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Du skal nyde for at yde
Rigtig mange små babyer får ustandseligt at vide, at de er 
søde og dejlige. Forældre kan næsten ikke sige det nok. 
Og jeg tror, barnet har rigtig godt af at høre det. Selv om 
de ikke forstår det, så forstår de tonefaldet i forældrenes 
stemme og smilet i deres ansigt. Når barnet bliver lidt 
større, siger forældrene ofte: ”Hvor er du dygtig!”. At være 
sød og dejlig handler om at være. At være dygtig handler om 
at gøre. Hvis større børn får at vide, at de er søde, er det ofte 
kædet sammen med noget, de har gjort. Vore børn lærer 
derfor meget hurtigt, at værdi hænger sammen med ydelse. 
Eller som det også hedder: Du skal yde, før du kan nyde. 
De fleste forældre tænker ikke, at barnet skal yde, før det 
kan nyde forældrenes kærlighed. Men jeg tror desværre, at 
mange børn ofte opfatter det sådan.

Hos Gud er vi elsket, ikke for det, vi gør; men fordi vi er. Han 
lader os nyde, så vi kan yde. Det skylder vi også vore børn, 
at de oplever sig elsket, fordi de er, og ikke for det, de gør. 
Når de nyder forældres kærlighed i at være, ”yder” de meget 
bedre i det, som de skal: være børn.

MICHAEL THOMSEN 
Formand for DFS

Velkommen til nye klubber!
Juniorklub, Høje Taastrup
Gospel-kids Viborg
Messy Church, Karlslunde 
Strandkirke

Vi er nu 336 klubber i DFS.



NYT FRA LANDSKONTORET

KIRKEFRØ 1  
KAN NU FORUDBESTILLES
Kirkefrø-serien giver inspiration til 
at formidle kirkeårets evangelietek-
ster i børnehøjde. Det giver overblik, 
kreative idéer og materialer, som er 
lige til at gå til.

- I Løsning og Korning Kirker satser vi 
hver eneste uge benhårdt på at bringe 
det største til de mindste. Søndags-
skolerne har med Kirkefrø 1 gjort 
netop det arbejde markant nemmere. 

Brian Nissen er ikke længere 
ansat som landsleder for DFS. 
Forhåbentlig kan vi i næste 
nummer af Små skridt præ-
sentere hans afløser. Indtil da 
er konsulent i DFS Berit Skødt 
konstitueret som landsleder. 
Henvendelser til landsledel-
sen rettes til formand Michael 
Thomsen på
mt@soendagsskoler.dk

Gospel-kids har indgået samarbejds-
aftale med LMBU og LM-musik. Nu kan 
kor også tilslutte sig Luthersk Mis-
sions Børn og Unge som bagland, hvor 
det hidtil kun har været Danmarks 
Folkekirkelige Søndagsskoler.
- Jeg er rigtig glad for, at flere kan 
tilslutte sig netværket, så Gospel-kids 
familien kan blive endnu større, siger 

Benjamin Hougaard, der er daglig 
leder af Gospel-kids, som der er cirka 
25 af over hele landet.
gospel-kids.dk

FLERE GOSPEL-KIDS KOR

Materialet er gen-
nemarbejdet og oser 
af kvalitet. Vi glæder 
os allerede til 1. søn-
dag i advent, hvor vi 
kan tage Kirkefrø 1 i brug hos os, udtaler 
Henrik Højlund, sognepræst og formand 
for Evangelisk Luthersk Netværk.
Den første bog til 1. tekstrække vil være 
klar i god tid før kirkeårets start 1. søn-
dag i advent 2016. Kirkefrø 2 udkommer 

i efteråret 2017. Bogen inkl. adgang til 
masser af online hjælpemidler koster 
2.195 kr. Ved forudbestilling før 1. ok-
tober 2016 får man Syng med og cd’en 
Grøn som en abe gratis. Se et eksempel 
fra bogen på kirkefrø.dk
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Der er guld for enden af regnbuen! 
Vi sætter spor hos den enkelte elev – ikke ”bare” som skole, men som 
mennesker! Se dét er personligt guld, ligesom alle de nye venner du får 
som elev. Vi ses for enden af regnbuen... Oplev mere på djurslands.dk

FØR EFTER

FORSKEL!
#dufårguldmedhjem

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

Pengene skal ud og arbejde
På generalforsamlingen blev regnskabet 
for 2015 præsenteret.
- Regnskabet for 2015 så rigtig godt ud, 
både i forhold til 2014 og i forhold til bud-
gettet. Men selvom regnskabet ser godt 
ud, er det fordi, en del af pengene ikke 
er ude og arbejde. Det satser vi stærkt 
på, at de kommer efter sommerferien. 
Vi vil nemlig gerne bruge pengene på at 

ansætte nye konsulenter. Så vi har fortsat brug for både gaver og sponsorater, 
fortæller kasserer i DFS, Erik Vibenholm Christensen.
- Vi er stadig utrolig glade for, at de mange DUF-klubber prioriterer vores DUF-
ansøgning. Den blev sendt af sted her først i juni, og forhåbentlig lander vi 
på et niveau, der svarer til 2015. Det er halvdelen af budgettet, så klubbernes 
indsats her er utrolig vigtig – og faktisk er det ikke så svært, som det måske 
har rygte af.
stoet.soendagsskoler.dk

