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Onkel William
I min barndom og ungdom havde jeg kontakt til en del 
gode præster. Jeg havde også kontakt med en del lønnede 
medarbejdere i missionsbevægelsernes børne- og ung-
domsarbejde. Nogle af disse har haft stor betydning for 
min opvækst som et kristent menneske. 

I min barndom og ungdom var der dog også andre menne-
sker, der på forskellig vis prægede min opvækst i livet såvel 
som i troen. Særligt én husker jeg med stor taknemmelig-
hed og ærbødighed. Det var onkel William, som vi kaldte 
ham. Uge efter uge fortalte han bibelhistorier for os store 
drenge på en sådan måde, at vi nærmest blev ét med fortæl-
lingerne. Det var os, de handlede om. Det var os, der hørte 
Gud tale eller så Jesus komme gående. Det var helt fanta-
stisk, som onkel William kunne fortælle. Af alder kunne han 
være oldefar til os alle sammen. Alligevel mødte han frivilligt 
op hver uge for at fortælle for os drenge. Og jeg kan stadig 
huske mange af hans bibelfortællinger. 

Der bliver gjort rigtig meget godt arbejde i Guds kirke af løn-
nede medarbejdere. Men der bliver gjort endnu mere af alle 
de frivillige. Og nogle af dem sætter sig spor i børn og unges 
liv – resten af livet.

MICHAEL THOMSEN 
Formand for DFS

Velkommen til nye klubber!
Kirkerod i Ejstrup  
og Gludsted kirker
Ørnereden, Mårslet
Vildbjerg Juniorklub

Vi er nu 334 klubber i DFS.
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NYT FRA LANDSKONTORET

MASSER AF LIV  
PÅ SOMMERENS LEJRE

Sommeren igennem har der været 
lejre, hvor børn og juniorer har haft 
det sjovt og fået forkyndt evangeliet. 
Et af stederne var et helt nyt tiltag, 
som skulle erstatte en tyve år gam-
mel tradition med bondegårdsferie, 
nemlig Sportscamp Bornholm.

- Over 50 juniorer fik et massivt input 
af sport og Jesus, fortæller lejrchef 
Kurt Rønne. Ambitionen var at ser-
vere seriøs sport og seriøs Jesus på et 
ret stramt program. Det gjorde, at det 

Det er ikke alle steder, at sognekirker 
kender DFS. Men med Kirkefrø på 
trapperne er der for alvor grund til at 
fortælle om DFS’ ydelser til sin lokale 
præst. Kirkefrø er kirkeårets tekst-
rækker for børn, og er dermed spe-
cifikt målrettet præster og kirke- og 
kulturmedarbejderne i folkekirken. 
Se mere om Kirkefrø på hjemmesi-
den, eller få tilsendt en brochure, der 
fortæller om konceptet.
kirkefrø.dk

Tre nye plakater skal udsmykke klub-
ber, kirker og reklamesøjler landet 
over. De er lavet i kraftig kvalitet i 
plakatformat 50x70 cm, så de er lige 
til at ramme ind for et ekstra godt 
look. Tilsluttede DFS-klubber får en 
gratis plakat ved næste konsulentbe-
søg. Bestilles på
materialer.soendagsskoler.dk

PLAKATER GIVER SYNLIGHED

DFS og Landsudvalget er i god proces 
omkring ny landsleder. Forhåbentlig 
er navnet netop blevet offentlig-
gjort, når du sidder med dette blad i 
hånden. Tjek evt. hjemmesiden eller 
Facebook.

NY LANDSLEDER

KIRKEFRØ TIL 
FOLKEKIRKEN

var andre typer end normalt, der deltog 
på lejren.

- Der var vildt gang i den, men alligevel 
kedede de sig meget lidt, når der var 
bibeltimer og andagt. Normalt er vi 
tilfredse, hvis blot børnene har det godt. 
Men vi ville gerne have juniorerne til at 
nå så langt som muligt, både mht. sport 
og på andre områder, pointerer Kurt.

Lejren skulle vise, at gode sportsprin-
cipper faktisk også er gode bibelske 
principper, og at det ikke nødvendigvis 
er forkert at have ambitioner. Man må 
gerne ville være den bedste, blot man 
har Jesus med i det. Lejrens karakter 
gjorde samtidig, at der blev tiltrukket 
andre typer frivillige ledere; nogle, der 
befandt sig bedre med sport end med 
de mere klassiske stillesiddende krea-
tive aktiviteter.
dfskreds.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!
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INDSAMLING

MiNI Kids vandt DUF-konkurrence
Hvert år har DFS en lodtrækning blandt de 
klubber, der indberetter oplysninger, som vi 
sender til DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd. 
DUF-klubbernes indsats har indtil videre 
gjort, at DFS årligt modtager et tilskud på 
over tre millioner kroner. Den årlige konkur-
rence er en gulerod og en tak for arbejdet 
med indberetningen. I år var det MiNI Kids 
fra Vejle, der vandt. Og som det gælder hvert år, så skal klubben nu beslutte, om 
lederne skal på studietur til bibelfortællingernes hjemland Israel, eller om hele 
klubben skal en dag i et valgfrit forlystelsesland med alt betalt.

