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Alle børn er kaldet
”Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i,
for Guds rige er deres” citerer præsten fra Markusevangeliet
kap. 10 v. 14 hver gang, der er dåb i kirken. Og de små børn,
Jesus kalder til sig, er ikke udvalgt efter etnicitet, hudfarve,
oprindelsesland, sprog, kultur eller andet. De er først og
fremmest bare børn, som Jesus ønsker at være sammen
med, og ønsker at lukke ind i Guds rige, så de må få del i
hans frelse. Derfor gælder ordene fra Jesus naturligvis også
migrantbørn, der kommer til vores land.
Hvordan kan vi så hjælpe de små børn til Jesus i vores
lokalområde? Kan vi invitere dem med i legestuen sammen
med forældrene eller måske i børne- eller juniorklub? Hvor
det er muligt, giver det os en god mulighed for at række
hjælp til børnene, der med stor sandsynlighed har oplevet
svære ting på deres vej til Danmark. I klubben får vi mulighed
for at give dem stabilitet og noget fast ind i deres hverdag,
hvor mange andre forhold i deres liv kan være pressede.
Hvilke muligheder har du for at lade de små børn komme til
Jesus i dit område? Du kan læse i dette nummer, hvordan
de gør det andre steder, så barrierer som sprog, kultur eller
andet overvindes.

Velkommen til nye klubber!
Messy Church, Toreby
Gospel-kids Holstebro
Børneklubben, Farsø
Gjerlev Børneklub
Vi er nu 328 klubber i DFS
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NYT FRA LANDSKONTORET

NY LANDSLEDER
- Det er en tid til at samle sten, sagde formand Michael Thomsen med
et glimt i øjet, da der 4. november
var velkomstreception for DFS’ nye
landsleder, Steen Møller Laursen.
Steen er 48 år og bor med sin kone
Charlotte i Videbæk. De har tre store
børn sammen. Han er uddannet
ingeniør i Århus, men karrieren tog
et vendepunkt, da han i 2008 blev
fritidsansat som familiekonsulent i
Indre Missions Familiearbejde. To år
senere blev han landsleder samme

sted. I sin nye stilling vil fokus på
familien og relationer mennesker
imellem fortsat være mærkesager.
- Jeg glæder sig især til samspillet
med medarbejdere, siger landslederen; til at hjælpe mennesker spille
sig selv og hinanden gode. Lige i
begyndelsen er tiden til overblik og
udforskning, men jeg ønsker større
synlighed i lokalsamfundet, bl.a.
med Evigglad, og at flere familier
får åbnet Bibelen sammen derhjemme.

FRIVILLIGHEDSBEVIS

BMK
DFS var også med, da frikirkerne holdt
BMK, Børnemedarbejderkonference,
i Mariager. DFS viste det nye Kirkefrø frem, samt andre materialer, og
fik nogen gode snakke. Der var også
seminarer med både Godly Play og
Messy Church, så DFS sætter sit aftryk, også i det frikirkelige miljø.
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Undersøgelser viser, at 40 % af
de unge også er frivillige pga.
et flottere CV. Ikke at det er den
eneste grund, men for unge kan
det være en afgørende motivationsfaktor. Derfor har DFS lavet
et frivillighedsbevis, så alle, der
ønsker det, kan få et bevis på,
at de er eller har været frivillige.
Idéen er, at det skal bruges aktivt
i rekrutteringen og fastholdelsen
af især de yngre frivillige. Beviset
kan bruges af kredse og klubber
og kan hentes på.
frivillighed.soendagsskoler.dk
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#dufårguldmedhjem