Vind cheeseburgere!
Hvert år er der engagerede søndagsskolevenner, der hjælper DFS med at 
sælge lodsedler. Salget dækker en konsulent på fuld tid og giver også en del til 
klubberne: 6 kr. pr. solgt lod. En tilbagevendende gulerod er konkurrencerne, 
hvor hhv. børn/juniorer og klubber kæmper om at sælge flest. I år prøver vi at 
få flere skoleklasser til at sælge. Klassen med flest solgte lodder får nemlig en 
tur på McDonald’s med fri cheeseburger. Det er ren win-win.
Lodsedler til videresalg kan bestilles på
lodsedler.soendagsskoler.dk

GAVE-STATUS

2016
668.306 KR.

De 668.306 kr. er indsamlet 
fra 1/1 - 30/4 2016 

TAK for enhver gave! 
stoet.soendagsskoler.dk 

MobilePay: 3050 4054
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TEMA: MÅ JEG VÆRE BARN?

Af Anette Ingemansen
Interview

Den vigtigste måde, vi kan hjælpe vores 
børn, er at elske dem betingelsesløst, 
fordi de er. Det understreger Lene 
Rønne Pedersen, der er familie- og mu-
sikkonsulent i Indre Mission.

- Jeg tror, at alle forældre elsker deres 
børn, men så er det jo, hvordan man 
viser det.

Hun er glad for, at Danmarks Folke-
kirkelige Søndagsskoler har udgivet 
hæftet ”Elsk dit barn. Barndommen 
skal fredes”. Her sættes der fokus på 

at være forældre og på det at skabe et 
godt liv for børnene.

- Vi lever i en tid, hvor samfundets krav 
og forventninger til forældrene er me-
get høje. Vi skal have en uddannelse og 
have succes i det. Vi skal have mange 
bolde i luften og magte vores liv. Vi 
skal opdrage vores børn, så de får ud-
dannelse og bliver nogle gode og dyg-
tige mennesker. Det betyder, at vi som 
forældre hele tiden går med følelsen, 
om vi nu gør det godt nok, forklarer 
Lene, der er uddannet pædagog og selv 
er mor til to.

- Det kan være svært at være forælder, 
hvis man har børn, som falder uden for 
det, der forventes. For eksempel skal 
børn selv kunne gå ind i børnehaven og 
tage tøjet. Hvis et barn stejler og ikke 
vil det, hvordan klarer man det? Skal 
man sætte krav til barnet, eller skal 
man lade barn være barn og lade det 
løbe ind at lege?

VI SKAL ELSKE VORES BØRN 
FORDI DE ER
I en tid med store krav og forventninger til forældre er det 
vigtigste forældre kan gøre, ifølge Lene Rønne Pedersen, at 
elske deres børn betingelsesløst.



Kampen mod mobilen
Hæftet ”Elsk dit barn” rummer ti teser. 
Én af dem hedder ”Vær nærværende for 
dit barn”.

- Vores største udfordring som forældre 
er vores mobiltelefon. Selv om vi synes, 
vi er nærværende, har vi den ved os. Vi 
skal lige skrive eller tjekke en mail, eller 
sende en sms. Nogle børn er gode til at 
sige, jeg er her, mens andre ikke siger 
til og trækker sig, siger Lene.

- I min familie prøver vi virkelig at kæm-
pe imod den mobiltelefon, fordi den 
tager tid fra børnene og os selv. Ellers 
gør vi meget ud af at have familietid og 
spille spil sammen.

Lene fremhæver en anden tese: ”Sæt 
voksentid af til dig selv”.

- Som forældre bliver vi hurtigt fyldt 
op af alle mulige ting. Nogle gange er 
det vigtigt lige at koble af og være sig 

selv og være sammen med sin partner 
og give hinanden og sig selv ro, så man 
kan klare hverdagen og se børnene, 
fortæller Lene, der synes, at tesen ”Be-
skyt dit barn mod unødig information” 
er én af de svære.

- Det er en svær balancegang, hvad der 
er en vigtig og uvigtig information. Må-
ske overinformerer vi vores børn, fordi 

vi synes, at de skal vide mange ting. Må-
ske glemmer vi at informere om vigtige 
ting. Vi prøver at have i baghovedet, at 
vi er mennesker med fejl og dermed 
ikke kan gøre alt rigtigt.

