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Forældre skal
påvirke deres børn
Det er et faktum, at hvis forældre afstår fra at påvirke deres
børn, så påvirkes de af andre! Det gælder også når det handler om troen.
Forskning viser, at forældrene har den klart vigtigste indflydelse på børnene, når det gælder åndelige spørgsmål. Langt
mere end fx præsten eller ungdomslederen.
Disse fakta er overraskende for mig. I vores samfund med
medier, internet og adgang til al mulig og umulig viden er
det tankevækkende, at der åbenbart stadig er er ting, som
bedst formidles fra generation til generation derhjemme.
Måske handler overraskelsen også om at jeg som far får et
stort ansvar. Jeg har stor betydning for mine børns forhold
til Gud.
Eller – jeg kan vende det rundt og se det fantastiske i, at jeg
som far har mulighed for at gøre det lettere for mine børn at
få et personligt forhold til Gud.
Vi skal hjælpe vores børn et skridt på vejen. Forældre – vi er
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AFSKEDSRECEPTION
FOR LANDSLEDER
Ikke blot var der othellolagkage landskontoret, sekretærer, køkken
og konsulenter havde pyntet SÅ fint
op i DFS-farver, Bent-sæbebobler,
balloner og Supersnolder. Mange
gode taler og indslag - ikke mindst
Bent Molbech Pedersen selv der holdt
en bevægende tale - også for lattermusklerne! TAK for otte gode år!

JUNIORFRØ 3 KAN BESTILLES
FRA 10. JUNI!
Nu kan du blive den heldige ejer af
Juniorfrø 3. Søndagsskolernes grundmateriale til juniorklubber. Bogen er
bygget op omkring konkrete temaer og
bibeltekster og følger kirkeårets højtider. Hver samling har et T-nummer, en
henvisning til soendagsskoler.dk, hvor
der ligger en masse ekstra ressourcer
til samlingen. Med i prisen følger et
login, der kan bruges af alle klubbens
ledere samt adgang til download af
alle samlingerne som pdf.
Sammen med Juniorfrø 3 følger et års
adgang til vores online Dramakartotek.
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Vi har gjort det let for dig – så bestil
Juniorfrø 3 fra 10. juni og gå i gang.
juniorfro.soendagsskoler.dk

GRATIS
OPDATERING AF
BØRNEFRØ 1

Hvis du til sommer har været igennem alle tre bøger i Børnefrø-serien
- så fortvivl ikke! Vi har nemlig lavet
en opgradering af Børnefrø 1! Derfor
vil du 1. august kunne tilgå Børnefrø
1 via hjemmesiden som du plejer
- men du vil nu have endnu flere
hjælpemidler at vælge imellem. OG du får denne opgradering helt gratis!
Vi lægger også en ny tekstplan ind,
så du kan bruge Børnefrø 1 - hvor
ugenumre passer med højtider.
Har du endnu ikke købt Børnefrø
1 så gør det nu - inkl. opgradering.
Prisen stiger 1. august.
bornefro.soendagsskoler.dk
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GAVE-STATUS

Køb et armbånd og støt søndagsskolearbejdet i Indien
Forlagsgruppen Lohse sælger gummiarmbånd med fisk som er symbolet på
Jesus. En oplagt gevinst eller gave fra
børneklubben til klubbarnet. Armbåndet
koster 20 kr. og for hvert solgt armbånd
går 1 kr. til Indien. Læs mere om DFS’ indsamlingsprojekt på indien.soendagsskoler.
dk og vær med til at støtte børn i Indien
ved køb af denne gaveidé.
Armbåndet fås i rød, gul, sort og grøn.
lohse.dk

2015
649.690 KR.
3.000.000

2.500.000
BUDGET

MobilePay – genialt til møder
DFS har fået MobilePay, så skynd dig at
gemme 3050 4054 på din mobil. Så har du
det ved hånden, hvis du eller en ven pludselig ønsker at give en gave til DFS.
Husk at anføre dit givernummer i beskedfeltet, så får du fradrag for hele beløbet.