Otte spørgsmål var millioner værd
I 2015 kunne 125 DUF-klubber svare ja til otte spørgsmål. Det udløste en støtte 
fra tipsmidler, der svarer til lidt over halvdelen af det årlige budget. Grænsen for 
at gå et trin ned i støtte var 124 klubber. Havde der været én godkendt DUF-klub 
mindre, så havde støtten været cirka 150.000 kr. mindre. Der er forskellige krav, 
der skal til, før en klub kan godkendes af DUF, og ikke alle klubledere synes, at 
dette papirarbejde er det mest spændende. Nogen klubber uddelegerer denne 
opgave til en bestemt frivillig, som ikke har andre opgaver og synes, at den slags 
er sjovt. Andre henter hjælp hos den lokale konsulent, fx med udarbejdelse af 
vedtægter. Der skal egentlig ikke så meget til, og faktisk giver det også rigtig god 
demokratisk mening.

På soendagsskoler.dk 
gennemgår en overskuelig 
Klubguide de otte spørgsmål. 
Ellers er der hjælp og vejled-
ning på
konsulenter. 
soendagsskoler.dk

GAVE-STATUS

2016
1.195.281 KR.

De 1.195.281 kr. er indsamlet 
fra 1/1 - 31/7 2016 

TAK for enhver gave! 
stoet.soendagsskoler.dk 

MobilePay: 3050 4054
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TEMA: FRIVILLIGHED

Af Anette Ingemansen
Interview

- Frivillighed er søjlen i DFS. Uden frivil-
lige ledere ville der ikke være noget, 
der hed DFS. Derfor vil vi gerne hylde 
frivilligheden og passe godt på vores fri-
villige ledere ved at inspirere, lave gode 
materialer, sende nyhedsbreve og yde 
konsulentbistand, så det at være med i 

DFS opleves sjovt og nemt, understre-
ger Lissen, der er konsulent i DFS og har 
ansvar for materialer til de frivillige.

Hun har i mange år har arbejdet med at 
inspirere frivillige ledere i søndagssko-
learbejdet, ligesom hun selv har været 
frivillig leder det meste af hendes liv.
- Det er en del af livet at engagere sig i 
frivilligt arbejde. Vi har alle et behov for 

at virke med et sted, hvor vi føler, at her 
giver vi noget af vores tid og ressourcer, 
som kan komme andre mennesker til 
gavn, siger Lissen.
- DFS har et kæmpe rum af frivillighed, 
hvor der sker meget forskelligt frivil-
ligt arbejde. Jeg kommer til at tænke 
på sommerlejrene, hvor der er lige fra 
køkkentanten, den mangeårige leder, 
unglederen, som er med for første gang, 
alle de mennesker, som gennem DFS’ 
bønnenetværk beder for arbejdet og 
til dem, der giver penge til DFS, så der 
overhovedet bliver sommerlejre.
- Det er meget inspirerende for mig at 
møde frivillighed i alle dens afskygnin-
ger og se, hvordan mennesker blom-
strer i deres frivillighed.

Opmuntre ledere
Opmuntring betyder rigtig meget i det 
frivillige arbejde.
- Vi skal være gode til at se hinanden 
og give hinanden anerkendelse for det, 
vi gør. Det er godt at give et klap på 
skulderen i alle dens udformninger. Vi 
kan som ledere fx vælge at sige en god 
ting til hinanden om det vi gjorde i klub-

FRIVILLIGHED 
ER SØJLEN I DFS
Det er inspirerende at møde frivillige ledere, der blomstrer, 
siger Lissen Margård Bendix Pedersen

Lissen ønsker at se frivillige ledere blomstre som georginerne i hendes have.
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ben; ros kan vi alle trænge til. Selv kan 
man samle på de små solstrålehistorier 
– gode øjeblikke, for de giver benzin til 
det næste træk, forklarer Lissen.
Hun kommer ind på, hvordan man fore-
bygger, at frivillige leder bliver trætte.
- Vi skal sørge for at have det sjovt og 
godt med de andre ledere, at der er en 
atmosfære af åbenhed og ærlighed og 
at vi ser værdien i hinanden. Sammen 
kan vi ikke altid lave det bedste, men så 
må vi lave det næstbedste.
Man skal heller ikke være for god til at 
bede om hjælp fra andre. Det er vigtigt, 
at der er nogle, som ser den frivillige 
leder. Hvis ikke må jeg selv banke på 
og selv fortælle den gode historie, siger 
hun.
- I DFS vil vi gerne hjælpe de frivillige 
ledere, så de ikke kører træt. Derfor har 
vi gjort det let med gode materialer i 
DFS, som lederne kan bruge, så de ikke 
selv skal finde på hver gang.

