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I Matthæusevangeliet kapitel 28 finder vi det, der kaldes ”Missionsbefalingen”. Her siger Jesus 
til sine disciple, og dermed til os: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og 
gør alle folkeslagene til mine disciple”. For nogle organisationer giver det anledning til at drage 
ud til andre kontinenter og lande for at fortælle om Jesus. For DFS er det grundlaget for det 
arbejde vi gør herhjemme over hele landet. Vi ønsker at børn i Danmark skal høre om Gud og 5 
komme til tro på Jesus som frelser. Det er vores mission og formål, og har været det alle årene – 
også i et år som 2020, hvor netop det med at gå ud, har været særdeles udfordret. Der skal 
derfor lyde en stor TAK til både frivillige og medarbejdere i DFS, der har holdt ud og holdt ved 
igennem et vanskeligt år. Samtidig er det også i et år som 2020 godt og trygt at vide, at Jesus er 
den, der har alt magt i himlen og på jorden, og at vi må lægge alle ting hos ham. 10 
 
Det er efterhånden længe siden at vi vendte sidste kalenderblad i 2020, både tidsmæssigt og nok 
også mentalt for de fleste. Der er sket mange ting siden nytår, men ikke desto mindre er denne 
beretning gældende for året 2020. 
Det er kendetegnende ved det sidste snart halvandet år, at mange nye ord er tillært, så vi taler 15 
om bl.a. restriktioner, forsamlingsloft, smittetryk, smitteopsporing, isolation og afspritning med 
den største selvfølge. Det er ord, som er blevet en del af vores hverdag, og mange af disse ord 
har i høj grad sat aftryk på arbejdet i DFS i 2020, og det er umuligt at komme uden om Corona i 
årsberetningen for 2020. Corona satte simpelthen dagsordenen for stort set alt i løbet af året. 
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Arbejdet har været påvirket af Covid-19 
2020 har således været et meget udfordrende år for foreningslivet generelt med restriktioner af 
forskellig karakter samt deciderede nedlukninger i perioder. Og det har også haft meget stor 
indflydelse på arbejdet i DFS, både lokalt og på landsplan. 
På landsplan har vi brugt mange ressourcer på at oversætte de nationale restriktioner for at 25 
omsætte myndighedernes udmeldte krav og restriktioner til arbejdet i DFS.  
Mange arrangementer og aktiviteter blev aflyst, udskudt eller rykket online i 2020. Dette gjaldt 
blandt andet de mange sommerlejre, som landsudvalget valgte at aflyse for at de frivillige ledere 
ikke skulle stå i et dilemma om gennemførelse eller ikke. Det var dejligt, at en aflyst lejr mange 
steder blev erstattet af en enkelt aktivitetsdag, som smagte bare en smule af lejrliv. 30 
 
På landsplan blev kurser, inspirationsdage og medarbejdersamlinger aflyst eller flyttet online. 
Meget af det lokale klubarbejde lå i perioder helt stille, og det har været udfordrende for de 
lokale ledere at navigere i de mange restriktioner. Selv om der fra landskontoret løbende er 
udsendt retningslinjer, har der alligevel været tvivl mange steder om, hvad man kunne og måtte i 35 
forhold til de gældende restriktioner, som blev ændret flere gange i løbet af året. De mange 
forskelligartede udmeldinger fra myndigheder og ministerier har givet grund til misforståelser. 
Det har fx været vanskeligt at forstå, at når børnene skulle holdes adskilt klassevis i skolen, eller 
når der ikke måtte afholdes sociale arrangementer på skolerne, at de så samtidig måtte samles 
på tværs af klasser i børne- eller juniorklubben. Det har været svært at forså logikken, når 40 



forskellige restriktioner har været gældende for sammenlignelige sektorer. På samme måde har 
forskellige tolkninger af retningslinjerne været internt udfordrende for de lokale ledergrupper. 
 
2020 har på den måde været et svært og vanskeligt år at være frivillig i, hvilket i høj grad har 
udfordret klubledernes motivation og virkelyst. For mange ledere har det handlet om 45 
overlevelse for den lokale klub. Det har betydet, at meget af det formelle og demokratiske 
arbejde med børnerådsmøder, generalforsamlinger, kontingentinddrivelse m.v. har været 
udfordret. Fokus har forståeligt været på at holde kontakten med børnene, hvor dette var 
muligt. Hele situationen blev taklet meget forskelligt i klubarbejdet. Enkelte klubber har slet ikke 
haft modet til at samle børn/juniorer fra marts 2020, hvor landet lukkede ned første gang, og 50 
resten af året, og andre var hurtige til at rykke klubarbejdet online. 
 