2.000.000

1.500.000

Gå ind på stoet.soendagsskoler.dk eller ring 8227 1216, hvis du vil ha’ et givernummer (eller har glemt det).

Lodsedler giver 1/3 million i overskud
Salget af lodsedler har i mange år betalt
mere end en årsløn til en konsulent. Af de
20 kr. en lodseddel koster er der 6 kr. til
klubben!
Vi er mange, der sælger lodsedler, og mange vælger at lade hele beløbet tilfalde DFS uanset hvad er vi meget taknemmelige for
hjælpen! I 2014 var overskuddet 360.000 kr. - heraf 110.000 kr. til klubberne!
Brug formularen på hjemmesiden til at bestille eller ring 8227 1214
lodsedler.soendagsskoler.dk
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1.000.000

500.000

0
De 649.690 kr. er indsamlet
fra 1/1 – 30/4 2015
TAK for enhver gave!
stoet.soendagsskoler.dk

TEMA: TROSOPLÆRING - INTERVIEW

Margrethe Højlund fremhæver bibelhistoriens betydning i trosoplæringen, for gennem
den kan børnene spejle sig i Bibelens fortællinger.

DET BEGYNDER MED MOR OG FAR
Det vigtigste i trosoplæring i hjemmet er, at forældre selv er grebet af troen
på Jesus og lever det ud i hverdagen. Det mener Margrethe Højlund.
Af Anette Ingemansen
Interview
Der findes ikke en bestemt opskrift på,
hvordan forældre skal opdrage deres
børn i troen på Jesus.
- Vi er så forskellige som mennesker,
at måden vi videregiver troen på, bliver

farvet af, hvem vi er som mennesker, og
hvad der er naturligt for os selv at gøre.
Derfor er der mange måder at gøre det
på, forklarer Margrethe Højlund, der har
bearbejdet det nye magasin om trosoplæring, som DFS udgiver til sommer.
Margrethe bor i Løsning ved Horsens,
hun er psykoterapeut, gift med Henrik
og mor til fem.

Der er mange tematikker i trosoplæring, som er væsentlige. Margrethe
Højlund fremhæver værdien af, at mor
og far selv lever med Gud hinanden som
den bærende.
- Det vigtigste i trosoplæring er, at vi
selv har en praksis om det at tro. Troen
må være ægte, som noget vi lever i,

lever af og er afhængige af – som det
kommer til udtryk gennem andagt,
aftenbøn, kirkegang, og børneklub,
understreger hun.

Magasinet ”Guldkorn: Få et, så
et – om at formidle troen til sine
børn” skal hjælpe forældre med
at formidle troen til deres børn.
Magasinet bliver færdigt til juni,
hvor DFS trykker 7.000 eksemplarer
til gratis uddeling, i første omgang
på årsmøde, bibelcampings og lejre.
Trykningen er betalt via sponsorater.

- Vi kan ikke videregive noget, vi ikke
selv lever i eller er grebet af. Man kan
læse op en af en børnebibel, så stiller
børnene spørgsmål, som det vil være
svært at svare på, hvis man ikke selv
lever i det.
Hvis livet kører med os
Trosoplæringen må ifølge Margrethe
Højlund være en naturlig del af hver-

“Trosoplæring skal være
noget, som er med hele
tiden, og som indrammer
vores liv med hinanden og
med Gud.”

dagen.
- Den skal være noget, som er med
hele tiden, og som indrammer vores liv
med hinanden og med Gud. Det er ikke
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vigtigt, hvor meget trosoplæring fylder
på tidsskemaet, men at vi er bevidste
om, hvor vi putter den ind og får en god
struktur, fortæller hun.
- Faren i familien er, hvis livet kører
med os, og vi ikke selv vælger, hvad
vi prioriterer, hvad vi vil i familien og i
parforholdet.
Hun opmuntrer til at kirkegang bliver
en naturlig ting på familiens prioriteringsliste.
- Det er rigtig vigtigt, for gudstjenesten
er et særligt mødested med vores himmelske far på grund af sakramenterne.
Vi kommer ind i en sammenhæng, hvor

