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Velkommen til nye klubber!
Messy Church,  
Nørre Løgum Kirke

Vi er nu 335 klubber i DFS.

Slip glæden løs
Børn er gode til at glæde sig og fantastiske til at lade sig 
begejstre. Bare giv et barn en æske flødeboller og sig, at de 
må spise, til de revner. Så ved du, hvad jeg snakker om. 

Men vi voksne er måske lidt mere tilbageholdne med 
glæden. Der er jo så mange hvorfor’er og hvis’er. Mens 
børnenes glæde springer som propperne af champagne, så 
trækker vi voksne ofte på skulderne og konstaterer, at ”de 
jo også bare er børn” – underforstået: De skal nok møde 
livets alvor, når de bliver ældre. Og helt rigtigt. Det skal de 
nok. Men måske kunne vi lære noget af børnene? Den umid-
delbare glæde. Jubelen. Begejstringen. Det er børn gode til. 
Og vi kunne sætte os på knæ, ned i børnehøjde og lade os 
smitte af glæden og begejstringen fra de små. 

Her i bladet kan du læse om, at Evigglad de seneste par år 
har været direkte årsag til, at der er startet fire nye bør-
neklubber i Danmark. Halleluja! Det er jo på alle måder 
fantastisk. 

Kom så - lad os slippe glæden løs sammen!

BRIAN NISSEN
Landsleder i DFS



NYT FRA LANDSKONTORET

GULDKORN - SÅ DU DET 
OG FIK DU DET LÆST?
I sommer uddelte DFS magasinet 
Guldkorn: Få et, så et - om at formidle 

troen til sine børn. Det er allerede 
blevet læst af mange og er beregnet 
til uddeling fra klub, kirke og lejr. Ma-
gasinet skal inspirere forældre til at 
formidle den kristne tro i børnehøjde 
- forældrene er nemlig de vigtigste i 
forhold til børnenes tro. 

Guldkorn er gratis pga. sponsorater. 
Du betaler kun porto - fx koster en 
kasse med 125 stk. 110 kr. i porto. 
guldkorn.soendagsskoler.dk–  OM AT FORMIDLE 

TROEN TIL SINE BØRN

ER TROEN EN 
PRIVATSAG? 

RELATIONERNE I 
FAMILIEN

AT BEDE  
SAMMEN

DELT  
GLÆDE

4 14 20 24

GULDKORN
FÅ ET, SÅ ET

GRATIS
MAGASIN FRA 
DANMARKS  

FOLKEKIRKELIGE  
SØNDAGSSKOLER

FÅR DU VORES 
NYHEDSMAIL?
Hvis du modtager en vores nyheds-
mails, har du måske lagt mærke til 
et nyt design? Vi er gået over til et 
nyt system, og du må meget gerne 
tilføje os til din kontaktbog eller på 
anden måde sørge for, at mailen 
ikke havner i ”Promoveringer” eller 
”Spam” i dit mailprogram.

Hvis du ikke modtager mail fra os, 
skal du endelig tilføje dig til en af 
vores seks nyhedsmails på hjem-
mesiden!

Husk, at historier ude fra landet 
altid modtages med TAK. Send til 
henrik@soendagsskoler.dk – gerne 
med billeder.
nyhedsmail.soendagsskoler.dk

InsPiRationsdaG
Hvis du synes, at Messy Church lyder 
spændende - eller allerede er i gang 
med det i kirken eller missionshuset 
- så kan du komme til Inspirations-
dag og få inspiration og værktøjer til 
at starte eller videreføre en Messy 
Church.

Der er Inspirationsdag i Birkerød 
7/11, Silkeborg 9/1-16 og Odense 
16/1-16.

Alle dage koster 300 kr. inkl. forplej-
ning og er fra 9.30 til 17.00
inspirationsdag.messychurch.dk
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www.grejsdalens.dk

efterskole i Øst- og
Sønderjylland!Din

Besøg os på 

DEN 27. SEPTEMBER KL. 13-17
Se mere om os på facebook og www.hestlund.dk

 

Besøg os på 

DEN 27. SEPTEMBER KL. 13-17
EFTERSKOLERNES DAG

Kokkelinje 
– lær alt om 

gastronomi og ernæring

Fodboldlinje 
– udlev drømmen om et fodboldliv

– med Frank Kristensen og 
Thomas Sommer som trænere

Skyggevej 21 • 7441 Bording
www.hestlund.dk

5 Linjer
Kunst & Design

Musik & Performance
Idræt & Adventure

Gastronomi & Ernæring
Fodbold

Efterskole med nærvær 
og kristen holdning.

