
Indsamlingsprojekt for Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

Evigglad er DFS’ rullende søndagsskole!  
Hvert halve år laves en plan for hvilke byer der 
skal besøges enten hver eller hver anden uge – 
så børnene disse steder har en mulighed for at 
høre om Jesus. Det er mission – meget konkret. 
Se hvad der kan ske når Evigglad er af sted:

Under en klubeftermiddag var børnene sendt ud 
og lege udenfor Evigglad. Pludselig bankede det 
på døren og udenfor stod en mor – der var nabo 
til pladsen, som Evigglad holdt på. 
”Hvad er det for noget hokus – pokus”, var 
spørgsmålet. Hun skulle lige høre – fordi hen-
des tre børn havde blandet sige med de andre 
udenfor, uden vi havde opdaget det. Hun blev 
inviteret indenfor til en snak og en kop kaffe, og 
inden længe sad hendes mand der også. Det var 
hyggeligt og vi fik talt om hvad Evigglad er. Sid-
ste gang der var klub i byen kom hun og spurgte 
efter lejrprogrammer. Så – der sker noget når 
Evigglad ruller ud!

De penge der samles ind til Evigglad går helt 
konkret til at holde projektet kørende – med 
bl.a. legeredskaber, diesel, vedligehold af biler 
og løn til konsulent.

Ideer til indsamlingsinitiativer
1. Legemarked med Evigglad
Få fat i Evigglad – og placer legeredskaber og 
hoppeborg i et afgrænset område i nærheden 
af et lokale, hvor der kan være en samling for 
børn på et bestemt tidspunkt – eller der er en 
præsentation af, hvad man kan opleve, hvis man 
er med i børnearbejdet. Sammen med lege-
marked kan der sælges vafler og kaffe/the til de 
voksne og saft til børnene. 

2. Events på auktion 
Man giver fx en ”Julefrokost til 12”, et antal 
”juletræer”, ”en herremiddag”, ”udflugt med 
madkurv” osv. Oplevelserne bliver solgt på ak-
tion i missionshuset. Foruden pengene, så giver 
det en masse socialt på tværs af de grupper, 
man normalt færdes i. 

3. Uddeling af giverfolder
En eller flere personer går rundt til folk, der 
kommer i menigheden/IM-samfundet for at op-
fordre til at blive faste givere til DFS. Med sig har 
de info-flyers fra startpakken og giverfoldere.

4. Lodsedler – sælg dem!
Ikke alle elsker at sælge lodsedler, men faktisk 
er lodsedler et meget vigtigt aktiv: 

 1. Overskud af salget dækker løn til en  
  børnekonsulent et helt år

 2. Den brede befolkning – altså ikke kun  
  missionsfolk – får mulighed for at støtte  
  DFS, hvis man sælger til naboer, kollegaer,  
  fra hus til hus m.m.

 3. Man får mulighed for kontakt til folk, man  
  normalt aldrig snakker med. De bliver  
  mindet om, at der foregår arbejde, hvor  
  børn hører om Jesus – og de møder selv en  
  person, der tror på ham (sælgeren).

 4. Har I en form for Event ikke længe efter  
  lodseddelsalget, er det en god idé at tage  
  en indbydelse til det, samt en info-flyer om  
  DFS, med rundt og aflevere sammen med,  
  at man sælger lodsedler.

Projekt 1 - efterår



Indsamlingsprojekt for Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

Børnekonsulenterne er centrale personer  
i DFS’ struktur.  
De bor rundt omkring i hele landet, og her er de 
med til at opmuntre, udruste, sparre og inspir-
ere frivillige ledere hele året rundt. Det kan være 
i klubber, til events/arrangementer, på sommer-
lejre, på weekendlejre, til fremstød for klubben 
– og meget andet! Find selv på flere! De er også 
aktive når det gælder familieaftner eller andre 
familiearrangementer i missionshuset. 

Kort sagt: De er vigtige brikker – og svære at 
undvære. Vi har brug for forsat at kunne have 
konsulenter i hele Danmark.

De penge der samles ind til ”Projekt børne-
konsulent” går konkret til løn til børnekon-
sulenterne.

Ideer til indsamlingsinitiativer
1. Fortælle om oplevelser i søndagsskolen
Under temaet ”Det har søndagsskolen betydet 
for mig” kan man lave en aften, hvor der syn-
ges nye og gamle søndagsskolesange, og nogle 
fortæller om søndagsskolens betydning i deres 
liv. Aftenen kan evt. bruges som optakt til, at 
man laver årsgaveindsamling.

2. Årsgave
En eller flere personer går rundt til folk, der 
kommer i menigheden/IM-samfundet for at 
samle en årsgave ind til DFS. Med sig har de 
årsgaveliste og info-flyer fra startpakken – evt. 
giverfoldere.

3. Legetøjsloppemarked
Børnene tager deres gamle legetøj med, som de 
sælger ved et arrangement i klubben eller ved 
byfesten.

4. Bankospil
Sælg plader til et alm. bankospil i fx mission-
shuset. Gaverne er givet fra private eller lokale 
forretningsdrivende… så det kan kun give over-
skud til DFS

Projekt 2 – forår



Indsamlingsprojekt for Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

Sommerlejre er uden tvivl et begreb som  
mange danskere kender.  
Mange har på et eller andet tidspunkt være på 
sommerlejr – og det har for mange givet fan-
tastiske oplevelser. Oplevelser som huskes hele 
livet igennem. Måske fordi der var nogle sjove 
ledere, måske for der var nogle sjove aktiviteter 
– eller måske fordi der var et fantastisk fæl-
lesskab omkring Guds ord. 

