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TEMA: EVIGGLAD

Rudolf Larsen kører med Evigglad i Sønderjylland og på Fyn.
Det er der foreløbig kommet fire nye børneklubber ud af.

LOKAL OPBAKNING TIL
EVIGGLAD ER VIGTIG

Evigglad har hjulpet fire klubber i gang
– men der er brug for flere ledere
Af Anette Ingemansen
Interview
I næsten tre år har Evigglad kørt vejene
tynde i Sønderjylland og på Fyn, og det
er der kommet fire nye børneklubber ud

af. Der ligger et stort forarbejde bag ved
hver klub.
- Det er meget vigtigt, at der lokalt er
opbakning bag opstarten af en børneklub. Nogle gange kontakter jeg ledere i
et område, om de vil være med i opstar-

ten af en klub. Andre gange prøver jeg
at finde lokale ledere, og nogle gange
bliver jeg også kontaktet af ledere, som
overvejer at gå i gang med en børneklub, fortæller DFS-konsulent Rudolf
Larsen, der kører med Evigglad.

- Nogle ledere ved ikke rigtigt, om de
har ressourcer til en børneklub, men
når jeg fortæller dem, at jeg kommer
med Evigglad, hvor der er alt, hvad der
skal bruges for at køre børneklub, og
de slet ikke skal gøre noget, ånder de
lettet op. Efter nogen tid skal de lokale
ledere motiveres til selv at gå i gang, og
der skal findes et sted, hvor børneklubben kan være.
Nøglen er flere ledere
Rudolf har også Evigglad med på bibelcamping, lejre, skoler og markeder – og
når klubber begyndte efter sommerferien.
- Der er rigtig mange børn, som har hørt
om Jesus, og jeg nyder at være i kontakt

med børnene. Derigennem når jeg flere
børn, men hvis jeg får hjulpet flere ledere i gang med en klub, så bliver endnu
flere børn nået, forklarer konsulenten,
som efterlyser flere ledere.

“Jeg kommer med
Evigglad, hvor der er alt,
hvad der skal bruges for
at køre børneklub”

- Jeg tror, at der er et potentiale blandt
de forældre, hvor børnene er flyttet

hjemmefra. De har måske mere tid end
børnefamilierne.
Næste stop: Varde
Rudolf peger på reklameværdien af
Evigglad, og det vil han bruge i Varde.
- Evigglad er så stor, at vi ikke kan
gemme den, så den vil være et blikfang
til byfesten i Varde i januar. Jeg vender
tilbage til byen med Evigglad i marts/
april, og så håber vi, at vi kan få en klub
i gang, siger konsulenten.
Er der ledere, som har lyst til at starte
en børneklub eller høre mere om Evigglad, kan konsulent Rudolf Larsen
kontaktes på tlf. 2673 0780 eller
rudolf@soendagsskoler.dk

Projekt Evigglad blev startet i 2009. I dag er der Evigglad 1,
”Den rullende søndagsskole”, som Rudolf kører med. Evigglad
1 er et missionsprojekt, der primært skal støtte nye klubber.
Vi har også en event-bil, Evigglad 2, som kan bestilles til
fremstød, byfest eller reklame for en klub. Kontakt DFSkonsulent Randi Taulborg, hvis du fx vil leje en hoppeborg,
på tlf. 4084 5928 eller randi@soendagsskoler.dk
Endelig er der fem DFS-trailere, Mini-Evigglad, som står hos
DFS-konsulenter lige fra Bornholm i øst til Videbæk i vest,
og venter på at komme ud til klubber, kirker og lejre. For
indhold og kontaktoplysninger, se hjemmesiden.
Læs mere på evigglad.soendagsskoler.dk
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EVIGGLAD FIK EN GOD
MODTAGELSE I SKIVE

