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Mig have kage!
”Mig” er et ofte brugt ord blandt helt små børn. Mange sætninger starter med mig – mig op, mig have kage, mig ikke
sove … Mig, mig, mig!
Egentlig er små børn ret fokuseret på sig selv og deres egne
behov. Ligesom Bamse er det i DR’s udsendelser for børn.
Her ser vi tydeligt barnets fokus skinne igennem! Bamse
tænker altid på sig selv først.
Der er nu andre ting og mennesker i verden end lige ”mig”.
Mennesker som jeg er sat i blandt i hverdagen eller som bor
i et helt andet land, men som er skabt af Gud – lige som mig.
Vi kan ikke bare være ligeglade med alle andre - det vil vi i
DFS gerne lære børnene.
Derfor har vi altid haft international mission på dagsordenen i DFS. I disse år er det børn i Indien, som vi samler ind
til, så de også har mulighed for at høre om Jesus.
Der sker noget, når vi flytter fokus fra ”mig”! Det har i hvert
fald flyttet meget i Indien.

BENT MOLBECH PEDERSEN

Landsleder i DFS
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NYHEDER

PRÆSENTATION
AF ARBEJDET I INDIEN

Siden 2012 har DFS støttet Christu
Suda Communications & Ministries og

deres søndagsskolearbejde. CSCM er
en organisation stiftet af pastor Duggy
Benarji, vicebiskop i den evangelisk
lutherske kirke i delstaten Andhra
Pradesh. Mange klubber samler ind til
arbejdet i indsamlingsbøsserne, der
gratis sendes ud til interesserede. Gaver mærkes Indien og sendes til DFS.

en studierejse til delstaten, hvor CSCM
nu har 3.500 børn i 100 søndagsskoler.
Indtil videre har DFS hjulpet med bl.a.
seminarer for præster, køb af grund og
ansættelse af en lokal konsulent.

Siden den første kontakt i 2009 har tidl.
landsleder Bjarne Gertz Olsen været
med. Han er sammen med journalist
Anette Ingemansen lige vendt hjem fra

PS: Siden 2011 har CSCM også været
Indre Missions partner i Indien. IM har
støttet med opførelsen af et børnehjem
i landsbyen Gudipadu.

TILLYKKE TIL DANMARK!
Vi må som kirke og kristne kippe med
flaget, når vi læser den nye anordning
om børnekonfirmandundervisning for
nu skal alle kirker tilbyde minikonfirmandkursus. Det glæder os i DFS og vi
si’r ”Tillykke Danmark!”
Når man tilbyder børn undervisning,
der gør dem fortrolige med troens
elementære indhold, gudstjenesten og
hvad Bibelen betyder i deres hverdag,
ja, så er det vigtige byggesten i deres
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dåbsoplæring. Det er helt i DFS’ ånd.
Jeg kan kun byde anordningen velkommen og glæder mig over, at kirken
tager sin dåbsoplæring alvorligt. Det
bliver spændende at følge, hvad der
sker af teologiske og pædagogiske tiltag for denne aldersgruppe i dit sogn.
Vær med til at bakke anordningen op
rundt i landet!
Lissen,
materialeansvarlig og DFS-konsulent

Læs mere om arbejdet på
indien.soendagsskoler.dk

Skole med kristent fællesskab
Musiklinje

Boldlinje
Ny fritidskonsulent sætter fokus
på skabelsen
1. januar blev Stefan Lööf ansat som ny
fritidskonsulent. Velkommen! Han bor
sammen med sin familie i Kolding.
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20.-22. MARTS I KOLDINGHALLERNE

SKAL DU MED?

TILMELDINGSFRIST 22. FEBRUAR
FORDI DANMARK
HAR BRUG FOR JESUS!

Stefan brænder særligt for skabelsen
og dens betydning som trosfundament.
Børn hører tidligt i skolen, at de ikke er
skabte af en kærlig Gud, men at de kun
er dyr. Hvordan fremmer vi juniorernes
tro på, at de er skabte unikke i Guds
billede, og derfor er elsket så højt, at
Gud lod Jesus dø, fordi han ville deres
frelse?
Stefans forkyndelse er ’trosforsvar i
børnehøjde’. Lyder det lidt støvet? Bare
rolig, det bliver ikke kedeligt, når fakta,
som lærebøgerne ”glemmer” at fortælle, kombineres med trylleri, fagter,
træsværd, gummibolde og balloner.
Præsentationen begynder med Gud
som skaber og slutter med at pege på
Jesus som frelser.
Ønsker du, at juniorerne får et trosforhold til skabelsen, så kontakt Stefan på
stefan@soendagsskoler.dk eller 5119
9088 og få ham ud i klubben.

