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EVIGGLAD
EVENT MED

EN PRAKTISK GUIDE TIL JER, DER VIL 
LAVE EVENT MED EVIGGLAD

Sådan gør I det!

Januar 2021

http://evigglad.soendagsskoler.dk
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Brug Evigglad til events

Evigglad er DFS’ navn for vores mobile koncept. 
Vi kan hjælpe jer til fx klubopstart, fremstød 
og byfester. Med Evigglad vil vi gerne gøre børn 
glade her og nu. Men vi har også et større og et 
længere perspektiv: Jesus - der kan give evigt liv.

DFS har to varevogne (hvor Evigglad 1 kan have 
en mandskabsvogn på slæb) og en række små 
trailere (Mini-Evigglad), som er placeret rundt 
omkring i landet. Bestiller I Evigglad, vælger I selv 
niveauet. Varevognene og trailerne kan pakkes 

med alt muligt forskelligt legetøj og udstyr til 
aktiviteter - foruden en række eventudstyr, fx 
hoppeborge, rodeotyr m.m., som kan lejes (i 
nogle tilfælde lånes) til formålet.

Nu kan du læse om, hvordan I kan planlægge et 
arrangement hos jer. God fornøjelse : )

HVAD ER EVIGGLAD?

Evigglad 1

Trailerne Mini-Evigglad  
er placeret strategisk 
rundt i landet

MINI-EVIGGLAD
Kontakt os og spørg efter indhold. Indholdet vari-
erer, men denne liste kan give et indtryk:
• Kængurustylter, balancecykel
• Boldtræ, bolde, jonglørsæt
• Kroket, svingtov, sjippetove, stylter
• Faldskærm, vikingespader, hockeyspil
• Grill og snobrødspinde
• Flødebollemaskine
• Beachflag og bannere
• Transportabelt lydanlæg med trådløse mikro-

foner og cd-afspiller.

Traileren vejer 275 kg, mens indholdet vejer cirka 
185 kg. Den samlede vægt er altså lidt mere end 
450 kg. For at måtte køre med traileren, skal 
bilens træk derfor være godkendt til en totalvægt 
på 500 kg.

Den klassiske hoppeborg har vi en del af
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Tænk hvorfor før I booker Evigglad

Vær helt klare i spyttet og formulér børnedagen 
ellers fremstødets formål: “Vi vil have flere med i 
vores klub og skabe begejstring bladt de børn og 
ledere, der allerede er med!”

Evigglad har til formål at gøre jeres klub kendt i 
byen og møde nye børn.

MÅLGRUPPE
Derfor skal I snakke med hinanden - og Gud - 
om, hvem arrangementet egentlig er for, altså 
målgruppen:
• Er det byfestens deltagere, hvor I håber at 

kunne dele programmer ud til forældrene?
• Er det den eksisterende klub, hvor børnene 

inviterer deres skolekammerater og familier 
med?

• Eller ønsker I at gøre opmærksom på, at en ny 
klub begynder? 

MÅL
Målgruppen er vigtig at tænke ind i det mål, I 
skal sætte jer for dagen:
• Er det, at 5 nye begynder i klubben?
• Er det, at 3 i jeres lokale fællesskab får øjnene 

op for arbejdet med børnene, og begynder som 

ledere, evt. deltids?
• Er det, at 10 helt fremmede i byen hører om 

Jesus for første gang?
• Er det, at klubbens børn får så fed en dag, at 

alle overvejelser om at droppe børneklubben 
forsvinder?

Først når I har mål og målgruppe på plads, kan I 
snævre arrangementet ind:

DRØM FØRST STORT ...
Først skal I brainstorme på det bedste og største 
arrangement, I kunne tænke jer, med alle de 
aktiviteter, det indebærer. Tag JA-hatten på og 
kritisér ikke hinandens vilde forslag.

... OG VÆR REALISTISKE BAGEFTER
Nu skal I snævre jer ind og prioritere de væsent-
ligste ønsker.
• Er vi der, hvor folk er?
• Hvor stort et brød magter vi at slå op?
• Hvad er et realistisk bud på økonomien i det?
• Få kalenderen med: Kan I alle sammen der, 

hvor I gerne vil, eller er der skoleudflugt, 
sognetur eller andre lokale arrangementer, der 
hindrer et stort fremmøde?

