Tak for
• at vi må fortælle andre om Jesus
• at Jesus kom som verdens frelser

Bed for
• børn og juniorer, der begynder i klubber - og der, hvor de
begynder nye klubber, eller begynder en ny sæson
• klubbørn, der ellers ikke bliver bedt for
• klubbernes programlægning, så de kommer rundt om
hele Bibelen
• Årsmødefestival, messer og stævner, hvor DFS er med
• klubbens miljø, værdier og samværet med hinanden
• landsudvalget og deres arbejde

Søndag
Tak for
• bønnens gave
• Guds nærvær og hviledagen

DU GØR EN FORSKEL

Bed for
• gudstjenester i dag, særligt for børnene
• at Helligånden må gøre Gud levende for børn og voksne
• DFS’ kurser og deres udvalg, Inspirationskonference
• landsstævner som JuniorSportsCamp, Sang- og musiklejr,
Gospel-kids Festival, og lokale DFS-arrangementer
• børn i min egen familie og vennekreds
• klubbernes PR og syn for at få flere med

Støt arbejdet via MobilePay 88 677 / stoet.soendagsskoler.dk

I DFS lever vi af forbøn, frivillighed og gavmilde givere - og alle de gode historier om
børn og juniorer, der får en relation til Jesus.
TAK fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
og Danmarks børn, uanset om du hjælper via de foldede hænder, er leder i klub eller på lejr eller sender økonomisk bidrag.

boen.soendagsskoler.dk

TAKKE- OG BEDEEMNER I SØNDAGSSKOLERNE

Lørdag

BØN ER
AT SNAKKE MED GUD

Tirsdag

Torsdag

Tak for
• Bibelen og Guds ord til os i dag
• at vi må fortælle bibelhistorie for børn og juniorer

Tak for
• at Jesus døde og opstod for vor skyld
• håbet om livet på den nye jord

Bed for
• børn, søskende og forældre, vi møder i klubber og på lejre
• DFS’ økonomi, herunder lodseddelsalg, landsgave, arv, etc.
• Messy Church og Godly Play - udvalg, kurser og de steder,
der bruger det
• landets kirker, konfirmander og minikonfirmander, samt
DFS’ arbejde og synlighed i folkekirken
• legestuer, børne- og juniorklubber/-kirker, Break-klubber

Bed for
• forberedelsen og afholdelsen af lejre og bibelcamping,
og for deres teams
• børnenes fastholdelse i troen
• kristne lærere og pædagoger på skolerne i Danmark;
særligt kristendomsundervisningen
• ægteskaber i Danmark - og skilsmissefamilier
• ansatte i DFS (se kontakt.soendagsskoler.dk, hvis du gerne vil

Mandag

Onsdag

Fredag

Tak for
• at vi bliver Guds børn i dåben
• at Jesus vil være børn og voksnes ven og bror

Tak for
• Guds kærlighed og omsorg for alle
• at mange vil give Jesus til børn og juniorer

Tak for
• Helligånden og hans gerning i dag
• at vi frit må mødes i kristent fællesskab

Bed for
• de steder, der holder klub og lejr i denne uge, for lederne og
børnene - så alle ser lidt mere af Gud
• DFS’ børneblad Superfrø og venneblad Små skridt
• arbejdet med Evigglad, den rullende søndagsskole
• Danmarks børn og familier
• kredse i DFS, der holder lejre og meget andet

Bed for
• lederne i klubberne, for inspiration og fornyelse hos dem
• DFS’ materialer og deres udvalg, videoprojekter, salg af
Minifrø, Børnefrø, Juniorfrø og Kirkefrø
• kredsbestyrelser, og idéer til lejr og klub på nye måder
• DFS’ engagement i Indien; de mange søndagsskoler derovre
• børn og voksne med anden etnisk baggrund.

Bed for
• formidlingen af Bibelen i ord og handling
• hjem, der har problemer med økonomi, alkohol, sygdom, osv.
• arbejdet med medlemsregistrering og DUF
• DFS’ ledelse og landskontorets arbejde
• landsorganisationer, der varetager børnenes tarv

Som kristne har vi en Far, der ønsker en relation med os.
Han vil gerne snakke, og vi kan altid fortælle, bede, trygle,
sukke, takke, juble - og bare være sammen med ham i bøn.
Bibelen er Guds ord til os. Gud taler til mennesket som det allerførste efter dets skabelse (1 Mos 1,28). Bøn er nævnt i Bibelens
næstsidste vers (Åb 22,20). I DFS ønsker vi på samme måde, at
bønnen - snakken med Gud - skal være en ramme for alt det, vi gør
for børn, juniorer, ansatte og frivillige ledere. Vi ønsker også, at DIT
liv må være rammet ind af snak med Gud. Må dette lille hæfte være
en hjælp til det.

bede for ansatte én ad gangen)

Her er nogle bønner fra Bibelen, du selv kan bede
2 Mos 33,13
1 Sam 2,1-9
1 Krøn 4,10
Sl 3,2-9
Sl 51,3-17
Jon 2,3-10
Matt 6,9-13
Fil 1,9-11

(se dfskreds.dk, hvis du gerne vil bede for én kreds ad gangen)

Der er brug for dig! Bed for Søndagsskolernes arbejde, bliv frivillig eller støt økonomisk, fx via gavebrev eller MobilePay 88 677.