Evigglad var et trækplaster på Aakjærskolen og
det gav gode oplevelser og samtaler
Af Anette Ingemansen
Reportage
- Pas på, dyrene spiser os, siger en pige,
da hun skal ind gennem den smalle
indgang i hoppeborgen, der forestiller
Noas Ark. - Nej, vi har opdraget dyrene,

kommenterer DFS-konsulent Hanne
Pedersen, der står ved hoppeborgen. En
lille dreng fortsætter friskt: - Jeg giver
bare dyrene et knus!
Hoppeborgen med Noas ark er én af
flere aktiviteter, som Søndagsskolernes
eventbil Evigglad har med til Aakjærsko-

Når Evigglad ruller med hoppeborge og masser af aktiviteter strømmer glade børn til
– og så får de også lige en bibelhistorie og en invitation til den lokale børneklub!
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len i Skive den 25. august. Den holder
i skolegården for at gøre børnene
opmærksom på, at de kan komme i en
børneklub og høre om Gud, eller de kan
være med i Gospel-kids.
Rundt omkring i skolegården er der et
vældigt liv af børn, som gerne vil prøve
de mange aktiviteter. Nogle cykler
rundt på sjove cykler eller mooncars,
nogle bager snobrød, og rigtig mange
er forbi for at få en vaffel.
- Hvor mange vafler må man få? spørger en dreng høfligt og smiler stort, da
én af lederne fra den lokale børneklub
siger, at det er der ingen tal på.
Flere af skolens lærere går blandt deres
elever og nyder at se deres børn have
det sjovt.
- Tiltaget er fantastisk for børnene. De
får rørt sig og bliver udfordret, fortæller en lærer.
- Det er godt, at der laves sådanne
tiltag i kirken. Det er en god måde at få
kontakt med børnene.
Evigglad holder i skolegården i fire
timer, og ud over aktiviteter hører
børnene også bibelhistorie.

TEMA: EVIGGLAD

NÅR VI KØRER IGEN TAGER
LOKALE OVER

DFS-konsulent Hanne Pedersen er glad for at sprede glæde - og få lov til at invitere nye børn til børneklub.

Evigglad-konceptet er med til at give klubber et boost – men det
er de lokale ledere i klub og kirke, der skal følge op, når der ugen
efter kommer nye i børneklubben
- Evigglad er et nødvendigt redskab
i mit arbejde, fortæller konsulent
Hanne Pedersen, som sammen med
den lokale missionær Henrik Dideriksen og lokale ledere fra DFS og Indre
Mission er i fuld gang med at stå ved
de forskellige aktiviteter i skolegården og snakke med børn, forældre og
lærere.
- Det er kun fantasien, der sætter græn-

ser for, hvad vi kan lave, siger Hanne,
der også har en af de fem DFS-trailere,
Mini-Evigglad, stående hjemme hos sig.
Den er hun ofte ude med i sit arbejde
som DFS-konsulent.
- Evigglad, både de store biler og de små
trailere, er god PR for Søndagsskolerne
og giver god kontakt med børn og deres
forældre. Jeg ved fx fra Esbjerg, hvor vi
har været tre gange med Evigglad, at

det bare bliver bedre og bedre for hver
gang, vi er der. Vi bliver genkendt og får
flere kontakter.
Hun glæder sig over den gode flok af
ledere.
- Jeg kører jo hjem igen, så det er de
lokale kræfter, der skal bære det. Forbønnen er det allervigtigste i arbejdet.
Det må vi aldrig glemme. Det er det,
som driver det hele.

Gud er en mærkelig mand
Det er første gang, at tvillingerne Caroline og
Josephine har oplevet, at der har været så mange
aktiviteter i skolegården på Aakjærskolen.
- Konkurrencerne var de sjoveste, siger de i munden
på hinanden. De vidste ikke, at det var Søndagsskolerne, som stod bag initiativet, men siger: - Det
er godt, at de gør det, for at vi kan lære om Gud.
Pigerne går i fjerde klasse og har hørt om Gud til
minikonfirmand.
- Gud er en mærkelig mand, fordi han kunne blive
levende igen. Det er lidt svært at tro på.