Hvordan rekruttere ledere
Lissen opfordrer til at kaste sig ud i op-
gaven med at engagere frivillige ledere.
- Det er befriende, at det ikke er noget, 

jeg eller kirken har 
fundet på, men at 
kaldet kommer 
fra Jesus. Han har 
befalet os at gå ud. 
Derfor må vi tænde 
nøden og række 
hinanden kaldet, 
siger hun.
- Vi skal fortælle 
folk, at vi har en 
opgave, som vi må 
stå sammen om. Det 
næste er, at vi må 
tydeliggøre, hvad er 
det for en opgave, 
vi mangler hjælp til. 
Vi må konkretisere, 
hvor og hvor længe opgaven varer. Vi 
må fortælle personen, hvad vi tror, at 
vedkommen er god til – noget, som vi 
har brug for.
- Noget andet er, at vi skal være gode 
til at fortælle, hvad man får ud af være 
med i fx børneklubben. Vi har alle kom-
petencer, som vi kan udvikle. Her kan 
man blandt andet få ansvar, medbe-
stemmelse og meget mere.

Lissen peger på en anden væsentlig fak-
tor: Frivillighed kommer ikke af tvang, 
det kommer af lyst.
- Er vi selv tændt af noget, tænder vi 
andre hurtigere. Er vi selv stolt af det, vi 
er engageret i, og som vi spørger men-
nesker til, smitter det, forklarer Lissen.

FRIVILLIGHED 
ER SØJLEN I DFS

Lissen er frivillig leder i Ulvetimen  
i Hinnerup Missionshus.

6  |  7
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VI KAN MØDE BØRNENE  
NEDE I BRUGSEN
Hver uge står de frivillige ledere i Lunderskov på tæerne for at 
give børnene i juniorklubben og Gospel-kids det allerbedste

Af Anette Ingemansen
Reportage

Klubsæsonen er gået i gang, og mange 
frivillige ledere er trukket i arbejdstøjet. 
I Lunderskov mødtes juniorklubben og 
Gospel-kids første gang efter ferien den 
15. august.
Juniorklubben og Gospel-kids lavede 
først nogle aktiviteter hver for sig, bag-
efter samledes de til en fællesaktivitet, 
som sluttede ved bålpladsen. Her lød 
menuen på skumfiduser, kiks, popcorn 

og saftevand. Én af lederne holdt en 
andagt, og bagefter var der en lille fæl-
lesbøn, inden børnene som det sidste 
fik programmet for efteråret med hjem 
til forældrene.
De er otte ledere til de 18 børn, som 
tilsammen kommer i juniorklubben 
og Gospel-kids. Tre af lederne fortæl-
ler om det særlige ved at være frivillig 
leder i en klub.
- Vi får lov at lære børnene at kende og 
følge dem i nogen år og se den udvik-
ling, de gennemgår. Vi oplever, at børn 

Der kommer 18 børn i juniorklubben og Gospel-kids i Lunderskov.

som normalt ikke kommer i kirken, fak-
tisk vender tilbage gang på gang og kan 
lide at være her. De oplever et fælles-
skab, der er anderledes, hvor der er godt 
at være, og hvor det ikke er et krav, at 
man skal være dygtig eller have svar på 
alt, fortæller Maj-Britt Torvik Pedersen, 
der er en af lederne i Gospel-kids.
En anden leder i Gospel-kids, Eva Ha-
ahr, sammenligner at være leder på en 
lejr og i en klub.
- Jeg holder bibeltimer på en sommer-
lejr, og tiden, hvor jeg er sammen med 

TEMA: FRIVILLIGHED
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Eva Haahr kan blive helt høj af at bede 
med børnene.

Kirsten Torndahl er glad for, at de er fem 
ledere, der kan deles om opgaverne i 
juniorklubben.

Maj-Britt Torvik Pedersen vil gerne give 
børnene i Lunderskov Gospel-kids noget 
god kristen musik.

børnene er meget koncentreret. Her er 
jeg sammen med dem hver uge, og jeg 
kan møde dem nede i Brugsen.