Musik og familie
Lene Rønne Pedersen er uddan-
net pædagog og arbejder som 
musik- og familiekonsulent 
tilknyttet Gospel-kids og Indre 
Mission. Hun har selv to børn 
og holder jævnligt oplæg om 
børneopdragelse, skilsmisse-
børn og -forældre, bøn & børn 
– og meget andet. Se mere om 
Lene på  
indremission.dk

Lene Rønne Pedersen fremhæver tesen 
”Sæt voksentid af til dig selv” i hæftet 

”Elsk dit barn – barndommen skal fredes”.
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BARNDOMMEN SKAL FREDES
Vi skal give barnet et sundt billede af Gud  
– men også af sig selv

De 10 teser lyder:
 1. Lad dit barn være barn
 2. Vov at være voksen
 3. Sæt voksentid af til dig selv
 4. Vær nærværende for dit barn
 5. Accepter dit barns egenart
 6. Beskyt dit barn mod unødig 

information
 7. Engager dig i forældrerollen
 8. Giv frihed, sæt grænser
 9. Vær vigtig for dit barn
 10. Barndommen skal fredes

10 TESER 
OM DET AT VÆRE FORÆLDRE 
OG OM ET GODT LIV FOR BARNET

ELSK DIT BARN
barndommen skal fredes

ti teser hefte.indd   1 31/03/16   16.10

Sommeren 2015 udgav Søndagssko-
lerne det gratis magasin Guldkorn 
om trosoplæring til forældre. For nok 
foregår der rigtig meget god trosopbyg-
ning i klubber og på lejre; men forældre 
er trods alt de vigtigste rollemodeller 
for tro og gudsbillede. I år følges der 
op med udgivelsen af 10 teser om det 
at være forældre og om et godt liv for 
barnet. For DFS ønsker at tale hele 
barnets sag, så barnet ikke kun får et 
sundt billede af Gud, men også af sig 
selv. Det er derfor, at Søndagsskolerne 
har prioriteret at oversætte og udgive 
teserne om at frede barndommen, også 

selvom de ikke taler særlig eksplicit 
om Jesus og kristendom. Det er nemlig 
vigtigt, at vi giver børn lov til at vokse 
op i fred og ro – de må ikke miste 
noget i deres barndom.

Teserne slår et slag for, at barndom-
men er en tid, hvor man har ret til 
at være lille og uvidende. Samtidig 
skal de voksne omkring barnet turde 
sætte grænse mellem generationerne. 
Dermed får barnet voksne at gå til, og 
ikke blot store kammerater. Der kan 
sættes mange ord på alle tesernes 
overskrifter, og de kan med fordel 

udfoldes i samtale med andre forældre 
eller medledere.

- Disse 10 teser er gode bud på god 
vejledning, du kan følge i din måde at 
være forælder på. Jeg vil opfordre dig til 
at læse folderen igennem og tygge godt 
og grundigt på hver enkelt tese, gerne i 
fællesskab med din ægtefælle eller an-
dre forældre i din omgangskreds, lyder 
opfordringen i hæftets forord.

Hæftet koster 5 kr. pr. stk.  
og kan bestilles på
teser.soendagsskoler.dk

TEMA: MÅ JEG VÆRE BARN?



TEMA: MÅ JEG VÆRE BARN?

HØJTLÆSNINGSBØGER 
KAN FORMIDLE MERE END 
EN GOD HISTORIE
Her har vi samlet bud på bøger og andet, der kan hjælpe 
børn med at være børn.

Et barn siger tak til sin far 
Lær børnene at takke Gud – både for 
maden og alt det andet, han giver. En 
bønnebog, sangbog og tre forskellige 
bedeterninger giver konkret, børneglad 
hjælp, så det bliver nemmere at huske 
at takke sin far i himlen.
Kære Gud … hør lige her 129,95
Tak for mad – bordvers for børn 98,-
Terninger 60,- pr. stk.

En tryg barndom
Hvordan formidler vi en tryg barndom 
med venskaber, tid til at lege i hem-
melige huler, et naturligt forhold til 
kirken, bibelhistorier og besvarelse af 
de store spørgsmål i livet? Et bud kunne 
være den barndom, som Erland, Steen 
og Tilde viser os i Runar Bangs serie af 
bøger. Tre i et træ og Skatten i Liljedal 
er udkommet. Tredje og sidste bog i 
serien, der er god til oplæsning i hjem-
met for de 5-7-årige, udkommer snart. 
Bøgerne kan læses hver for sig.
149,95 pr. bog

Guds barn i dåben
Vi blev Guds børn i dåben. Dåbsattesten 
er det synlige tegn på den sandhed. Alli-
gevel har vi brug for at minde hinanden 
om, hvad der skete i dåben, så vi aldrig 
glemmer den gave, vi fik. Dåbslysesta-
ger, Peter Søes’ Lille bog om dåben og 
Børnenes dåbsklub kan hjælpe med det.
Dåbslysestager 59,95
Lille bog om dåben 99,95
Børnenes dåbsklub giver 35 % rabat i 
forhold til listepris

