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Børn har brug for en person 
at bede til og ikke en idé

Uden bøn er 
alt forgæves

Gud har styr på det 
når jeg ikke har

TEMA Bøn

Februar 2016
7. årgang
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Et helligt sted
’Tag dine sandaler af, for det sted du står på, er hellig jord.’ 
Sådan sagde Gud til Moses, da han viste sig for ham i den 
brændende tornebusk. Hellig jord. Eller måske var det bedre 
at bruge udtrykket ’helligt sted’. Jeg tror, de fleste af os 
kender det, at man har et helt særligt sted. Det kan være en 
bænk, man har siddet og spist mange is på; en særlig stol i 
stuen, som man ofte har siddet og læst bøger i; et feriested, 
man har besøgt mange gange. Eksemplerne er utallige – og du 
har sikkert også et sted, som du forbinder med noget særligt. 

I bogen Bøn forandrer (Forlagsgruppen Lohse, 2002) fortæller 
Bill Hybels om noget, som også kunne være et helligt sted. 
Nemlig det sted, hvor man holder sin andagt og er i bøn til 
Gud. Bill Hybels slår på tromme for, at man finder det helt 
særlige fysiske sted, som man altid vender tilbage til, når 
man skal have en stille stund med Gud. Her på mit kontor 
har jeg en stol, som jeg plejer at sætte mig i, når jeg læser i 
Bibelen og beder for DFS og alt arbejdet ude i landet. Det er 
mit hellige sted. Hvor mon du har dit hellige sted? Hvis ikke 
du har et, så vil jeg hermed varmt anbefale dig at få et.

BRIAN NISSEN
Landsleder i DFS



NYT FRA LANDSKONTORET

NÆSTE STORE SATSNING: KIRKEFRØ 
I Danmark er der over 2.000 sogne-
kirker, der til hver gudstjeneste følger 
kirkeårets to tekstrækker. Kirkefrø I 
og II vil gøre det nemt for kirker – og 
andre der ønsker at følge kirkeåret – at 
lave kirke for børn. Kirkefrø vil være 
det mest omfattende materiale på om-
rådet og den første bog til 1. tekstræk-
ke vil være klar i god tid før kirkeårets 
start 1. søndag i advent 2016.

- Vi har store forventninger til 
kirkernes modtagelse af Kirkefrø, 
udtaler materialeansvarlige Lissen, 
der står i spidsen for et stærkt hold, 
der lige nu er i fuld gang med at ud-

vikle den første bog og de tilhørende 
online hjælpemidler.

- Vi synes selv, at det er et utrolig 
godt tilbud. Kirkerne kan glæde sig 
meget til det!

1

FØRSTE DAG PÅ ARBEJDE

Elisabeth Holdensen begyndte som 
DFS-konsulent efter nytår og er kom-
met godt i gang i DFS. Hun er gået til 
sagerne med krum hals og har i løbet 

af de første dage efterladt et indtryk af 
en arbejdsom konsulent, der er dygtig 
til at se og lytte til de lokale ledere.

- Det har været rigtig spændende at 
komme i gang. Jeg oplever arbejdet 
som meget meningsfyldt - og jeg 
glæder mig helt vildt til at være med 
til at skabe endnu mere engagement 
og glæde i børnearbejdet i Nordjylland 
sammen med alle de lokale kræfter, 
udtaler Elisabeth, der afsluttede sin 
allerførste arbejdsdag med at deltage 
i et lokalt kredsbestyrelsesmøde.
elisabeth.soendagsskoler.dk

JuniorSportsCamp er for de 
10-14-årige juniorer, der i uge 26 
kan få et fantastisk ophold på fod-
bold- eller håndboldskole i kombina-
tion med juniorlejr. I år foregår det 
på Hestlund og Skrødstrup Eftersko-
le, hvor både baner og faciliteter er i 
top. Tidligere topscorer og angrebs-
træner for FC Midtjylland, ’Farlige 
Frank’, er blandt de engagerede træ-
nere. Tilmelding åbnede 1. februar. 
Flyer og plakat kan downloades på
sport.soendagsskoler.dk

FARLIGE FRANK 
TRÆNER PÅ
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På Djurslands Efterskole mener vi, at 
alle mennesker er unikt skabt af Gud
– også teenagere!

BEGRIB
GRIB OG

Vi vil fremelske den enkelte elevs potentialer og rumme dem. 
Uanset overbevisning, i trygge rammer! Vælg imellem sportslinje, 
musiklinje – eller tag det bedste fra alle hylder på Design-selv linjen.

Oplev mere på djurslands.dk

S k r ø d S t r u p  E f t E r S k o l E
- Nord for randers

» World Wide
» Volley
» Fodbold
» ridning

Linier:

internationaLe 
projekter 
& rejser:

S k r o d S t r u p . d ktj E k  h j E m m E S i d E N !

»Sierra leone
»drieStar college

»Skitur (norge)

- Væks t fo r li vet!