Efterskolernes_Dag_2015_Annonce_116x92.indd   1 21/08/15   09:02



INDSAMLING

Støtter søndagsskolerne med stil
På Haderup Bibelcamping støttede Hen-
ning Larsen Søndagsskolerne med sit 
hår. Han fik lavet en smuk frisure og for 
hver 10 kr., der blev doneret, skulle han 
beholde frisuren i et kvarter. Han endte 
med at gå med den i lang tid …

Solgte 750 lodsedler
På en anden bibelcamping, Hjal-
lerup, havde juniorerne god grund 
til at være stolte efter at have solgt 
750 lodsedler på under 1 time. Der 
er nok ikke nogen, der kan slå det, 
men du kan stadig nå at prøve: 
Lodsedler må sælges indtil 31. 
oktober – bestil på  
lodsedler.soendagsskoler.dk

Min gave til børnene
Vi har kigget på, hvor vores gaver kom-
mer fra. Mange støtter via gavebreve og 
månedsgaver, og faste aftaler bety-
der rigtig meget for økonomien i DFS. 
Men vidste du, at det også er muligt at 
betænke DFS testamentarisk? Sidste år 
blev DFS betænkt med en enkelt testa-
mentarisk gave, men det er langt fra til-
fældet hver år. Derfor lancerer DFS snart 
en ny arv og testamente-kampagne: 
Min gave til børnene: Min arv – min tro. Vi håber, at mange vil støtte Jesus til 
børnene med deres arv. Ønsker du en snak om arv og testamente, så kontakt 
landskontoret på 8227 1361 (økonomiafdelingen).
testamente.soendagsskoler.dk

GAVE-STATUS

2015
1.363.046  KR. 

De 1.363.046 kr. er indsamlet 
fra 1/1 - 31/8 2015 

TAK for enhver gave! 
stoet.soendagsskoler.dk 

MobilePay: 3050 4054
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TEMA: EVIGGLAD

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 børne-
klub. 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 børne-
klub, fortæller DFS-konsulent Rudolf 
Larsen, der kører med Evigglad.

LOKAL OPBAKNING TIL 
EVIGGLAD ER VIGTIG
Evigglad har hjulpet fire klubber i gang 
– men der er brug for flere ledere

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



- 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 børneklub-
ben kan være.

Nøglen er flere ledere
Rudolf har også Evigglad med på bibel-
camping, lejre, skoler og markeder – og 
når klubber begyndte efter sommerfe-
rien.
- 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 lede-
re i gang med en klub, så bliver endnu 
flere børn nået, forklarer konsulenten, 
som efterlyser flere ledere.

- 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 Evig-
glad, kan konsulent Rudolf Larsen 
kontaktes på tlf. 2673 0780 eller  
rudolf@soendagsskoler.dk 

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

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 DFS-
konsulent 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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Musiklinje
Boldlinje

Skole med kristent fællesskab

www.s-e.dk
5 linjefag

– oplev eleverne, oplev lærerne, oplev Bent. 
Mærk livet og pulsen på Djurslands Efterskole til 
Efterskolernes Dag søndag d. 27.september kl.13-17. 

Bent kender du! 
Han er blevet teenager. Arh, tæt på ... 
men han er nu forstander på Djurslands 
Efterskole. Mød ham og os alle...

På Djurslands Efterskole kan du vælge mellem Sportslinje, 
Musiklinje eller lave dit eget mix af valgfag. Design selv – ja det 
kalder vi det, når man gerne vil krydre sit eget ophold. Smart, ik’? Besøg os og find vej på Besøg os og find vej på djurslands.dkdjurslands.dk



TEMA: EVIGGLAD

EVIGGLAD FIK EN GOD 
MODTAGELSE I SKIVE

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!

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-

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? spør-
ger 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, fortæl-
ler 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.
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NÅR VI KØRER IGEN TAGER 
LOKALE OVER

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 Diderik-
sen og lokale ledere fra DFS og Indre 
Mission er i fuld gang med at stå ved 
de forskellige aktiviteter i skolegår-
den 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. For-
bønnen er det allervigtigste i arbejdet. 
Det må vi aldrig glemme. Det er det, 
som driver det hele.