det vi kan opfinde som mennesker,
blegner lidt. Der er meget, som er over
vores forstand i kirken. Lad det stå i
dets ufattelighed og inddrag børnene i
det, opfordrer Margrethe Højlund.
- Alt i gudstjenesten behøver ikke være
i børnehøjde. Børn er så åbne og tillidsfulde, at de også overgiver sig til det, de
ikke forstår.
Mere relation, mindre moral
I trosoplæringen betyder det meget for
børns billede af Gud, hvilken relation de
har med deres forældre.
- Børn kan ikke relatere til deres himmelske far, hvis ikke de har fået en god
relation til deres forældre. Det er vigtigt

TEMA: TROSOPLÆRING – INTERVIEW

i trosoplæring, at vi som forældre elsker
hinanden og elsker vores børn og møder
dem med varme, omsorg og respekt for

deres personlighed. Børnene skal kunne
stole på os som forældre, som nogen
der ikke er uberegnelige, men som de

kan fæstne tillid til, forklarer Margrethe Højlund.
- Jeg tror, det kan forplumre børns
vandring på troens vej, hvis der bliver
et skisma mellem, hvordan de oplever
deres forældre behandle dem, og den
måde, vi fortæller, at Gud behandler
sine børn på.
Hun er ikke meget for, at der i trosoplæringen i hjemmet er en forkyndelse,
som handler meget om moral.
- Det er noget, som skal praktiseres
og ikke forkyndes for børn. Små børns
samvittighed skal ikke bøvle med, at
de er syndere. De skal vide, at der er
noget, som er rigtigt og forkert, og at
de er elsket af deres himmelske far, siger Margrethe Højlund, og fremhæver
bibelhistoriens betydning i oplæringen
af børnene.
- Vi skal fortælle bibelhistorier, så børnene bliver kendt med den bibelske
verden, sådan at de kan spejle sig i
Bibelens fortællinger og oplever, at
den måde Jesus møder mennesker i
Bibelen, sådan møder han også mig.

Margrethe Højlund er psykoterapeut
og mener, at kirkegang er en naturlig
ting i trosoplæringen.
Fotos: Anette Ingemansen

NY LANDSLEDER

BRIAN NISSEN
NY LANDSLEDER!
Brian Nissen ser frem til at være landsleder for et godt team af medarbejdere.

og professionalisme, og som ikke er
bange for at udfordre og tænke nyt.
Brian Nissen fremhæver nogle områder, han vil sætte fokus på som
landsleder.
Af Anette Ingemansen
1. august tiltræder Brian Nissen som ny
landsleder i Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler.
- Jeg glæder mig rigtig meget til at
sætte fokus på børn og Gud. De fortjener, at vi giver dem det bedste, siger
Brian Nissen. Han er glad for at skulle
stå i spidsen for en organisation, som
profilerer sig i det kirkelige landskab
som en nutidig og forandringsparat
organisation.
- Jeg ser frem til at være leder for et godt
team af medarbejdere, som knokler for
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at bringe evangeliet til Danmarks børn,
fortæller den kommende landsleder.
- Jeg glæder mig til at være en del af et
arbejde, som er præget af begejstring

Om Brian Nissen
Brian Nissen er 38 år, gift med
Rita og far til Samuel på godt to
år. Han bor i Løsning, der ligger
mellem Vejle og Horsens. Brian er
opvokset i Hjordkær i Sønderjylland. Senere gik han på Børkop
Højskole og flyttede derefter til

- Jeg tænker på lederudrustning og
lederinspiration. Ansatte i DFS kan
ikke nå alle børn, så vi skal være super
skarpe på at udruste andre med redskaber og inspiration.

Aarhus, hvor han læste teologi
på Aarhus Universitet og Menighedsfakultetet. I 2007 blev han
uddannet cand.theol. I tre år var
han ungdomskonsulent i IMU, og i
de sidste fem år har han arbejdet
som lærer på Grejsdalens Efterskole i Vejle.