HVAD VIL I MED JERES ARRANGEMENT?

Pandekagemaskine

Bålfad i 
støbejern  og 

pander på 
lange skafter 
er altid et hit
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Hvad kommer arrangementet til at koste? 
Overvej evt., hvad jeres mål er “værd” og læg så 
et budget. Glem ikke at finde pengene et sted (se 

under sekretærens opgaver) og husk, at det er 
bedre at estimere lidt for højt end at komme til 
ikke at have råd til de ristede pølser!

BUDGET

Guide til det rent praktiske

Der er ingen, der alene kan stable et større ar-
rangement på benene, men bliver blot nogle få 
involveret, så kan rigtig meget lade sig gøre!
Her er nogle overvejelser ift. at skaffe frivillige:
• Hvilke opgaver har I brug for frivillige til?
• Hvad kræver det af den enkelte frivillige?
• Spørg de potentielle frivillige ud fra de konk-

rete opgaver og deres kvalifikationer - i stedet 
for at ukonkret at sige, at I har brug for hjælp.

TOVHOLDER(NE)
Det er vigtigt, at der er én, der 
overordnet tager teten, ellers 
glider opgaverne nemt ud i 
sandet. 
• Overvej, om tovholderen skal 

være to personer. Hvis I er to, 
der kender alle detaljer, så er 
der mindre risiko for aflysning, fx ved pludselig 
opstået sygdom. Der skal selvfølgelig kun være 
én, der tager de afgørende beslutninger, men 
at der i processen bliver oplært en ny tovholder 
er kun en fordel for kommende fremstød.

• Hav altid en to do-liste i lommen, hvor hver en-
kelt opgave står på, så I ikke glemmer noget.

• Overvej, om I skal oprette en (skjult) gruppe på 
Facebook til formålet.

Afhængig af både kompetencer og arrange-
mentets omfang,  vil I have brug for en række 
ansvarlige, der skal have uddelegeret opgaver:

‘SEKRETÆR’ & KALENDER- 
ANSVARLIG
Det er en god idé at lave en 
udførlig tidslinje med alle dead-
lines hen mod arrangementet. 
• Sørger for at tjekke evt. dead-

lines, hvis I vil koble jer på en 
byfest el.lign.

• Passer det med datoen i jeres egen og andre 
relevante kalendere. Er der fx menighedsråds-
møde, hvor halvdelen af de potentielle frivillige 
sidder med?

• Booker Evigglad og evt. andet udstyr. Er ud-
styret ledigt?

• Aftaler, hvem der henter og bringer det, der er 
nødvenigt for dagen.

• Er der konsulent eller tryllekunstner, har 
sekretæren kontakten med vedkommende

• Søger tilladelse til at sætte Evigglad og evt. 
hoppeborg op (det får I hjælp til og det er ikke 
svært).

• Søger kommunen om aktivitetsstøtte eller 
søger støtte via menighedsråd, DUF’s Loka-
lforeningspulje eller DFS’ aktivitetsstøtte.

 
PR-ANSVARLIG
Det er ikke sikkert, at den 
samme person både skal 
printe og være på Facebook, 
men mht. til PR er der mange 
muligheder:
• Det er særlig vigtigt at inklu-

dere jeres kredsbestyrelse, 
missionshus eller menighedsråd, så de føler 
ejerskab for arrangementet. Når baglandet 
føler et medansvar, er det også meget lettere 
at rekruttere frivillige! Få taletid ved møder, 
bed om forbøn og del efterfølgende historier 
fra arrangementet.

• De fleste byer har grupper på Facebook - måske 
har I det også selv? Her er det oplagt at oprette 
en begivenhed og poste et par opslag. Tænk 
også andre interessenters Facebook-grupper 
ind, fx kirkens. En del mindre bysamfund er 
med i appen MinLandsby.

• Ofte er det let at komme i lokalpressen. Beskriv 
arrangementets formål og hvad der konkret 
skal ske og send også fakta om tid og sted 
med, evt. sammen med et billede af Evigglad 
(få det tilsendt).