INDSAMLING

Tak for gaverne i 2015!
Opgørelsen for 2015 er endnu ikke gjort 
endeligt op, men efter alt at dømme ser det 
ud til, at året holdt budgettet. Støtte fra DUF-
tipsmidler faldt ikke som frygtet, og det kan 
vi takke de mange i klubberne, der sørger for, 
at vi opfylder foreningskravene. Vi er taknem-
melige for alle givere og ser med stor fortrøst-
ning frem på et godt gaveår i 2016. Gavmild 
støtte, forbøn og frivillige gør, at vi kan fortsætte med at give det største til de 
mindste, fra 2016 med to ekstra konsulenter, Elisabeth og Michael.
stoet.soendagsskoler.dk

Landsgaveindsamling
Mange børn i Danmark hører aldrig om Jesus. Andre 
ønsker et sted, hvor de kan lære ham bedre at kende. 
Derfor er DFS er sat i verden og derfor har vi ved-
lagt en indsamlingsliste i dette nummer. Tak om du 
vil bruge tid på at spørge venner og bekendte om 
en gave til Danmarks børn. Om nødvendigt kan du 
downloade ekstra indsamlingslister på
landsgave.soendagsskoler.dk

Vindere af klub- og sælgerkonkurrencerne
Hvert år sælger DFS lodsedler. Salget dækker en DFS-konsulent på fuld tid, og 
giver også en del til klubberne – 6 kr. pr. lod. Lodsedler sælger ikke sig selv, og 
derfor er vi afhængige af de mange engagerede, der gør en kæmpe indsats. En 
tilbagevendende gulerod er konkurrencerne, hvor hhv. børn/juniorer og klub-
ber kæmper om at sælge flest.

Elias Thomsen fra Byrum solgte flest, nemlig 149 stk. Imponerende! Elias har 
fået et gavekort til Fona på 1.000 kr.
Af de andre, der har solgt over 100 har vi udtrukket to vindere: Linda Sterk fra 
Ansager og Victoria Hansen fra Ans. De har begge modtaget et gavekort til 
Fona på 500 kr.

Vinderne i klubkonkurrencen er Asp Søndagsskole, Børnetimen i Hjordkær og Hin-
nerup Gospel-kids. De har alle tre vundet 1.500 kr. til en ekstra sjov dag i klubben.

TAK for indsatsen i 2015! Vinderne er blevet kontaktet. Fra 11. april kan lod-
sedler for 2016 bestilles på lodsedler.soendagsskoler.dk

GAVE-STATUS

2016
88.721,66 KR.

De 88.721,66 kr. er indsamlet 
fra 1/1 - 12/1 2016 

TAK for enhver gave! 
stoet.soendagsskoler.dk 

MobilePay: 3050 4054
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Mange børn i Danmark hører aldrig om Jesus. Andre 

børn ønsker et sted, hvor de kan lære ham bedre at 

kende. Derfor er DFS sat i verden! Og derfor spørger 

vi frimodigt om en god landsgave igen i år. 

TAK for din hjælp, engagement og støtte!

INDSAMLINGSLISTE
Landsgaven 2016
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TEMA: BØN

Af Anette Ingemansen
Interview

- Det er ekstremt tillidsskabende for 
mennesker, at vi ved, at vi ikke bare 
sender bønner ud i universet, men at 
der er en personlighed, der lytter. Det 

gør, at vi beder til nogen og ikke til 
noget, forklarer Michael Thomsen, der 
er præst i Skævinge på Sjælland. Han 
er desuden formand for Danmarks 
Folkekirkelige Søndagsskoler og har 
i mange år haft børneklub i præste-
gården.

- Børn har brug for personer og ikke 
idéer at bede til, understreger præsten.
- Det er min erfaring, at børn ikke 
tvivler på Gud, hans eksistens og på 
Guds gode vilje. En konfirmand sagde 
engang, at det hun elskede ved bøn, 
var, at man kunne fortælle Gud alt, for 
han sladrer ikke.
- Jeg tror faktisk, at børns umiddelbare 
forhold til Gud er som til deres forældre. 
De kan bede om alt, men de får ikke 
alt. Når børn beder til Gud, er de meget 
konkrete. De beder også om det, der 
går dem på. De er overbevist om, at Gud 
hører og svarer, også selv om de ikke 
altid kan forstå det.

Gud svarer med Guds svar
Det er vigtigt, at Gud bliver forkyndt 
som en far, der lytter.
- Børn forstår bedst i billeder, under-
streger Michael Thomsen og pointerer, 

BØRN HAR BRUG FOR 
PERSONER AT BEDE TIL 
OG IKKE IDÉER
- Børn kan godt forstå, at deres himmelske far har større magt end 
deres far derhjemme, siger Michael Thomsen, der er præst 

Bøn i Bibelen
Første gang bøn beskrives: 1. Mosebog 4,26
Sidste gang: Åbenbaringen 22,20
Antal bønner: 650
Antal besvarede bønner: 450
Bønner du selv kan be’:
2. Mosebog 33,13
Salmernes Bog 51,1-8
Jonas’ Bog 2,2-9
Matthæus 6,9-13
Filipperbrevet 1,9-11



at børn godt kan kende forskel mel-
lem deres far derhjemme og Gud far i 
himlen.
- De kan godt forstå, at deres himmel-
ske far har større magt end deres far 
derhjemme. De kan forstå, at deres far 
hjemme svigter, men sådan er Gud ikke. 
Jeg tror, at børn både har et billede af 
Gud, som tager kærligt hånd om dem, 
men at det er også er en far, man ikke 
bare taler til, som det passer én.

Desværre kan et barns tillid til Gud gå i 
stykker af oplevelser, det møder i livet. 
Men tilliden kan genopbygges.
- Man kan kun genfinde tilliden ved at 
overgive sig til Gud som det magtes-

løse barn. Man kan kun genfinde den 
ved at lade Gud være Gud og lade ham 
genskabe tillidsforholdet inden i sig, 
og når man accepterer, at Gud svarer 
med Guds svar og ikke et svar, vi har 
bestilt.
- Vores bøn er til Gud er ofte en bestil-
lingsseddel, vi sender af sted, forklarer 
præsten.