Det manglende formelle og demokratiske foreningsarbejde har indflydelse på størrelsen af det 
driftstilskud som DFS kan ansøge om hos DUF, også selvom der fra DUF’s side er givet mulighed 
for at søge generelle og konkrete dispensationer, hvilket DFS naturligvis har benyttet sig af. 55 
 
Medarbejdere 
Arbejdet for de ansatte medarbejdere har i høj grad været præget af ovennævnte forhold. 
Konsulenterne i DFS har i dele af 2020 været meget begrænset i deres arbejde med besøg hos 
klubber, afholdelse af familieaftner, medvirke på lejre, bibelcampings osv. Trods stærk 60 
begrænsning af konsulenternes muligheder for det traditionelle arbejde, var det ikke muligt for 
DFS at benytte hjemsendelsesordningerne, som kunne have bedret DFS økonomi for 2020. 
 
Begrænsningerne af arbejdet frembragte idéen om online aktivitet med opstart af Klub-online 
for børn og BREAK-online for juniorer som en realitet. Et arbejde der har fortsat også ind i 2021. 65 
Herudover er der brugt timer på arbejdet med materialer og opdatering af hjemmeside og 
klargøring af ny hjemmeside, der forventeligt er klar til lancering ved repræsentantskabsmødet i 
august måned. 
 
Herudover har konsulenterne arbejdet på fortsat at vejlede klubberne året igennem i forhold til, 70 
hvad der var muligt inden for de gældende restriktioner og anbefalinger. Der har været fokus på 
inspiration til dagsarrangementer, Corona-venlige aktiviteter, hvordan kontakten holdes til 
medlemmerne og hvordan der kun laves klubsamlinger online. 
Den megen online aktivitet har været en stejl læringskurve, som alle nu er ret gode til. 
Det har på den måde også været et udfordrende år for medarbejder i DFS, hvor tålmodighed, 75 
frimodighed og motivation blev sat på en hård prøve. 
 
DUF 
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har været en god sparringspartner for DFS i løbet af 2020, og 
DUF har som paraplyorganisation lagt pres på det politiske system for at huske foreningslivet i 80 
genåbningsfaserne og en lempelse af restriktionerne. 
 
Det er meget gavnligt for DFS at være medlem af DUF. Vi har flere gange fået hjælp fra DUF’s 
advokater, hvis en kommune har stillet sig på bagbenene i forhold til tilskud til en DFS klub eller 
lejr. Og senest er DUF sammen med bl.a. Finans Danmark med i et udvalg, der arbejder på en 85 
lempelse af de strenge krav de lokale klubber møder i bankerne i forhold til hvidvaskloven når 
der skal oprettes en foreningskonto, skiftes en formand eller kasserer m.v. 
Og ikke mindst er der er en stor økonomisk gevinst for DFS ved at være en del af DUF. Det er 
penge der kommer til landskassen, men som gives videre til det lokale arbejde fx gennem 



muligheden for at lave materiale, få konsulentbesøg og være til stede i områder, hvor der ikke er 90 
meget kristent arbejde. 
Alt dette fordrer en del administrativt arbejde, både lokalt og på landsplan, men ikke mindst den 
økonomiske gevinst gør arbejdet det hele værd. Der skal derfor lyde en stor TAK til de frivillige 
ledere, der udfører arbejdet lokalt med inddrivelse af kontingenter, afholdelse af 
generalforsamling, børnerådsmøder mv. 95 
Vi oplever desværre, at DFS kan medregne færre og færre klubber i vores ansøgning til DUF, så 
der skal samtidig lyde en kraftig opfordring til, at endnu flere klubber kommer med i DUF-
systemet og får indsendt alt dokumentation, så DFS også fremover sikres driftstilskud fra DUF. 
Hvis I ikke har opdateret jeres vedtægter med en formulering om, at der skal afholdes et 
passende antal børnemøder i stedet for et bestemt antal, så er det tiden at få det gjort i år, da 100 
det er med til at lette det administrative arbejde både lokalt og på landskontoret. 
 
Det må være vores fælles mål at øge, eller i det mindste opretholde, antallet af 
tilskudsudløsende klubber og medlemmer. Selv om det medfører administrative opgaver både 
lokalt og på landskontoret at kunne modtage tilskud fra DUF, er det ærgerligt, hvis tilskuddet 105 
reduceres pga. nogle fodfejl, som medfører, at en klub eller et medlem ikke kan tælles med. Der 
skal derfor lyde en stor opfordring til at bære med på opgaven med registrering, regnskab, 
børnerådsmøder, referater osv. 
 
Hvis der er brug for hjælp, eller der er tvivl om noget vedr. DUF arbejdet, så kontakt vores 110 
udviklingskoordinator, som sidder med det som et af sine områder. 
 
Der har i 2020, og ind i 2021, været arbejdet på et system til online indmeldelse og 
kontingentbetaling som den enkelte klub kan få adgang til. Vi kører test på systemet i efteråret 
2021 og tilbyder systemet bredt herefter. Vi forventer at det vil lette det administrative arbejde, 115 
og at mange vil gøre brug af systemet. 
 
Økonomi 
DFS var udfordret med manglende gaveindtægter gennem det meste af 2020, men en slutspurt i 
december rettede op på det. Vi kom ud af 2020 med et mindre underskud end budgetteret, 120 
hvilket først og fremmest skyldes reducerede omkostninger og besparelser i forbindelse med 
aktiviteter, der ikke kunne gennemføres pga. Corona. 
 