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

TEMA: EVIGGLAD



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.

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.

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 Søndags-
skolerne, 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.

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 Ca-
milla. 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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DFS ANBEFALER

Når Evigglad er kørt er det rart at have materiale at falde tilbage på
Alle skal have chancen for at høre om det evige glade budskab fra Bibelen. 
Derfor har DFS udgivet serierne Børnefrø og Juniorfrø.

Bagest i Børnefrø-bøgerne er der en oversigt, som vi har opdateret online, så 
ugerne i Børnefrø 1-3 følger kirkeårets højtider.  
Gå ind på bornefro.soendagsskoler.dk og download Plan for Børnefrø efterår 
2015 – forår 2018. Følg vores forslag til tekstplan og du kommer godt rundt i 
hele Bibelen … og rammer emnerne til årets højtider.

Fuldstændig fri er sommerens bestseller
Lyt, dans og syng med når Gospel-kids med 
12 nye sange bruser ud af højtaleren i bilen, 
stuen eller på et af børneværelserne:

Engang skal jeg få at se
en vej af guld, hvor jeg hører til
Der bor min himmelske far,
der har jeg en plads, som står klar.

Sæt cd’en på i klubben og kirken eller giv den til kusinen …
Materialet består af en cd (149,95), singback-cd, nodehæfte, inspirations-
hæfte og en usb-pind med koreografi. Det kan købes enkeltvist eller i en 
sampakke (850,-). Find musikvideoen Alt er muligt på Youtube – en sang, der 
giver lyst til mere.

Ønsker du konkrete anbefalinger?
Kontakt materialekonsulent Lissen på 
lissen@soendagsskoler.dk eller 8698 
8574 hvis du ønsker yderligere anbefa-
linger til fx materialer til brug i hjem, 
klub og kirke.  
Se også materialer.soendagsskoler.dk

Hvordan snakker man om døden?
I denne lille bog på 30 sider møder vi 
bedstefar, der fortæller sit barnebarn 
Amalie om livet i himlen. I himlen er 
vi anderledes. Men vi kan godt kende 
hinanden. Vi får en ny krop, hvor der 
ikke er noget, der gør ondt eller knirker 
eller bliver slidt. En billedbog til de 
4-7-årige om et svært, men nødvendigt 
emne, der giver børnene mulighed for 
at få svar på nogle af de spørgsmål, de 
har om døden.
Nedsat til 50,-



SUPERFRØ-KAMPAGNE

KENDER DU 
SUPERFRØ?
Superfrø er DFS’ børneblad til de 4-9-årige 
med bibelfortælling, opgaver, konkurrencer, reportager 
og meget mere. Vitserne må vi endelig ikke glemme!

Abonnement
Superfrø koster 145,- for et helt år (8 blade)
Bestiller I som klub eller kirke flere end 5 abonnementer, 
er der op til 20 % rabat 

PS: Julenummeret er ekstra tykt og mange bestiller en 
ekstra sending til uddeling – husk det ;-)

Bestil på superfroe.soendagsskoler.dk

Af Lene Bøndergaard
Redaktør af Superfrø

Tag lige Superfrø frem, og kig det igen-
nem. Læs lidt i det, løs en opgave og 
grin lidt af vittighederne. Nu har du en 
lille fornemmelse af, hvad Superfrø er. 
Superfrø er også en mulighed for dig, til 
at være med til at give det største til de 
mindste. 

I klubberne er det dejligt at kunne give 
børnene noget med hjem. En god anled-
ning til at børn og forældre kan sætte 
sig sammen med noget. Men også et 
blad, som børnene selv kan sidde med. 
Superfrø skal også passe ind i de hjem, 
hvor Gud ikke er så kendt. Vi synes, vi er 
blevet ret gode til at ramme og rumme 
det hele. Det vil også være super at se 
flere kirker have bladene til børnene 
under eller efter gudstjenesten.

Bibelteksten og de kreative ting er også 
en god mulighed til klublederne, fx til 
højtlæsning for børnene. Skriv sammen 
med børnene en klubhilsen til bladet, 

for at vise andre hvad der sker i deres 
klub. Det vil vi blive SÅ glade for!