Jeg er i slægt med Gud
Han forklarer, hvad det vil sige at blive 
Guds barn.
- Det er at erkende, at det altså er Gud, 
der har retten og magten. Det er at 
erkende, at jeg hører til hos Gud, som et 
barn hører til i familien. Det vil sige, at 
jeg ikke er slave eller arbejder af Gud. 
Jeg er barn af Gud, for jeg er i slægt med 
Gud. Jeg bor ikke bare i Guds hus, men i 

hans hjerte, så har jeg lov til at sige alt 
til Gud. Og jeg har lov til at have en tro 
på og en forhåbning om, at han hører 
alt, og han gør det alt sammen som 
den far, der ved bedre end mig, slutter 
Michael Thomsen.

“Børn kan godt forstå, at 
deres himmelske far har 
større magt end deres far 
derhjemme”

Michael Thomsen er præst og har i mange 
år haft en børneklub i præstegården.
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UDEN BØN ER ALT FORGÆVES
DFS har et bønnenetværk, hvor mennesker beder for 
arbejdet med at fortælle børn om Gud

Netværket startede, da DFS 
havde Bønnens år i 2011.
P.t. er 46 med i netværket.
Har du lyst til at være med kan 
du tilmelde dig på
boen.soendagsskoler.dk
Her kan du også finde inspira-
tion til bøn og indsende bedeem-
ner på en online formular.

Svend Erik Sørensen fra Bredballe er 
en af dem, der regelmæssigt modtager 
mail fra bønnenetværket. I 15 år var han 
leder i en klub i Brejning, på et tids-
punkt med et halvt hundrede børn.
- Jeg glæder mig over, at der er nogen 
i søndagsskolerne, der fører arbejdet 
videre. Jeg har haft nogle dejlige år i 
søndagsskolerne, og det at være med i 
bønnenetværket er en måde stadig at 
være aktiv på. Børnene skal møde Jesus 
– det er alfa og omega. Hvis ikke der er 
nogen, der beder, så er alt arbejdet for-
gæves. Det er vigtigt at bede om visdom 
til dem, der har med børnene at gøre.

Jette Sund er koordinator for netværket 
og sender hver 14. dag bedeemner ud. 
Jette fortæller, at der kan være forskel 
på, hvad man i netværket har hjerte for.
- Det er forskelligt, hvordan modta-
gerne beder for takke- og bedeem-
nerne. En fra netværket fortalte, at 
han særligt bad for de DFS-kredse, der 
blev nævnt. Andre beder for alle emner, 
hver dag. Nogle deler dem selv op i 
løbet af ugen.

Brug for bøn
- Der er altid brug for forbøn og derfor 
også altid plads til flere i bønnenetvær-

Bøn virker. Bønnenetværket gør det enkelt med konkrete bønneemner.

ket. Det er vigtigt arbejde, der gøres 
rundt om i hele landet. Det er derfor, du 
skal være med i netværket: Bøn virker, 
siger Jette, og fortsætter:
- Når du er med i netværket modta-
ger du hver 14. dag en ny mail med 
forskellige takke- og bedeemner. Det 
er det, du siger ja til ved at være med 
i netværket. Vi følger ikke konkret op 
på bønneemnerne, men har kontakt til 
en ansat i DFS, som ved lidt mere om, 
hvad der rører sig ude i landet. På den 
måde rykkes nogle emner fra bede- til 
takkeemner. Indimellem modtager jeg 
også takke- og bedeemner fra netvær-
kets medlemmer, slutter hun.

Det er uforpligtende at være med på 
mail-listen og man kan hoppe af net-
værket når som helst.

TEMA: BØN



TEMA: BØN

BØN PÅ DAGSORDENEN
Jesus lærte os fadervor, så inspiration til bøn er ikke et nyt fænomen. 
Her er materialer, som DFS anbefaler som hjælp og tilskyndelse til bøn

En bedeterning er en god måde at hjælpe 
børn, forældre og klubber i gang med bøn-
nens store gave. Slå med terningen og bed 
den bøn, der vender opad. Bedeterninger-
ne fås i tre udgaver med hhv. bordbønner, 
godnatbønner og bønner for dagen.
Træ. 60 kr. pr. stk.

Godnatbønner er med sine korte bønner 
og klassiske godnatsange oplagt til at 
hjælpe børn og forældre i gang med 
bønnens gave. Glade tegninger gør bøn-
nen til noget spændende og livgivende 
for de mindste.
14 sider i bidevenligt materiale. 79,95 kr.

Kære Gud … hør lige her er en børne-
bog med bønner under overskrifter 
som Godmorgen, Spisetid, Dagen i 
dag, Tak osv. Bønnerne inspirerer 
børnene til at se, hvor meget vi kan 
takke for og bede Gud om. Farvestrå-
lende tegninger og letlæste bønner 
gør bogen oplagt til familiens små og 
lidt større børn.
128 sider. 129,95 kr.

Hæng et trækors med fadervor på væg-
gen, så børn og juniorer bliver mindet 
om bønnen og får den med i livet.
12 x 20 cm. 60 kr.

Der er mange ting, som gør, at vi har 
svært ved at samle tankerne, når vi be-
der. En hjælp til koncentration kan være 
noget konkret, vi kan se og mærke. Dette 
håndkors er en oplagt idé til juniorer og 
teenagere. Opfordr til, at korset ligger 
et synligt sted, der kan minde om, at de 
altid kan bede til Gud.
4,5 x 7 cm. 45 kr.

Bed med, når 
hele Danmark 
beder en bøn 
for DFS, arbejds-
grene og arbejde 
lokalt og i kred-
sene. Download 
en månedsoversigt 
med bedeemner for 
2016 og følg med i årets gang. Bønnen er 
livsnerven bag alt DFS’ arbejde.
A4 til print. Gratis.

Find materialerne på soendagsskoler.dk

Januar
Tak for: at vi bliver Guds børn i dåben.

Bed for:

• opstart efter ferien i klubber

• kredse og ansatte: Sønderjylland- og Sydvestjyl-

landskredsene

• Messy Church inspirationsdage (9. og 16.)