Vi vil gerne levere mere
Det kræver noget af de frivillige ledere i 
klubarbejdet, for de er på hver uge.
- Vi er fem ledere i juniorklubben, som 
skiftes til at komme. Den ordning pas-
ser os rigtig godt, for vi er også aktive 
andre steder, forklarer Kirsten Torndahl, 
der er leder i juniorklubben.
- Nogle gange kan man godt være træt, 
inden man skal af sted, men det er godt 
at være af sted, fordi man får energi af 
at være sammen med børnene.

Maj-Britt mærker, at de ikke er mange 
ledere i Gospel-kids.
- Udfordringen er, at vi ikke leverer det, 
vi gerne vil, når vi ikke er flere ledere. 
Vi får det til at køre, men vi vil faktisk 
gerne meget mere. Vi vil gerne have ny 
inspiration til dans og nye sange, men 
vi har ikke ressourcerne til det, fordi vi 
er meget på derhjemme, fortæller Maj-
Britt, der er mor til tre mindre børn.
Der er flere grunde til, at hun fortsætter 
som frivillig leder.
- Det er sjovt at være sammen med bør-
nene og lave noget, jeg brænder for. Det 
er vigtigt for mig at kunne give børnene 
noget god kristen musik og gennem 

sange få lov at fortælle dem om Jesus, 
siger hun.
Kirsten nikker: - Jeg kan lide børn, og jeg 
vil gerne give arven videre om det at tro.

Når vi beder sammen
Eva formulerer på sin egen måde, hvad 
der driver hende som frivillig leder.
- Jeg kan komme hjem en aften og 
være helt høj, efter vi har spurgt bør-
nene, hvad vi skal bede for; børnene er 
kommet frem med bedeemner, og så 
har vi bedt sammen, fortæller Eva.
- Det er skønt, at jeg kan få lov at bede 
sammen med børnene og lære dem at 
bede, så de kan lære Jesus at kende.

8  |  9
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TEMA: FRIVILLIGHED

DE GIVER SIG HELT PÅ 
SOMMERLEJREN

Irene er 19 år og har 
ansvar for sommerlejrens 
slikbod. Det er fjerde gang, 
hun er med som leder.

Irene og Elin er to af de mange ledere, som giver nogle dage af deres 
sommer, så børn kan høre om Jesus på en af DFS’ mange sommerlejre

Af Anette Ingemansen
Reportage

30 frivillige ledere havde hænderne 
fulde, da 105 børn var på Sydvestjyl-
landskredsens sommerlejr på Sydvest-
jyllands Efterskole i midten af juli.

- Der ville ikke være nogen sommerlejre 
uden frivillige ledere, siger lejrchefen 
Hanne Pedersen, der fremhæver leder-
nes store indsats.

Sommerlejrens unge slikmutter
Det er fjerde gang, at gymnasieelev 

Irene Toft Andersen fra 
Ølgod er med som leder.
- Jeg bliver helt glad af 
børnenes humør og smil, 
siger Irene.

- Det betyder meget for mig at være 
med til at give børnene en god lejr, så 
de rejser hjem og kan sige: ”Wow”, 
fordi de har fået gode venner, eller de 
synes, at det har været vildt at lovsynge 
Gud.
Hun nyder at lege med børnene og 
sætter pris på de mange snakke, der 
opstår om tro i forbindelse ved bibel-
timerne.
- En dag havde vi om fadervor, og vi 
snakkede om, hvorfor det er godt at 
bede til Gud, fortæller Irene, der har 
ansvar for slikboden på sommerlejren.
- Jeg kan gode lide at stå for noget. Jeg 
har købt alt ind til slikboden, så det er 
rart at se, at det bliver solgt.
Irenes første opgave som leder var i 
en børneklub i Ølgod, inden hun skulle 
på efterskole. Nu er hun leder i byens 
juniorklub, og hun har været på et 
lederkursus i DFS.
- Jeg deltog blandt i et seminar om 
legekasse.dk, hvor jeg fik mange gode 
idéer med hjem, siger Irene.

Jeg tænker aldrig at det ikke nytter
- Det har en kæmpe værdi, at der er 
frivillige ledere, som laver sommerlejr 
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Der skal en stor gruppe af frivillige til for at de 105 børn fik en god sommerlejr på Sydvestjyllands Efterskole.

for børn, for det er med til at så Guds 
ord i dem. Mange af dem har ikke den 
store tilknytning til kirken, fortæller 
Elin Skousgaard fra Gredstedbro. Hun 
var med i opstarten af sommerlejren på 
efterskolen for mange år siden. Først 
havde hun sine børn med, og nu har 
hun en flok børnebørn med.
- Gennem årene har der været flere 
hundrede børn på denne sommerlejr. 