TEMA: HJÆLP TIL TROSOPLÆRING

INVESTÉR I DIN FAMILIE
Her kan du se en række materialer, som DFS
anbefaler til trosoplæring. Børn har brug for tydelige kristne forældre! Du kan læse mere om
alle materialerne på soendagsskoler.dk
Hjælp til at sætte ord på svære ting
Kristen Pædagogisk institut har udgivet
pjecer af forskellige forfattere, der giver
viden og mod til at tage svære ting op
i samtale med børn og unge over køkkenbordet. En måde at tage hinanden
og livet alvorligt på.

Hvordan fortælle sine børn om Gud?
Børn og skilsmisse
Børn og sorg
Børn, unge og medie
Hvordan tale med børn og unge om sex?

i Øst- og
Dinefterskole
Sønderjylland!

www.grejsdalens.dk

TEMA: HJÆLP TIL TROSOPLÆRING

Henvis til viden, når det er svært selv
at sætte ord på
Forældre ved ikke alt – og alt er ikke lige nemt
at tale med egne børn og unge om, men vær
god til at vise den hen til steder, hvor de kan
finde svar – eller sæt dig ned og find svaret
sammen med dem.
AdamogEva.dk – ærlig og fordomsfri oplysning
og vejledning om sex og samliv

Det er vigtigt at bruge tid sammen
En indføring i børneopdragelsens ædle kunst,
hvor et af nøgleordene er respekt for barnet.
Bogen er fyldt med konkrete eksempler og
kommer rundt om mange vigtige emner.
Tid til børn

Få automatisk hjælp til trosoplæringen
hvert halve år
Børnenes dåbsklub sender bøger,
cd’er, m.m. til medlemmerne to gange
årligt. Medlemskabet, hvor der sendes
én pakke til dåbsdagen og én til den
halvårlige dåbsdag, er for børn 0-12 år.
Børnenes dåbsklub

Undgå at skræmme børnene væk fra Gud
En vigtig bog, som viser os faldgrupper, vi kan
havne i – og hvordan vi undgår dem. Tips til at
rumme børn og unge i menigheden og bevare
dem som kristne.
Når troen bliver for trang

Tør vise kærlighed – og tør sige undskyld
Børn forstår ikke altid den måde, forældre
viser dem kærlighed på. Kend dit eget og dine
børns kærlighedssprog. Det sammen gælder
det at sige undskyld – og det at gøre det på en
måde, så barnet føler sig set og elsket.
Kærlighedens 5 sprog for børn
Undskyld på 5 sprog
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Ønsker du konkrete anbefalinger?
Kontakt materialekonsulent Lissen på
lissen@soendagsskoler.dk eller 8698
8574 hvis du ønsker yderligere anbefalinger til fx familiebibler, andagtsbøger
eller højtlæsningsbøger.
Se også materialer.soendagsskoler.dk

TEMA: TROSOPLÆRING – INTERVIEW

Personlig bøn og lovsang er vigtige ingredienser, når familien Præstholm har aftenandagt.
Familien består af Daniel, Anja og børnene Levi, Lea og Elias. Foto: Anette Ingemansen

VI HAR FÅET ET STØRRE ANSVAR
FOR BØRNENES TROSOPLÆRING
Anja og Daniel Præstholm vil gerne deres børn det bedste. Derfor hører
de om Jesus, de beder og lovsynger sammen
Af Anette Ingemansen
Interview
På Læsøvej 10 i Grindsted er det helt almindeligt, at man går ind uden at ringe
på og bare siger hej.
- Det er vigtigt for os, at vores hjem er
et åbent sted, hvor man dumper ind,
fortæller Anja og Daniel Præstholm, der

har børnene Levi, Lea og Elias.
- Vi ønsker at være åbne om vores tro
på Jesus, og det vil vi gerne give videre
til vores børn. Vi tror på, at vores børn
kan se, at vi holder fast i troen, siger
Daniel, og Anja tilføjer:
- Som forældre har vi et kæmpe ansvar
for, at børnene lærer at tro på Jesus. Vi
vil gerne give vores børn det bedste, så