I min fars hus er der sang
Måske kan vi glemme, hvilket hjem der 
venter os i himlen. Derfor er det godt 
at blive mindet om det igen og igen, fx 
gennem sange, som vi hører i stuen, 
bilen, til klub og Gospel-kids. Syng med 
når børnene synger, at der er fest, sang 
og glæde i deres fars hus.
Cd 149,95

Se de enkelte ting på
materialer.soendagsskoler.dk
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TEMA: MÅ JEG VÆRE BARN?

VI VIL HELLER IKKE FANGES
Nærvær betyder rigtig meget i børneklubben ”Stop op” i Lunde i Vestjylland

En dag i maj er børneklubben “Stop op” ude i det fri, og inden børnene sejler med både i søen, synger de flere lovsange.

Af Anette Ingemansen
Reportage

Børneklubben ”Stop op” i Lunde i Vest-
jylland holder denne dag i maj børne-
klub i det fri. Børnene har bygget både, 
hvis sejlbarhed skal afprøves i en lille sø 
ikke så langt fra Lunde.

Det er lidt svært at få samling på de 
tolv spilopper, for træer og naturen gi-
ver børnene lyst til at løbe rundt at lege 
og gemme sig. Men snart er børn og 
ledere samlet, og der synges velkomst-

sang og børnelovsange. Juice og gul og 
lyserød kage hører til dagens forfrisk-
ning, inden børnene får deres både 
og lederne hjælper dem med at sætte 
bånd i deres båd, når de skal sejle med 
dem. Der lyder høje råb fra søens bred, 
og lederne går lige så meget op i det 
som børnene.

En lille dreng er superstolt, for det er 
kun hans båd, der når fra den ene bred 
af søen til den anden. En lille pige er så 
ivrig med at få hendes båd i vandet, at 
hun helt glemmer at se sig for, og den 

ene sko og strømpe bliver helt våd. En 
leders omsorg hjælper på det hele, og 
snart er hun glad igen.

Hungrer efter nærvær
Efter børneklubbens afslutning, og bør-
nene er kørt tilbage til skolen i Lunde, 
hvor børneklubben normalt holder til, 
fortæller to af klubbens fire ledere, Ka-
ren Nielsen og Jette Andersen, om vær-
dien af at være nærværende voksne.
- Vores børneklub begyndte i august, 
og inden opstarten drøftede vi, hvad 
der skulle kendetegne vores klub. Det 



Før bådene kan sejle, skal børnene lige have 
bundet en snor i, så de kan få fat i båden igen.

allervigtigste er, at vi er nærværende 
voksne, som er der for børnene lige nu, 
fortæller Karen.
- Vi vil være en klub, som vil børnene. 
De skal mærke, at vi har tid til dem, ser 
dem og lytter til dem og deres historier, 
fortsætter Jette.

Lederne mærker meget tydeligt, at bør-
nene har brug for nærværende voksne.
- Børnene hungrer efter det. De har brug 
for den opmærksomhed og anerkendel-
se, vi giver dem, understreger Karen.
- Jeg tror, at det er årsagen til, at de 
kommer så trofast.

Jette tilføjer:
- Børnene har så meget brug for at blive 
set, så nogle gange oplever jeg, at vi er 
på overarbejde, for at de kan blive set.

Gode rammer
Lederne beskriver børnene som flyvske, 
og det er svært at fastholde deres op-
mærksomhed i længere tid ad gangen.
- I dag ved søen var der pludselig en 
dreng, som stod med en mobiltelefon 
og var ved at spille. Børnene bliver hele 
tiden revet væk, siger Jette.
- Derfor forsøger vi at skabe nogle 
nære rammer, hvor vi har deres op-
mærksomhed. Det var lidt svært i dag 

ved søen, men ellers forsøger vi at 
samles i en kreds med ro og struktur. 
Vi sætter tempoet lidt ned og prøver 
at være nærværende 
voksne, der favner 
og rummer dem og 
sætter grænser på en 
god og kærlig måde, 
fortsætter Karen.
- Jeg tror, at ved at 
være nærværende 
voksne, viser vi dem, 
at Gud elsker dem, 
tilføjer Jette.

På børnenes præmisser
Der er et andet vigtigt 
princip i børneklubben 
”Stop op”.
- Vi er meget sammen 
med børnene på bør-
nenes præmisser. Når 
vi for eksempel leger 
politi og røvere, leger 
vi lige så meget med 
som børnene, fortæl-
ler Jette, og Karen 
indskyder:
- Vi synes, det er lige 
så sjovt som dem. Vi vil 
heller ikke fanges!
- Børnene vil gerne 

begejstres, så det forsøger vi på i bibel-
fortællingen ved at inddrage dem og i 
aktiviteterne.