• konsulentsamling i Fredericia (26.)

• Gospel-kids Festival i Kbh. (29.-30.)

• DFS’ blade og deres udvalg

• opstart af Evigglad

• DFS’ økonomi 

• DFS’ kollekt i folkekirken (fra d. 3. og fremad)

• Danmarks børn og familier.

Februar
Tak for: Bibelen og Guds ord til os i dag.

Bed for:

• børn og forældre, vi møder i klubberne

• kredse og ansatte: Skjern- og Lunderskovkred-

sene

• DFS’ materialer og deres udvalg

• Messy Church - udvalg og arrangementerne

• Gospel-kids Festival, Åkirkeby (27.-28.)

• DFS’ økonomi (Landsgaven; til og med april)

• DFS’ kollekt i folkekirken (til og med d. 7.)

• landets konfirmander og minikonfirmander.

Marts
Tak for: Guds kærlighed og Guds omsorg for hvert 

menneske.

Bed for:

• lederne i klubberne

• kredse og ansatte: Fredericia/Kolding-, Vejle- og 

Givekredsene

• LU og LU-mødet (4.-5.)

• DFS’ ansatte på medarbejderkonference (7.-9.)

• Godly Play-kursus (31.-2/4.) Diakonhøjskolen, 

Århus

• DFS’ økonomi (Landsgaven; til og med april)

• DFS’ indsamlingsprojekt til Indien

• at børn og deres familier må møde påskens 

budskab. 

April
Tak for: at Jesus døde og opstod for vores skyld.

Bed for:

• lokale sommerlejr- og bibelcampingsteams

• Gospel-kids Festival, Hedemølle Efterskole (8.-9.)

• konsulentsamling og generalforsamling i DFS (15.)

• LU og LU’s møde med ansatte (16.)

• kredse og ansatte: Århus- og Randers/Djursland-

kredsene

• DFS’ økonomi (Landsgaven; til og med april)

• børn og voksne med etnisk baggrund i Danmark

• familier i Danmark.

Maj
Tak for: Helligåndens og hans gerning i dag.

Bed for:

• formidlingen af bibelen i ord og handling

• kredsbestyrelser og DFS i IM-regioner 

• kredse og ansatte: Midtjyllands Børnekreds og 

Holstebrokredsen

• inspirationskonference for børne- og juniorledere, 

Grejsdalens Efterskole (21.)

• LU og LU-mødet (27.-28.)

• DFS’ økonomi

• Den danske folkekirke, ansatte og dens arbejds-

felter.

Juni
Tak for: at vi må fortælle videre om Jesus til vores 

næste.

Bed for:

• klubbørn, der aldrig bliver bedt for

• efterårets programlægning i klubberne

• forberedelse til årets lejre og bibelcampings

• kredse og ansatte: Lemvig- og Sallingkredsene

• IM-årsmøde på Mørkholt Strand Camping (3.-5.)

• DFS konsulentdag (13.)

• JuniorSportsCamp på Skrødstrup og Hestlund 

Efterskoler (26.-1/7)

• Sang og musik-lejr, Frøstruphave (26.-1/7)

• salg af Børnefrø og Juniorfrø

• DFS’ økonomi

• danske familier i skilsmisse. 

Juli
Tak for: at vi har bønnens gave, bedenetværket og 

Guds nærvær.

Bed for:

• lokale hjem med problemer som økonomi, alko-

hol, sygdom, osv.

• kredse og ansatte: Thy- og Morsøkredsene

• afholdelse af lejre og bibelcampings

• lodseddelsalget og DFS’ økonomi

• at landets skolebestyrelser og menighedsråd må 

varetage børnenes behov.

August
Tak for: at vi bor i et frit land, hvor vi må fortælle 

bibelhistorier for børn.

Bed for:

• opstart i klubber og den nye sæson

• kredse og ansatte: Hobro-, Han Herred- og Vest-

himmerlandkredsene

• lodseddelsalget og DFS’ økonomi

• opstart af Evigglad

• Godly Play-kursus, Hotel Hebron, Kbh. (18.-20.)

• LU, LU-mødet og LU’s møde med kredsbestyrel-

sen (26.-27.)

• DFS’ indsamlingsprojekt til Indien

• kristne lærere og pædagoger.

September

Tak for: at Jesus vil være børn og voksnes ven.

Bed for:

• konsulentsamling, Skjern (12.-14.)

• klubbernes PR og syn for at få flere med

• kredse og ansatte: Ålborg- og Vendsysselkredsene

• lodseddelsalget og DFS’ økonomi

• freden i Danmark og i hjemmene.

Oktober
Tak for: at mange vil være med til at give Jesus til 

børnene.

Bed for:

• klubbens miljø og samværet

• kredse og ansatte: Svendborg-, Assens- og Oden-

sekredsene

• lodseddelsalget og DFS’ økonomi

• salget af Kirkefrø

• skolerne i Danmark – særligt bøn for faget kri-

stendom/religion.

November

Tak for: at vi har håb om livet på den nye jord.

Bed for:

• lokale DFS-arrangementer

• kredse og ansatte: Sydsjælland-, Falster-, Hol-

bæk/Vestsjælland- og Østsjællandkredsene

• LU og LU-mødet (5.) 

• DFS konsulentsamling (14.)

• DFS’ kurser og deres udvalg

• registreringsarbejdet med DUF i klubberne

• DFS’ økonomi – samt arbejdet med medlemsre-

gistrering

• landsorganisationer, der varetager børnenes tav 

i Danmark.

December

Tak for: at Jesus kom til jorden som verdens frelser.

