Februar 2017
8. årgang

TEMA

GRATIS VENNEBLAD
FRA DFS

6

DFS-konsulenter

Mere damp på
DFS-toget

13

Tolv måneder med
opmuntringer
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- Det gør det så nemt
for os ledere

LEDER

NYT FRA LANDSKONTORET

HVAD ER DET EGENTLIG,
DU LAVER?

DET KØRER PÅ SKINNER!
En organisation kan sammenlignes med et tog, der kører
ud af skinnerne mod et fælles mål, og billedet kan således
også bruges om DFS. Men DFS er ikke som et gammeldags lokomotiv, hvor kun lokomotivet trækker. DFS er et
moderne tog med motor i hver vogn, så alle vogne er med
til at give fremdrift for hele togstammen, og stadig på vej i
samme retning og mod samme mål.
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Vognene kan lastes forskelligt og med forskellige elementer, men alle vognene er en del af togstammen. Et billede
på de forskellige kompetencer, evner og udrustning hos de
dygtige konsulenter, som DFS er beriget med. Konsulenter,
der på forskellige måder brænder for at ”gi’ det største til
de mindste”, og for hvem DFS er mere end bare en arbejdsplads, og det at være konsulent er mere end bare et arbejde.
I mere end 130 år har det været DFS’ ønske, at børn i Danmark skal høre om Gud. Det har gennem alle årene været
gjort i søndagsskoler og klubber – og sådan er det stadig,
om end på en anden måde end for 130 år siden. Så DFS er
et erfarent tog, med masser af fremdrift. Men ønsket og
formålet er fuldstændig uforandret: Vi vil inspirere til, at
børn i Danmark skal høre om Gud!

Velkommen til nye klubber!
Vildbjerg Gospel-kids
Skjern Gospel-kids
Vigerslev børne- og juniorklub
Vi er nu 319 klubber i DFS.

Det spørgsmål kan konsulenterne i
DFS møde i forskellige situationer.
Men det skulle helst ikke være et
spørgsmål i baglandet, blandt DFS’
venner, forbedere, frivillige og givere!
Derfor handler dette nummer af Små
skridt om konsulenterne og deres
arbejde.
DFS-konsulenterne er dem, der binder organisationen Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler sammen, og
det gør de på forskellig vis. Alle har
de ansvar for en række klubber.

STEEN MØLLER LAURSEN

Nogle har derudover ansvar for en
bestemt arbejdsgren, fx Gospel-kids,
eller område, fx materialeudvikling. Året
rundt er der stort set hver eneste dag
en konsulent ude og hjælpe til, inspirere
og forkynde – i klub med rådgivning og
sparring med de frivillige ledere, til byfester med Evigglad, i missionshuse med
aften- og familiemøder, på lejre med
ansvar og aktiviteter. Og sådan kunne vi
blive ved. For konsulenterne er så utrolig
vigtige i DFS.
I bladet kan du under hver konsulent se,
hvilke DFS-kredse, konsulenten betjener.
På den måde kan du regne ud, hvilken
konsulent, der hører til i dit område.
Velkommen til Britta
I bladet kommer konsulenterne i anciennitetsrækkefølge. Den sidst ankomne er
Britta, der netop er begyndt 1. februar.
Hende kender du sikkert ikke så godt
endnu, så nu har du chancen (side 15)!
konsulenter.soendagsskoler.dk

ÅRETS TAKKEOG BEDEEMNER

Vær med til at bede for arbejdet i
klub, kirke og på lejr i dit område,
i arbejdsgrene og på landsplan.
Du kan downloade bedelisten
(M450) på hjemmesiden og følge
med i årets gang. Bønnen er
livsnerven bag alt DFS’ arbejde.
Du kan også være med i Søndagsskolernes bedenetværk, hvor du
hver 14. dag får tilsendt bedeemner
i din indbakke. Det er nemt, og
det virker.
boen.soendagsskoler.dk