Hvorfor sender vi så Superfrø med  
Små skridt i dag?
Det gør vi, fordi I er DFS ude i landet. 
I er med til at bede for, snakke om 
og støtte DFS. Nogle af jer kender 
Superfrø, andre gør ikke. Superfrø er 
ikke kun et blad, som klubberne eller 
kirkerne kan lave abonnement på. Det 
kan du også. Det koster kun 145 kr. for 
8 blade. Det er også en god julega-
veide. Så får børnene den direkte i 
postkassen, når den er udkommet. Det 
er da fedt.

- Hvor meget vejer du? spurgte Dennis´ kammerat.
- 31 kilo med briller, svarede Dennis.
- Med briller? gentog kammeraten, det er vel ikke 
så vigtigt?
- Jo, for hvis jeg ikke har briller på, kan jeg ikke se, 
hvad der står på vægten! svarede Dennis.
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TEMA: EVIGGLAD

EVIGGLAD ER BLEVET 
KIRKENS TILBUD TIL BØRN
Søndagsskolernes satsning med Evigglad har gjort, 
at mange børn i Danmark har hørt om Jesus

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

Af Anette Ingemansen
Interview

- Evigglad er en succes. Det er lykkedes 
at fortælle rigtig mange børn om Jesus, 
og der er kommet nye klubber til, for-
tæller 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 søndags-
skole – 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.

Evigglad blev delt
Gennem årene er konceptet bag Evig-
glad 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 

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 ka-
talysator for opstarten af nye klubber. 
Den kører de steder, hvor der er lokale 
ledere, som ønsker hjælp til opstarten 
af en klub.

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



Evigglad har sat tydelige spor flere ste-
der 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 børne-
klub. 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 mulig-
hed, fortæller Dorte Møller Hansen, der 
er leder i børneklubben Gud og leg. 
- Navnet har børnene selv valgt i en nav-

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

PR er vigtigt
Efter sommerferien skulle vi til at starte 
selv. Vi fik lærerne på skolen til at om-
dele A4-papirer i 0.-4. klasse. Det havde 
vi fået lov til. Vi satte også plakater op 
i Brugsen. Og nu er programmet for bør-

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 menig-
hedsrådet til at rykke ind i et aktivitets-
hus, de har, hvor der også foregår andre 
lokale arrangementer.
- De kan bare godt lide at komme. Vi har 
klub hver 14. dag, men børnene siger 
nogle gange, at det er træls, slutter 
Dorte. De vil hellere hver uge.

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

Næste stop din by?
I Kværkeby uden for Ringsted er der en teenklub og en børneklub, som er resulta-
tet 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 juledukke-
teater. 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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DFS TIL ELSA-KONFERENCE 

European Lutheran Sunday School Asso-
ciation (ELSA) er et samarbejde mellem 
søndagsskoler i 14 europæiske lande.  
- Hvert tredje år holder vi konference, 
og denne gang var det i Săcele nær 
Brasov, Rumænien, en uge sidst i juli. 
Det var oprindelig meningen, at kon-
ferencen skulle holdes i Ukraine, men 
situationen der betød at vi måtte lægge 
konferencen et andet sted. Bl.a. derfor 
var vi ikke nær så mange som vi plejer, 
fortæller Bjarne Gertz Olsen, der på 
konferencen blev genvalgt som formand 
for ELSA for en treårig periode.

Alle piger kender Elsa som den ældste søster med de magiske kræfter 
fra Disneys Frost-film. Men hvad er ELSA? Og hvad laver DFS i Săcele?

- Det var en rigtig god konference, og 
vi tog alle hjem virkelig tændte for 
søndagsskolens arbejde. Det er dejligt 
at møde engagerede mennesker, der 
brænder for at børnene må høre evan-
geliet.

Inspirerer hinanden
- Der er altid sat tid af, til at alle landene 
kan fortælle om udviklingen de seneste 
tre år. DFS hører til sværvægterne, når 
det gælder materialer, men vi kan sag-
tens lære af de andre, fortsætter Bjarne.
- Det var fantastisk at høre et land som 

 Doreen Rosser fra den lutherske kirke i 
England var en af dem, der inspirerede 
med nyt materiale.