Bed for:

• planlægning af forårsprogrammet 2017 i DFS’ 

klubber og søndagsskoler

• lokale juleafslutninger

• kredse og ansatte: DFS Hovedstaden og Bornholm

• DFS’ ledelse og landskontorets arbejde i det nye år

• registreringsarbejdet med DUF i klubberne

• DFS’ økonomi

• DFS’ indsamlingsprojekt til Indien

• landets julegudstjenester – især for børnehaver 

og skoler.

ÅRETS TAKKE- OG BEDEEMNER 2016

- for lokalt arbejde, landsarbejdet og børn i Danmark

Læs mere om bøn og bønnenetværket på boen.soendagsskoler.dk
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TEMA: BØN

BØNNEN GAV BIRTHE SVAR
I børneklubben i Ringkøbing hjælper bønnen ledere og børn

Børneklubben i Ringkøbing består af 14-15 børn og en god flok ledere. De mødes onsdage 18.30 til 20.

Ellen på ni år bliver tryg af 
at bede til Gud.

Af Anette Ingemansen
Reportage

Det er en livlig flok børn, der er samlet 
til børneklub i missionshuset i Ringkø-
bing den 20. januar. Børnene sidder på 
gulvet med lederne imellem sig, og et 
par af børnene foreslår et par sange. De 
beder sammen, inden lederen Anette 
Noer fortæller bibelhistorie. Bagefter 

går de uden for i sneen og leger, at de 
smugler bibler. Det hele sluttes med 
saft og kage.
- Vi har det rigtigt hyggeligt sammen, 
men det er også vigtigt for os, at bør-
nene oplever, at det er en kristen klub 
med bibelfortælling og bøn, fortæller 
Anette.
- Vi vil gerne give børnene et personligt 
forhold til Gud gennem bibelhistorie 
og bøn. Børnene skal opleve, at Gud er 
nærværende i dag. Det giver en tryg-
hed, at man kan bede til ham, hvis man 



- Vi vil gerne give børnene et personligt forhold til Gud gennem bibelfortælling og 
bøn, siger Anette Noer, der er leder i børneklubben i Ringkøbing.

Birthe bad til Gud, om hun skulle være 
leder i børneklubben.

for eksempel står i et frikvarter i skolen 
og har brug for det.

Birthe blev leder
I klubben kan børnene nogle gange 
komme med bedeemner, og de beder 
også for nye ledere.
- Vi oplever, Gud hører bøn, for vi har 
fået de ledere, vi har skullet bruge, 
forklarer Anette.
Én af dem er 68-årige Birthe Phil, der 
hjælper til et halvt år, mens en anden 
leder har orlov.
- Jeg bad til Gud, om han ville være med 

i, om det skulle være mig. Så fik jeg 
det sådan, at det skulle jeg, fortæller 
Birthe.
Bønnen i børneklubben betyder meget.
- Det giver en vidunderlig tryghed, 
fordi børnene ved, at de kan sige ting 
til Gud, og han hører bøn, siger hun, 
der er vokset op i et hjem, hvor bøn-
nen fyldte.
- Bønnen betyder meget for mig, 
for det jeg møder på min vej, kan 
jeg fortælle til Gud. Det behøver jeg 
ikke bære selv, og værdien af det er 
ubeskrivelig.

Jeg er ikke alene om det
Ellen på ni år er rigtig glad for at kunne 
bede med de andre børn i børneklub-
ben.
- Det gør det nemmere at bede, at jeg 
ved, at der er andre, som beder ligesom 
mig, så er jeg ikke alene om det, for-
tæller Ellen. Hun har lært noget om at 
bede ved at gå i børneklub.
- Det er godt at bede, hvis man nogen 
gange er lidt bange, siger Ellen.
- Det betyder meget for mig at bede til 
Gud. Jeg bliver rigtig glad, og jeg føler 
mig meget tryg.

Fotos: Anette Ingemansen
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TEMA: BØN

INSPIRATION TIL BØN
Ledere i klubber har mange gode idéer til bøn på 
kreative måder – vi har spurgt nogle af dem …

Charlotte Møller Laursen fortæller om 
deres erfaringer med bøn i juniorklub-
ben Stjerneglimt i Videbæk:

- De er en 15 stykker fra 3.-6. klasse 
og efter hver aften trækker de hinan-
dens navne fra en spand. Gennem hele 
ugen går de så med lappen i lommen 
og kan bede for hinanden. I starten var 
der nogle, der ikke ville bede for en af 
det modsatte køn eller for en, de ikke 
så godt kunne lide. Men så fik vi en 
snak om det, fortæller Charlotte, der er 
kasserer og DUF-kontakt i klubben, og 
fortsætter:

- For nogen tid siden havde vi en aktivi-
tet en aften, hvor vi lavede en bønnebog 

med alle ugens dage. Børnene skulle 
selv tegne eller skrive det, de ville 
bede for. Vi havde først snakket om, at 
der gerne måtte være en blanding af 
takke- og bedeemner. Efterfølgende 
fik de bønnebogen med hjem. Mange 
havde den liggende under hovedpuden 
og gav udtryk for, at de var glade for 
den. Det er godt med noget konkret.
- Også små børn kan bruge bønnebo-
gen. Fx kan du bede forældrene om at 
give børnene billeder af familien med. 
Så klistrer i billederne ind på ugens 
dage, og de små børn kan se, hvem de 
skal bede for.

Du kan finde skabelonen til bønnebo-
gen på legekasse.dk

Charlotte fortsætter:
- Vi har go’ erfaring med bøn. Ofte sætter 
vi os i en rundkreds, og holder hinanden i 
hånden. Børnene beder en sætning eller 
to højt, hvorefter de giver sidemanden et 
klem. Det er selvfølgelig tilladt at springe 
over og bare klemme videre uden at bede 
højt. En leder starter og afslutter.