NOTER

GAVE-STATUS

Tak for gaverne!
Med stor taknemmelighed siger vi TAK
for gaver i 2014 på i alt 2.724.154 kroner!
Sammen med de over 3 millioner kroner fra
DUF-tipsmidler kom budgettet til at hænge
sammen. Gavmild støtte og forbøn – og
ikke mindst 1.000 frivillige, der knokler
løs uge efter uge, år efter år – gør, at DFS
kan fortsætte for fuld damp med at gi’ det
største til de mindste.
Det betyder dog ikke at økonomien i DFS er blevet stabil, og vi skal fortsat
have fuld fokus på gaver. Overvej derfor muligheden for at blive fast giver eller
betænke Danmarks børn i testamentet.

2015
102.930 KR.
3.000.000

2.500.000
BUDGET

Læs mere på stoet.soendagsskoler.dk
2.000.000

Sparebøsse hjælper børn hjælpe børn
Lissy Jørgensen, leder i Hinnerup, fortæller
om sparebøssen
- En torsdag i efteråret var Ulvetime fyldt
med forældre og børn. Vi hørte om kongesønnen Jesus der vil have alle med til sin
fest i himlen. Men mission koster penge.
Derfor havde vi værksteder, hvor vi lavede
ting til auktion samme aften – tegninger,
som er enhver bedstemors drøm, blomsterbuketter, glas fyldt med småkager, etc.
Der var gang i buddene og mange penge kom ind, og efterfølgende fik hvert
hjem en sparebøsse. Til juleulvefesten kom de under juletræet. Sådan viste vi
store og små, at vi med glæde kan gi’ en julegave til børn i Indien. Brug sparebøsser til at give det videre, som vi selv har fået!
Bestil dem gratis på kontakt@soendagsskoler.dk
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0
De 102.930 kr. er indsamlet
fra 1/1 – 26/1 2015
TAK for enhver gave!
stoet.soendagsskoler.dk

NY UDGIVELSE

SOMMERLEJR 2015:
EN DYR HISTORIE
Bag titlen gemmer sig en række dyr
som giver deres bidrag til fortællingen
om evangeliet. Alt åndede fred og
idyl – indtil slangen kom. Gud lovede
at sende en redningsmand – hvilket
fåret oplevede. Nu er det muligt at
møde sin far igen – som drengen ved
svinetruget oplevede det. Vi kan være
nær hos ham – selv i en løvekule. En
DYR historie er en naturlig del af dit
sommerlejrudstyr.
Leder-, børne- og juniorhæfter er lige til
at gå til for nye og gamle ledere. Børne-

hæftet har fx maletegninger, opgaver
og kreative indspark, hvor kroppen
kommer i gang. Juniorhæftet danner
grundlag for en god snak med opgaver,
debatkasse, mm.
Til materialet følger bilag med spil,
drama, PowerPoint mm. – læs mere på
soendagsskoler.dk.
PS: Det behøver ikke blive ”en dyr
historie” for jeres klub. Søg evt. tilskud
i dit lokalområde; mange vil gi’ gaver til
materiale med indhold!

BRUG AF SOMMERLEJRHÆFTER
Af lærer Line Munk Friis, Løsning
Som mor og lærer mener jeg, at bibeltime-materialet har potentiale i sig. Det
indbyder til ro og fordybelse, der kan
skrives og tegnes, og opgavernes genkendelige opbygning giver succesoplevelser,
da børn og juniorer hurtigt overskuer og

løser opgaverne. De er udarbejdet i tre
niveauer – to til børn og et til juniorer. Det
er rigtig godt, da for svære eller for lette
opgaver afføder uro, og interessen daler.

juniorer, og arbejdet med at løse små
kreative opgaver med en voksen tilknyttet bliver en god og rolig stund midt i
mange skift og lejroplevelser.

Som leder vejleder jeg dem, og opgavernes sigte giver gode samtaler. Der
er ofte støj og halløj omkring børn og

Hæfterne er et fint redskab til bearbejdning af tekster og en god platform for
samtalen.

INTERVIEW

INDISK SØNDAGSSKOLEKONSULENT
ARBEJDER GRATIS
John Duggi brænder så meget for søndagsskolearbejdet i Indien, at han har
valgt at bruge al sin tid på, uden løn, at fortælle børnene evangeliet
Af Anette Ingemansen
24-årige John Duggi arbejder som
konsulent i søndagsskolearbejdet uden
at få en krone for det. Han kunne ellers
tjene en god løn som ingeniør. Midler
fra DFS går til at dække hans transportomkostninger.
- Jeg brænder så meget for at bringe
børnene hen til Jesus, så de kan høre
om ham. Det er så vigtigt, at børnene
gør det, for mange af dem er optaget af
tv og spil, siger John, der bor hjemme
hos sine forældre.
Som søndagsskolekonsulent er John i
fuld gang med at kortlægge arbejdet i de
100 søndagsskoler ved at besøge de 350
lederne og høre om, hvad de har brug for,
så CSCM kan give dem den bedste støtte.
- Jeg besøger en gruppe ad gangen, hvor
der kommer omkring 30-40 børn. Nogle
gange når jeg flere på samme dag, forklarer John. Der afholdes typisk søndagsskole om søndagen efter gudstjenesten,
og en søndagsskole varer to timer.
- Jeg fortæller børnene historier om
Jesus, og vi beder og synger små
bibelsange og laver dramadans til små
jesussange. Bagefter laver vi forskellige
aktiviteter, fortæller John.
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John Duggi er søndagsskolekonsulent, og ses her med nogle af børnene
på børnehjemmet, som også går i søndagsskole