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

INDSAMLING
DUF giver rabat
1. november tog vi hul på pallen med
Kirkefrø-bøgerne, der kom fra trykkeriet. Nu
blev bøgerne sendt ud til kirker og klubber, der havde forudbestilt. Men, selv om
materialet er omfattende og der er lagt
mange timer i udvikling og opsætning, så
kan prisen på 2.195 kr. være en stor udgift
nogle steder. Derfor er det blevet besluttet,
at DUF-klubber får 500 kr. rabat. At det er
DUF-klubber skyldes, at vi gerne vil tilskynde
nye steder at tilslutte sig som forening. Søndagsskolerne får en stor del af sit
budget, og dermed bl.a. udgifterne til udvikling af nye materialer, dækket af
midler fra DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd. Det kræver lidt frivilligt arbejde, og
det vil man gerne belønne. Man kan kontakte DFS eller sin lokale konsulent for
at høre mere om muligheden.
Rapport fra arbejdet i Indien
- Stor hilsen fra Indien med en hjertelig tak til DFS’ venner for indsamling
og støtte til søndagsskolearbejdet, siger Bjarne Gertz Olsen, der i november
vendte hjem fra en rejse til Indien. Her har DFS en samarbejdspartner, CSCM,
som oplever stor vækst i arbejdet med børn. Kufferterne til den tre uger lange
rejse var fyldt med bl.a. flonellografmateriale, brugte mobiltelefoner, forskelligt søndagsskolematerie og legesager til børnene. Bjarne skulle holde fire
gudstjenester og møder med både bestyrelse og ansatte i søndagsskoleorganisationen. Derudover skulle der forberedes
børneprogram og en række seminarer for
præster, søndagsskoleledere og forældre.
Bjarne har skrevet en rapport med en hel
del billeder, som giver et fint indtryk af
landet og kulturen. Her kan fx ses, hvor
faldefærdigt et søndagsskole-shelter kan
være. Herude rækker indsamlede midler
til fx bibler og materialer rigtig langt. Støt
arbejdet og læs rapporten på.
indien.soendagsskoler.dk
Kollekt i folkekirken
Børnenes indsamlingsperiode er vintertiden fra helligtrekonger søndag til fastelavn. Kollektperiodens formål er netop DFS’ formål: Oplæring i den kristne
tro – børn. Derfor er håbet, at mange kirker benytter lejligheden til at vælge
DFS på listen af organisationer, der kan samles ind til. På hjemmesiden kan
man bl.a. læse om arbejdet og hvordan pengene kan overføres.
kollekt.soendagsskoler.dk
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TEMA: MIGRANTBØRN

DEN BEDSTE
INDGANG ER BØRNENE

I mere end ti år har Ingeborg Jakobsen været leder i en
børneklub med migrantbørn. Hun giver nogle af hendes
erfaringer videre.
Af Anette Ingemansen
Interview

Det tilfører en børneklub energi, farve
og sjov, at der er en blanding af danske
og migrantbørn. Det fortæller 44-årige
Ingeborg Jakobsen. I over ti år har hun
været leder i både børne- og juniorklub
i Fjerritslev i Nordjylland, hvor der har
været børn fra forskellige kulturer.
- Som ledere skal vi være skarpe i, hvad
vi fortæller, siger og gør. Vi skal ikke
komme uforberedte. Der kan hurtigt
opstå situationer, som vi skal tackle her
og nu. Migrantbørn har mange ting med
i rygsækken, som vi skal tage hensyn til,
men det er også noget, vi kan lære af,
og det er godt, forklarer Ingeborg.
- Mine erfaringer med migrantbørn er,
at de er meget frie i det. De spørger løs
og står ikke tilbage, hvis vi skal lave en
aktivitet. De hopper lige ud i det. De
danske børn er mere prægede af, at det

er lidt pinligt at kaste sig ud i noget nyt.
Eller det tør vi ikke.
Migrantbørnenes indstilling giver en
frihed i klubben.
Kommunikation med forældre
- Sproget er den helt store udfordring,
fortsætter lederen. Eller det vil sige,
børnene er hurtige til at lære dansk,
men den sprogmæssige udfordring
ligger i forhold til forældrene. Her er
lederne i børne- eller juniorklubben på
noget af en opgave.
- På grund af sprogbarrierer skal vi
tilpasse os sprogligt og kulturelt. Vi må
møde forældrene med forståelse og
være positive og imødekommende, selv
om vi ikke får så meget snak ud af det
de første gange, forklarer Ingeborg. Hun
arbejder som skolepædagog på en skole
i Brovst.
- Hvis vi som ledere har fokus på at
skabe tydelighed og sætte rammerne,
så kan vi rumme migrantbørnene, og