Jeg glemmer mange af dem, men det 
gør Gud ikke. Gud kender hver eneste 
af dem ved navn, siger Elin.
- Jeg tænker aldrig, at det ikke nytter. 
Nogle gange får jeg et lille glimt af, hvor-
dan Gud arbejder i dem, der har været 
på lejr. Når jeg får sådan en hilsen, 
beder jeg ekstra for den person, for nu 
arbejder Gud i pågældende.
I mange år har Elin brugt en uge af hen-

des sommerferie som leder på sommer-
lejr, og hun giver alt, hvad hun har i sig.
- Jeg vil bare så gerne, at så mange 
børn som muligt får lov til at møde 
Jesus, og at de får at vide, at de aldrig 
er alene, og at Jesus vil dem, forklarer 
hun. Jeg får lige så meget, som jeg 
giver. Men når lejren er slut, flader jeg 
lige ud et døgn, inden jeg giver mig til 
noget andet.

10  |  11
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TEMA: FRIVILLIGHED

DERFOR FORTSÆTTER  
JEG SOM FRIVILLIG
Når vi ser på årsagerne til, hvorfor mange er frivillige,  
bliver det lettere at fastholde dem

At gøre en forskel
Det at gøre en forskel er den vigtig-
ste faktor. Det mener hele 75 % af de 
frivillige. På sin vis er børn et taknem-
meligt publikum, da det er tydeligt, 

hvornår børnene har det godt og synes, 
det er sjovt at være med. Det kan også 
være nemmere at se en udvikling og 
positiv påvirkning på børn end det er 
på voksne.

Når de fleste angiver det at gøre en for-
skel som den vigtigste faktor, så er det 
vigtigt, at vi sammen anerkender og 
taler stort om det frivillige arbejde. At 
”gøre en forskel” er nemlig en følelse, 
og følelsen kan godt mangle, selv om 
den frivillige stadig gør en stor forskel. 
Ved at italesætte det og helt konkret 
pege på områder, hvor den enkelte fri-
villige gør en forskel, så skaber vi rum 
for denne følelse. Og det er altså den 
vigtigste faktor for, at man fortsætter 
som frivillig.

Fællesskab
60 % svarer, at fællesskab er en anden 
vigtig faktor. Det har størst betydning 
for de ældre, der måske ikke i hverda-
gen har naturligt fællesskab med fx 
familie og kollegaer. Igen er det vigtigt 
at være opmærksom på det i klubben, 
kredsen og lejrledelsen. Måske skal der 
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Frivillighed i Danmark
• Der er 100.000 frivillige organisationer i Danmark.

• Over 40 % af befolkningen er frivillige.

• Frivillige bruger i gennemsnit fire timer om ugen på frivilligt arbejde.

• Den del af befolkningen, som mener, at religion er vigtigt i deres liv, er 
den mest aktive del frivillighedsmæssigt.

• På landsplan er 50 % af de frivillige kvinder – i kirkeligt frivilligt arbejde 
er det 80 %.

• I DFS er cirka 1.000 frivillige året rundt. Hertil kommer et par hundrede 
ekstra i kortere tid, især på sommerlejre.

blandt lederne lægges et fast punkt ind i 
programmet, der siger, at lederne bliver 
et kvarter efter, at børnene er taget 
hjem. Det kan være kaffehygge eller en 
kort snak om ugen, der er gået.

En forudsætning for følelsen af at høre 
med i et fællesskab er, at de andre 
i flokken kender en. Derfor er ryste 
sammen-aftener og forummer, hvor 
vi spørger ind til hinanden, altid gode. 
Når vi er sammen med børn, så er fokus 
naturligt nok på dem, og så kan man 
let komme til at glemme hinanden som 
voksne. Det kan være, at lederen skal 
have på sin dagsorden at snakke kort 
med samtlige medledere hver gang.

Personlig udvikling
40 % svarer, at personlig udvikling er 
en afgørende motivation. Alt frivilligt 
arbejde kan blive kedeligt, hvis der ikke 

sker udvikling og derfor er det vigtigt 
jævnligt at spørge ind til den enkelte. Er 
der nye områder, som vedkommende 
gerne vil forsøge sig på? Måske har 
de frivillige nye gode idéer, som bliver 
overset, hvis der ikke er tid til at snakke 
om udvikling i klubben.

Det gælder særligt for ungledere (42 
%), at de, ud over de andre faktorer, 
også ønsker at styrke deres CV. Blandt 
øvrige frivillige er det under 10 %. For 

at imødekomme dette kan det gøres 
klart helt fra den første kontakt med 
en potentiel ungleder, at man fortæller, 
at de får en udtalelse, som kan bruges 
til job og uddannelse. Samtidig er det 
godt at gøre klart, hvilke kompetencer, 
man erhverver sig som frivillig – fx 
ansvar, overblik og de berømte mange 
bolde i luften.

