
Der sker så meget herovre på Fyn!
”Jeg er konsulent i DFS forskellige steder i det sydlige Danmark, bl.a. på Fyn. Udfordringen er, at 
jeg ikke har tid nok til alt det gode, der sker - og skal ske - her på Fyn. Jeg har god kontakt til en-
gagerede i klubber, i kredsen og på lejre - frivillige, som alle brænder for DFS’ vision: Flere børn 
skal høre om Gud. Kan du se dig selv som min fuldtidskollega, og brænder du for samme vision, 
så søg stillingen! Du vil blive SÅ godt og varmt modtaget af de lokale frivillige. Jeg glæder mig 
til at arbejde sammen med dig!”

Britta Bank Møller, konsulent i DFS. Tilknyttet kredsene Fyn, Fredericia-Kolding, Vejle, Give og Lunderskov

Du kommer blandt andet til at arbejde med ...
• kontakt til nuværende klubber og ledere
• opstart af nye klubber og opsøge nye kontakter, så flere børn hører om Gud
• rekruttering og ledelse af frivillige og ledere samt ledertræning
• præsentation og salg af DFS’ materialer 
• planlægning og deltagelse ved arrangementer, lejre, bibelcamping og events
• afholdelse af arrangementer for forældre, familier o.l.
• udvalgte opgaver på landsplan, som afhænger af dine kvalifikationer og interesser.

Vi lægger vægt på at du ...
• brænder for at børn og juniorer skal høre om Jesus
• er idérig, nytænkende, tør gå nye veje og udfordre det bestående
• kan begejstre, motivere, inspirere og give sparring til ledere
• har et højt ambitionsniveau, er kvalitetsbevidst og kan arbejde selvstændigt
• er engageret i kirkeligt arbejde og fortrolig med evangelisk-luthersk teologi
• er god til at samarbejde.
Du skal bo eller være villig til at bosætte dig på Fyn, for nærheden til klubber, lejre og frivillige er vigtig. Det får 
du selvfølgelig hjælp til, og du er nærmest garanteret et godt netværk allerede fra den dag, du/I flytter hertil.

DFS kan tilbyde dig ...
• en spændende organisation med dygtige ansatte (= søde kolleger!) og frivillige ledere
• masser af sjov og leg, og hvor der er højt til loftet
• en organisation, hvor du kan udvikle dig og gennemføre dine idéer.

Du vil opleve, at vi ...
• er flere end 1.000 frivillige - heraf mange engagerede på Fyn, der længe har sukket efter en fuldtidskonsulent
• har ca. 300 klubber og masser af lejre rundt i landet - se fx kortet øverst 
• har er en herlig medarbejderflok, som jævnligt mødes og deler liv, udfordringer og glæder i arbejdet
• udgiver en masse spændende materialer, som nyder stor anerkendelse i det kirkelige landskab
• er en tillidsfuld og spændende organisation, hvor vi gerne leger!

Vil du vide mere - eller ved du allerede, at det lige er din stilling?
Så ta’ en uforpligtende snak med landsleder Steen Møller Laursen på 3072 3843 eller skriv til 
steen@soendagsskoler.dk til hvem ansøgning og CV også sendes snarest muligt (senest 2. juni).
Vi modtager også gerne en videoansøgning fra dig sammen med dit CV.
Stillingen er på fuld tid og ansættelse sker, så hurtigt, som du kan!

Britta dækker som sagt området p.t. og svarer hjertens gerne på dine spørgsmål om det at 
være konsulent i DFS! Se hendes kontaktoplysninger på britta.soendagsskoler.dk
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SØGER
. DFS-klubber og . DFS-lejre på Fyn 
... og endnu flere 

steder venter bare 
på din hjælp, og så 

er vi i gang!
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