der er plads til en større forskellighed,
end der er på en skole, siger Ingeborg.
Hun peger på en anden udfordring.
- Migrantfamilier har en anden
forståelse af tid, end vi har. Det er en
udfordring, at hvis der i programmet
står, at vi begynder 18.45, men de først
kommer 19.05. Skal vi vente, eller skal
vi bare gå i gang? Nogle gange skal man
have is i maven som leder, hvis man har
planlagt en aktivitet for alle, fortæller
Ingeborg, der har gjort den erfaring, at
når børnene har opdaget, at det er sjovt
at gå i børneklub, så kommer de hver
gang.
Den bedste afkodning
Hvis der er nogle ledere, som gerne vil
lave en børneklub med migrantbørn,
er en god begyndelse, hvis den enkelte
leder selv har børn.
- Børn er den bedste indgangsflade til at
få kontakt med migrantfamilier. Det har
jeg selv oplevet, da jeg skulle aflevere

eller hente mine børn i børnehave
eller SFO. De første gange mødte vi
hinanden med smil, og så begyndte jeg
at spørge til, hvor de kom fra, så har vi
fået snak og langsomt fik vi udbygget
kontakten, så jeg kunne fortælle dem
om børneklubben, forklarer Ingeborg.
- Det er lidt ligesom udtrykket: ’Tager
du et barn i hånden, tager du moderen
ved hjertet’. Den går lige ind ved
migrantfamilier. Hun kommer med et
andet tip.
- Det er godt, hvis man kan få et
samarbejde med den lokale kirke om
at invitere til en kulturel dag i kirken
eller i missionshuset, hvor kulturer
kan mødes. Måske kan man få lov at
hænge løbesedler op i børnehaven
eller i skolen, siger Ingeborg. Hun giver
nogle gode idéer, når børneklubben er
kommet op at stå.
- Det er en rigtig god idé at lave nogle
aktiviteter, hvor vi kan afkode hinanden
og på den måde lære hinanden at

kende. Lege og sange er det bedste,
så afkoder migrantbørnene hurtigt de
andres måde at være på. Gennem sange

Både børn og voksne klæder sig ud
og lever sig ind i bibelhistorierne.

Fortsættes på næste side

6 | 7

TEMA: MIGRANTBØRN

lærer de det danske sprog, fortæller
Ingeborg.
- Måske er det vigtigt, at man fokuserer
på lege og sange de første mange
gange i klubben.
Hvad man ikke skal gøre
I børneklubben i Fjerritslev foregår det
hele på en enkel måde.
- Vi har ikke lavet et program, som vi
følger fra start til slut. Det kan som
regel ikke lade sig gøre. Vi forsøger at
gøre det enkelt og kort, og vi synger
korte sange med og uden fagter
og leger meget med børnene. For
eksempel står vi i en ring, hvor vi
bruger DFS’ bedeterning. Vi slår med
terningen, og et dansk barn læser

bønnen, og vi beder fadervor. Vi
fortæller bibelhistorie med billeder, og
vi laver ikke noget om, fordi det skal
være spiseligt. Børnene skal vide, at
de kommer i en dansk børneklub, og
så hører de det samme som de andre
børn, så det lige så stille begynder at
gro i dem, forklarer lederen.
- Vi bruger også at invitere forældrene
med. Det er med til at skabe ro, og så
får forældrene også deres del.
Ingeborg kommer med en ting, man
absolut ikke skal gøre.
- Vi skal være hjælpsomme og komme
med oplysninger, de kan bruge i
hverdagen. Men vi skal ikke gøre
det hele for dem, så vi for eksempel

Ingeborg Jakobsen har i mere end ti år
været leder i Fjerritslev.

reparerer deres cykler eller tackler
udfordringer i hjemmet. Det skal
gerne munde ud i hjælp til selvhjælp,
siger hun.
Det personlige
Ingeborg stortrives i mødet med
migrantbørn og deres forældre.
- Jeg har fået den gave, at jeg er en
åben person, som ikke tænker på
fordomme, inden jeg går i gang med
kontakten. Jeg hopper frimodigt ud i
det, siger Ingeborg.
- Det handler meget om at møde din
næste, som du selv ønsker at blive
mødt. Og hvis man har frimodighed, så
at åbne sit hjem for dem.

