Formandens beretning for 2009
Endnu et år er gået, der er sket mange ting i kredsen igennem det år der er gået.
FDF arbejder blandt børn og unge på et folkekirkeligt grundlag.
Odense 14. kreds har hjemsted i Thomas Kingos sogn. Hvor vi henter den største del af
vore medlemmer.
Thomas Kingos sogns menighedsråd stiller lokalerne i kælderen til rådighed for FDF
kredsen. Hvilket vi er meget taknemmelige for.
FDF er et af mange tilbud til sognets børn og unge, og vi er ikke alene, det ses alene på
det antal børn vi er i kredsen i øjeblikket, selv om vi i kredsen arbejder helhjertet med
agitation af nye børn og unge til klasserne. Så er det en stor opgave, når der er så mange
tilbud. Alene her i weekenden har der været afholdt rollespil i Tusindårs Skoven, selv om
det ikke er om tirsdagen, så trækker det børn og unge til. Alligevel kan man godt se lyst på
fremtiden, fordi der etableres flere nye daginstitutioner i sognet, så antallet af børn vil
stige, sidst åbner der her i april en vuggestue på Hunderupvej 103, Galaksen med plads til
36 børn, den har det sidste år holdt til på Ridderhatten.
I kredsen har vi i dag nogle meget dygtige ledere, der lægger et stort arbejde hver eneste
tirsdag, men også imellem møderne i klasserne, som børnene sætter stor pris på. Uden
disse fabelagtige kreative ledere med lyst til arbejdet børn, ville her ikke være en kreds. Vi
skal alle huske på, at selv om vores ledere er dygtige, har gå på mod, så skal vi også give
dem plads til at være ledere, på deres præmisser – kort sagt, det handler om at
anerkende.
Vi har her i kredsen det sidste halve år oplevet en tilbagegang i medlemstallet i kredsen,
hvor vi nu er så langt nede, at vi befinder os på smertegrænsen for at overleve som FDF
kreds eller ikke.
Vi oplever at når et barn vælger at holde, så er der ofte en eller flere, der også holder, det
kan være kammeratskab hjemmefra som i skolen, og det giver meget store udsving i
medlemstallet i kredsen. I øjeblikket er vi nede på 17 børn og 7 ledere.
Men vi kan godt bruge en 8 – 10 børn mere i klasserne, samt et par ledere mere.
Vi har her ved årsskiftet måtte erkende at vi står uden en kredsleder, kredslederopgaverne
er fordelt ud på flere personer i øjeblikket, indtil vi finder en nye kredsleder. I øjeblikket er
Anja registreret som kredsleder, men hun har på forhånd meldt ud at hun ikke ønsker at
overtage opgaven fuldt ud, det må vi respektere. I kredsen er der 2 andre ledere, som
kunne tage opgaven, men også de ved heller ikke, hvor de er om et år eller to, da de bliver
færdige med deres uddannelser, og muligvis rejser til andre egne af landet, begge har
også meldt fra opgaven.
I øjeblikket arbejder vi på, om vi kan finde en midlertidig løsning, hvor vi alligevel får
styrket børnearbejdet, så vi kan give børnene nogle gode oplevelser. Det både gennem
arbejdet på klasserne, men også når de skal på ture. Vi har måttet aflyse ture, fordi der er
for få deltagere til turene.

Kredsens hytte – Kildehuset – der er det gamle hus fortsat i en elendig stand, der fortsat
bekymre os meget. I øjeblikket har vi nok at gøre med de vigtigste opgaver i kredsen, så
hytten bliver desværre forsømt mere i øjeblikket, end hvad måske godt er. Vores
hytteudlejer gennem de sidste mange år, har nu meldt ud, at de ønsker at vi finder en ny
hytteudlejer, men vi håber på fra bestyrelsen, at vores nuværende hytteudlejer hænger på
lidt endnu.
Her i februar gik FDF’webservere ned, og dermed også kredsens meget praktiske
hjemmeside, som styres meget flot af Keld. Han har siden nedbruddet, meget hurtigt
etableret en midlertidig hjemmeside, og den er nu næsten identisk med den oprindelige før
nedbruddet. Her kan jeg på den øvrige bestyreses vegne rose Keld for den flotte indsats.
Så selv om kredsen har mange gode traditioner, vi har drømme og ideer, men vi må indse
med de knappe ressourcer vi har i øjeblikket, at vi er nødsaget til at vælge fra, dette til
trods for om, at vi måtte skuffe få eller mange, som gerne så vi var mere synlige i sognet.
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