de bliver udrustet til at klare livet.
Anja arbejder som pædagog i Bøgballe
Vuggestue, og Daniel er ungdomskonsulent i IMU, og det giver nogle skæve
arbejdstider, som gør det til en udfordring at opbygge rutiner i hverdagen og
trosoplæringen.
- I går kom jeg først hjem klokken
halv seks, og Daniel skulle ud af døren

klokken seks. Jeg skulle opfinde noget
aftensmad og smøre madpakker. Jeg
fik ikke læst aftenandagt med børnene,
men lige bedt en lille bøn og sagt godnat.
Sådanne aftener hvor man er træt, er der
ikke meget, som lykkes, fortæller Anja.
Livsnerven
Parret beskriver en aften, hvor det lykkes.
- Så er vi begge hjemme, og der er tid
og ro til, at vi først synger nogle sange,
så læser vi en andagt for børnene.
Bagefter beder vi en bøn og slutter med
fadervor og synger igen nogle sange,
forklarer Daniel.

“Vi tror på, at vores børn
kan se, at vi holder fast i
troen.”

- Sange fylder meget, fordi vi selv holder
af at synge. Det er ikke kun børnesange,
men også lovsange. Vi synger ikke bare
de samme ti sange, men vi synes, at det
er dejligt at kunne variere. På den måde
kommer vi til at tænke over, hvad vi synger, og det snakker vi med børnene om.
- Vi prioriterer også bønnen sammen
med børnene, hvor vi nævner venner og
familie og andre bedeemner. Vi betragter bønnen som livsnerven i samværet
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og i forhold til
Gud, og det er
vigtigt, at det
bliver personligt, for at
børnene selv
kan lære at
bede.
Vær åben om troen
- Det er vigtigt for os, at vi kan snakke
åbent om troen, så vi ikke omgås den
som noget blufærdigt. Hvis der opstår
en situation, griber vi det til at snakke
om tro. For eksempel påskedag snakkede vi meget om, hvad der skete, da
Jesus opstod fra de døde. Det var børnene, der ledte samtalen ved at spørge,
fortsætter Daniel.
Parret er selv opvokset med, at deres
forældre tog dem med til kirke og i
missionshuset, så den praksis giver de
videre.
- Vi fik Levi, mens vi kom i IMU i Aarhus,
og vi tog ham med til møde. Børnene
er med mange gange, når der er møde i
missionshuset, og så putter vi dem. Det
gør, at børnene har nemt ved at falde
ind, og de elsker at være der, hvor det
sker, siger Anja og Daniel.
De er meget bevidste om, at deres
ansvar for at oplære deres børn i den
kristne ikke er blevet mindre med årene.
- Som forældre kan vi ikke mere forvente, at de får det andre steder. Derfor

Anja og Daniel anvender
andagtsbogen Mig og Gud,
der er udgivet på Lohse Forlag. Deres ældste søn Levi er
med i forlagets dåbsklub.

har vi et større ansvar, forklarer Daniel.
- Det er også én af grundene til, at vi er
nogle stykker, som starter en børneklub
op i missionshuset efter sommerferien,
slutter Anja.

Betydning for troudviklingen
på en skala mellem 1-100
Tabel fra DFS’ nye magasin om tros
oplæring, Guldkorn, der henvender
sig til forældre
Drenge Piger
Mor

81

74

Far

61

50

Præst

57

44

Kirkeligt ungdomsarbejde

30

30

Bedsteforældre

30

29

Konfirmandundervisning

26

26

Venner

22

29

Bibelen

24

25

Skole med kristent fællesskab
Musiklinje

Boldlinje

5 linj

www.s-e.dk
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RID MED PÅ BØLGEN
TAG PÅ DJURSLANDS EFTERSKOLE!

Dannelsesrejser – 9. kl tager til NY, USA – 10.kl tager til Israel

Vil du med - stadig ledige pladser til august!