10  |  11



FRA LEDER TIL LEDER

LEJR FIK DONERET LEGETØJ 
– OG MEGET MERE
En god sponsoridé greb pludseligt om sig, da en frivillig leder 
satte sig foran computeren.

Erika Engstrøm er tilknyttet Ansgarkir-
kens børneklub. Til sommer skal hun 
være leder på Ålborgkredsens minisom-
merlejr på Storskovlejren.

- Jeg syntes, det var ærgerligt, at vi 
havde en stor sandkasse, men intet 
legetøj. Det kunne være så fint, hvis 
der var, fortæller Erika. Det gjorde, at 
hun fik idéen til at lave en skabelon til 
en e-mail med fakta om lejren og hvad 
de laver på lejren. Så ændrede hun lidt 

i mailen afhængigt af modtageren og 
beskrev, hvorfor de søgte en bestemt 
virksomheds produkt. Og så sendte 
hun mailene rundt. Det hele tog en 
time eller to.

- Måske en tredjedel svarede positivt 
tilbage. Det er min vurdering, at det 
er sværere at få sponsorater fra de 
helt store. Der var bedre held med de 
mindre og de lokale virksomheder. Da 
jeg fx skrev til dantoy i Hobro fik jeg at 

vide, at jeg bare kunne hente en kasse 
med legetøj i næste uge. Det var helt 
vildt flot.

Svært at få børnene til at drikke
På billedet ses legetøjet fra dantoy. 
Derudover fik lejren sponsoreret bade-
bolde til alle børnene, snacks fra Lyca, 
is og drikkebrikker fra Sun Lolly og 
marmelade fra Fynbo. Flere producen-
ter har støttet lejren, bl.a. Arla, der har 
sponsoreret drikkedunke.



Familien er kernen i vores samfund
Indre Missions Familiearbejde ønsker 
at hjælpe familier med at holde kernen 
sund. Steen Møller Laursen er fami-
liekonsulent og kan anbefale forskel-
lige kurser og arrangementer, bl.a. 
Aleneforældrecamping, der i år foregår 
på Gammelbro Camping og Hjallerup 
Bibelcamping.

Se mere på
familiearbejde.dk
aleneforaeldre.dk

Foredrag om trosoplæring
Det gratis magasin Guldkorn er en 
hjælp til forældre, der vil give troen vi-
dere til deres børn. Med udgangspunkt 
i magasinet kan familieterapeut Steen 
Palmqvist nu bestilles til foredrag med 

trosoplæring på programmet.
- Det er Gud alene, som giver troen 
til mennesker – uanset størrelsen på 
dem, fastslår Steen.
- Men når det drejer sig om børn, er 
der en jordbund, som skal forberedes 
til troen at vokse i, så den får optimale 
vækstbetingelser. Det er primært for-

ældrene, som kan løse den opgave. De 
har en unik adgang til hele barnet, som 
ingen andre. På mange måder er foræl-
dre guder i barnets liv. Det er dog også 
vigtigt, at barnet ikke bliver isoleret, 
men kan dele liv med andre mennesker.

Læs mere om de forskellige foredrag, 
Steen kan bookes til, på
guldkorn.soendagsskoler.dk

Her er plads til børnenes leg
- Med Godly Play kender vi ikke sva-
rene på forhånd. Her må børnene være 
børn og deres svar er lige så rigtige 
som de voksnes, siger Berit Skødt, 
ansvarlig for Godly Play i Danmark.
- Man leger med det, der er svært 
at forstå, og giver plads til respons 
og spørgsmål. Lignelser kan fx være 
svære at gennemskue, men børn får 
mulighed for at sætte ord på gennem 
den legende tilgang til bibelhistorien 
– og bagefter kan de lege videre med 
træfigurerne.
Berit vil være en af underviserne på 
kurset i august (se kalender). Hun 
synes, det er befriende, at der er rum 
til ikke at kende historie og fakta på 
forhånd. Bibelhistorierne formidles, så 
man oplever dem for første gang.
- Man går ned i børnehøjde og lytter og 
giver plads til deres verden.
godlyplay.soendagsskoler.dk

Erika Engstrøm er en kreativ leder, 
og har bl.a. lavet dette festlige ket-
chupkostume.

- Det har nemlig tidligere år været 
svært at få børnene til at drikke 
nok, derfor søgte vi også drik-
kedunke, siger Erika, som håber, 
at hendes historie kan inspirere 
andre, både lejre og klubber, til at 
søge sponsorater.

