst stærkt inspireret af en bred involvering
af medlemmer og frivillige via afstemninger i
nyhedsbrev og på facebook. Desuden var lokale bestyrelsesmedlemmer på Netværksdagen
i april 2018 med til at prioritere og kvalificere,
hvilke tiltag vi skal holde fast i den kommende
periode.

TIL BESLUTNING

Til behandling og beslutning på Landsmødet
2018 er:
De tre mål og de fire tiltag under hvert mål (A-BC-D: Vi vil nå dette mål ved...)
Der kan stilles ændringsforslag til både mål og
tiltag.
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TOÅRSMÅL 2018-20
Lokale
aktivitetsmiljøer

Mål 1:
Vi har stærke bestyrelser, der samarbejder med lokalsamfundet og hinanden – og
gør vores foreninger
synlige som aktivitetsmiljøer, hvor børn og
unge finder frirum og
tager ansvar lokalt.

Vi vil nå dette mål ved…

A)	At lytte til børn og unge og styrke vores aktiviteter blandt dem – ved at udvikle et konkret værktøj (se nærmere beskrivelse i Bilag
1), vi som lokale foreninger bruger til at undersøge og være relevante i forhold til børn
og unges behov der, hvor vi bor.
B)	At arbejde videre med at skabe åbne
familieaktiviteter.
C)	At skabe en fælles identitet mellem beslægtede lokale aktiviteter (fx fællessang, måltidsfællesskaber og klimakampagner) og
sætte fokus på, hvordan vi inviterer deltagere
videre til andre aktiviteter, frivillige opgaver
og medlemskab.
D)	At arbejde for, at flere velkomstmedlemmer
fortsætter som medlemmer.

↓ Eksempler og inspiration er blot med for at give
nogle konkrete billeder på, hvordan tiltagene
kan foldes ud. De dele er ikke til beslutning på
Landsmødet.

Eksempler og inspiration

Børneklubbens ledere arrangerer en klubgang,
hvor børnene er med til at lave (noget af) programmet for det næste halvår ud fra overskriften: “hvad vil vi gerne gøre noget ved her, hvor
vi bor – sammen med vores venner?”
ViVilØstdanmark har udviklet et lærerigt værktøj til at kortlægge lokalmiljøet og lytte til andre
aktører, der er tæt på børn og unge (forældre,
lærere, institutionsledere, præster, boligsociale
medarbejdere, SSP-medarbejdere osv.)
Spis Leg Snak-konceptet (fælles startskud i uge
43) gentages årligt i familieklubben
Familieaktivitet på efterskoler: Fredag aften
med måltidsfællesskab i spisesalen, aktiviteter/
spor i faglokalerne, fællessang og andagt i foredragssalen – elever involveres som frivillige →
GAFFA (som gaffatape, der binder godt sammen)
i forhold til andre aktiviteter
Højskolesangaktiviteter på tværs af landet sætter fokus på, hvordan vi her introducerer deltagere til KFUM og KFUK, så flere får lyst til og mulighed for at tage del i andre aktiviteter, frivillige
opgaver og medlemskab.
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TOÅRSMÅL 2018-20

↓ Eksempler og inspiration er blot med for at give
nogle konkrete billeder på, hvordan tiltagene
kan foldes ud. De dele er ikke til beslutning på
Landsmødet.

Frivillighed

Vi vil nå dette mål ved...

Eksempler og inspiration

Mål 2:
Vi har frivillige ledere,
der med virkelyst og
smittende engagement
samler andre frivillige
omkring sig, der har
fingeren på pulsen
blandt børn og unge.

B)	At vi i de lokale bestyrelser udpeger en ‘frivilligansvarlig’ i foreningen (se nærmere beskrivelse i Bilag 2) som samlende figur for alle
foreningens frivillige ledere og hjælpere.

Vi deltager i relevante sammenhænge, hvor nye
frivillige kan inviteres med, fx i frivillighuse, til
byfester og på frivilligjob.dk

A)	At vi både lokalt og på landsplan bliver bedre
til at beskrive konkrete og afgrænsede opgaver, som nye og nuværende frivillige kan
inviteres med i.

C)	At involvere flere 30+’ere som medskabere.
D)	At opprioritere uddannelsen af vores lokale
ledere i at gøre børn og unge til aktive medspillere i aktiviteter og holdninger i forhold til
både trosliv og samfundsliv.

Hæng opslag med aktuelle frivilligopgaver i
den lokale forening op på en central væg i foreningsbygningen (få evt. konkret inspiration fra
SAMhuset på Amager)

Få inspiration til rollen som ‘frivilligansvarlig’
fra FDF eller Spejderne (som har både ‘kredsledere’ og ‘kredsformænd’ samt ‘gruppeledere’ og ‘grupperådsformænd’) eller fra
DIF Danmarks Idrætsforbund, som også har
‘frivilligansvarlige’ i mange af deres lokale
idrætsforeninger
Vi lader os inspirere endnu mere af
YMCA-metoden Subject2Citizen i vores
lederuddannelse
Vi videreudvikler InFri som et mere fast forankret grundkursus
Vi udvikler og igangsætter et længere lederuddannelsesforløb, der skal uddanne fremtidens
lokale ledere i KFUM og KFUK og give dem et
stærkt fundament at handle og mene ud fra

TOÅRSMÅL 2018-20
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TOÅRSMÅL 2018-20
Sammenhængskraft

Mål 3:
Vi udfolder i fællesskab fortællingen om,
hvordan børn og unge
i KFUM og KFUK styrker deres livsmod og
handlemuligheder i
forhold til både trosliv
og samfundsliv.