MOSES
OG IRAKISK
BUDDING

I det kreative værested i Allerød er der plads til
alle aldre, til forsinkelser, til anderledes idéer og
input undervejs

Tre superfightere øver sang

Af Anette Ingemansen
Reportage
Stella Meldgaard hopper glad frem og
tilbage mellem klaveret og hen foran
børnene, hvor hun introducerer dem til
en ny kristen børnesang, ”Kongebørn”.
- Vi lærer det første vers i dag, siger
hun og peger på ordet ”superfighter” i
verset. Hun oversætter det for børnene,
og spørger, hvordan man kan vise det.
Børnene går vildt meget op i det og
foreslår en supermandsbevægelse. God
idé, siger hun, og så synger de verset.
Der er fuld gang i det kreative værested
i menighedshuset i Allerød. Denne
dag er der kommet tre børn, og mens
en irakisk mor står og laver irakisk
budding, som serveres senere, synger
Stella og Saint fra Nigeria med børnene.
Bede som Moses
Bagefter fortæller Stella børnene
om Moses med store billeder på
PowerPoint. Blandt andet da Moses’
venner må løfte hans arme, så kan han
løfte staven, så israelitterne kan vinde
sejren over deres fjender.
- Moses’ venner hjalp ham til at
bede. Når jeg beder og bliver træt,
så er det godt, at jeg kan sende en
sms eller spørge mine venner, om de
vil hjælpe mig med at bede. Sådan
Fortsættes på næste side
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Det kreative værested er indstillet til
årets kirkelige initiativpris.
kan vi hjælpe hinanden med at bede
og holde hænderne oppe, så det er
Jesus, som vinder, siger Stella. Hun
kan se, at børnene begynder at miste
koncentrationen.
- Det varer ikke længe, så stopper jeg.
Den irakiske budding
Lidt spontant spørger en irakisk pige
alle i rummet, om de tror på Gud, og alle
svarer ja. Stella smiler lidt og spørger,
om børnene har nogle ting, de ønsker,
at der skal bedes for. Flere emner
kommer på banen, og bagefter er der
et lille bedemøde, hvor børnene noget
af tiden holder hænderne højt ligesom
Moses’ venner.
Saftevand, småkager og blommer står
på et rullebord, og børn og voksne
forsyner sig med det. Bagefter er der
forskellige aktivitetslege, mens kristen
musik lyder ud fra højttalerne. Det

sidste programpunkt i værestedet er
den irakiske budding, som smager rigtig
lækkert.
Møde mellem kulturer
Det kreative værested i Allerød er
et nyt tiltag, som begyndte den 8.
september. Formålet er, at danske børn
og indvandrerbørn mødes og får indblik
i hinandens kulturer og forskelligheder.
Det fortæller to ud af de fem ledere
i værestedet, Christina Causse og
Stella Meldgaard, der er tværkulturel
medarbejder i IKC i København.
- Drivkraften bag det kreative værested
er, at Gud har givet os den opgave at
elske dem, der kommer. Derfor betyder
det ikke så meget, om der er 2 eller 27
børn, men at dem, der kommer, har
mærket, at de er elsket og værdifulde,
og at vi ser dem som en ressource –
både børn og voksne.

Derfor er der plads til alle aldre, til
forsinkelser, til anderledes idéer
og input undervejs, og til at hele
programmet bliver ændret, for
værestedet er ikke vores. Det er givet
over til Jesus. Det er ham, der er ejeren
af det hele og har ansvaret i sidste
ende. Det giver en frihed og glæde i det
frivillige arbejde.
Forældrenes valg
Denne dag i slutningen af september
er der kommet tre børn. Sidste
gang var der 10-15 børn og deres
forældre fra asylcentrene Sjælsmark
og Sandholmlejren, og to familier fra
Allerød.
- Jeg troede egentlig, at familierne
kom i dag, for det havde de lovet,
fortæller Stella.
Det har vist sig at være svært at få
danske børn til at komme, fordi der er