Vi har stadigvæk mange sommerlejre rundt om 
i hele lande og mange børn for uforglemmelige 
oplevelser – og hører en masse om Jesus. 

I DFS vil vi gerne kunne fastholde det nu-
værende antal sommerlejre, og de penge der 
samles ind til ”Sommerlejre” går konkret til løn 
til børnekonsulenterne, så vi har personer i hele 
landet der kan holde sommerlejrene højt – samt 
udarbejde spændende materiale til forkyndelse.

Ideer til indsamlingsinitiativer
1. Cykelsponsorløb
Lav et cykelsponsorløb, hvor børn, juniorer og 
voksne cykler til fordel for DFS. Spørg gerne 
præsten, et byrådsmedlem eller andre kendisser 
om at deltage. Hver deltager finder sponsorer, 
der vil give et bestemt beløb pr. omgang/kilo-
meter, der tilbagelægges i løbet af en time – 
eller et fast beløb uanset hvor meget, der køres. 
En sjov måde at samle gode penge ind til DFS.

2. Events på auktion 
Man giver fx en ”Julefrokost til 12”, et antal ”ju-
letræer”, ”en herremiddag”, ”udflugt med mad-
kurv” osv. Oplevelserne bliver solgt på aktion. 
Foruden pengene, så giver det en masse socialt 
på tværs af de grupper, man normalt færdes i. 

3. Flødebolleræs
Til en fællesaften i missionshuset kan man lave 
et sjovt indslag med flødebolleræs. På forhånd 
er fire til fem personer blevet spurgt om at delt-
age, og de har hver især fundet sponsorer, som 
vil give et beløb pr. flødebolle, som de spiser 
- eller et fast beløb. Ved selve konkurrencen 
gælder det om at have spist flest flødeboller på 
fx 10 min. Man kan evt. inddele folk i grupper, så 
hver deltager har en gruppe, der hepper på én – 
det gi´r en god stemning.

4. Lodsedler – sælg dem!
Ikke alle elsker at sælge lodsedler, men faktisk 
er lodsedler et meget vigtigt aktiv: 

 1. Overskud af salget dækker løn til en  
  børnekonsulent et helt år

 2. Den brede befolkning – altså ikke kun  
  missionsfolk – får mulighed for at støtte  
  DFS, hvis man sælger til naboer, kollegaer,  
  fra hus til hus m.m.

 3. Man får mulighed for kontakt til folk, man 
  normalt aldrig snakker med. De bliver  
  mindet om, at der foregår arbejde, hvor  
  børn hører om Jesus – og de møder selv en  
  person, der tror på ham (sælgeren).

 4. Har I en form for Event ikke længe efter  
  lodseddelsalget, er det en god idé at tage  
  en indbydelse til det, samt en info-flyer om  
  DFS, med rundt og aflevere sammen med,  
  at man sælger lodsedler.

Projekt 3 – efterår



Indsamlingsprojekt for Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

Evigglad er DFS’ rullende søndagsskole!  
Hvert halve år laves en plan for hvilke byer der 
skal besøges enten hver eller hver anden uge – 
så børnene disse steder har en mulighed for at 
høre om Jesus. Det er mission – meget konkret. 
Se hvad der kan ske når Evigglad er af sted:

Under en klubeftermiddag var børnene sendt ud 
og lege udenfor Evigglad. Pludselig bankede det 
på døren og udenfor stod en mor – der var nabo 
til pladsen, som Evigglad holdt på. 

”Hvad er det for noget hokus – pokus”, var 
spørgsmålet. Hun skulle lige høre – fordi hen-
des tre børn havde blandet sige med de andre 
udenfor, uden vi havde opdaget det. Hun blev 
inviteret indenfor til en snak og en kop kaffe, og 
inden længe sad hendes mand der også. Det var 
hyggeligt og vi fik talt om hvad Evigglad er. Sid-
ste gang der var klub i byen kom hun og spurgte 
efter lejrprogrammer. Så – der sker noget når 
Evigglad ruller ud!

De penge der samles ind til Evigglad går helt 
konkret til at holde projektet kørende – med 
bl.a. legeredskaber, diesel, vedligehold af biler 
og løn til konsulent.
 

Ideer til indsamlingsinitiativer
1. Legemarked med Evigglad
Få fat i Evigglad – og placer legeredskaber og 
hoppeborg i et afgrænset område i nærheden 
af et lokale, hvor der kan være en samling for 
børn på et bestemt tidspunkt – eller der er en 
præsentation af, hvad man kan opleve, hvis man 
er med i børnearbejdet. Sammen med lege-
marked kan der sælges vafler og kaffe/the til de 
voksne og saft til børnene. 

2. Årsgave
En eller flere personer går rundt til folk, der 
kommer i menigheden/IM-samfundet for at 
samle en årsgave ind til DFS. Med sig har de 
årsgaveliste og info-flyer fra startpakken – evt. 
giverfoldere.

3. Pakkefest
Der indhentes gaver fra private eller lokale for-
retningsdrivende. Alle gaver pakkes ind, så man 
ikke kan se, hvad de indeholder. Der afholdes 
auktion over pakkerne, og det er meget spæn-
dende, hvad det er, man har budt på, når man 
pakker sin pakke op. 

4. Kunstauktion
Find nogle kunstnere, der vil give lidt af deres 
kunst til et godt formål. Sælg billederne, lysene 
eller hvad det nu måtte være på en ”kunst-auk-
tion” i missionshuset eller ved kirkekaffen.
Også børn og juniorer kan bidrage med kunst, 
som de har fremstillet i klubben eller hjemme.
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