En anden frivillig i kredsen stod for at 
søge økonomiske sponsorater.
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BESTIL PÅ 
KIRKEFRØ.DK

KIRKEÅRETS TEKSTRÆKKER FOR BØRN 4-9 ÅR
– i to bind med masser af online hjælpemidler

&1
2

Inspiration til kirkeårets tekster for børn



ORGANISATION

Til generalforsamlingen fredag 15. 
april 2016 var der forsamlet 60 fra 
kredsene, landsudvalget og med-
arbejdere samt lidt gæster. LU’s og 
landslederens beretninger for 2015 
gav gennemgående udtryk for, at det 
går godt i DFS. Hvis man regner lidt 
på de cirka 330 klubber, 5.000 børn og 
1.000 frivillige ledere, så svarer det til 
cirka 14.000 klubmøder om året. Der-
til kommer alle lejrene, Gospel-kids 
festivaler, JuniorSportsCamp og øvrige 
arrangementer. Så der bliver forkyndt 
rigtig meget.

På generalforsamlingen blev der præ-
senteret en vækststrategi frem mod 
2020, ”Vision2020”. Strategien skal 
udfolde DFS’ mission, der blev præsen-
teret i en finpudset udgave: Danmarks 
Folkekirkelige Søndagsskoler ønsker 
at inspirere til, at børn i Danmark skal 
høre om Gud.

Nyt medlem
På generalforsamlingen blev pædagog 
Jannie Ng Skjerning valgt ind som nyt 
medlem af landsudvalget.

- Alle børn har kongestatus og -værdi i 
Guds øjne, mener Jannie, der netop ser 
DFS’ arbejde som et vigtigt led i børns 
møde med Gud.
- I landsudvalget vil jeg arbejde for at 
sætte fokus på Jesus og det at skabe 
gode rammer for børn.

Jannie har god erfaring med arbejdet 
med kirke og børn som leder i børne-
klub, juniorklub og på børnesommerlej-
re. Lige nu er hun med i planlægningen 
af børnedagen for børn i København og 
omegn, som afholdes årligt. Endvidere 
er hun med til at planlægge familieaf-
tener i Indre Mission i Herlev. Jannie 
er uddannet pædagog og arbejder i en 
daginstitution i Måløv for børn 0-5 år. 
Hun er gift med Filip, som hun har fire 

børn med. Familien kommer til dagligt i 
Lindehøj kirke i Herlev.

Erik Bertelsen og Erik Vibenholm Chri-
stensen blev begge genvalgt til general-
forsamlingen. De er hhv. næstformand 
og kasserer i landsudvalget.

MISSIONSARBEJDE
For at have en rettesnor i arbejdet med vækststrategien 
frem mod 2020 er DFS’ mission gjort skarpere.

Jannie Skjerning blev på generalforsam-
lingen valgt til landsudvalget.
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Merete Dalsgaard, der er børnekonsulent i BUO, mener, at det er rigtig stærkt, at forskellige organisationer kan samles.

OPDAG GUD SAMMEN
Lianne Semans Smith var hovedtaler på en velbesøgt 
Inspirationskonference 2016

KONFERENCE

Konferencen var en dag, hvor 175, der 
arbejder med børn og juniorer til daglig, 
fik fyldt på. Berit Skødt var med i styre-
gruppen for konferencen, der ud over 
hende blev arrangeret af Merete Dals-
gaard (BUO, Børne- og UngdomsOase) 
og Brian Christensen (ELN, Evangelisk 
Luthersk Netværk).
- Det var en rigtig god konference, hvor 
alt bare klappede. Der var et meget 
varieret program og heldigvis god 
tilslutning til alle de mange forskel-
lige seminarer, fortæller Berit, der er 
konsulent i DFS og Gospel-kids. Mange 
udtrykte, at det var vanskeligt at vælge 

mellem seminarerne, når der var så 
mange gode at vælge imellem.
- Det er dejligt med stor opbakning til 
konferencen – og dejligt, at så mange fri-
villige havde sagt ja til at tage en opgave. 
Vi har faktisk kun fået gode tilbagemel-
dinger, bl.a. om det nye tiltag i forhold til 
2014, nemlig coaching og procestid. Her 
fik deltagerne tid til at få snakket dagen 
igennem og reflekteret sammen.

Kun 23 % lærer ved at lytte
Lianne Semans Smith var hovedtaler på 
konferencen. Med 32 års erfaring med 
børne- og ungdomsarbejde har Lianne 

udviklet en dyb passion for at se menig-
heder tage ansvar for, at troen næres 
hos de yngste medlemmer i kirken.
- Jeg har lært mere om Gud ved at un-
dervise børn om Gud end jeg nogensinde 
har gjort ved selv at få undervisning eller 
høre en prædiken, fastslår Lianne, der re-
torisk spørger, om der er nogen, der kan 
gengive fem prædikener, man har hørt.
- Det er sjældent, at det for alvor 
sidder fast, når man bare lytter. Det 
er til gengæld nemmere at komme i 
tanker om de fem bedste illustrationer 
eller aktiviteter fra dengang man gik i 
søndagsskole.