FARVEL TIL LANDSLEDER

VI SKULLE HAVE DFS
PÅ RET FODE IGEN

Bent Molbech Pedersen har haft otte år
som landsleder med gode og svære tider
Af Anette Ingemansen
Interview
Efter otte år på posten som landsleder
for Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler er Bent Molbech Pedersen på vej
mod en ny fremtid som forstander for
Djurslands Efterskole. Han har været
rigtig glad for at have stået spidsen for

en organisation, hvor ledere tænker meget positivt om at lave gode og spændende aktiviteter for børn.
- Jeg har oplevet fællesskabet i DFS som
en stor styrke. Jeg har været rigtig glad
for at komme rundt i landet og opleve
det lokale arbejde, hvor alle brænder
for at børnene skal lære Jesus at kende,
fortæller landslederen.

Nu bliver det de unge på Djurslands Efterskole, som kommer til at nyde godt af Bent
Molbech Pedersens evner. Her er han i sving på en missionskonference i marts.
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- Det har betydet meget for mig, at vi
sammen har kunnet vende udfordringer og glæder og mærke den store
opbakning og positive tilgang til et DFS
i forandring.
Men arbejdet har også budt på store
udfordringer.
- I 2012 havde vi en økonomisk krise,
der førte til opsigelsen af fire medarbejdere. Det var svære måneder, fordi
der bestemt ikke var brug for færre
hænder i DFS. Vi måtte sige farvel til
dygtige medarbejdere i en organisation, hvor tro, liv, kald, venner, fritid og
kollegaer ofte smelter sammen, forklarer Bent Molbech Pedersen.
- Så fulgte en tid, hvor vi skulle have
DFS på ret fode igen. Vi skulle have
medarbejdere og frivillige med videre
ind i en ny tid, hvor vi skulle sætte retning med færre hænder og ny strategi.
Han glæder sig over, at det på mange
punkter er lykkedes.
- Vi har fået en sund økonomi, og der er
ny optimisme i organisationen, slutter
Bent Molbech Pedersen, der begynder
på Djurslands Efterskole den 1. august.

Der var livlig aktivitet om bordet, hvor nye
materialer blev præsenteret.

GENERALFORSAMLING I DFS

– GOD MAD OG SPÆNDENDE SNAKKE
24. april var der generalforsamling.
Landsudvalgets formand Dorte Krogh
Eriksen sagde TAK til alle – på alle
poster – og kom med nedslag fra LU’s
beretning: 2014 var et godt gaveår, inkl.
en enkelt større arv og 700.000 fra IMgenbrug – men mht. DUF-støtten ligger
vi på kanten til at gå 600.000 ned i årligt
tilskud. Brugerundersøgelsens resultater indgår i Strategi 2020, og snakke ved
bordene gav nye idéer til arbejdet.
Der blev også tid til at sige tak til Bent
Molbech Pedersen, som fremlagde sin
sidste årsberetning som landsleder.

Han fremhævede, at der er nødt til at
være voksne, der råber børnenes sag op.
Skolereformen påvirker DFS mindre end
først antaget. Til gengæld er der pres fra
kommuner på religiøse foreninger, når
de søger aktivitetstilskud. DFS overdrog
en af disse sager til DUF, som i alliance
med advokater har sendt et notat til
samtlige kommuner.
2014 var også året, hvor Børnefrøserien
blev afsluttet, der var Inspirationskonference, vi nåede 500 emner på legekasse.
dk – og meget andet. Der sker noget i
DFS!

ANDAGT

To lønposer venter …
Hjælp os med at finde to konsulenter til hhv. Nordjylland og Sjælland.
Bed for at de rette må melde sig på
banen, men vær også opmærksom i
dit netværk og prik folk på skulderen
– måske er det din opfordring, der
skal til!
job.soendagsskoler.dk
25 år i DFS
Reception for DFS-konsulent og
materialeansvarlig Lissen Margård
Bendix Jensen lørdag 15. august 14-17
i Søften sognegård. Kom og vær med!