Slovakiet, det hjertelag de har. Her 
hører søndagsskolearbejdet direkte 
under kirken og de har et stort fokus 
på børnene. Udfordringen er jo at møde 
barnet der, hvor det er. Det er også 
vigtigt at tænke familien med, slutter 
Bjarne, der holdt en gudstjeneste i den 
lokale lutherske kirke.

Hvis forholdene tillader det, vil næste 
konference i 2018 være i Ukraine.

ELSA er et søndagsskolenetværk, 
som blev stiftet på bibelsk og 
evangelisk-luthersk grund i 1996. 
Murens fald havde gjort erfarings-
udveksling aktuel, da søndagsskole-
arbejdet havde været forbudt under 
kommunismen, nogle steder i 70 år.



ANDAGT

SE MENNESKERS NØD
Til vores aftenandagt ombord på sømandsmissionens skib Bethel  
hørte vi beretningen om opvækkelsen af enkens søn i Nain (Luk 
7,11-17).
 
Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde: »Græd 
ikke!« Og han gik hen og rørte ved båren. (v13)
 
Jesus kom forbi byen, så den sørgende enke og gjorde hendes 
søn levende igen. Jesus så denne, for ham, ukendte kvinde, han 
så hendes nød og han hjalp hende. På samme måde er der mange 
”ukendte mennesker” rundt omkring i Danmark, både voksne og 
børn, som har brug for Jesu hjælp.
 
Du har i dette blad læst om Evigglad, der kommer med leg, spil og 
glæde. Og det er én af måderne Jesus bruger, for at vise menne-
sker, at han ser dem og ønsker at hjælpe dem. Et smil, et øre der 
vil lytte, en hjælpende hånd, et ord om Guds kærlighed – der er så 
mange måder, hvorpå vi kan vise mennesker, at vi ser dem, fordi 
Gud elsker dem.
 
I disse dage har medierne stort fokus på nogle af de ”ukendte 
mennesker”, nemlig flygtninge/indvandrere, der kommer til 
Europa - og dem skal vi se - men de ukendte er der faktisk altid i 
vores omgangskreds, på arbejdet, på gaden, i klubben og i kirken.
 
Se dem og vis dem Guds kærlighed.

Jørgen Bech Knudsen, Aarhus
Medlem af Landsudvalget

bed for ...
•  at vi må se de “ukendte mennesker” omkring os, 
 så de kan se Gud

•  at Evigglad fortsat må være til velsignelse mange  
steder i landet – og få endnu flere børn med i klub og kirke

•  at Gud må kalde medarbejdere til konsulentstillingerne. 
Læs mere om bøn og bønnenetværket på boen.soendagsskoler.dk

Kage til alle!
Lissens 25 år i DFS blev behørigt fejret 
med taler, gaver, kram og kage. Det 
giver os anledning til at sige stort TAK 
til alle jer, der har arbejdet med børne-
ne i få eller mange år i klubber, kirker 
og på lejre! I fortjener alle sammen en 
stor krammer og et stort stykke kage!

Vil du fortælle mig om Jesus?
DFS søger konsulenter til Sjælland 
snarest muligt! Kontakt landsleder 
Brian Nissen for en uforpligtende 
snak på 8227 1207 / 2818 9525 eller 
brian@soendagsskoler.dk – også hvis 
du har et tip til hvem det ku’ være.
På hjemmesiden kan du læse mere 
om stillingen og se en flyer, som du 
kan downloade og sende rundt i dit 
netværk. 
job.soendagsskoler.dk
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KONKURRENCE

SØNDAGSSKOLELEDERE 
VINDER DRØMMEREJSE

Fem ledere af en børneklub i Tejn på 
Bornholm havde svært ved at tro deres 
egne ører, da de fik overrakt beskeden 
af DFS-konsulent Karen Markussen: De 
havde vundet den årlige konkurrence 
for DFS-klubber tilsluttet DUF, Dansk 
Ungdoms Fællesråd.
- Det er meget uvirkeligt – det kan da 
ikke være rigtigt, lød det fra en tydelig 

bevæget leder, der sammen med fire 
medledere står til at skulle planlægge 
en studierejse til Israel.