Thilde Kofoed fik folk til at tænke ud af 
boksen på hendes seminar om frivillige.

Lianne Semans Smiths to foredrag 
– samt andre seminarholderes 
oplæg – er lagt ud på
inspirationskonference.dk

ANDAGT

AT VÆRE BARN 
I dag er der mange gode bud på, hvordan vi som forældre kan 
give vores børn den bedste barndom. Der er blevet udarbejdet et 
lille hæfte, Elsk dit barn, som giver nogen gode bud på, hvordan 
man kan støtte sit barn igennem dets barndom. Biblen har også 
mange bud på, hvordan en god forælder kan være, og ordene er 
ikke blevet mindre aktuelle for os mennesker i dag.
 
I Esajas’ bog kapitel 49 vers 15 står der:
”Glemmer en kvinde sit diende barn?
Glemmer en mor det barn, hun fødte?
Selv om de skulle glemme,
glemmer jeg ikke dig.”
Siger Gud Herren
 
Disse vers viser for mig en stor dybde af kærlighed. En kærlighed, 
som kun Gud kan give til sine børn – og med børn i denne sammen-
hæng tænker jeg alle Guds børn. Gud er et fantastisk forbillede på 
forældrerollen. Gud tager ansvar. Gud guider, når der er brug for det. 
Han leder, når det er det, der er brug for. Han udfordrer, og til tider er 
han også afventende, hvis det er det, der er brug for. Hos Gud er der 
plads til at blive trøstet, lyttet til, og bare få lov til at være barn.
 
At få lov til at være barn af Gud er den største gave i livet.

Jannie Ng Skjerning
Medlem af landsudvalget

bed for ...
• At børn må vokse ind i og opleve barnekår hos Gud.

• At børn i klub, lejr og hjem må opleve sig elsket, fordi de er 
 – af Gud, forældre og omgivelser.

• At jeg altid må være opmærksom på den indflydelse, mit liv kan  
 have på andre. Tak for dem, der har påvirket mig, med godt og   
 med Gud. Tak for det levende vidnesbyrd. 
Læs mere om bøn og bønnenetværket på boen.soendagsskoler.dk

Som forkynder og leder kunne man 
derfor være opmærksom på, at der er 
forskellige måder at fange børns op-
mærksomhed på. Kirkens primære kom-
munikationsform har altid været at få 
tilhørere til at lytte. Ifølge undersøgelser 
foretrækker kun 23 % den form. Andre 
former at lære på er at se, at tænke højt 
med andre, at læse, at gøre, og at reflek-
tere stille. Det er læringsformer, man fx 
bruger i Messy Church og Godly Play, og 
som Frøserierne tager højde for.

Mange valgte efterfølgende at gå til 
Liannes seminar for at høre mere om 
hendes koncept Explore Together.
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TEMA: MÅ JEG VÆRE BARN?

ET GODT TROSLIV 
FOR BARNET
Mange ting i hjemmet kommer med en 
manual. Med børnene er det straks svæ-
rere. Men faktisk bliver de døbt til en; 
forældre har nemlig en manual: Bibelen. 
Heri er overordnede retningslinjer, de 
kan navigere inden for, så barnet vokser 
op i et gudfrygtigt hjem. Her er et ud-
pluk af centrale steder i manualen, som 
kan danne grundlag for diskussioner i 
hjem, kirke og klub.
 
Børn er en gave fra Gud (Sl 127,3).
Børn skal respekteres som unikke men-
nesker. Gud vil lede dem på deres vej. 
Vi skal ikke fokusere på deres præsta-
tioner og det, de gør, men på målet, og 
det, de er.
 
Af nåde er vi frelst ved tro, det skyldes 
ikke os selv (Ef 2,8-9).
Mange indlæg i diverse medier handler 
om at give børn selvværd og selvtillid. 
Fokus er dog ofte det forkerte sted. For 

Barndommen skal fredes, og samtidig være den tid, 
hvor barnet lærer den levende Gud at kende

barnet skal ikke kun kigge på sig selv. 
Værdien er det skabt til, og tilliden skal 
rettes mod Gud. Barnet skal ikke gøre 
sig fortjent til hverken forældrenes eller 
Guds kærlighed og accept.
 
Forældres vejledning vil holde børnene 
på den rette vej (Ordsp 22,6).
Forældres ord og eksempel er de pri-
mære midler til at vejlede børn – og det 
ligger der både ansvar, udfordring og 
trøst i.
 
Gør ikke jeres børn vrede, men vejled 
dem, som Gud ville gøre det (Ef 6,4).
Forældre må ikke være hårdhændede 
eller urimelige over for deres børn, så de 
mister modet (Kol 3,21).
 