Tak for enhver gave som DFS betænkes med. Vi gør vores ypperste for at omsætte det til 
mission blandt børn og juniorer. 125 
 
Kredsarbejdet er udfordret nogle steder 
Landsudvalget takker for arbejdet i kredsene og for de årsrapporter, som er sendt ind for 2020. 
Igen i år har læsningen været både inspirerende og tung. Inspirerende ved at læse om de 
arrangementer kredsene står for, og tungt, når det handler om at finde frivillige ledere til lejre og 130 
klubber, og den påvirkning Corona også har haft i arbejdet. 
Det fremgår også af årsrapporterne, at kredsarbejdet er udfordret en del steder. For nogle 
kredsbestyrelser har det været umuligt at finde nye kandidater til bestyrelsen, når mangeårige 
medlemmer af bestyrelsen har valgt at stoppe. Det betyder at kredsarbejdet enkelte steder 
ligger helt stille og andre steder kører på meget lavt blus. LU vil ved de kommende møder drøfte 135 
kredsarbejdes rolle og opgave, og se på, hvordan kredsarbejdet kan styrkes. 
Det skal også nævnes at kredsarbejdet nogle steder fungerer rigtig godt og positivt med god 
kontakt til klubber og lejre i kredsens område. 



 
Det er berigende for landsudvalgets arbejde at mødes med kredsene. Det er inspirerende at høre 140 
om udfordringer og opmuntringer. LU oplever, at disse møder er med til at binde os sammen i 
DFS på en måde, så vi hele tiden har i fokus, at hvad enten vi står i en konkret opgave eller skal 
tage beslutninger om større linjer, så handler det hele tiden om, at vores arbejde skal fremme 
forkyndelse og samvær for børn omkring Bibelens fortælling. 
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Materialer 
DFS er kendt for de gode materialer vi udgiver. Det vil vi gerne fastholde. Derfor bruges der 
hvert år mange timer på at udarbejde materiale til sommerlejre, bibelcampings og andre 
aktiviteter. I 2020 har vi brugt ekstra mange timer på materialer. Det har fx været at lægge 
aktiviteter på legekasse.dk, så de aktiviteter, der findes i frø-serierne kan findes på legekasse.dk. 150 
Ligeledes er der lagt nye kategorier af aktiviteter i onlinedelen af frø-serierne, så der dér findes 
fornyelse af materialet. 
I det forgangne år har vi arbejdet på materiale til brug i undervisningen af minikonfirmander og 
forarbejdet til en børnefrø 4. 
Vi har udgivet materialet ”Skabt køn – med grænser og relationer” til brug i børne- og 155 
juniorklubber. Materialet er til ledere i klubber og kirker og formålet med materialet er, at give 
sunde værdier til børn og juniorer, der gør dem i stand til at møde livets mange udfordringer og 
glæder med nysgerrighed, selvværd og frimodighed. Det gælder ikke mindst ift. deres krop, 
seksualitet og kønsidentitet i en tid, hvor rammer og grænser udviskes mere og mere i 
samfundet og lægges over til den enkelte at definere. 160 
 
Landsudvalgets arbejde 
Landsudvalget holder under normale forhold fire møder årligt, samt et møde med 
repræsentanter for Inde Missions hovedbestyrelse. På LU’s møder lægges visioner, rammer og 
planer for de daglige og fremtidige aktiviteter i DFS. I 2020 blev der holdt væsentligt flere møder, 165 
alle online og de fleste med situationen med Corona og dens påvirkning på dagsordenen. Der 
blev således kun afholdt ét fysisk ordinært LU-møde i hele 2020 ud over 
repræsentantskabsmødet, der også blev afholdt med fysisk fremmøde. 
Det har naturligvis vanskeliggjort arbejdet i LU, og mange drøftelser er blevet udskudt flere 
gange til fysisk fremmøde er muligt. 170 
 
Når der kommer godt gang i arbejdet igen, skal der fastlægges nye fokusområder. Dette kan fx 
handle om, hvordan vi sammen med kirken kan løfte dåben i Danmark samt styrkelse af 
kredsarbejdet i DFS, som det allerede er nævnt ovenstående. Vi kommer heller ikke udenom at 
have øget fokus på økonomien og konsekvenser af fald i DUF tilskud 175 
 
TAK 
Der er igennem det forløbne år også sket gode ting i DFS, og vigtigst af alt er, at børn trods 
Corona har hørt om Jesus. Det vil vi gerne kvittere for med en stor TAK til alle, som bærer med 
på DFS’ formål og vision om, at flere børn i Danmark skal høre om Gud. Tak til dig, som er leder i 180 
kredsarbejdet, i klubarbejdet, på lejr eller bibelcamping, bidragsyder til DFS eller forbeder for 
arbejdet. Tak til frivillige og ansatte medarbejdere samt til Landsudvalget. 
 
De bedste hilsner 
Michael Thomsen, Formand for Landsudvalget 185 
Steen Møller Laursen, Landsleder i DFS 