Tallene stammer fra Frivilligrapporten 
2014. CFSA, 2015
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FRA LEDER TIL LEDER

Ellen Grønbæk Pedersen er leder i 
Juniorklubben i Silkeborg. Klubben 
mødes hver mandag aften i Silkeborg 
Missionshus.

- Vi har klub hver uge, men har fordelt 
opgaverne mellem os tre ledere. Der 
er to, der har ansvar hver aften, så det 
er helt ok at tage en fridag, hvis man 

ikke har ansvar en aften, siger Ellen, 
der arbejder som lærer på Midtjyllands 
Kristne Friskole i Herning.
Ellen blev færdiguddannet for nogle må-
neder siden og blev gift for et år siden. 
Som 24-årig, nygift og travl kvinde kan 
det måske undre, hvorfor hun træder 
ind i juniorklubben som leder.
- Det handler om at have noget uden 
for hjemmet at give mig til. Noget, som 
giver mening, det er vigtigt. Det gør 
en forskel at være i juniorklubben – og 
så ved jeg, at der er brug for mig i den 
opgave, fortæller hun.
- Det, der motiverer mig, er, at jeg ved, 
at der er brug for mig og mine kom-
petencer. Jeg får samtidig løbende 
bekræftelse i, at det er godt, jeg er der. 

DER ER BRUG FOR MIG  
OG MINE KOMPETENCER
Det kan være en udfordring at fastholde ledere  
– og ikke alle steder lykkes det

En af de unge ledere, Filip Rolighed, 
sammen med nogle af juniorerne i 
Silkeborg.
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Det betyder meget, at andre er gode til 
at anerkende min indsats.

Løbende på udkig
- Vi er selvfølgelig sårbare med kun 
tre ledere, så vi kigger hele tiden efter 
nogen, der kunne være egnede. Det er 
vigtigt, at det er nogen, der ikke har 100 
andre ting. Man skal også synes, det er 
sjovt. Det er de eneste kompetencer, 
man skal have – og så kigger jeg måske 
efter nogen, der er åbne og udadvendte, 
siger Ellen, der mener, at det er vigtigt, 
at ledere konstant er åbne og jævnligt 
nævner i omgangskredsen, at der er 
brug for flere.
- Ellers flytter en af os pludselig, og 
så står vi med to, der er nødt til at 
kommer hver mandag. Der er flere, der 
har nævnt, at det er flot, vi har været 
selvsupplerende de seneste år, hvor 
vi løbende har hentet nye ledere fra 
IMU. Det kan være en fordel for fæl-
lesskabet, at vi kender hinanden fra 
Silkeborg IMU, hvor vi alle tre kommer. 
Nogle gange savner jeg dog en mere 
erfaren voksen, gerne en med børn. 
I de andre klubber i Silkeborg er der 
ledere, der selv har børn. Det savner 
jeg nogle gange, slutter Ellen. 

Ledermangel lukker klub
Knud Erik Braüner er præst i Hundige-
Kildebrønde sogn. Han var med til at 
lukke kirkens juniorklub i december 
2014.

- Det triste var ikke, at børnene mang-
lede. Vi stod med 15-20 stykker, der 
gerne ville fortsætte i klub. Men uden 
frivillige, så kan der ikke blive klub. Vi 
har ellers kørt klubben i 18 år, siger 
Knud Erik, der selv har været med alle 
årene.
- Mange juniorer fortsatte som hjælpe-
ledere, når de blev 13-14 år, men de har 
brug voksne medledere, og da de sidste 
voksne ledere flyttede fra området, så 
var der ikke noget at gøre. De unge kan 
ikke stå for det selv.
- Vi har været glade for alle de år, 
juniorklubben har kørt, og kan kun 
sige, at der er brug for ledere over alt i 

klubberne. Der er masser af børn, der 
har brug for en voksenkontakt. Det er 
bærende i arbejdet, både ift. at formidle 
evangeliet og for at børn får en god 
fornemmelse for kirke og kristendom, 
fremhæver Knud Erik.

Klubben flyttede efter børnene
Historien med Hundige Kirkes Junior-
klub er ikke unik, men heldigvis er der 
mange steder, hvor klubber kører videre 
sæson efter sæson. Alice Norup Mogen-
sen tænkte ud af boksen, da skolen i 
Strandby lukkede. Hvis børnene flytter, 
så flytter klubben også.
- Måske skal man fortsætte på en anden 

Alice sammen med nogle af børnene dengang der stadig var klub i Strandby.