Han er også i gang med at undersøge
muligheder for opstarten af nye søndagsskoler og er i gang flere steder. På det
seneste seminar for præster, hvor Bjarne
Gertz Olsen underviste, var der fire præster, som gerne ville starte søndagsskole.
- Jeg har kontaktet dem, og vi er i gang!
Trommer og højlydt sang
- Til opstart af en søndagsskole går
vi rundt i landsbyen med trommer og
højlydt sang og inviterer børnene, eller

vi giver dem noget at spise. Ugen efter
gør vi det igen, og vi kan også køre ud i
landsbyen nogle andre dage i ugen for at
sige hej til børnene. På den måde kommer søndagsskolen langsomt op at stå.
- Flere søndagsskoler har kun børn fra
hinduistiske og få fra muslimske hjem.
Forældrene oplever, at vi kan give dem
mere end de selv kan. Flere steder
kommer forældre faktisk sammen med
deres børn. De lytter lige så interesseret
som børnene.

INTERVIEW

Pastor Benarji (th.) ses her med Bjarne Gertz Olsen, der er formand for CSCM, og biskoppen for Andhra Evangelical Lutheran
Church. Benarji kæmper for, at der kommer flere søndagsskoler!

SATSER HÅRDT PÅ LEDERTRÆNING
CSCM tror på, at børnene er kirkens fremtid, og bevægelsen er i vækst.
Den satser på lederuddannelse og etablering af flere søndagsskoler
Af Anette Ingemansen
Christu Suda Communications & Ministries opstod ud fra en vision for at
starte søndagsskoler for børn i områder, hvor der ikke er søndagsskoler.
- Min far og farfar var præster, og de
havde søndagsskoler. Jeg har selv gået
i søndagsskole, og da jeg blev præst,
lavede jeg en lille undersøgelse om,
hvordan det stod til med udbredelsen af

søndagsskoler i kirken, og jeg opdagede, at mange steder var der ikke nogen.
Jeg kom med i bestyrelsen for søndagsskolen, hvor jeg søsatte min vision om
at lave søndagsskoler, hvor der ikke var
et tilbud til børn, fordi præsterne talte
om kirkens ansvar for de voksne, men
de havde ikke fokus på kirkens ansvar
for børnene. På den måde begyndte
CSCM i 1988, forklarer pastor Benarji.
- Det er så vigtigt, at børnene hører
evangeliet, mens de er små, så de kan

knyttes til Guds ord. Hvis man ikke bringer børnene til Guds fødder, og de lytter
til ham, så vil kristendommen måske en
dag dø ud.
Pastor Benarji arbejdede efter en enkel
model:
- Jeg så, hvordan min kone, Lalitha,
hver dag fortalte bibelhistorier og lærte
vores fem børn små sange, og det var jo
ligesom en lille søndagsskole. Det gav
mig inspiration til at gøre det samme
andre steder, siger han.

Missionscenter
I dag er CSCM en kirkelig bevægelse i
stærk vækst med 100 søndagsskoler.
Efter kontakten med Bjarne Gertz Olsen
i 2010, er der blevet afholdt mange
seminarer for præster, søndagsskoleledere og forældre og med støtte fra Indre
Mission er børnehjemmet i Gudipadu
blevet opført. Her bor der i dag 30 børn.
- I CSCM er vi meget glade for børnehjemmet, som vi betragter som vores
missionscenter. Her bliver der afholdt
seminarer for præster og søndagsskoleledere, og DFS har støttet med flere
ting til børnehjemmet. I fremtiden har
vi flere visioner for stedet, fortæller
pastor Benarji.

søndagsskolelederne har for materialer,
og hvordan de ønsker at bruge CSCM. Vi
arbejder på at nedsatte et udvalg under
CSCM, som skal koordinere de mange
initiativer. Vi vil også styrke vores
bestående søndagsskolearbejde ved
at udruste vores ledere gennem flere
seminarer. Jesus brugte tre år på at
oplære disciplene, og vi skal også bruge
god tid på at udruste lederne. Uden
træning kan de ikke oplære børnene i
troen.
- Vi satser også på at udarbejde en
tekstrække, som lederne kan følge, så

de kommer omkring hele den kristne
tro. Nogle gange har vi oplevet, at
ledere flere gange vender tilbage til den
samme bibelhistorie i løbet af et år. Det
er vigtigt, at børnene ikke kun hører
om den kærlige Gud, men også om den
hellige Gud. Så de både møder loven og
evangeliet.
Benarji har lige set DFS’ ledermateriale,
Børnefrø og Juniorfrø.
- Det er vigtigt, at vores ledermateriale
er tilpasset indiske forhold, understreger han.