Hvert år kan en DUF-klub vinde en 
studierejse til Israel for lederne – eller 
få hele klubben af sted til en valgfri for-
lystelsespark med alt betalt. I 2014 var 
Ølgod Juniorklub i Djurs Sommerland 

Lederne fra Tejn Søndagsskole glæder sig 
til studieturen – og til at fortælle børnene 
om landet, hvor Noa, David og Jesus 
boede for længe siden.

En mangeårig drøm om at se bibelhistoriernes 
land går i opfyldelse

– og i år skal fem ledere i Tejn Søndags-
skole på studierejse til Israel.

De fem ledere fra den lille by på 
Bornholm havde indsendt vedtægter, 
program, kontingenter, referat af ge-
neralforsamling – alt det der skal til for 
at være en DFS-klub foreningsopbygget 
under DUF. Der var 172 andre klubber, 
der havde gjort det samme, men heldet 
var altså med Tejn!

Det er en drøm, der er gået i opfyldelse. 
Lederne glæder sig til at se de steder, 
de uge efter uge fortæller børnene om. 
En studietur til det land, hvor langt de 
fleste af Bibelens historier foregår, 
skal gøre bibelhistorierne endnu mere 
levende for børnene i klubben.

Kontakt din lokale konsulent, hvis du vil 
vide mere om at blive foreningsopbygget.
konsulenter.soendagsskoler.dk

Søndagsskolerne laver hvert år en 
lodtrækning blandt sine DUF-klub-
ber for at tilskynde og takke ledere 
for at lave det foreningsopbyggende 
arbejde, som årligt giver DFS over 3 
mio. i DUF-tilskud via tipsmidlerne. 
Lidt over halvdelen af DFS’ klubber 
er DUF-klubber.



Anne-Grethe øver sig i formidlingsformen 
på kurset i august.

KALENDER
25. - 26. september:  
Kirkens Forum, Fredericia 
kirkensforum.dk

7. november:  
Messy Church Inspirationsdag  
Ansgar Missionshus, Birkerød 
inspirationsdag.messychurch.dk

9. januar 2016:   
Messy Church Inspirationsdag  
Hjørnestenen, Silkeborg

16. januar:  
Messy Church Inspirationsdag  
Betania, Odense

Januar - april: 
Gospel-kids Festival 
København, Bornholm, Jylland 
gospel-kids.dk

27. - 28. februar: 
Godly Play-kursus, Aarhus 
godlyplay.soendagsskoler.dk

18. - 20. august: 
Godly Play-kursus, Hotel Hebron 

Læs mere på 
soendagsskoler.dk  
 - eller spørg på 
 kontakt@soendagsskoler.dk

FLERE OG FLERE 
BRUGER GODLY PLAY
Anne-Grethe fra Falster blev jubilæumskursist

Da certificerede kursusledere i Godly 
Play, sognepræst Erik Holmgaard og 
tidl. konsulent og souschef i DFS, Inger 
Nørgaard, gennemførte seneste kursus, 
var det bl.a. med kursist nr. 100.

Inger Nørgaard interviewede Anne-
Grethe Langergaard Andersen, kirke- og 
kulturmedarbejder i Nykøbing Falster:
- Jeg havde hørt meget godt om Godly 
Play. Jeg blev tændt af formidlingsmå-
den og måtte simpelthen lære det, fordi 
det er en metode, der fortæller ”ren” bi-
belhistorie uden at skulle bruge en helt 
masse omveje for at nå ind til kernen.

- Jeg kan bruge det jeg har lært på kur-
set til børneklub, juniorklub, minikon-
firmander - men også som frivillig i en 
børneklub i KFUM og KFUK, fortæller 
Anne-Grethe.
- Mine forventninger er til fulde ind-
friede. Kurset var veltilrettelagt, med 

relevant og brugbar undervisning. Mate-
rialet er så gennemarbejdet, at jeg kan 
hvile i at bruge det!

Obs! Vær opmærksom på, at kurset i ja-
nuar 2016 er blevet rykket til 31. marts 
- 2. april 2016.

18  |  19

SKAL DU MED?



    

Sorteret 
Magasinpost (SMP)
ID: 42754Afs.: Korskærvej 25, 7000 Fredericia

Af Anette Ingemansen
Interview

- Det er sjovt at prøve alle aktiviteterne i skolegår-
den, 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.

NOGLE GANGE LÆSER 
JEG I BIBELEN
Tre veninder fra Aakjærskolen i Skive var glade 
for Evigglads besøg