Dorte Krogh Eriksen takker en berørt
landsleder for snart otte år i front for DFS.

NÅR ”ALVERDEN” ER
DERHJEMME!
”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen.”
Mark 16,15
Det er vigtigt at drive mission – gå ud i alverden – gå langt væk,
for alle skal høre det fantastiske budskab som Bibelen giver os.
Mange af os forbinder ”alverden” med langt væk. Eller i hvert fald
som dem der ikke kender Jesus.
Men hvad nu, hvis ”alverden” er hjemme hos os selv? Hvad nu
hvis disse ord af Jesus også gælder vores egne børn, børnebørn
eller fadderbørn?
Når det glæder børn som vi har en tæt og forpligtende relation
til, handler det måske ikke altid kun om de mange ord vi får sagt
om Jesus. De har også brug for at se et kristenliv i praksis. Jeg kan
stadig mærke den helt specielle fornemmelse jeg fik i kroppen,
når min bedstefar nævnte mig i sin bøn. Eller når jeg sad ved
siden af min far til møde og ”spanden” gik rundt. Der kom altid
noget i. Det gjorde indtryk på en lille pige. Og hvorfor var det næs
ten umuligt at springe familieandagten ved middagsbordet over?
Hvad vil vi give vore børn med i livet? Hvordan vil vi oplærer dem
til et sundt kristeligt liv? ”Alverden” er også derhjemme!
Dorte Krogh Eriksen
Formand for Landsudvalget i DFS

bed for ...
•	at forældre må få visdom og naturlige anledninger til at fortælle
deres børn om Jesus
•	at forældre må få hjælp og støtte, så deres liv og gerning vidner
om et liv i relation med Gud
•	at børn i Danmark må blive ledt hen til sundt kirkeligt arbejde,
så de vokser og bevares i troen
Læs mere om bøn og bønnenetværket på boen.soendagsskoler.dk
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Nye medlemmer af landsudvalget
- Jens Edvard Vammen er 53 år og
bor i Himmerland. Arbejder som
pedel og alt-mulig-mand på Blå
Kors Rold Skov i Arden. Han er altid
frisk på en ny og måske skør idé
for at gøre en lejr spændende for
juniorerne.
- Karen Nebel Møller er 44 år og bor
i Bøgballe. Hun er gift med Leif og
arbejder som pædagog på Bofællesskabet Skærvebo/Annexet i Løsning.
Karen har været ansat som konsulent i DFS og er mangeårig lejrchef
på JuniorStreet på Skovgårde Bibelcamping.

Fotos: Knud Kanne Jensen

NY PARKOUR-BANE
PÅ KJELSØ LEJREN

- Majbrit Lund Jessen er 33 år
og bor i København, hvor hun er
butikschef i Bethesdas Boghandel.
Hun sidder i kredsbestyrelsen for
DFS Hovedstaden og har tidligere
været leder i børneklub og på sommerlejr.

Har man ikke været forbi DFS-drevne
Kjelsø lejren de seneste år, så er den
i dag ikke til at kende mere. For to år
siden blev en ny flot hovedbygning
indviet. Sidste år kom en aktivitetspark
med bl.a. frisbee-golf og krolf. Nu er en
parkourbane indviet med professionelle
udøvere.

Stor tak til Kirsten og Kirsten
- Kirsten Borg har været med i LU siden 2006 og har også været medlem
at Forretningsudvalget. Kirsten bor i
Holstebro og er bioanalytiker.
- Kirsten Nikolajsen blev valgt til LU i
2009 og har fra været med i strategiarbejdet frem mod 2014 – og senest
frem mod 2020. Kirsten bor i Skjern
og er lærer.

- I dag kræver det mere end en
bibelhistorie for at få børns opmærk-

somhed, udtaler projektleder Erik
Bertelsen.
- Derfor har Kjelsø lejren løbende gjort
sit aktivitetsprogram mere attraktivt.
Det bliver samtidig lettere at lokke
klassekammerater med, når der står
andet end bibeltimer på programmet.
Som en bonus bliver lejren interessant
at leje for lokale skoler, når der ikke lige
er DFS-lejr.