“Det er vigtigt, at børnene
ikke kun hører om den
kærlige Gud, men også
om den hellige Gud”

Når han kigger fremad, skal CSCM fortsætte med at starte nyt i de områder,
hvor der ikke er søndagsskoler, og samtidig skal lederne opkvalificeres.
- Vores søndagsskolekonsulent er i
gang med at kortlægge, hvilke behov
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Børnene på børnehjemmet i Gudipadu er glade for deres nye hjem,
som giver god plads til leg

REPORTAGE

NU LÆRER INDISKE BØRN
OM DEN LEVENDE GUD
Støtte fra DFS til CSCM har muliggjort købet af en
grund, så der nu kan holdes søndagsskole for børn
Af Anette Ingemansen
Langt ude på landet i en lille og fattig
landsby sad 40 børn og nogle af deres
forældre på måtter i en hytte. De var
helt stille, mens deres leder, fru Rani,
fortalte dem bibelhistorie. De spærrede
forbløffet øjnene op, da Bjarne Gertz Ol-

sen kiggede forbi sammen med kendte
ansigter som søndagsskolekonsulent
John Duggi og pastor Benarji.
Nogle af pigerne sang Jesussange og
dansede i deres fine kjoler, som de fik i
julegave fra DFS.
Bagefter fik Bjarne lov at fortælle
bibelhistorie for børnene ved hjælp

af små overraskende effekter, og de
blev hurtigt helt opslugt og grinede og
klappede. Nyheden om det uventede
besøg spredte sig hurtigt i landsbyen,
og mange forældre kom til for at høre
bibelhistorie.
Søndagsskolen i landsbyen er én af de
nye søndagsskoler, som CSCM har været med til at starte med DFS-støtte.
- Regeringen har i flere år været i gang
med at flytte en stamme, som levede
i junglen, til landsbyer i området. Men
regeringen sørger ikke for deres behov,
og nu lever de i yderste fattigdom under
kummerlige forhold. Ingen andre gør
noget for dem undtagen de kristne.
Derfor har vi valgt at lave en søndagsskole her, som er speciel i forhold til
andre søndagsskoler, fordi børnene
også skal have undervisning i at læse og
regne. Mange af børnene går slet ikke
i skole.
De første børn kommer, og så beder
hun med dem. Andre dukker op i løbet
Fru Rani er leder i den nye søndagsskole.
Det er en svær opgave, for ingen af
børnene kender Jesus

Den nye søndagsskole holder til på en
grund, som CSCM har fået støtte til
at købe fra DFS

af formiddagen, og hvis der er nogle,
som mangler, går fru Rani rundt og
henter dem. I løbet af søndagsskolen
synger de, hører bibelhistorie, lærer bibelvers, og de spiser sammen. Søndagsskolen slutter hen på eftermiddagen.
CSCMs bestyrelse har ansat fru Rani,
der er lærer.
- Da vi begyndte søndagsskolen, stod
vi hurtigt med 40 børn, men vi kunne
ikke fortsætte med at være der, hvor vi
havde lejet et sted. En mand tilbød, at vi
kunne købe den grund, hvor vi nu holder søndagsskole, men vi havde kun råd

“I løbet af søndagsskolen
synger de, hører bibelhistorie, lærer bibelvers, og
de spiser sammen”

til det, fordi vi fik økonomisk støtte fra
DFS. Vi håber med tiden, at vi kan bygge

10 | 11

et rigtigt søndagsskolehus her, så CSCM
også kan holde møder for forældrene og
andre voksne i dette område.
- Jeg ønsker, at børnene skal høre evangeliet, men det er en stor udfordring,
fordi familierne her har intet kendskab
til Bibelens Gud. De er vant til at tilbede
andre guder som slanger, skorpioner,
træer og sten. Børnene stiller utrolig
mange spørgsmål, og det er noget af
en opgave at svare og fortælle dem om
Jesus, som de aldrig har hørt om før. Det
kræver, at jeg skal fortælle om den le-

vende Gud på en anden måde, end jeg vil
gøre for kristne børn, forklarer fru Rani.
- Børnene synes, at det er så spændende at lære den nye Gud at kende, at de
er nysgerrige og meget interesserede i
at høre mere om ham. Langsomt kommer de til Jesus, siger Fru Rani, der er
glad for de lederkurser, hun har været
på i CSCM, hvor bl.a. Bjarne Gertz Olsen
har undervist.
- Det har givet mig ny viden, jeg kan
bruge i søndagsskolen.