• Få trykt flyers, del dem ud i klubben og spørg 
om lov i den lokale brugs, biblioteket, hallen og 
skolen.

• Print A4- eller A3-plakater og sæt dem op, hvor 
I får lov til det.

• I løbet af dagen er det super, hvis I kan tage 
billeder. Send en historie ind til DFS og brug 
billerne fremadrettet i jeres kommunikation.

ET HOLD AF FRIVILLIGE
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FRIHED UNDER ANSVAR
Under arrangementet er det en god idé, at 
tovholder(e) er til stede overalt på pladsen. Du 
behøver ikke involvere dig i de enkelte ansvarlig-
es opgaver, men stol på, at de har styr på det. 
Så er det meget sjovere at være ansvarlig for et 
område. Selvfølgelig skal du være til stede, hvis 
der opstår udfordringer.

Når I er færdige med at rydde op og pakke sam-
men, kan I samles til et kort bedemøde. Sig Gud 
tak for det gode, der skete og bed for, at han må 
virke i dem, der kom.

NÆSTE GANG ENDNU BEDRE!
Hav allerede før arrangementet en dato for et 
evalueringsmøde parat.
• Lad alle komme til orde. Ingen opgaver har 

været for små. Lyt til dem, og de vil hellere end 
gerne hjælpe en anden gang.

• Lad alle svare på, hvad der gik godt og hvad der 
kunne gøres bedre - og ikke mindst hvad vi kan 
gøre ved det næste gang.

• I kan mødes fysisk, sende evalueringsskema ud 

pr. e-mail eller bruge jeres Facebook-gruppe.
• Husk endelig at dokumentere alt ned, så intet 

bliver glemt til næste gang!

SIG TAK
Selvom arrangementet måske er gået over al for-
ventning, så kan de engagerede godt stå tilbage 
med en lidt tom fornemmelse, hvis der ikke på 
en ordentlig og tydelig måde bliver sagt tak for 
hjælpen.
• Husk alle involverede, lige fra hende, der tog 

det tungeste slæb til unglederen, der sørgede 
for snobrødspinde.

• En personlig note er altid rar at få. Overvej, 
om det skal være et lille postkort eller send en 
hilsen på Facebook.

• En godtepose eller en flaske vin kan også un-
derstrege jeres sammenhold.

• Og husk ikke mindst at takke dem, der har ydet 
økonomisk hjælp og bedt for dagen.

UNDER OG EFTER ARRANGEMENTET

CHAUFFØR
• Vedkommende, der sørger for, 

at tingene fra Evigglad og evt. 
andre steder bliver hentet (og 
afleveret igen) til rette tid og 
sted.

• Han/hun er udstyret med en 
pakkeliste med alle de ting, der 
skal bruges.

OMRÅDEANSVARLIG
• Vedkommende har styr på, 

hvor tingene skal være henne 
på pladsen, at det stilles op og 
også, at alt bliver pakket sam-
men igen - særligt større ting 
som hoppeborge.

FRIVILLIGANSVARLIG
Hellere rekruttere lidt for 
mange end lige præcis nok 
frivillige. Der er måske no-
gen, der pludselig skal hjem 
og lave aftensmad eller hente 
søskende på efterskole. Lav 
derfor en vagtplan, gerne med 
navne og tider, hvor I har følgende områder dæk-
ket ind:
• Vagter ved hoppebogen (min. 18 år).
• Velkommere, der inviterer ind på området, 

smalltalker og har programmer, balloner mv. 
klar.

• Nogen, der har kage eller snobrødsdej med.
• Dem, der serverer kage og og saft.
• Team, der pynter op, puster balloner op, etc.
• Ansvarlige for aktiviteter - se en masse idéer på 

legekasse.dk
• Forbedere - både før, under og efter arrange-

mentet.
• Musikere og sangere - og andre, der gør jeres 

arrangement til noget helt særligt!
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HVOR
Der, hvor der er folk! Det kan være kirke, 
missionshus, dagligvarebutik, markedsplads, 
præstegården - eller ved klubben, hvis det giver 
mening.

HVORNÅR
Hvilken tid på dagen og året?