mange andre tilbud, de kan gå til.
- Derfor er vi glade for, at Heidi er
kommet. Det kan være, at det ændrer
sig med tiden, siger Stella, som
formidler bibelhistorie på dansk.
Sangene kan foregå på dansk, igbo,
som man taler i Nigeria, og engelsk.
- Vi har åbent fortalt, at én af
aktiviteterne i værestedet er, at der vil
være dramatisering af bibelhistorie.
Hvis forældrene ikke vil det, kan de
ikke være her. Det er et valg, de må
tage, forklarer Stella.
- Hvis jeg ved, at der er en muslimsk
familie med starter jeg ikke med at
fortælle om dåb og nadver. Jeg holder
mig bevidst til bibelhistorien, og så
taler Gud gennem det til børnene.
Vi kan lære af hinanden
Børnenes forældre er velkomne i
klubben, men det er et værested for
børn, betoner Christina.
- Værestedet foregår på børnenes
præmisser. Vi har flere gange
opmuntret forældrene til at gå en tur
eller handle ud fra den tanke, at de
måske har brug for et pusterum, fordi
de er meget på i hverdagen, fortæller
Christina.
Med tiden er det planen, at børn
og forældre fra de andre lande kan
præsentere noget af deres kultur i
værestedet.
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- Vi ønsker, at der skal være plads til, at
vi kan lære af hinanden. På den måde
får man ejerskab for det, der foregår,
siger Christina.
Vores første erfaringer
Lederne er faktisk meget glade for,
at de ikke begyndte med 27 børn i
værestedet.
- Vi skal øve os i at arbejde sammen,
understreger Stella. Der er mange små
hensyn at tage, når vi i ledergruppen

også kommer fra forskellige kulturer.
For eksempel hvad er sundt og usundt
at spise? Hvordan taler man til børn?
Hvor meget opdrager vi på børnene og
hvordan? Men mest af alt prøver vi at
fokusere på, at vi i vores forskellighed
har en fantastisk styrke, og det er
helt sikkert, at vores fællesskab
aldrig er kedeligt. Hvis vi bliver uenige
om noget, sætter vi os ned og taler
om det, beder og griner af os selv
bagefter.

Christina, Stella, Howaida og Saint
er fire af de fem ledere.

FRA LEDER TIL LEDER

DER ER
KAMPVALG
HVER GANG

I Stjerneglimt vil alle
være med i børnerådet

USA har lige haft valg, hvor Trump
vandt. Hillary tabte, og hun blev selvfølgelig skuffet. Men sådan er demokratiet. Nogen vinder, og andre taber.

Der bliver gjort ekstra meget ud af
bordpyntningen, når der er årsfest

Stjerneglimt i Åkirkeby er en DUF-klub
i DFS. Det betyder, at klubben er en
demokratisk opbygget forening med
vedtægter, medlemskab, bestyrelse,
osv. Generalforsamlingen kalder man
årsfest og bestyrelsen hedder et børneråd.
- Årsfesten holder vi i stedet for en almindelig klubgang. Der er tre, der bliver
valgt til børnerådet, men alle børnene
vil gerne stille op. Det er vildt populært
at være med. Børnene føler virkelig, at
de bliver taget med på råd, siger Jane
Wibo Kure, der er leder i klubben.
Klubben har dermed formået at gøre
noget så tørt som et årsmøde til noget,
både børn og ledere ser frem til. Der
bliver pyntet fint op, der er et festligt
traktement og til årsberetningen vises
diasshow fra året, der er gået.

Jane har været med i 21 år. Hun begyndte som frivillig leder, da hendes
søn begyndte i klubben som fireårig.
- Jeg fulgtes med ham og blev så
hængende. Han har siden selv været
ungleder, men studerer i dag i København, fortæller Jane, der er underviser på
Davidskolen, en lokal friskole. Vi er typisk
en eller to ungledere og otte-ni børn.
Kampen om pladserne
- Vi følger DFS’ forslag til dagsorden og
har gjort det siden vores første børneårsmøde i 2001. Ordstyrer og referent
bliver valgt af børnene blandt børnene.
Måske siger en leder ’Nu skal du sige
det og det’, men det ér faktisk børnene,
der kører det.
Til sidst finder selve valghandlingen
sted. Når der spørges, hvem vil stille
op til børnerådet, ryger alle hænder i
vejret. Så der er garanti for kampvalg
hver gang. Børnene må stemme på tre
navne. De kommer alle sammen hen til
en leder med små sedler.