FRA LEDER TIL LEDER

HELÅRSENGLE OG
ET LYS I EN MØRK TID

Råhyggen lægger altid
billeder ud på deres
hjemmeside, så juniorerne kan vise deres
venner, hvad de laver i
klubben

Juniorklubben Råhyggen i Søften har tit
værksteder, når de mødes. Her er to kreative
tip fra leder til leder
Af kirke- og kulturmedarbejder Karen DamsgaardBrunn, Søften/Foldby sogne
Farvestrålende engle og
kors
De 37 juniorer i Råhyggen
har lavet flotte køleskabsmagneter i Friendly Plastic
– et materiale der fås i små
plader, man klipper i, og
som skal opvarmes i ovn eller vand. Det kræver en god
saks, og det er lidt svært at
klippe de små dele ud. Ellers
kan man varme det lidt op
og stanse formerne ud.

Karen bruger kreative aktiviteter i sin
formidling af evangeliet til juniorerne

Juniorerne klippede de
store dele til kors og engle,
mens lederne hjalp med de
små dele. Saml figurerne
på bagepapir og sæt dem
forsigtigt ind i en ovn (60 grader). Når
de begynder at smelte er de færdige!

De flotte magneter minder de
hele familien om
juniorklubben,
når de sidder på
køleskabet

Lanterner der skaber glæde
Vi har lavet lanterner både store og små
med silkepapir i A4 og A3 og lamineringsark.
Lav et fint mønster med silkepapiret.
Mindre børn kan tegne på madpapir.
Sørg for der er en kant forneden på ca. 5
cm. Det skal senere foldes op til bunden.
Det er en fordel at tegne kanten op, og
sørge for, at juniorerne vender papiret
rigtigt, når de tegner, så de undgår at
halvdelen af tegningen er i bunden.
Laminér arket og klip derefter hak op
mod stregen med 2-3 cm mellemrum.
Fold snipperne til bunden ind og saml
lampen med enten tape eller clips.
Lav to huller i toppen og sæt et stykke
ståltråd i som hank. Sæt et fyrfadslys
fast i bunden med elefantsnot/lærerens
tyggegummi. Gå en tur i mørket, mens I
glæder naboerne med sang.
Råhyggen ønsker god fornøjelse!

NOTER

Landsgave 2015
Tak om du vil bruge tid på årets Landsgave.
Spørg venner og bekendte om at give en gave
til DFS og skriv dem samtidig på indsamlingslisten, som er vedlagt dette nummer af Små
skridt. Lad dem også overveje muligheden for
at blive faste givere. Vi er taknemmelige for
ethvert bidrag!
Få flere indsamlingslister på stoet.soendagsskoler.dk

Påske- og pinsefoldere
I fortællingen om Jesus er der en lige
linje fra jul over påske til pinse. Få fortalt
børnene dette med højtidsfolderne, som
indeholder fortælling og små opgaver.
Søg ’højtidsfolder’ på soendagsskoler.dk

Årets juniorsælger 2014
Wow! Victoria Wibo Bräuner fra Åkirkeby solgte hele 143 stk. lodsedler og
har derfor fået et gavekort på 1.000 kr. til Fona. Se de andre vindere samt
vinderklubberne på soendagsskoler.dk under nyheder. Lodseddelsalget svarer til en DFS-konsulent på fuld tid i et år.

Be’ en bøn for det nye år
Vær med i kæden af mennesker, der beder for
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler og alle
arbejdsgrene, arrangementer og fokuspunkter
i årets løb. Be’ en bøn for klubber, ansatte og
ledelse i DFS. Tak for enhver forbøn – også for
det lokale arbejde. Hent og print bedelisten på
boen.soendagsskoler.dk og brug den derhjemme og i klubben.
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Fødselar ønsker gaver til børn
i Indien!
Carsten Hjorth Pedersen, daglig leder af
KPI, Kristent Pædagogisk Institut, fylder
60 og KPI indbyder i den forbindelse til
en eftermiddag i religionspædagogikkens tegn 6. marts 13.45 på Johannesskolen, Hillerød.
Carsten beder om, at evt. gaver må
blive pengegaver til CSCM’s søndagsskolearbejde via DFS eller til CSCM’s
børnehjem i Gudipadu via Indre Mission. Gaver mærkes ”Indien (CHP)”.
Christu Suda Communications & Ministries (CSCM) er DFS’ og IM’s indiske
samarbejdspartner.
Tilmelding til reception senest 1. marts
på glm@kpi.dk eller 2840 5314

Elsebeth Carlsen

Inger Nørgaard

TAK FOR MANGE
GODE OPLEVELSER!

Hanne Ramskov Schmidt

Snart får DFS to nye konsulenter og
ny landsleder, men først en stor tak til
souschef og DFS-konsulent Inger Nørgaard, der efter næsten 30 år søger nye
udfordringer.

Når der stod forkyndelse for børn eller
familieaftener på programmet var
Hanne det naturlige valg.