AREAL
Hvor meget plads har I?

HVAD
Forslag 1:
• Mini-Evigglad
• Beachflag.

Forslag 2:
• Mini-Evigglad
• Oppustelig ting
• Beach flag
• Lokal konsulent til kreativ forkyndelse.

HVOR
Der, hvor der er folk! Det kan være kirke, 
missionshus, dagligvarebutik, markedsplads, 
præstegården - eller ved klubben, hvis det giver 
mening.

HVORNÅR
Her ønsker I at koble jer på noget, der sker i 
byen, fx byfest, open by night, kirkejubilæum 
eller kulturnat. Hvilken tid på dagen og året?

AREAL
Hvor meget plads har I?

HVAD
Forslag 1:
• Mini-Evigglad
• Beachflag.

Forslag 2:
• Mini-Evigglad
• Oppustelig ting
• Beachflag.

Forslag 3:
• Oppustelig ting
• Flødebollekaster
• Pandekagemaskine
• Markedsplads
• Spil
• Beach flag
• Lokal konsulent til kreativ forkyndelse.

OPSTART ELLER EVENT

NÅR DER SKER NOGET I BYEN

Forslag til inspiration

soendagsskoler.dk
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
ønsker at inspirere til, at børn i Danmark skal høre om Gud!

Her

GODT!
noget

sker der

soendagsskoler.dk
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
ønsker at inspirere til, at børn i Danmark skal høre om Gud!

Her

noget
sker der

SJOVT!

Noas Ark

Evigglad m. diverse legetøj



7

Meget af udstyret - og de to store biler - står i 
Jylland. Det skal nu ikke være en hindring!
Overvejer I noget bestemt, så kan det af prak-
tiske årsager selvfølgelig være en god idé at få 
det planlagt, så flere forskellige kirker eller klub-
ber får det brugt med 1-2 dages mellemrum.

ØST FOR STOREBÆLT
Kontakt Michael (se bagsiden)

• Små og store hoppeborge
• Pandekagemaskine

På Bornholm og i Slagelse har vi Mini-Evigglad 
stående. Ring for at høre om udstyret.

VEST FOR STOREBÆLT
Kontakt Rudolf (se bagsiden)

• Evigglad 1 med mandskabsvogn 
• Gladiatorbane
• Hoppeborg
• Rodeotyr
• Hestevæddeløb 

• Evigglad 2
• Små og store hoppeborge
• Forhindringsbane
• Hoppekirke
• Fodboldbane
• Lego
• Legetøj
• Pandekagemaskine
• Spil.

 Jylland har vi Mini-Evigglad stående i Ålborg, 
Lystrup og Videbæk. Ring for at høre om udstyret.

HVAD HAR VI - OG HVOR ER DET?

Det er det her, I kan få ud ...

Moon Cars

Hoppekirke med rutsjebane i tårnet 
og oppusteligt inventar i skibet

Fodboldbane

KREDSENES UDSTYR
Nogle af DFS’ kredse har også udstyr, 
som i nogle tilfælde vil være smartere 
at låne, fx ved kortere afstand. Det 
oplyser vi om, når vi snakker sammen. 
Disse priser kan være lidt anderledes 
end priserne på landsplan.
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BESØG
evigglad.soendagsskoler.dk

Kontakt DFS i dag
Vi oplever fantastisk opbakning og stor glæde, 
hvor Evigglad har været på besøg.

Evigglad kan bestilles i forskellige størrelser til 
hjælp til opstart af kirkeligt arbejde for børn  - 
eller til at gøre reklame for jeres klub.

Vi har udlejning af hoppeborge (inkl. kirke), 
forhindringsbaner, sumodragter, oppustelig fod-
boldbane, Mooncars, legetøj, havespil ...

Vi kommer også gerne ud med en konsulent, der 
kan fortælle bibelhistorier, trylle og meget mere.

ØST FOR STOREBÆLT 
Kontakt Michael Nørgaard på 2078 5798  
eller michael@soendagsskoler.dk

VEST FOR STOREBÆLT 
Kontakt Rudolf Larsen på 2673 0780 
eller rudolf@soendagsskoler.dk

http://evigglad.soendagsskoler.dk