- En sidste ting, vi jævnligt bruger, er 
forbøn for hinanden, hvor vi sidder i 
mindre grupper og sender en kuglepen 
på rundtur. Når du modtager kuglepen-
nen, siger du dit navn højt. Du tæller 
langsomt til 30, mens de andre beder 
for dig, inde i sig selv. Når du har talt til 
30, giver du kuglepennen til sidekam-
meraten, som siger sit navn højt.



Simone Skødt var to år, da hun lavede 
denne bønnetallerken i legestuen i 
Lystrup. Den er god til de børn, der 
lige har lært at klippe og klistre. Skriv 
’Kære Gud’ eller ’Tak Gud for’ øverst og 
’Hilsen [navn]’ nederst. Hav en masse 
kulørte blade og reklamer med. Evt. 
billeder af familien. Og så er det ellers 

bare at komme i gang med at klippe ud 
og få en snak om det, børnene vælger.

Simones mor fortæller, at en flip-flapper 
er et hit blandt børn.
- Vi har brugt det både på Skovgårde 
Bibelcamping og i Lystrup Børneklub. 
Børnene er meget glade for det, fortæl-
ler Berit Skødt.

Find vejledning på legekasse.dk ved at 
søge på flip-flapper.

En kristuskrans er et armbånd med en 
række perler, der repræsenterer for-
skellige betydninger og bønner. Janne 
Bergkvist Lillelund bor i Vejle, hvor hun 
til en sankthansaften arrangerede en 
familieaften med et kristuskransløb. 
- Det blev modtaget rigtig godt. I stedet 
for en båltale, der jo mest er til de 
voksne, delte vi os op i hold med alle 

generationer. Der var bønnestationer 
og poster undervejs med håndgribe-
lige ting, vi skulle gøre sammen. Vi fik 
meget positive reaktioner og der blev 
megen snak i grupperne, fortæller 
Janne, der også er forfatter til bønne-
bogen Kære Gud … hør lige her.
- Hvis andre skulle være interes-
serede i konceptet, kunne man lave 
en kristuskrans i stort format, fx af 
papmache-perler, man laver sammen 
med børnene.
Find udførlig vejledning på legekasse.dk

På legekasse.dk kan du ved at søge på bøn finde flere af 
de omtalte idéer – og mange andre.
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Hjallerup

Mørkholt

Haderup

Lystruphave

Sundeved

Valby

HadsundHurup

Fårevejle

Skovgårde

Bornholm

Sdr. Felding

Tullebølle

Holmsborg

BIBELCAMPING
Ferie, fordybelse og fællesskab

Pause fra  
hverdagen
Gear ned og blive fyldt på! Indre 
Missions bibelcampinger er fyldt 
med aktiviteter for alle aldre.

Giv børnene mulighed for at få 
nye legekammerater og dig selv 
en chance for den dybere snak. 

bibelcamp.dk

facebook.com/imbibelcamping
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Ferie, fordybelse og fæ
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NY MEDARBEJDER

Som søn af tidligere konsulent og 
souschef i DFS, Inger Nørgaard, har 
Michael bogstavelig talt fået søndags-
skolearbejdet ind med modermælken. 
Familien flyttede fra Brande til Hoptrup, 
da Michael var otte.
- I 1998 fik jeg arbejde på Kristelig Han-
dicapforenings bofællesskab Elmebo 
i Slagelse, og har boet der lige siden, 
fortæller Michael, der er uddannet 
pædagog og i fire år har været souschef 
i en børnehave.

- Det jeg får brug for som ny i DFS er 
benzin på bilen og nye dæk! Jeg vil gerne 
være synlig og en del af det bliver at køre 
ud og besøge klubber og kirker. Komme 
ind på livet af hinanden, så de oplever, at 
de har en konsulent, de kan gå til.
- Jeg er vant til rimelig fast define-
rede arbejdsopgaver, så fra marts får 
jeg brug for at vide, hvad de vigtigste 
opgaver er, hvilke steder, der har brug 
for hjælp. Men jeg er åben for, hvad der 
ligger af opgaver, også fx kursusvirk-
somhed – det synes jeg er spændende. 
Jeg brænder for at få de frivillige sat i 
spil – men allermest har jeg brug for 
opbakning og forbøn. Jeg har stor tillid 
til at jeg ikke skal gå alene – Gud er med 
mig, og han vil udruste mig.

Lang historie i DFS
- Det med at blive DFS-konsulent har 
faktisk rumsteret i hovedet på mig 
siden jeg i marts 2004 kom med i lands-
udvalget. Jeg husker datoen ganske 
tydeligt: Det var dagen før min ældste 
datter blev født. Dengang blev jeg 
spurgt, men tiden var ikke den rette.
Michael sad i LU indtil 2010. Som 
fritidskonsulent har han været med 
til udvalgsarbejde, forkyndelse og 
familiearbejde, ledersparring og leder af 
juniorklubben i Slagelse.

- Jeg startede selv i børneklub og fort-
satte som leder på lejr og i klub. Senere 
blev jeg lejrchef på forskellige lejre på 
Sjælland og var formand for Sorøkred-
sen, dengang den var der.

Glæder sig til sparring
- Relationen er jeg fagligt interesseret i. 
Jeg har en særlig forkærlighed og evne 
til indgå i relationer med dem, de andre 
ikke vil lege med, diagnoser eller ej. 
De erfaringer vil jeg gerne sparre med 
lederne om, fortæller Michael.
- Jeg glæder mig til at komme ud og 
møde lederne og forhåbentlig give dem 
et boost i deres hverdag. Det at vække 
nøden for børnene bliver en vigtig op-
gave – også de steder, fx i kirker, hvor 
vores arbejde ikke står så stærkt.