Inger har haft stor berøringsflade med
klubberne og på lejre, stævner og ikke
mindst kurser og konferencer, som hun
har været ansvarlig for. Ingers varme,
omfavnende natur gør, at man nærer
tillid og åbner op – og ind i det rum har
hun bragt både visdom og latter.
Inger har altid leveret, også når det
gjaldt Godly Play, fritidskonsulenter,

kreativ konsulentsparring og som redaktør af bl.a. Små skridt!
Vi skal også sige farvel til Elsebeth
Carlsen, der i 2001 blev ansat som
DFS-konsulent i Storkøbenhavn. I 2007
fortsatte hun som fritidskonsulent
og de senere år har hun været med i
kursuskomitéen, da hendes hjertebarn
er undervisning og udrustning af andre
ledere.
Hanne Ramskov Schmidt har også valgt
at stoppe som fritidskonsulent, som
hun har været siden 2005. Hanne har
været et kendt ansigt omkring Kibæk:

TAK for alle årene – må Gud velsigne
jeres vej!
Og ikke nok med det – landsleder Bent
Molbech Pedersen må vi også sige
farvel til, dog først fra 31. juli. Bent skal
være skoleleder på Djursland Efterskole. Det er øv! for DFS og godt for DE.
Men indtil august kører Bent videre i
samme høje tempo som hidtil, og det
er vi glade for! Vi håber og beder for en
god afløser.

ANDAGT

DE SVÆRE VALG
Mange gode ting kalder på os. Børne- og juniorarbejdet i vores
egne klubber, på landsplan, børnene i Indien, og andre steder
rundt om i verden, hvor de savner tryghed, medicin, mad, bibler,
fremtid …
JuniorSportsCamp ’15
Kender du nogen 10-14 årige, så skal de
da med på JSC ’15: Fodbold-, håndbold- eller volleyskole i kombi med juniorlejr. Reservér uge 27 nu og send juniorerne på en
aktiv og sjov sportsferie med Danmarks
Folkekirkelige Søndagsskoler.
Tilmelding på sport.soendagsskoler.dk
hvor du også kan finde indbydelse, plakat
og praktisk information.

Vi står i de svære valg: Hvad skal jeg give forbøn, tid og penge til?
Og hvad skal jeg ikke? Ud over det, jeg selv er engageret i, er der
mange andre organisationer, indsamlinger på tv og meget andet.
Og det hele er jo godt.
Hold ikke et gode tilbage fra den, som har brug for det, når det står
i din magt at yde det. Ordsp 3,27. Her er både kærlighedens kald:
Hold ikke et gode tilbage! Og en kærlig grænse: Når det står i din
magt at yde det. Jeg frigøres fra det, jeg ikke kan magte!
Jeg må taknemmeligt yde noget der, hvor jeg kan. Og så lægge
resten over i Guds stærke hånd. Det svarer ikke på alt, og valgene
er stadig svære, men det bringer nåden ind!

Carsten Korsholm (Sprint) Poulsen
Undervisningskonsulent i Indre Mission

Godly Play: Sidste frist 12/2!
Kan du se idéen med at blive udrustet til
at formidle bibelhistorier på en anderledes og engagerende, men overraskende
simpel måde? Så kom til Godly Play-kursus på Diakonhøjskolen i Aarhus 26.-28.
februar, hvor der stadig er nogle ledige
pladser.
Tilmeld dig på kurser.soendagsskoler.dk
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bed for ...
•	At CSCM må opleve fortsat fremgang i arbejdet, særligt i
områder, hvor kirkens stemme aldrig har lydt før.
• At både DFS og CSCM må lykkedes med at udruste og støtte 		
lederne og finde nye ledere der kan føre arbejdet videre.
• At Gud må hjælpe os i vores svære valg, når det står i vores 		
magt at yde.
Læs mere om bøn og bønnenetværket på boen.soendagsskoler.dk

SIDSTE NYT

AKTIVITETER OG LEGE
MED BIBELSKE PERSONER
Kristendom betyder i dagliglivet, at vi følger efter
Jesus og følger efter forbilleder i vores liv. Det kan
være forældre, klubledere – eller troshelte fra Bibelen
På legekasse.dk er der et søgefelt, hvor
du kan skrive et ord inden for det område du søger inspiration til. Som noget nyt
er der samlet kreative ideer, lege og løb,
som hører sammen med forskellige bibelske personer. Skriv fx Peter i søgefeltet og tryk på Søg. Så kommer der bl.a.
forslag til et løb med Peter, kreative fisk
og både, fordi Peter var fisker, aktiviteter
med kirken, fordi Jesus sagde, at kirken
skulle bygges på Peter (Matt 16,18)
og løbet Menneskefiskere, fordi Jesus

sagde til Peter og disciplene, at de skulle
være menneskefiskere (Matt 4,19).
Helt eller eksempel?
Børn og juniorer beundrer ofte tegnefilmsfigurer, sportsstjerner og musikere. Discipelskab handler derimod
ikke om at beundre fx Peter som en
helt, men at se ham som et eksempel
til efterfølgelse. Det er dette, det nye
tiltag skal tilskynde. Indtil videre er der
samlet inspiration til følgende bibelske
personer: Jesus, Moses, Daniel, Paulus
og Noa. Flere er på vej. Alt dette er gjort

for at gøre det lettere for dig, at børn
kan leve sig ind i bibelske personer gennem kreative input og sjove lege.