… fortsat fra side 15
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måde. Måske skal klubben ikke ligge 
lige efter skoletid, måske er det Messy 
Church, der skal til i vores by, siger Alice, 
der mener, at man jævnligt skal spørge, 
hvad der fungerer bedst i ens område.
- 14. september starter vi op med 
børneklub først, og direkte derefter 
med juniorklub. Hvis der kommer bare 
fire-fem børn i en eller begge klubber, 
så fortsætter vi, fortæller Alice, der 
synes, at man altid skal huske på, hvor 
afgørende det er for et barn, at der er 
voksne, der fortæller dem om en Gud, 
som hjælper og svarer på bøn.

Hjælp uden ansvar
Alice kan godt være frustreret over, at 
der ikke er flere, der vil være med som 
frivillig leder. Men så tænker hun ud af 
boksen igen.
- Hvad kan vi så gøre? Vi prøver at dele 
det op i mindre bidder, fx den første 
onsdag i hver måned. I dag vil alle jo så 
meget, så det kan være svært at sige 
ja til hele pakken ved at være frivillig 
leder. Noget andet, der har virket su-
pergodt, er, at jeg har hyret nogle ældre 
damer til at bage brød og kager.
Andre har selv budt ind med at agere 
bedstemor. De kommer og er der og 
hjælper med aktiviteter.
- Den ældre aldersgruppe signalerer 
noget helt særligt. Når de står uden 
lederansvar, men bare er der, så har de 
en nærvær og ro, som betyder meget 
for børnene.

ANDAGT

UERSTATTELIG
Du er værdifuld og uerstattelig, noget helt specielt og betydnings-
fuldt. Det er du, som bruger mange timer som frivillig, og du, som 
kun har få muligheder. Det er nemlig ikke din præstation, der 
gør dig værdifuld og fortjent til Guds omsorg. Det er Gud, der har 
givet dig værdi. Det er hans beslutning, at han elsker dig. Vi kan 
læse i Bibelens Salme 8, hvilken fantastisk plads, Gud har givet 
dig. Du er ”kun lidt ringere end Gud”.
 
Her i Thorsø, hvor jeg bor, har vi lige haft et modbydeligt indbrud i 
kirken. Der er stjålet meget, bl.a. dele af den næsten 400 år gamle 
altertavle. Værdier for over en million kroner er væk. Nu skal vi så 
til at erstatte, hvad nogen ville sige er uerstatteligt. Det er jo fyldt 
med historie. Men figurer på en altertavle – en tvivler Thomas, en 
bedrager Judas – kan genskabes af dygtige håndværkere. Men du 
er som menneske uerstattelig. Værdien er lagt ned i dig af him-
melens og jordens skaber. Det er da fantastisk.
 
Gud vil bruge dig med det, han har givet dig af evner, tid og res-
sourcer. Når du stiller dig til rådighed for Guds velsignelse, bliver 
du til glæde for andre og du bliver selv velsignet, og så bliver Guds 
navn stort for andre.

Erik Bertelsen
Næstformand i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

bed for ...
• at unge, voksne og ældre må se, at trosoplæring blandt børn  
 er noget af det vigtigste, vi kan bruge tid på

• at ingen børn må opleve en barndom uden voksne,  
 der deler tro og liv med dem

• at de mange frivillige fortsat må få motivation, visdom  
 og tro til at række evangeliet videre til næste generation. 
Læs mere om bøn og bønnenetværket på boen.soendagsskoler.dk
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TEMA: FRIVILLIGHED

FRA ALLE OS  
TIL ALLE JER
Materialer
Rundt om i landet er der DFS-konsu-
lenter, der er ansat til bl.a. at tage på 
klubbesøg og sparre med de frivillige 
ledere. Nogle af de ansatte bruger en 
del af deres tid på at udvikle og gen-
nemarbejde materialer, der skal gøre 
det let at være leder. Materialer som 
Børnefrø og Juniorfrø inspirerer til, at 
lederne over tre års klubmøder kommer 
rundt i hele Bibelen og samtidig følger 
kirkeårets højtider. Bøgerne er tema-
baserede, hvorimod det nye Kirkefrø 
følger kirkeårets tekstrækker og derfor 
er målrettet kirker. Alle tre serier tager 
udgangspunkt i, at det skal være enkelt 
at gå til og let kan skaleres efter klub-
bens sammensætning.

Konsulenter
En af DFS-konsulenterne er Randi Taul-
borg, der ofte kommer ud på lejr og i 
klubber, kirker og missionshuse med sin 
erfaring, tips og idéer.
- Jeg møder masser af frivillige ledere, 
der gør et kæmpe stykke arbejde. 
Noget af det, jeg kan bidrage med, er at 

Materialer, konsulenter og kurser skal gøre det lettere  
– og federe – at være frivillig i DFS

servere færdige produkter og koncep-
ter for dem. Det kan de tage videre og 
bruge fremadrettet. Det kan være en 
bibeltime, der bliver gjort på en anden 
måde; eller de kan sidde med abstrakte 
idéer, hvor jeg kan hjælpe med at gøre 
det konkret, fx ved at vejlede og vise 
Tales of Glory, På tur igennem Bibelen, 
legekasse.dk eller Børnefrø i praksis.