- Dem, der ikke kan skrive, hvisker de
tre navne i øret på lederen. Det eneste
resultat, der offentliggøres, er de tre
valgte, ikke antallet af stemmer. Det
kan være følsomt for nogle, hvis de
ingen stemmer får, siger Jane.
Reel indflydelse
To gange i sæsonen står der på programmet: Børnerådet bestemmer.
Gangen forinden har alle kommet med
input, men det er rådet, der bestemmer,
hvad der skal ske – og det synes de jo
er sejt.
- De, der ikke bliver valgt, er alle sammen skuffede. Men for at ingen skal
blive kede af det, forklarer vi demokratiets spilleregler – og at alle jo kan
komme med deres idéer. Så den snak
tager vi selvfølgelig også. Det er spændende, om det sætter spor og hænger
ved, om de får lyst til at indgå i politisk
og bestyrelsesarbejde på lang sigt. Det
er i hvert fald det første demokratiske
frø, der bliver lagt, slutter Jane.
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Jane sammen med nogle af de børn,
der stiller op til børnerådet

En klub kan altid kontakte sin
lokale konsulent for at høre mere
om at blive DUF-klub med de
fordele, det indebærer.

TEMA: MIGRANTBØRN

BØRNEKIRKEN
ER VIGTIG

Tarek fandt troen på Jesus i Danmark. På et kursus
fik han inspiration til at give den videre

- Vi har ikke meget erfaring med børnekirke, for i vores lande gøres der ikke
noget ud af det. Der er camps for de
større, men ikke bibelhistorie. Derfor
er det godt at komme på kursus og få
hjælp til, hvordan man kan formidle
Bibelen til børn i dag. Vi har fået meget
ud af dagen og kan gå hjem og bruge
idéerne, siger 53-årige Tarek Freiwat,
der er palæstinenser fra Libanon og på
22. år er pædagogmedhjælper i Ålborg.
- Jeg blev født i en flygtningelejr i
Libanon. Min mor flygtede i 1948 fra Palæstina, da der udbrød krig. I 1986 kom
jeg så til Danmark, fortæller Tarek, som
senere fik familien herop.
Tarek deltog på et kursus for børnemedarbejdere for migrantmenigheder i

Ålborg stift, hvor DFS-konsulent Lissen
var underviser og bl.a. præsenterede
forskellige metoder til dramatisering
af bibelfortællinger. De var fem fra den
arabisktalende menighed i Brønderslev,
hvor Tarek er en af hovedkræfterne. Her
ønsker han at fortælle andre om ham,
der har forvandlet hans liv.
Jesus som profet
- Jeg er i en sammenhæng, hvor ikke
mange kender Bibelen. Det gjorde jeg
heller ikke, da jeg kom til Danmark. Jeg
var katolik, men jeg mente ikke noget
med det. Jeg troede ikke på, at Gud
fandtes. Da jeg kom til Danmark, mødte
jeg mange af mine venner, der var
muslimer. De begyndte at prædike for
mig, om Jesus som en profet. Jeg læste
koranen, men havde brug for at stille

dem mange spørgsmål. Jeg vidste ikke,
hvad jeg skulle svare, når de spurgte,
om jeg troede på Gud. Men jeg havde
lyst til at vide mere.
- På min arbejdsplads var der en fra
Indre Mission. Hun sagde, at Jesus var
sandheden og ham kunne jeg komme
til. Jeg havde også en kristen ven, der
opfordrede mig til at læse Bibelen, hvilket jeg gjorde. Jeg læste, at Jesus var
sandheden og han sagde: ’Kom til mig,
og jeg vil give jer hvile’.
Børnene skal høre det
På et tidspunkt stod han i store private
problemer.
- Jeg sagde til Gud, at jeg tror, du findes, men jeg ved ikke, hvor du er. Tilgiv
mig ved dit kors og giv mig hvile. Så

gik en varm strøm igennem mig og jeg
græd og græd.
Noget var sket, men han vidste ikke
hvad. Tarek var tørstig efter at vide
mere og gik på biblioteket og lånte bøger og lærte Jesus bedre at kende.
- Jeg er vokset i troen og jeg ønsker,
at andre skal møde den Jesus, jeg har
mødt. Derfor er jeg en af lederne i Brønderslev og ønsker, at børnene skal høre
bibelhistorier. De har ikke stor bibelkundskab, men det kan kirken hjælpe
dem med. Derfor er børnekirken vigtig.
Min kirke har i dag fået Børnefrø, Syng
med og nogle cd’er, så vi kan lære sangene. Det håber jeg bliver rigtig godt.
Møder på tværs
I Brønderslev Kirke mødes migrantmenigheden i et lokale, mens sognekirken
samtidig har gudstjeneste inde i selve
kirken. Den arabisktalende menighed
har 6-12 børn, der deltager.
- Det er godt for dem at komme sammen, også med danske børn, siger Tarek.
Børnene mødes nemlig til børnekirke
på tværs af menighederne hver anden
søndag.
Håber på flere ledere
Tarek står for møderne med de voksne,
og hans mor er en af de faste medarbejdere i børnekirken. På kursusdagen var
også tre fra menigheden, som de håber
engang bliver ledere i Brønderslev. Det
er de tre yngre på billedet, der alle har
børn i børnekirken.
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- Vi har brug for flere hænder, så vi kan
formidle budskabet til både store og
små, siger Tarek, der gerne vil udfordre
forældrene til at være med.
Fra barnsben kender du De hellige Skrifter, 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.