Peter-vits
Peter smækkede sine bare tæer
op mellem brød og fisk i middagspausen. Han så forventningsfuldt
hen på Jesus, som rynkede på
næsen og sagde: Jeg kom med en
pointe forleden – du må altså selv
vaske dine fødder!

500 IDÉER PÅ LEGEKASSE.DK
Vinderen i vores konkurrence om at
indsende idé nr. 500 til legekasse.dk
blev 11-årige Mirjam Lund, der sendte
idéen til et juletræ lavet af cykelslanger.
Tillykke!
Se den gode idé – og de 499 andre gratis
aktiviteter og lege – på legekasse.dk

FRA LEDER TIL LEDER

KREATIVT: BØRNEKLUB LAVER ALTERTAVLE
Af klubleder Anne Marie Vejen Najbjerg, Vinderslev
Børneklubben i Vinderslev kirke havde en
altertavle med til en pastagudstjeneste med
temaet Jesus: Mere end en ven. Børnehjørnet havde i en periode arbejdet med emnet
Venskab med Jesus og venskab på tværs. Før
gudstjenesten brugte vi en måned i klubben
til at lave et alterbillede, som kunne fortælle
billedhistorie om venskab og om vores frelser.
Børnene fik hvert et lærred på 23 x 30 cm. Nu
kunne de så gå i krig med pensler og akrylmaling.
De fik lov til at blande farve på paletten, så de
fik kendskab til farvesammensætninger. Der
var skabeloner at tegne efter, men en del af
børnene valgte at male på fri hånd, hvad de
tænkte om venskab. De små kunstværker blev
skruet fast på træstænger, som igen blev skruet
sammen. Bagpå blev skruet en støttepind, så
tavlen kunne stå og fortælle sin egen historie.
Altertavlen stod under gudstjenesten i kirken og
har siden stået i våbenhuset og nu i sognehuset.
En god reklame for vores børneklub. Børnene har spurgt, hvornår de skal male
igen; de er klar til en altertavle til påske!
Som ledere lærte vi, at der skulle bruges en del ekstra tid på at stille frem og
rydde op, vaske pensler og forklæder, mm. Set i bakspejlet kunne vi gøre billedet
meget mere perfekt, men alternativet er, at vi ikke får lavet sådanne aktiviteter,
hvis vi tænker alt for stort.
PR for klubben
Billeder røg rundt på Facebook og vi skrev til lokalbladet for på den måde at lave
pr for Børnehjørnet i lokalsamfundet – de modtager gerne fra klubber som os.
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KALENDER
26.-28. februar:
GodlyPlay kursus, Aarhus
godlyplay.soendagsskoler.dk
7.-8. marts:
Gospel-kids festival i Aakirkeby
gospel-kids.dk
20.-22. marts:
Mission2015 i Koldinghallerne
mission2015.dk
17.-18. april:
Gospel-kids festival på
Hedemølle Efterskole
28. juni-3. juli:
JuniorSportsCamp ’15 på
Skrødstrup og Sydvestjyllands
Efterskoler
sport.soendagsskoler.dk
28. juni-3. juli:
Sang- og musiklejr på
Frøstruphave Efterskole
sangogmusiklejr.dk
28. juni - 11. juli:
Konfirmandkursus på
Grejsdalens,Løgumkloster og
Hedemølle Efterskoler
konfirmandkursus.dk
20.-22. august:
Godly Play kursus, København

De fleste arrangementer kan
du læse mere om på
soendagsskoler.dk
- ellers spørg på
kontakt@soendagsskoler.dk

INSPIRATION

BRUG AF PIKTOGRAMMER
I KLUBBEN ELLER PÅ LEJREN
Piktogrammer er enkle symboler. I pædagogikken bliver de fx brugt i
ugetavler, så man kan se, hvad der skal ske i løbet af ugen, eller man
klistrer dem på kasser for at fortælle, hvad der er inden i
Af Karen Markussen, DFS-konsulent og
koordinator for Messy Church i Danmark
Historien om mine erfaringer
De første år, hvor jeg virkede som
konsulent i DFS, oplevede jeg børn, som
var urolige og igen og igen spurgte til
programpunkter, som plejede at være
med. I den periode kom jeg til et kursus,
hvor jeg ikke kendte dagsordenen, og
jeg mærkede på egen krop, hvordan det

forstyrrede mig. Jeg savnede at vide,
hvad denne dag skulle bruges til. Måske
var det noget af det, som børnene kæmpede med i vores kristne arbejde. At
ikke vide, hvad de skulle og ikke få klar
besked om, hvad de var havnet i!
Gav børnene ro
Jeg begyndte straks at lave dagsplaner
på lejre og her lavede dygtige tegnere
piktogrammer ud for teksten. På klub-