NOTER

KALENDER

Godly Play i praksis
Anne Marie Najbjerg fra Børnehjørnet i
Vinderslev sender billeder fra deres første
Godly Play-dag i Børnehjørnet – det gik
over al forventning! Børnehjørnet havde
inviteret blandt andet menighedsrådet,
og tirsdagen efter var folk fra byen inviteret med.

Godly Play er en oplagt formidlingsform
til børneklubber, men alle aldre får noget
med, når fortællingen står i centrum med
de enkle teknikker fra Godly Play. Kom selv
på et intensivt kursus i København 15.-16.
august.

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
15. august:
25 års reception for Lissen,
Søften sognegård
20. - 22. august:
Godly Play kursus, København

DFS viser flaget!
Vi skal som organisation hele tiden tale
børnenes sag og råbe højt, at trosoplæring er det vigtigste i verden! Derfor er
vi med, når ligesindede mødes – fx på
Landskursus for kirke- og kulturmedarbejdere 18.-20. maj og Menighedsrådsmedlemmernes årsmøde 29.-31. maj.
Lørdag den 13. juni holdt Indre Mission
årsmøde. Normalt har DFS en stand, men
ikke i år. Derfor var det vigtigt – og rigtig godt gået – at så mange hjalp os med
at gøre det synligt, at børnene er kirkens fremtid! Kirkens Forum i september er
næste store satsning.
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25. - 26. september:
Kirkens Forum, Fredericia
kirkensforum.dk

De fleste arrangementer kan
du læse mere om på
soendagsskoler.dk
- ellers spørg på
kontakt@soendagsskoler.dk
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CECILIE, KAREN OG DANIEL SER MANGE
FORDELE VED AT HØRE OG LÆRE OM
KRISTENTROEN DERHJEMME
Af Anette Ingemansen
Interview
Det bedste ved at vokse op i kristent hjem er ifølge
14-årige Cecilie bønnen ved måltiderne.
- Så kan jeg lige nævne, hvis jeg har noget, som jeg
ønsker, der skal bedes for, og så gør vi det, fortæller Cecilie. Ved siden af hende sidder Karen på 13
år og Daniel på 12 år.
- Det bedste er, at jeg har det naturligt med i alt
det, jeg laver, siger Daniel.
Alle tre er vokset op hjem, hvor deres forældre
ønsker, at de skal om livet som kristne.
- Vi kommer i Logos, i kirke, beder til bords og
inden vi skal sove, fortæller de tre.
Kan snakke om Jesus
Cecilie er glad for, at hun kan snakke med sin mor
og far.
- Det er rigtig godt, at jeg kan tale om Jesus med
mine forældre, hvis jeg går med nogle tanker eller
har spørgsmål om troen, siger hun. Daniel nikker:
- Efter jeg var i kirke, spurgte min far, om jeg forstod, hvad præsten talte om, og så fik vi en snak.
De er enige om, at det er godt at have den kristne

tro med i skole.
- Det er en god
bagage, for jeg
har en anden
indstilling til
nogen ting, og
det er naturligt
for mig at hjælpe
andre, forklarer
Daniel.
Veninden spørger
- Jeg ser lysere på
tingene, fortsætter Cecilie.
Cecilie, Daniel og Karen kommer
- Alle i klassen
i junior- og teenklubben Logos i
ved, at jeg er
Børkop ved Vejle.
Foto: Anette Ingemansen
kristen, og nogle
kalder mig meget
kristen, fordi jeg beder. Jeg bliver ikke mobbet,
fordi jeg tror på Jesus. Det er godt.
Karens bedste veninde i skolen er ateist.
- Hun har ikke noget imod, at jeg snakker om min tro
på Jesus. Hun spørger faktisk til det, og så er det meget godt, at jeg ved noget om Bibelen, slutter Karen.