Emil vil gerne med i børneklub
- Det her er megafedt, siger Emil på 11 år. Han er
lidt svedig af at have prøvet hoppeborgene nogle
gange.
- Jeg vil gerne komme i en børneklub, hvis vi har
det lige så sjovt, som vi har det her.
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Lokal leder håber på flere børn i klubben
- Evigglad er et vældigt trækplaster, så vi håber,
at børnene får interesse for at høre mere om Gud,
så vi får flere med i vores klubber og i Gospel-kids,
fortæller en leder i børneklubben i Skive.

Kirken vil gøre os glade
Da Camilla, Signe og Ronja stod i kø for at få vafler,
spurgte de nysgerrigt én af lederne ved vaflerne,
hvem der stod bag alle aktiviteterne i skolegården.
- Vi fik at vide, at det var nogle folk i kirken, som
gerne ville invitere os med i en børneklub. Det synes
vi, er underligt. Hvorfor gør kirken det? siger Camilla. Signe svarer hurtigt på deres eget spørgsmål.
- Det er for at gøre os glade!
Pigerne synes, at det er svært at forstå historierne i
Bibelen, men der er én ting, som gør en forskel.
- Hvis der er en lærer, som er god til at fortælle og
forklarer ordene, så er det sjovt at høre bibelhistorie.
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EVIGGLAD ER BLEVET
KIRKENS TILBUD TIL BØRN

Søndagsskolernes satsning med Evigglad har gjort,
at mange børn i Danmark har hørt om Jesus
Af Anette Ingemansen
Interview

Michael Nørgaard var med til at lancere
idéen med Evigglad i 2008.

- Evigglad er en succes. Det er lykkedes
at fortælle rigtig mange børn om Jesus,
og der er kommet nye klubber til, fortæller Michael Nørgaard fra Slagelse,
der er med i udvalget bag Evigglad.
Han sad med i Søndagsskolernes
Landsudvalg, som i 2008 søsatte idéen
med Evigglad, den rullende søndagsskole – eller klub cool på hjul, som den
også kaldes.
- Visionen for Evigglad er, at vi gerne
vil nå de børn med evangeliet, som
vi ikke ser til daglig. Det kan være
steder, hvor der ikke er ledere eller i et
boligområde med mange børn, siger
Michael.

evangeliet, uden der nødvendigvis skal
komme en børneklub ud af det, har
efter min mening ikke været i spil for
alvor. I stedet har Evigglad været katalysator for opstarten af nye klubber.
Den kører de steder, hvor der er lokale
ledere, som ønsker hjælp til opstarten
af en klub.

Evigglad blev delt
Gennem årene er konceptet bag Evigglad gennemgået en udvikling.
- I begyndelsen kørte Evigglad i det
nordjyske og midtjyske, senere kom den
til Sjælland. På den måde kom Evigglad
længere ud i kirken. På samme tid delte
Evigglad sig i to. Ud over børneklubben

på hjul (Evigglad 1), kom eventbilen, som
medvirkede ved fx markeder (Evigglad
2). Børneklubber kunne også låne ting fra
eventbilen til et udadrettet arrangement,
fortæller Michael, ofte i DFS-trailerne,
”Mini-Evigglad”.
- Visionen om at Evigglad holder i et
boligområde i nogle måneder som
en missionsstation, hvor børn hører

Blikfang for DFS
Evigglad fortsætter det gode arbejde,
den er i gang med.
- Den er et blikfang for DFS ude i landet, og på grund af den er vi blevet kirkens tilbud til børn. Præster og andre
lokale ledere har fundet ud af, vi findes,
forklarer Michael.