En tugtende stok skal drive dumhed ud 
af barnet (Ordsp 22,15).
Enhver irettesættelse skal gives ud fra 
barnets gode, ikke din vrede eller umid-

delbare magtesløshed. Barnets ulydig-
hed må ikke tages personligt. Forældre-
ne er sat mellem barnet og Gud for at de 
kan uddanne barnet til at følge og adlyde 
Gud. Gengæld ikke ondt med ondt, men 
tværtimod med velsignelse (1 Pet 3,9).
 
Fra barnsben kender du De hellige Skrif-
ter, der kan give dig visdom til frelse ved 
troen på Kristus Jesus (2 Tim 3,15).
Endnu en grund til at bede, synge og 
læse sammen med børnene.
 
Når man ser på bibelsk vejledning i 
forholdet mellem forældre og børn, 
må grundlaget være, at vi skal se vores 
børn, som Gud ser os som sine børn. 
Det må være det lys, vi skal se tekster-
ne i. Som Gud relaterer til os, sådan må 
vi relatere til vores børn. Selvfølgelig 
med vores menneskelige fejl og mang-
ler, men det er det, vi vender tilbage til, 
når vi kommer til kort.



ET GODT TROSLIV 
FOR BARNET

Næsten 400 børn på tre festivaler 
I år var temaet for Gospel-kids Festival ”Befri-
eren”. Det var alle store succeser med deltager-
rekord på de tre festivaler i henholdsvis Jylland, på 
Sjælland og på Bornholm. Over 870 publikummer 
fandt vej til de afsluttende koncerter. Tre nye 
sange, Befrieren, Forvandleren og Redningsman-
den, blev taget rigtig godt imod af både børn og 
voksne – og der er stadig mulighed for et genhør: 
Hør de nye sange på gospel-kids.dk

DFS stærkt til stede på festival
3.-5. juni var der Årsmødefestival på Mørkholt 
Strand Camping. En koncert med Stuart Townend 
gjorde sit til, at der var rigtig stor opbakning. 
DFS havde med frivillige og konsulenter masser 
af input. I Slaraffenland kunne børn finde den 
røde tråd i Bibelens første sider – og senere på de 
sidste sider. Der var løb med Bibelens banditter 
og på markedsdagen fandt børn bl.a. ud af, hvad 

1.000.000 slaraffere (festivalens officielle møntfod) kunne bruges til. I Miniputland 
hyggede de mindste sig med leg og underholdning. På den største scene var der 
lørdag Liv i Bibelen, hvor bibelske personer bogstavelig talt trådte ud af Bibelen og 
greb både børn og voksne.

Tager orlov for børnenes skyld
På seneste Godly Play-kursus var sognepræst ved Gjellerup Kirke, Brian Krüger 
Iversen, med. Han gik straks hjem og brugte det til en spaghettigudstjeneste og 
sendte dette billede. Det handlede om Jonas.
- I fortællekonceptet tages børnenes leg alvorligt 
og gøres til en del af måden at nærme sig Bibe-
lens univers på, fortæller præsten, der fra 1. maj 
tog tre måneders orlov, som skal bruges på blive 
klogere på at formidle bibelhistorier til børnene.
Der er ledige pladser på næste kursus på Hotel 
Hebron i København 18.-20. august. Læs mere på 
godlyplay.soendagsskoler.dk

Årsmødefestival
Fredag den 3.  juni  –  søndag den 5.  juni

MØRKHOLT STR AND C AMPING,  HAGENVE J 105 B ,  7080 BØRKOP

2016
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KALENDER
Uge 26: 
JuniorSportsCamp 
Hestlund/Skrødstrup Efterskole 
sport.soendagsskoler.dk

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

Sommerferien: 
Lejre mange steder 
dfskreds.dk

26. juni - 9. juli: 
Konfirmandkursus 
Djurslands Efterskole 
konfirmandkursus.dk

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

 

 

Læs mere på 
soendagsskoler.dk 
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- Det er sjovt, siger Nadia, der er syv år, og Ida 
på otte år nikker. Det er hyggeligt, siger hun.

Pigerne leger ikke med dukker, men mere 
med bamser. Nadia har fået mobiltelefon, 
men jeg må vente lidt endnu, fortæller hun.
- Jeg skal først være ti år.

Pigerne ser film og spiller på iPad.
- Jeg får lov til det hele tiden, siger Nadia.
- Mor og far bestemmer, hvor meget jeg må 
bruge den, forklarer Ida.

Nadia har nogle gange oplevet, at hendes mor 
ikke hører, hvad hun siger.
- Det er nogle gange, hvis hun har sin mobil-
telefon.

Nadia og Ida er veninder og går i samme klasse.

NADIA OG IDA SPILLER MED 
DERES FORÆLDRE
Nadia og Ida er veninder og går i samme 
børneklub “Stop op” i Lunde i Vestjylland. De kan 
godt lide at spille spil med deres far og mor.


