
Toårsmål 2020-22
Mål 1
I vores foreninger er vi 
optaget af at være til i  
og med vores by. 

↓ 
Vi Vil nå dette mål Ved…

A)  At vi i vores foreningsbestyrelser 
har levende og brugbare relationer 
til partnere i lokalområdet, andre 
lokalforeninger i KFUM og KFUK og til 
landsorganisationen.

B)  At få unge til at engagere sig i vores 
lokalsamfund ved at inspirere dem 
med World Council 2022 før, under  
og efter.

C)  At vi udvikler og forbedrer foreninger-
nes aktiviteter med afsæt i lokalområ-
dets behov, fx med brug af redskabet 
‘Byens børn’.

D)  At vi i foreningerne gennemfører 
lokale bæredygtige tiltag med afsæt  
i Verdensmålene.

E)  At vi gør en aktiv indsats for at 
tage et socialt ansvar, når vi byder 
nye inden for i børne-, unge- og 
familieaktiviteter.

Mål 2
Som frivillige bliver vi 
udfordret til at være gode 
ledere. 

↓
Vi Vil nå dette mål Ved…

A)  At landsorganisationen videreud-
vikler og vi i foreningerne prioriterer 
‘InFri’ som basiskursus for ledere og 
‘MOVE’ som uddannelsesforløb for 
unge ledere (jf. nye vedtægter § 6).

B)  At Kristendomsudvalget udvikler 
materialer med fokus på børn og 
teenagere.

C)  At styrke uddannelsen i vores 
foreningsbestyrelser.

D)  At rollen som frivilligansvarlig 
etablerer sig i vores foreninger, og vi 
som frivillige ledere tager værtsrollen 
på os i aktiviteterne.

Mål 3
Vores aktiviteter er 
lettilgængelige og tydelige 
på deres indhold.

↓
Vi Vil nå dette mål Ved…

A)  At skabe nye familieaktiviteter, hvor 
aktiviteten står klart – fx Familiesang 
og Familiekor.

B)  At udvikle og afholde flere børn og 
bedsteforældre-lejre eller andre 
aktiviteter for samme målgruppe.

C)  At udvikle nye aktiviteter, der møder 
teenageres behov i en tid, hvor 
ensomhed, perfektionspres og 
klimaforandringer fylder (i løbet af 
2021 udarbejder landsorganisationen 
et idékatalog, der kan inspirere vores 
forskelligartede foreninger).

D)  At kommunikere, hvad børn og unge 
bliver gode til ved at deltage i vores 
aktiviteter (fx have mod og handle-
kraft, være sig selv og være en aktiv 
del af fællesskabet).

E)  At landsorganisationen opfanger 
stærke lokale aktiviteter i Danmark 
og i verden og inspirerer os i 
foreningerne til at bruge disse.