Tarek sammen
med sin mor
og tre af
forældrene

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 teksterne i.
Som Gud relaterer til os, sådan må vi
relatere til vores børn. Selvfølgelig med
vores menneskelige fejl og mangler,
men det er det, vi vender tilbage til, når
vi kommer til kort.

MIGRANTBØRN

JUL PÅ SYRISK

Det er snart jul, men ikke alle ved, at den også
kan handle om Jesus
Børnehjørnet i Vinderslev ved Kjellerup
har kontakt med en del migrantbørn,
både kristne og muslimer. Op til jul
giver det anledning til samtale om jul.
Men nogle gange kan selve samtalen
være en udfordring, når børnene ikke
kan sproget.
- I tirsdags kom der igen en ny pige i
klubben. Hun har kun boet i Danmark i
én måned, fortæller Anne Marie Vejen
Najbjerg, der er leder i børneklubben.
P.t. har vi fire piger, der er muslimer
ligesom hun. De har kun boet her i ca.
fire måneder, så jul er ukendt for dem.
De fleste børn i klubben er fra Syrien
eller Burundi, så nogle af de andre
migrantbørn, som er kristne, har været i
Danmark længere og kan oversætte.
Der er flere grunde til, at det kan
være svært at forholde sig til julen. De
kristne i Syrien kan holde jul, men må

fejre i det skjulte. Mange kender julen
fra film og tv, men det har ikke meget
med Jesus eller kirken at gøre. Det var
først, da de kom til Danmark, at de for
alvor begyndte at forholde sig til den
kristne jul.

- Vi har to familier, som er blevet døbt,
og som fejrer jul, som vi gør i Danmark.
Dog med lidt mere spræl, farve og blinkende lys på juletræet. Vi danskere kan
være mere traditionsbundne, så det er
forfriskende.
Tre af de nye
muslimske piger
hedder Sidra,
Silvana og Slava.
Her er de med på
klubudflugt til
Nipgård sø.

ANDAGT

I SIN HÅND
Han har den hele vide verden i sin hånd,
ja, han har verden i sin hånd.

Vi vil dem
Rygtet er gået, at der er børn fra Syrien i
børneklubben. Forældrene synes, det er
rart, at der er ligesindede – også selv om
klubben ikke lægger skjul på, at det er en
kristen klub.
- Forældrene til de muslimske børn
afleverer selv børnene. De giver børnene
frihed til at være her, for de kan mærke,
at vi vil dem. Forleden talte vi om stjerner
som introduktion til julen. Da sproget er
en udfordring, hørte vi om Abraham ud
fra Godly Play. Gud er overalt, både hvor
stjernenerne er, og hvor vi er. Godly Play
er en god fortællemåde, når det gælder
målgruppen, vi har i Vinderslev. Det
virker bare.
Lederne i klubben glæder sig til at indføre
julen for de børn, der nu skal prøve det for
første gang.
- Børnene vil gerne høre om Jesus, ham,
som julen handler om, slutter Anne Marie.
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Sådan starter en sang, som vi ofte sang i min søndagsskoletid.
Sangen fortsætter med vers om, at Gud har min lille brune søster og
min lille sorte broder i sin hånd, og jeg har et tydeligt billede af børn
fra mange forskellige lande, som står i rundkreds med hinanden i
hænderne. Det, sammen med indsamling til børn i Afrika og Indien,
var med til at åbne mine øjne og sind for, at der er mange forskellige
slags mennesker i verden, som Gud har skabt og omslutter med sin
kærlighed.
Når Jesus i Luk 18,16 siger: ”Lad de små børn komme til mig, det må I
ikke hindre dem i, for Guds rige er deres”, gælder det ALLE børn uanset
nation og hudfarve. Når man i min barndom ville fortælle om Jesus til
børn fra andre lande, betød det ofte at rejse ud som missionær. I dag
kan vi i Danmark opleve børn med oprindelse fra mange forskellige
lande. Gud har plantet missionsmuligheder lige uden for vores dør. Lad
os udnytte det, så børn lærer
Jesus at kende, og vi sammen
kan synge ”han har dig og mig
og alle i sin hånd”.
Karen Nebel Møller
Medlem af landsudvalget

