
Januar
Tak for: at vi bliver Guds børn i dåben.
Bed for:
• opstart efter ferien i klubber 
• kredse og ansatte: Sønderjylland- og  

Sydvestjyllandskredsen 
• DFS’ kollekt i folkekirken (fra 12.)
• konsulentsamling i Fredericia (20.)
• Gospel-kids Festival i København (24.-25.)
• DFS’ blade og deres udvalg
• arbejdet med Evigglad
• DFS’ økonomi 
• Danmarks børn og familier.

Februar
Tak for: Bibelen og Guds ord til os i dag.
Bed for:
• børn og forældre, vi møder i klubberne
• kredse og ansatte: Skjern- og  

Lunderskovkredsen
• DFS’ materialer og deres udvalg
• Videoprojekter, udvalg og ansatte
• Messy Church - udvalg og arrangementer
• DFS’ kollekt i folkekirken (til 23.)
• DFS’ økonomi (Landsgaven fra 15.)
• landets konfirmander og 

minikonfirmander
• at flere præster og menighedsråd får øje 

for DFS’ arbejde og tilbud.

Marts
Tak for: Guds kærlighed og omsorg for alle.
Bed for:
• lederne i klubberne
• kredse og ansatte: Fredericia/Kolding-,  

Vejle- og Givekredsen
• DFS’ ansatte på medarbejder- 

konference (2.-5.)
• LU og LU-mødet (6.-7.) 
• Godly Play (27.-29.)
• Gospel-kids Festival, Sydvestjylland (29.-30.)
• DFS’ økonomi (Landsgaven indtil 1. maj)
• DFS’ indsamlingsprojekt til Indien
• familier i Danmark samt børn og voksne 

med anden etnisk baggrund.

April
Tak for: at Jesus døde og opstod for vor skyld.
Bed for:
• lokale sommerlejr- og bibelcamping- 

teams
• kredse og ansatte: Århus- og Randers/ 

Djurslandskredsen
• konsulentsamling, Børkop (24.)
• Repræsentantskabsmøde, Børkop (24.)
• LU og LU-mødet (25.)
• Junior- og teenarbejdet Break
• DFS’ økonomi (Landsgaven indtil 1. maj)
• velsignelse over påskehøjtiden og at 

børn og voksne må møde påskens 
budskab.

Maj
Tak for: Helligånden og hans gerning i dag.
Bed for:
• formidlingen af Bibelen i ord og handling
• Inspirationskonference, Børkop (2.)
• kredsbestyrelser og DFS i IM-regioner
• kredse og ansatte: Midtjyllands 

Børnekreds og Holstebrokredsen
• DFS’ økonomi
• den danske folkekirke, kirkens ansatte 

og arbejdsfelter.

Juni
Tak for: at vi må fortælle andre om Jesus.
Bed for:
• klubbørn, der aldrig bliver bedt for
• efterårets programlægning i klubberne
• kredse og ansatte: Lemvig- og 

Sallingkredsen
• forberedelse af årets lejre og bibel- 

campings
• Årsmødefestival, Mørkholt (5.-7.)
• konsulentsamling, Fredericia (22.)
• salg af Minifrø, Børnefrø og Juniorfrø
• DFS’ økonomi
• danske familier i skilsmisse.

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

TAKKE- OG BEDEEMNER 
I SØNDAGSSKOLERNE

Du gør en forskel
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 til DIG fra Søndagsskolerne og 
Danmarks børn, uanset om du sender din hjælp via de fol-
dede hænder, hjælp i klub og lejr eller økonomiske bidrag.
Be' - hvad kan der ikke ske!
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Juli
Tak for: bønnens gave, DFS' venner og 
Guds nærvær.
Bed for:
• lokale hjem, der har problemer med 

økonomi, alkohol, sygdom, osv.
• afholdelse af lejre og bibelcampings
• kredse og ansatte: Thy- og Morsøkredsen
• JuniorSportsCamp (28/6 - 3/7)
• Sang- og musiklejr (28/6 - 3/7)
• MusicPoint, Børkop (5.-11.) 
• lodseddelsalget og DFS’ økonomi
• at landets skolebestyrelser og menig- 

hedsråd må varetage børnenes behov.

August
Tak for: at vi bor i et frit land, hvor vi må 
fortælle bibelhistorie for børn og juniorer.
Bed for:
• opstart i klubber og den nye sæson
• kredse og ansatte: Himmerlands- og Han 

Herred-kredsen
• Møde mellem LU og Indre Missions  

hovedbestyrelse (12.)
• LU og LU-mødet (29.)
• opstart med Evigglad
• lodseddelsalget og DFS’ økonomi
• DFS’ indsamlingsprojekt til Indien
• kristne lærere og pædagoger.

September
Tak for: at Jesus vil være børn 
og voksnes ven.
Bed for:
• klubbernes PR og syn for at få flere med
• kredse og ansatte: Ålborg- og  

Vendsysselkredsen 
• LU’s møde med de ansatte (8.)
• konsulentkursus (8.-10.)
• lodseddelsalget og DFS’ økonomi
• freden i Danmark og i hjemmene.

Oktober
Tak for: at mange vil give Jesus til børnene.
Bed for:
• klubbens miljø og samværet
• kredse og ansatte: Fynskredsen 
• Gospel-kids Festival, Bornholm (3.-4.)
• lodseddelsalget og DFS’ økonomi
• salget af Kirkefrø 1
• skolerne i Danmark; særligt kristen-

doms-/religionsundervisningen.

November
Tak for: håbet om livet på den nye jord.
Bed for:
• lokale DFS-arrangementer
• kredse og ansatte: Sydsjælland, Falster,  

Holbæk-Vestsjælland og Østsjælland

• konsulentsamling (9.)
• Godly Play-kursus (12.-14.)
• LU og LU-mødet samt LU’s møde med 

kredsbestyrelser i Region Syd (13.-14.)
• DFS’ kurser og deres udvalg
• DFS’ økonomi og arbejdet med 

medlemsregistrering og DUF
• landsorganisationer, der varetager 

børnenes tarv i Danmark.

December
Tak for: at Jesus kom som verdens frelser.
Bed for:
• velsignelse over julehøjtiden 
• planlægning af forårsprogrammet 2021  

i DFS’ klubber og søndagsskoler
• lokale juleafslutninger
• kredse og ansatte: DFS Hovedstaden  

og Bornholm
• DFS’ ledelse og landskontorets arbejde 

i det nye år
• DFS’ økonomi
• registreringsarbejdet med DUF 

i klubberne
• DFS’ indsamlingsprojekt til Indien
• landets julegudstjenester – især 

for børnehaver og skoler.

Bøn i Bibelen
Første gang bøn beskrives: 1. Mos 4,26
Sidste gang: Åbenbaringen 22,20
Antal bønner: 650. Heraf besvarede bønner: 450
Bønner du selv kan be’:   2. Mosebog 33,13 

  Salmernes Bog 51,1-8   Jonas’ Bog 2,2-9 
  Matthæusevangeliet 6,9-13   Filipperbrevet 1,9-11

TAKKE- OG BEDEEMNER 
I SØNDAGSSKOLERNE

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