Vi vil nå dette mål ved...

A)	At styrke samspillet mellem vores festivaler
og det lokale foreningsliv med særligt fokus
på at udfolde den fælles fortælling.
B) At vi alle tager det nye kristendomskursus
ESSENS til os som en oplagt mulighed for at
styrke vores indbyrdes og udadvendte sprog
for kristendom.
C) At gøre fællessang og musik til vores særpræg i endnu højere grad, end det er i dag –
og blive tydeligere på, hvordan det sætter et
positivt aftryk i børn og unges liv.
D) At tage aktivt del i vores globale bevægelser og særligt tage bredt ejerskab for vores
nye internationale samarbejde med YMCA i
Cameroun og YMCA i Sydafrika.

↓ Eksempler og inspiration er blot med for at give
nogle konkrete billeder på, hvordan tiltagene
kan foldes ud. De dele er ikke til beslutning på
Landsmødet.

Eksempler og inspiration

Lokalt vil vi blive bedre til at opfordre og guide
børn og unge til at deltage i de store landsdækkende festivaler og lejre. Klubledere eller andre
lokale frivillige står klar til at tage med dem.
Bud på fælles fortællinger, der binder beslægtede lokale aktiviteter sammen: "X antal steder i
Danmark finder børn frirum i vores klubber" og
“X antal steder i Danmark gør unge fællessang
til et evigt hit” og “X antal steder i Danmark
samler vi familier i måltidsfællesskaber”
Landsudvalgene bliver gennem eksempelvis
høringer rundt omkring i landet bedre til at
inddrage lokale perspektiver, tanker og ideer i
udviklingen af nye initiativer og strategier, og
lokale foreninger og medlemmer bliver bedre
til at gribe disse muligheder
Børneklubber rundt i landet skyper med
børn i YMCA Sydafrika og får en konkret fælles
oplevelse med at kunne gøre noget for FN’s
Verdensmål i deres egen hverdag.
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BILAG 1
Vi vil lytte til
børn og unge
– for at kunne
lave aktiviteter,
der møder deres
behov.

BILAG 1

Derfor
▶▶

Vi vil rette vores fokus mod børn og unge der,
hvor vi bor, og bygge bro til vores og deres
omverden.

▶▶

Vi vil forny vores egen forståelse af vores opgave og identitet som lokale foreninger.

Sådan
▶▶

Vi vil både involvere børn og unge i foreningen og andre børn og unge i vores lokalmiljø.

▶▶

Vi vil i landsorganisationen udvikle et enkelt
værktøj, som vi i lokalforeningerne kan bruge
til at involvere børn og unge i udviklingen af
vores aktiviteter.

▶▶

Vi vil lokalt bruge værktøjet på den måde, der
passer bedst til vores situation.

▶▶

Vi vil gøre det let at samle op på involveringen, så vi kan handle ud fra vores nye viden
og udvikle aktiviteter, der møder børn og
unges behov.
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BILAG 2
Frivilligansvarlig
lokalt i KFUM
og KFUK.

Derfor

Med en frivilligansvarlig vil vi:
▶▶ Styrke det frivillige miljø blandt ledere og
hjælpere i vores lokale foreninger.
▶▶

Samle lokale frivillige kræfter om det, foreningen og de frivillige selv gerne vil.

▶▶

Skabe klarere roller i ledelsen og udviklingen
af foreningens aktiviteter.

Sådan

En frivilligansvarlig:
▶▶ Er en samlende figur for frivillige ledere og
hjælpere i foreningen.
▶▶

BILAG 2

Har ansvar for rekruttering, introduktion,
udviklingssamtaler, anerkendelse og afsked
med foreningens frivillige (det man kalder HR
i arbejdslivet).

▶▶

Skaber relationer med forældre til foreningens børn og unge og med samarbejdspartnere i lokalområdet - med fokus på involvering i og udvikling af foreningens aktiviteter.

▶▶

Deltager i den strategiske udvikling af foreningens aktiviteter, som en fast del af
bestyrelsen eller via jævnlige møder med
bestyrelsen.

▶▶

Indgår i netværk og deltager i uddannelse for
frivilligansvarlige på landsplan.

Kom i gang

Alle lokalforeningers bestyrelser opfordres
til at udpege en frivilligansvarlig for 1-2 år ad
gangen.
Den frivilligansvarlige udpeges som udgangspunkt blandt bestyrelsens medlemmer, men
kan også være en frivillig uden for bestyrelsen,
der arbejder tæt sammen med bestyrelsen om
sin opgave som frivilligansvarlig.
Bestyrelsen tager initiativ til en grundig afklaring af opgave- og rollefordeling mellem den
frivilligansvarlige, den øvrige bestyrelse, en evt.
lokalt ansat og andre relevante parter.
Landsansatte konsulenter støtter op om processen med sparring og konkrete værktøjer.
Landsorganisationen tager initiativ til en evaluering af det nye tiltag inden Landsmødet 2020.
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