Landsleder i DFS
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KONSULENT TIL HOVEDSTADSOMRÅDET
Der har netop været ansøgningsfrist til at få dækket det sidste af
danmarkskortet. I disse dage læses
ansøgninger igennem, så vi håber på,
at den rette er sendt til os. Gennem
længere tid har Karen, med base på
Bornholm, haft hovedstadsområdets klubber og kirker – og det har
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selvsagt givet udfordringer ift. nærhed
og opsøgende arbejde. Når kortet bliver
fyldt helt ud, betyder det samtidig, at
gavetallet gerne skulle ligge stabilt i de
kommende år.
Men først og fremmest glæder vi os
over, at vi kan gi’ det største til de
mindste – i hele landet!
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Solidt kristent fællesskab - Stærk faglig profil
- Et09:35:25
sikkert alternativ
09-01-2017

Hvor gode venskaber kan se forskellige ud
se mere på skrodstrup.dk

Tak for gaverne i 2016!
Budgettet for gaver i 2016 var på 2,6 mio. Gavetallet oversteg budgettet med 0,6 % – 14.803 kr.
- Fantastisk at mærke den støtte og tro på
sagen, som gaverne til Søndagsskolerne er et
udtryk for. Det er jeg personligt taknemmelig
og beæret over, siger Steen Møller Laursen,
landsleder.
- Støtte fra DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd)
faldt ikke som frygtet, og det kan vi takke de mange i klubberne, der sørger
for, at vi opfylder foreningskravene. Vi ser med stor fortrøstning frem på et
godt gaveår i 2017. Gavmild støtte, forbøn og frivillige gør, at DFS kan fortsætte med at give det største til de mindste, fra 2017 med to ekstra konsulenter,
Britta og en ny i hovedstadsområdet.
stoet.soendagsskoler.dk
Landsgaveindsamling
Mange børn i Danmark hører aldrig om Jesus. Andre ønsker et sted, hvor de kan
lære ham bedre at kende. Derfor er DFS er sat i verden og derfor har vi vedlagt
en indsamlingsliste i dette nummer. Tak om du vil bruge tid på at spørge venner og bekendte om en gave til Danmarks børn. Vi vil opfordre alle læsere til at
overveje, om der er en i omgangskredsen, som kunne tænkes at overveje en fast
gave til arbejdet. Om nødvendigt kan du downloade ekstra indsamlingslister og
fastgiverflyers på landsgave.soendagsskoler.dk
Vindere af klub- og sælgerkonkurrencerne
Hvert år sælger DFS lodsedler. Salget dækker en
DFS-konsulent på fuld tid, og giver også en del til
klubberne – 6 kr. pr. lod.
En tilbagevendende gulerod til de mange engagerede er konkurrencerne, hvor henholdsvis børn/
juniorer og klubber prøver at sælge flest.
I sælgerkonkurrencen er der tre vindere. Elias Thomsen fra Læsø solgte flest, nemlig
219 og modtog et gavekort til Netto, Føtex eller Bilka på 1.000 kr. Af de andre, der
har solgt over 100 lodsedler, er udtrukket to vindere: Jeppe Bøndergaard fra Kibæk
og Michelle Mouritzen fra Kjellerup. De har begge modtaget et gavekort på 500 kr.

Liniefag: eSport - Ridning - African Adventure - Sundhed & Psykologi - 10. All In

Vinderne i klubkonkurrencen, som alle klubber, der sælger over 100 lodsedler, kan
være med til, var: Superfrø Timring, Genesis Juniorklub i Randers og 6. klasse på Aulum
Kristne Friskole. De har alle tre vundet 1.500 kr. til en ekstra sjov dag i klubben.
Fra medio april kan lodsedler for 2017 bestilles på lodsedler.soendagsskoler.dk
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GAVE-STATUS

2017
113.000 KR.
3.000.000

2.500.000

MÅL
FOR
2017

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
De 113.000 kr. er indsamlet
fra 1/1 - 30/1 2017
TAK for enhver gave!
stoet.soendagsskoler.dk
MobilePay: 3050 4054
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TEMA: DFS-KONSULENTER

MERE DAMP PÅ DFS-TOGET
Som landsleder i DFS er Steen Møller Laursen føreren af det lokomotiv,
som trækker alle vognene med de ansatte