- Jeg vil inspirere andre, så de kan lave 
børnearbejde, slutter Michael, der har 
tre børn sammen med sin hustru Ida.

BENZIN PÅ BILEN OG NYE DÆK
Michael Nørgaard starter som DFS-konsulent til marts. 
Hør, hvad han har brug for i sit nye arbejde

Der er velkomstfest for Michael i Slagelse 
Missionshus 30. marts 19.30-20.30  
– se mere på soendagsskoler.dk
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Elisabeth Holdensen er konsulent i Dan-
marks Folkekirkelige Søndagsskoler. Hun 
har base i det nordlige Jylland.

GUD HAR STYR PÅ DET, 
NÅR JEG IKKE HAR
Når Elisabeths far bad til Gud, talte han, som om han tænkte højt. 
Det har hun lært meget af

Af Anette Ingemansen
Interview

Elisabeth Holdensen er vokset op med, 
at det var naturligt at bede til Gud. Det 
har haft stor betydning for hendes liv.
- Hver aften læste min far først et 
stykke fra andagtsbogen ’Med Jesus i 

familien’. Bagefter bad han, og vi slutte-
de med fadervor. Jeg lyttede betaget til 
min fars bøn, for jeg syntes, han havde 
et stort og velformuleret ordforråd til 
sine bønner, men samtidig oplevede jeg 
det, som om at han bad til Gud, som om 
han tænkte højt. Det har jeg taget med 
mig, siger Elisabeth Holdensen, der er 

konsulent i Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler.
- Min opvækst med bøn har gjort, at det 
er helt naturligt for mig at bede højt til 
Gud, og det har givet mig en frimodig-
hed til at fortælle Gud alt. Samtidig har 
jeg fået en fred, at Gud er den, der har 
overblikket.

Bøn er at løbe til Gud
Elisabeth betragter bønnen som en god 
gave at have med sig i livet.
- Når jeg oplever noget svært, som gør 
mig utryg, er det oplagt at bede til Gud. 
Når man er træt og bange, søger man 
den, der har ro på og styr på tingene i 
forventning om, at han kan ordne det. 



ANDAGT

RELATION MED GUD 
Vores relation til andre mennesker er meget individuel. Vi har 
forskellige måder at være sammen på i forskellige relationer. I de 
små og nære relationer er alle aktive i samtalen. Her er plads til 
forskellige synspunkter – og de bliver respekteret. Samtidig kan 
vi også nyde stilheden, en stilhed hvor tankerne ikke er tusinde 
andre steder.

I vores relation med Gud er bønnen en samtale med ham. En sam-
tale som praktiseres individuelt, for Gud har en relation til os, på 
hver vores måde. I min bøn ender det ofte med, at det bliver mig, 
der taler til Gud, og ikke omvendt. Jeg giver ikke plads til Guds 
synspunkter og jeg giver mig ikke tid til at lytte til Gud. Jeg giver 
ikke plads til stilheden. Det er noget, jeg har brug for at øve mig i.

Jesus er et godt forbillede på det at bede og søge stilheden. Vi 
hører flere gange, at Jesus gik for sig selv for at bede. Fx gik Jesus 
op på bjerget – og i Getsemane gik han væk fra disciplene. Som 
Jesus må jeg søge stilheden og vende mig til Gud i bøn.

Majbrit Lund Jessen, København Ø
Medlem af landsudvalget

bed for ...
• at alle børn og voksne med tilknytning til DFS må opleve, at   

 samtalen med Gud bliver levende gennem bønnen

• at børnene må opleve bønnen som en personlig samtale  

 og ikke som udenadslære eller trylleremse

• at vi må finde tryghed i, at Gud har styr på tingene  

 – også når vi ikke selv har det. 
Læs mere om bøn og bønnenetværket på boen.soendagsskoler.dk

Og det kan Gud, fortæller hun, der defi-
nerer bøn som at løbe til Gud.
Det har hun gjort mange gange i livet. 
For eksempel da hun som 18-årig lige 
var blevet formand i den lokale IMU-
forening.
- Der var en ældre mand fra Indre Mis-
sion, som sagde til mig: ’Fordi du er me-
get ung, er du afhængig af Gud – og det 
vil du blive ved at være’. Jeg tog hans 
ord til mig. Det gav mig en tryghed i, at 
jeg var sammen med ham, som havde 
styr på det, siger Elisabeth.
- Gud har styr på tingene, når jeg ikke har 
det. Gud går med mig i alt det, der sker. 
Det tilfører mit liv mening, siger hun.

Sangtekster som bønner
Elisabeth er gift med Jonas, og de 
mistede deres første barn i starten af 
hendes første graviditet.
- Det gjorde så ondt, for jeg oplevede, at 
jeg havde mistet noget af mig selv. Jeg 
græd det ud og delte det med min mand 
Jonas og Gud, forklarer hun, der skrev 
om sorgen i en sang.
Elisabeth snakker ofte med Gud ved at 
skrive sange.
- Mine sangtekster er min måde at 
kommunikere med Gud på, hvor jeg 
taler med Gud om det, der optager mig 
eller det, der går mig på. Sange er en 
forlængelse af mit bønsliv, og de giver 
mig fred, opmuntring og afklaring i 
livet, hvis jeg ikke kan gennemskue det, 
fortæller Elisabeth.
- Jeg taler til Gud, som jeg ville gøre med 
en nær ven, jeg sidder sammen med i 
sofaen.
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DFS’ LEJRE

LEJRLIV GIVER LIVSFUNDAMENT

For rigtig mange står oplevelser fra en 
sommerlejr som et af barndommens 
højdepunkter. Livet på en sommerlejr 
former børnene rent menneskeligt. På 
lejrene oplever mange også, at de får 

DFS’ fire lejre ligger ved hhv. Dronninglund, 
Ans, Grenå og Fredericia.