bed for ...
• at migrantbørn og -familier må komme til tro på Jesus og
finde et godt sted at komme
• at vi i Danmark og kirken må værdsætte og turde give nytilkomne i samfundet plads
• at julens hovedperson må stå klart frem for børn og ledere i
alle klubber og hjem.
Læs mere om bøn og bønnenetværket på boen.soendagsskoler.dk

KALENDER

NOTER
Lejroplevelser i kulden
Selv når det er koldt og vådt kan børn komme
på lejrtur. En af dem er Vinterlejr på Kjelsø
lejren, hvor Midtjyllands børnekreds inviterer
1.-5. klasse til 27.-29. januar 2017. Man kan se,
om den lokale kreds afholder lejr i nærheden på
dfskreds.dk

Hvad er Messy Church
På en Messy Church Inspirationsdag kan man
lære om konceptet, hvis det er helt ukendt,
eller få yderligere inspiration og idéer, hvis kirken allerede bruger det. Det er lørdage 9.30-17
og man kan læse mere på
inspirationsdag.messychurch.dk

26.-28. januar:

Godly Play-kursus
Diakonhøjskolen, Århus
godlyplay.dk

27.-28. januar:

Gospel-kids Festival,
København
gospel-kids.dk

28. januar:

Messy Church Inspirationsdag
Fiskbæk Missionshus, Videbæk
inspirationsdag.messychurch.dk

4. marts:

Messy Church Inspirationsdag
Åby Sognegård, Åbybro

17.-18. marts
Et godt og meget inspirerende kursus
Det siger Maria Brink Hesel, sognepræst i Bjæverskov, om Godly Play kurset.
- Jeg synes, at jeg fik meget brugbart med mig
hjem. Denne måde at forkynde på for børn (og
voksne!) skaber et helt særligt ’rum’, hvor ro og
egne refleksioner over bibelfortællingerne om
noget får plads. Ja, for mig åbnede flere af de
velkendte bibelske fortællinger sig på helt nye
måder. De bedste anbefalinger.
Der er to kurser i 2017. Læs mere på
godlyplay.soendagsskoler.dk

Gospel-kids Festival
I foråret 2017 kommer årets tre festivaler til
at handle om kærlighedsgaven. Det er sang og
musik for børn i 0.-7 klasse. Tilmeldingen til
den første er allerede åben. Læs mere på
gospel-kids.dk

18 | 19

Gospel-kids Festival,
Bramming

1.-2. april

Gospel-kids Festival,
Bornholm

21. april:

Generalforsamling
KFUM’s Soldaterhjem,
Fredericia

4.-7. september:

Godly Play-kursus
FUV, Løgumkloster

Læs mere på
soendagsskoler.dk
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24:12: Hæfte til naboen.
Ned til 25,- pr. stk.

Juletid og Alletiders historie:
Sangbog med cd til hele familien.
125,- / 229,95
Gud skabte mig:
For de mindste. 99,95

GODE GAVER
TIL KLUBBEN
OG BØRNENE

Lille Jesus:
Til uddeling i klubben.
Ned til 10,- pr. stk.

Det er juletid og dermed tid til at fokusere på
den vigtigste gave af dem alle: Jesus. Vi kan
hjælpe hinanden med at fokusere ved at give
gaver, der fortæller om ham. Her er nogen
forslag - for børn, forældre, klub og by.
Find julegaven på soendagsskoler.dk eller lohse.dk

Pynt og LED-lys:
Lys i en mørk tid.
10,- / 25,- / 65,- / 65,-

Tre i et træ
og Skatten i Liljedal:
Højtlæsning.
149,95 kr. stk.

Julefolder og Julehæfte:
Aktiviteter for børn.
10 kr. / 49,95 kr.