HUN KAN SLET
IKKE BLIVE FÆRDIG MED DFS

Af Anette Ingemansen
Interview

Af Anette Ingemansen
Interview

- Jeg har det godt med at være den, der
sætter retning og skaber muligheder for
medarbejderne, så de kan yde godt i deres tjeneste. I det arbejde er det vigtigt
at kunne se og lytte, bakke op og skifte
spor, hvis det er nødvendigt, fortæller
Steen Møller Laursen, der har siddet i
førersædet i nogle måneder.
Landslederen oplever, at han er steget
på et tog, der er i fart, men der kan godt
komme endnu mere damp på kedlerne.

- Jeg prøver at skovle noget mere kul i,
for der er rigtig meget uopdyrket land,
hvor der ikke er nogen togstationer,
og der er ikke togskinner. Så vi skal
ud at lægge sveller, siger Steen Møller
Laursen om at formidle evangeliet til
børn i områder, hvor der ikke er noget
DFS-arbejde.

Steen Møller Laursen fører DFS-toget
fra kontoret i Fredericia, hvis
han ikke har møder ude i landet eller
er ude at besøge medarbejderne.

Lissen er skarp på materialer

Der er ingen ledere i DFS, der går
forgæves, når de henvender sig for at
få materialer til brug i formidlingen af
evangeliet til børn. Det garanterer materialekonsulent Lissen Margård Bendix
Jensen, der er den konsulent, som har
været ansat længst i DFS.
- Jeg kan slet ikke blive færdig med
den vigtige sag, som DFS er, fortæller
Lissen.
- Vi har relevant materiale på alle hylder, så lederne behøver ikke at opfinde

den dybe tallerken, fortæller Lissen,
der bruger en stor del af sin tid på at
udarbejde materialer. Lige nu er hun i
gang med at lave ”Kirkefrø 2” og er ved
at lægge sidste hånd på materialet til
sommerlejre og bibelcampings i år.
- Det er dybt inspirerende at lave materialer, som er med til at sætte linjen
i arbejdet og sætte fodaftryk i sammenhænge, hvor vi ikke selv kan være,
forklarer hun, som også har fingrene
i DFS’ hjemmeside og nyhedsbrev i
forhold til materialer.

- Jeg er på besøg i klubberne et par
gange om året og har hyppig kontakt
med lederne. Lige nu er jeg i gang med
at kontakte et par steder, om de ikke
skal have deres klub tilknyttet DFS,
siger konsulenten, der også holder
kurser og familieaftener.
- Mit job og mit liv i det frivillige lokale
børnearbejde giver stor mening.

Lissen har kontakt med 17 klubber i
Himmerland, omkring Randers og på
Djursland.
Steen Møller Laursen
Steen er en årgang 1968.
Han er gift med Charlotte, bor
i Videbæk og har tre voksne
børn.
I fritiden elsker han at
fotografere natur.
Han begyndte som landsleder
15. oktober 2016.

- Det er dybt inspirerende at lave
materialer i DFS, fortæller Lissen, der er
materialekonsulent. Som frivillig er hun
med i ”Ulvetimen” i Hinnerup.
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Lissen Margård Bendix Jensen
Lissen er en årgang 1963.
Hun er gift med Bjarne, bor i
Søften ved Århus.
Hun slapper i haven, med en
malerpensel eller at have gæster.
Hun begyndte som konsulent 15.
august 1990 og er knyttet til kredsene Hobro og Vesthimmerland.
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Hun er gift med Bjarne, bor i
Søften ved Århus.
Hun slapper i haven, med en
malerpensel eller at have gæster.
Hun begyndte som konsulent 15.
august 1990 og er knyttet til kredsene Hobro og Vesthimmerland.