besøg – og til voksenmøder - medbragte jeg tegninger, som beskrev, hvad der
skulle ske. På Bibelcamping til børnemøderne hængte jeg tegninger op. Og
hold da op, hvor det bare virkede. Børn,
som jeg før oplevede ikke kunne finde
ro, de gik hen til billederne og tjekkede
ud, hvad der skulle ske. Hvis nogle
spurgte lederne til dagsprogrammet,
så henviste de til piktogrammerne og
hjalp barnet til at tolke det.
Nemt at komme i gang
Jeg kunne ikke finde piktogrammer
af alt det, som vi laver i klubber og på
lejre, så jeg printede billeder ud fra
nettet eller billeder, som jeg selv havde
taget. Så lagde jeg et stykke A4-papir
over og tegnede med en stor sort
tusch et omrids. Jeg er ikke selv en god
tegner, så jeg snød mig til tegningerne.
I nogle klubber har børnene farvelagt
billederne, og i andre klubber bliver de
bare brugt sort/hvid.

DFS-konsulent Karen Markussen har gode
erfaringer med brug af piktogrammer

Eksempler på piktogrammer, der illustrerer bøn, sangforslag fra Syng med og tegne.

Hvorfor bruge piktogrammer?
Måske er der en, der farer rundt og
har svært ved at være i det, I laver nu!
Måske er der en, som bare venter på
at vælge en sang, og derfor knap nok
oplever det, I skal lave inden. Måske
har I bare brug for lidt ro.
Som mennesker er vi forskellige – tak
for det – og nogle har brug for mere
forudsigelighed. Som voksne kan vi
skjule behovet, men nogle børn bliver
urolige af ikke at vide, hvornår der skal
ske hvad. Det er børn med diagnoser,
men det gælder også mange andre.
Programmet skal visualiseres!
Vælg billeder, som beskriver programpunkterne på en enkel måde. Tegn selv
eller find dem på nettet (vær opmærksom på copyright); eller måske snart
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i DFS’ materiale. Fotografier rammer
den brede gruppe. Piktogrammer kan
virke pinlige for nogle, hvis børn med
diagnoser bruger dem i skolen. Korte
tekster kan bruges af dem, som lige har
lært at læse.

Hvordan DFS kan hjælpe
DFS arbejder på at lave materiale
omkring det her, så endnu flere kan få
gavn af erfaringerne. I er velkomne til at
kontakte mig, hvis I har flere spørgsmål.

Hæng dem op i det rum, som I skal
være mest i. Jeg har bedst erfaring med
at hænge dem på en tom væg, så det
ikke forvirrer. Gennemgå dagens program i starten – hvis I har mange punkter, så tag evt. de første 7-8 og fortæl,
hvornår I gennemgår resten. Gennemgå
programmet selvom det var det samme
som sidste gang. Gentagelse er trygt og
så giver det snakke om det I laver. Når
I går i gang med et punkt, så mind om,
hvad der bagefter skal ske, ved at pege
på piktogrammet.

Idéer til piktogrammer
Opstartssang
Afkrydsning
Bøn
Bibelhistorie
Leg
Konkurrence
Måltid
Oprydning
Gave
Vingummibamser
Frit valg af sang

Afs.: Korskærvej 25, 7000 Fredericia
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BØRNENE SIDDER PÅ GULVET
OG HØRER OM JESUS
Samson og Mahesh er to af børnene, som er glade for
at gå i søndagsskole på børnehjemmet i Gudipadu
Af Anette Ingemansen
Når børnene på børnehjemmet i Gudipadu i Indien har
været til gudstjeneste om formiddagen i landsbyens
kirke, går de i søndagsskole om eftermiddagen. De sidder
i rækker på gulvet i børnehjemmets andagtsrum, mens
børnehjemmets leder, Peter Duggi, lærer dem bibelhistorier. Han får hjælp af sin kone, Jody, og af Mary, som er
ansat på børnehjemmet.
- Det er vigtigt for os, at børnene hører om Jesus. Vi lærer
dem også de ti bud, og vi hører børnene i budene, ligesom
vi også lærer dem at huske bibelvers udenad, fortæller
Peter Duggi.
I søndagsskolen er der også fokus på bøn og masser af
sange om Jesus. Samson på 13 år synes, at det er sjovt at
Samson forrest i billedet er glad for søndagsskolen,
gå i søndagsskole.
hvor de andre børn også går
- Vi synger sammen, lærer om Bibelen og har sjove aktiviteter, siger han.
- Jeg kender ikke så mange historier om Jesus, fordi jeg har ikke hørt om ham i så lang tid.
Ved siden af ham sidder den jævnaldrende Mahesh. Jesus betyder alt for ham.
- Alle de fejl jeg har lavet, er kastet op på Jesus på korset, og han bærer dem i stedet for mig.
Og han tilgiver mig mine fejl. Det er stort for mig.