Vidste du, at Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ejer fire lejrbygninger?

et fundament for deres tro på Jesus, 
et fundament, som giver afklaring og 
grundlag at bygge livet på.

Af de mange lejrsteder over hele Dan-
mark ejer DFS de fire: Storskovlejren 
ved Dronninglund, Lærkereden ved 
Grenå, Lyngsbo ved Fredericia og Kjelsø 
lejren ved Ans.

Lejrbygningernes grundlag er at frem-
me lejrliv og aktiviteter, der bygger på 
evangeliet om Jesus Kristus, som givet 
os i Bibelen. 

Lejrene er opstået, når lokale ildsjæle 
har haft en vision om at nå børn og 

Kontakt lejrene
storskovlejren.dk: formand Niels Ravn Christensen
kjelsoe.dk: formand Frits Madsen
laerkereden.org: formand Jan Sørensen
lyngsbo.com: formand Dennis Hartvig Schultz

unge med evangeliet gennem gode lej-
roplevelser. Det er forskelligt, hvor tæt 
de er forbundet med de lokale kredse i 
DFS, men fælles for dem er, at lejrlivet 
og de lokale muligheder er omdrej-
ningspunktet og drivkraften for at have 
et lejrsted.

Lejrliv udvikler børn
Lejrene er vældig populære, og ved 
flere af dem skal du langt hen i kalen-
deren for at finde en ledig uge. På en 
lejr med sin egen og anderledes rytme 
er der grobund for at give et bærende 
livsfundament. Mange har på en lejr 
fundet afklaring i sin kristentro. At 
være med på lejr, i få eller mange dage, 
med leg, fysiske udfordringer, ferie, 
samvær og Guds ord, giver en fanta-
stisk grobund for gode oplevelser.

Book en lejr
Du kan være med til at støtte de lokale 
lejrbygninger ved at bruge dem. Det 
kan også være en privat familiesam-
ling, når lejren er ledig. Alle lejre har et 
online kalender- og bookingsystem.



Korlederworkshop
I forbindelse med Gospel-kids Festival på Hedemølle Efterskole 9. april er der en 
spændende workshop på to sessioner. Du kan vælge mellem forskellige oplæg v. 
Berit Skødt, konsulent i DFS og Gospel-kids, sangpædagog Tove Dahl Andreasen og 
Gospel-kids konsulent Lene Rønne Pedersen. Derefter er der erfaringsudveksling, 
hvor du kan møde andre, der inddrager musik i forkyndelsen.
gospel-kids.dk

Messy Church Inspirationsdage
Til Messy Church kan du komme som du er. Flere og flere kirker og missionshuse bru-
ger konceptet, der involverer alle aldre med aktiviteter, bibelhistorier og fællesspis-
ning. Derfor har der været basis for at holde inspirationsdage i januar flere forskellige 
steder i landet. Der var bl.a. tid til erfaringsudveksling, og det var spændende at høre, 
hvordan Messy Church udfolder sig de forskellige steder.

Der blev uddelt flasker med et skriftsted fra historien om kvinden ved brønden 
(Joh. 4,39) – helt i Messy Church-ånden: En konkret flaske med livgivende vand, 
der illustrerer en bibelsk pointe, som man kan tage med sig.
Læs mere på messychurch.dk

Bestil U13 
på blr.dk

Gå på 
opdagelse 
i Bibelen 
sammen
med mig!

      DU SKAL 
 DA MED!

sport.soendagsskoler.dk

KALENDER
27.-28. februar:   
Gospel-kids Festival, Åkirkeby 
gospel-kids.dk

30. marts:   
Velkomstfest for Michael, 
Slagelse Missionshus

31. marts - 2. april: 
Godly Play-kursus  
Diakonhøjskolen, Århus  
godlyplay.soendagsskoler.dk

8.-9. april: 
Gospel-kids Festival 
Hedemølle Efterskole

9. april: 
Korlederworkshop  
Hedemølle Efterskole

15. april: 
DFS’ Generalforsamling 
Fredericia 

21. maj: 
Inspirationskonference  
Grejsdalens Efterskole 
inspirationskonference.dk

Uge 26: 
JuniorSportsCamp 
Hestlund/Skrødstrup Efterskole 
sport.soendagsskoler.dk

Uge 26: 
Sang- og musiklejr 
Frøstruphave Efterskole 
sangogmusiklejr.dk

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

Læs mere på 
soendagsskoler.dk 
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Rebekka fra Ringkøbing er ni år og ved helt 
præcist, hvad bøn er.
- Jeg kan snakke med Gud, og han hører min 
bøn. Han kan svare på det, jeg siger og spør-
ger om, forklarer Rebekka.
- Nogle gange sætter jeg mig på sengekanten 
og beder en lille bøn, som jeg selv formulerer. 
Bagefter beder jeg fadervor, som mine foræl-
dre har lært mig.
Hun har oplevet, at Gud har svaret på hen-
des bøn.

- Jeg fortalte ham, at jeg havde det lidt 
svært i skolen. Så hjalp han mig til at forstå, 
hvis bare jeg spørger, om jeg må være med 
i de andres leg, så kan de svare ja. Hvis de 
svarer nej, kan jeg spørge nogle andre, un-
derstreger Rebekka. Hun er glad for bønnen 
i børneklubben.
- Det er rart at bede sammen med de andre, 
at de også beder til én Gud, og ikke til andre 
guder. Gud er den rigtige Gud, og det er ham, 
man skal bede til.

GUD HJALP MIG

Rebekka beder nogle 
gange sin egen bøn, 
inden hun skal sove.




