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Inspiration, udrustning og ressourcer til dig!



DFS TILBYDER MASSER AF KURSER FOR 
STORE OG SMÅ GRUPPER 

Vi har kurser inden for emnerne Forkyndelse – på rigtig mange 
måder // Sang og musik // Gud, mig og børn // Ledertræning og 
lederpleje // Hjælp og inspiration // Se mere om de enkelte kur-
ser (samt telefonisk rådgivning) på kurser.soendagsskoler.dk

Berit Skødt, konsulent i DFS og Gospel-kids · kursusansvarlig
Lystrup, 4091 8376, berit@soendagsskoler.dk

 � Inddragelse af børnene. Få gode idéer, der er lige til at gå til.
 � Levende fortælling. Lær at fortælle ved at spille en bibelsk person.
 � Babysalmesang og legestuesange for de 0-3-årige.
 � Sang og musik. Idéer til forkyndelsen - også når de ikke gider.

Elisabeth Holdensen, konsulent i DFS og Gospel-kids
Ålborg, 2131 5224, elisabeth@soendagsskoler.dk

 � Få nye sange i klubben. Idéer til hhv. børne- eller juniorklubber.

Hanne Pedersen, konsulent i DFS
Herborg, 2834 1182, hanne@soendagsskoler.dk

 �Hvordan laver vi en legestue?
 �Hvordan får og bevarer vi nød, glød og gejst i klubarbejdet?
 �Hvordan laver vi noget for hele familien?
 �Hvordan får vi flere med i vores klub?
 � Forkyndelse med flonellograf er visuelt og fænger børn og voksne.

Lene Bøndergaard, fritidsansat i DFS
Vildbjerg, 2241 7091, lene.boendergaard@soendagsskoler.dk

 �Dukker til brug i bibelfortælling eller forkyndelsen.
 � Lær at bruge en dukke.

Lene Rønne Pedersen, familie- og musikkonsulent
Vejle, 2943 9831, lene.roenne.pedersen@indremission.dk

 �Den svære samtale. At møde børn i livskriser.
 �Urolige børn. Hjælp til at forstå og tackle børn med særlige behov. 



Kontakt helt uforpligtende den kursusholder, 
I ønsker. Så aftaler I nærmere!

Lissen M. B. Jensen, konsulent i DFS · materialeansvarlig
Søften, 5056 8304, lissen@soendagsskoler.dk

 � Forkyndelse på en let måde med ting, du har i dit hjem.
 � Børnefrø og kreativ forkyndelse 4 år - 3. klasse.
 � Juniorfrø og aktiv forkyndelse 4.-6. klasse. 
 � Kirkefrø og kreativ forkyndelse i børnekirken.
 �Dukketeater i klub og kirke. Et grundkursus.
 � Klubleder med glød og gejst. Hvad sender mig afsted, og hvorfor?
 �Hvordan få ørenlyd, også til evangeliet, så et sundt miljø opstår?
 � Lederteamet: Hvordan spille os gode og gi’ plads til forskellighed?
 �Hjælp! Vi mangler ledere! Om rekruttering og se muligheder.
 �Dele-aften: Saml lederne fra 2-3 lokale klubber og få vidensdeling.

Karen Markussen, konsulent & Messy Church landskoordinator
Gjellerup, 5057 4084, karen@soendagsskoler.dk

 �Gør bibelfortællingen levende med krop og stemme.
 � Børnenes 5-10 minutter, så både børn (og voksne) får noget med.
 �Ungledertræning (for voksne ledere. Hvordan få unge i teamet?
 �Ungledertræning - for Ungledere (8. kl. - 19 år).
 � Lederpleje i hverdagen.

Rudolf Larsen, konsulent i DFS
Agerskov, 2673 0780, rudolf@soendagsskoler.dk

 � Forkyndelse på en let måde med ting, du har i dit hjem.
 � Træ og forkyndelse. Lær at lave det, og hvordan det kan bruges.

Ønsker I en konsulent til medvirken ved gudstjeneste, trylleri, dukketeater eller andet,  
så kontakt den enkelte konsulent og hør om mulighederne.

Alle konsulenter kan og vil hjælpe jer ind i DUF-regler og registrering,  
og hvordan I bruger vores materialer.



Priser er for kursus, oplæg m. debat, 
undervisning og konsulenttimer.

Kunde  1500,-/t (1ps.)
     2500,-/t (2ps.)
     3000,-/t (3ps.)
     + kørsel 3,53 /km

DFS-tilsluttet: 1000,-
     + kørsel 2,85 /km

DUF-tilsluttet Gratis
     + kørsel 2,85 /km

PS: Kommentarer og idéer, 
ris og ros til vores kurser 
er altid velkommen!

Tænker I, det kunne være bedre med 
andre emner end dem, vi har tilbudt 
her, er I velkomne til at kontakte 
de enkelte konsulenter eller under-
tegnede. Evt. spørgsmål er velkomne 
hos mig.

Berit Skødt
Konsulent i DFS og Gospel-kids 
Kursusansvarlig
4091 8376
berit@soendagsskoler.dk
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