EN FYNSK BØRNEKLUB
ER RESULTATET AF EVIGGLAD

For et år siden holdt Evigglad i Stenstrup, ikke langt fra Egeskov på
Fyn, og et børnearbejde voksede frem
Evigglad har sat tydelige spor flere steder i landet, blandt andet i Stenstrup,
der ligger lidt uden for Svendborg. Her
er en børneklub, som er resultatet af
Evigglads besøg foråret 2014.
- Vi havde nogle unge familier med
børn, som havde alderen til en børneklub. Vi havde snakket om at starte en
klub i nogen tid, men fik det ikke rigtig
gjort. Men så så vi, at Evigglad kom
rundt for at hjælpe med opstart af klub,
og det syntes vi, var en rigtig god mulighed, fortæller Dorte Møller Hansen, der
er leder i børneklubben Gud og leg.
- Navnet har børnene selv valgt i en nav-

nekonkurrence, hvor der kom forbavsende gode forslag ind, forsætter hun.
- Evigglad holdt midt i landsbyen, på det
helt rigtige sted. Vi havde fået lov af kirken til at holde på kirkens parkeringsplads. Den vækker jo opsigt med sine
farver og størrelse, især når tingene
først bliver pakket ud.

neklubben fast i lokalavisen sammen
med kirkebladet, fortæller Dorte, der er
glad for byens modtagelse af klubben.

Vil gerne hver uge
- Evigglad var forbi fire-fem gange i
løbet af foråret og nu er vi 8-11 børn,
der kommer trofast. Vi fik lov af menighedsrådet til at rykke ind i et aktivitetsPR er vigtigt
hus, de har, hvor der også foregår andre
Efter sommerferien skulle vi til at starte lokale arrangementer.
selv. Vi fik lærerne på skolen til at om- De kan bare godt lide at komme. Vi har
dele A4-papirer i 0.-4. klasse. Det havde klub hver 14. dag, men børnene siger
vi fået lov til. Vi satte også plakater op
nogle gange, at det er træls, slutter
i Brugsen. Og nu er programmet for bør- Dorte. De vil hellere hver uge.

Næste stop din by?
I Kværkeby uden for Ringsted er der en teenklub og en børneklub, som er resultatet af Evigglads besøg for fem år siden. Klubber i Hoptrup, Ådum og Gram er også
blevet hjulpet på vej af Evigglad. Næste stop for Rudolf er Tårnbjerg kirke i Odense
midt i september, hvor han tager over fire-fem gange for at hjælpe til opstart.
- Kontakten blev skabt, da vi var der for nogle år siden for at spille juledukketeater. Nu må vi se, om vi kan sparke noget i gang, siger Rudolf.
Hvis I ser behovet for besøg af Evigglad, så ring til Rudolf på 2673 0780. Der er
stadig plads i kalenderen, så tøv ikke. Evigglad holder på spring!
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NOGLE GANGE LÆSER
JEG I BIBELEN
Tre veninder fra Aakjærskolen i Skive var glade
for Evigglads besøg
Af Anette Ingemansen
Interview
- Det er sjovt at prøve alle aktiviteterne i skolegården, og så er det gratis. Det er fedt, at der er nogle,
som vil lave det for os, siger Mathilde på ni år.
- Jeg kan godt lide at høre historier fra Bibelen, for
der sker nogle sjove ting. Og så er det en sej historie
med, at Jesus kan opstå, fortæller Julie på 10 år.
- Nogle gange læser jeg selv historier i min bibel,
som jeg fik, da jeg blev døbt.
- Jeg havde ikke lige forestillet mig, at kirken ville
lave alle disse sjove aktiviteter. Sådan tænker jeg
heller ikke om Gud. Jeg ser ham som en rar, gammel
mand, der går tur med sin hund. Han er ikke lige én
der tager en rutsjetur i Djurs Sommerland, forklarer
niårige Maria.
- Jeg læser tit i min bibel, som jeg fik i dåbsgave. Jeg
kan godt lide historierne om Gud.
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