Nogle konsulenter har specifikke om-
råder som en del af deres arbejdsom-
råde. Fx kan en Gospel-kids-konsulent 
hjælpe med at starte et børnekor op og 
en Evigglad-konsulent kan bl.a. hjælpe 
med opstart af børneklub i et nyt 
område. Både konsulenter og fritids-
konsulenter har forskellige kompeten-
cer, som de ønsker at give videre til de 
mange lærevillige frivillige.

Kurser
Udover at konsulenter bl.a. kan holde 
kortere kurser med udgangspunkt i, 
hvad den enkelte klub eller kreds har 
brug for, så er der også arrangemen-
ter som Inspirationskonferencen, der 
kombinerer inspiration til arbejdet og 
fællesskab med ligesindede. Ungleder-
kurser, Messy Church Inspirationsdage 
og Godly Play-kurser er andre tilbud, 
som mange benytter sig af.

DFS vil gerne gøre det fedt at være fri-
villig. Man kan altid kontakte sin lokale 
konsulent eller landskontoret for at få 
råd og hjælp.

Som frivillig har man grund til 
at være stolt.
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Nye inspirationsdage
Tidligere er der afholdt Messy 
Church Inspirationsdage. Nu 
kommer der i alt fire lørdage, 
hvor man i hhv. Nordjylland, 
Sjælland, Fyn og Bornholm kan 
bruge en lørdag 9.30-17 på 
erfaringsudveksling, nysger-
righed, inspiration og praktiske 
tips. Lokale ildsjæle arrangerer 
dagene i samarbejde med Messy 
Church Koordinator i Danmark, 
Karen Markussen.
inspirationsdag.messychurch.dk

Godly Play i praksis
Mange har hørt om Godly Play, og er måske 
nysgerrige på, hvad det er for noget. Nu kan man 
se det i praksis, før man eventuelt tilmelder sig et 
af kurserne, der afholdes i hhv. januar og august 
2017. Underviser på kurserne, sognepræst Erik 
Holmgaard, formidler i en video historien om Abra-
ham ved hjælp af metoden. Se hele videoen på
godlyplay.soendagsskoler.dk

Ser frem til Luther-året
21.-24. august mødtes European Lutheran 
Sunday School Association (ELSA) i København. 
Bjarne Gertz Olsen er formand for bestyrelsen, 
der ses på billedet. De havde forskellige emner 
på programmet, bl.a. næste års fejring af 500-
året for starten på den lutherske reformation. 
De håber, at især ét af reformationens kerne-
områder, nemlig børn og kristen børneoplæring 
både i skole og hjem, vil få særligt fokus. DFS er 
en del af dette europæiske samarbejde mellem 
søndagsskoler i 14 lande.

KALENDER
1. oktober: 
Messy Church Inspirationsdag 
Åby Sognegård, Åbybro 
inspirationsdag.messychurch.dk

5. november: 
Messy Church Inspirationsdag 
Peterskolen, Rønne 

26.-28. januar 2017: 
Godly Play-kursus  
Diakonhøjskolen, Århus 
godlyplay.soendagsskoler.dk

28. januar 2017: 
Messy Church Inspirationsdag 
Fiskbæk Missionshus

21. april 2017: 
Generalforsamling 
KFUM’s Soldaterhjem, Fredericia

august 2017: 
Godly Play-kursus  
Hotel Hebron, København

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Læs mere på 
soendagsskoler.dk 
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Magasinpost (SMP)
ID: 42754Afs.: Korskærvej 25, 7000 Fredericia

Drengene på Sydvestjyllandskredsens sommer-
lejr på Sydvestjyllands Efterskole kan godt lide 
at bruge kræfter og går til den på boldbanen. 
Lederen Mark Pedersen er én af de mandlige 
ledere, der gerne spiller en god gang bold og 
bruger musklerne.
- Jeg kan lide at tumle med dem, og jeg oplever,
at drengene gerne vil prøve kræfter med mig, 
fortæller 19-årige Mark, der har været leder på 
sommerlejren i flere omgange.

Det er første gang, at 16-årige Christian Mor-
tensen er leder.
- Det er megafedt at være sammen med bør-
nene, og jeg er noget overrasket over, hvor let 
det er at blive venner med dem, siger Christian,
der lærer meget af at se, hvordan de andre 
ledere takler forskellige situationer.

DE TUMLER 
MED BØRNENE

Mark og Christian er 
to af flere unge fyre, 

som var ledere på 
sommerlejren  

i Bramming.
Fotos: Anette  
Ingemansen
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