TEMA: DFS-KONSULENTER

HR. EVIGGLAD

HAR DET BEDST BLANDT LEDERNE

Rudolf har et barn gemt i maven, og det mærker
børnene i Sønderjylland og på Fyn

Højt humør og kreative hænder kendetegner Randi

Af Anette Ingemansen
Interview
Fra marts til oktober er Rudolf Larsen
på farten med Evigglad, der er DFS’
rullende søndagsskole. I de seneste år
er der kommet flere nye børneklubber
ud af det, eller der er klubber, som har
fået et løft ved, at Evigglad har kigget
forbi og har været med til at synliggøre
børneklubben i det lokale område.
Men der er forandringer i luften
- Bag Evigglad er der et udvalg, og vi
er ved at omstrukturere udvalget til at
blive et fremstøds- og aktivitetsudvalg.
Vi vil anvende Evigglad til pionerarbejde
og komme steder, hvor der ikke er klubber for at lave fremstød, så evangeliet

kommer længere ud. Det kan være i
boligområder, ved markeder, byfester,
teltmøder, fortæller Rudolf, der ikke
har noget imod titlen Mr. Evigglad. I fire
år har han haft ansvaret for Evigglad,
som fortsat vil hjælpe eksisterende
klubber med store og små opgaver.
Evigglad har rullet vejene tynde i
Sønderjylland og på Fyn, hvor Rudolf er
konsulent. Med den nye satsning håber
Rudolf, at Evigglad kommer til at køre i
andre områder af Jylland.
Familieaftener er ét andet af Rudolfs
fokusområder
- Jeg kan lide at holde familieaftener,
fordi det er en god måde at samle hele
familien på, understreger konsulenten,
der har været ansat i DFS siden 1998.
Han har kontakt med 28 klubber og
nyder at komme på besøg og møde
ledere og børn.
- Det bedste jeg ved, er at gøre børn
glade og fortælle dem om Jesus.

Hvert år tilbringer Rudolf timer på
hoppepuder. Han indrømmer, at
han er lidt af et legebarn.

Rudolf Larsen
Rudolf er en årgang 1959.
Han bor Agerskov og er far til
fire børn.
Når han kobler af, foregår det i
værkstedet med en gammel bil,
eller på motorcyklen.
Han begyndte som konsulent
1. august 1998 og er knyttet
til kredsene Sønderjylland og
Lunderskov.
Pr. 1. februar 2017 overtager
Britta Rudolfs tre kredse på Fyn.

Randi Taulborg
Randi er en årgang 1975.
Hun bor i Aulum og slapper
af med at være kreativ eller
læse en god bog.
Hun begyndte som konsulent
1. oktober 2004.
Hun er knyttet til kredsene
Midtjyllands Børnekreds,
Holstebro, Lemvig, Salling,
Morsø og Thy.
Randi oplever en vækst i søndagsskoler, der holder søndagsskole om søndagen.
Af Anette Ingemansen
Interview
Randi Taulborg har kontakt med næsten
80 klubber fra Frøstrup i Nord, til Gjern
i Øst, Sønder-Felding i Syd og Thyborøn
i vest.
- Jeg forsøger at være i kontakt med
lederne en gang om året, og hvis jeg får
nye klubber, kommer jeg forbi, fortæller Randi. 20 af klubberne foregår om
søndagen.
- Jeg oplever, at der er flere steder, hvor
de går tilbage og holder søndagsskole
om søndagen, for det er nemmere, så
har de tid til det. Randi er i nogle måneder afsted mere end halvdelen af en
måneds dage.
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Randi er ikke den, der underviser
og holder kurser
- Jeg har det bedst med at arbejde sammen med lederne, forklarer hun, der
har 16 sommerlejre, hun forsøger at
besøge hvert år.
Smittende livsglæde
Flere gange om året kører Randi syd på
for at mødes med de andre konsulenter
til konsulentsamling, og her går bølgerne
højt af smittende livsglæde. Humør er
noget af det, der kendetegner Randi, ligesom nogle kreative hænder, hvor man kan
se mange af hendes ideer på legekasse.dk

Randi hjælper også til med Evigglad,
og hun har indtil foråret 2017 bestyret
Evigglad 2, der er en bil og forskellige
oppustelige ting og legetøj, som klubberne kan leje til at lave fremstød.
- Det er en god måde at komme i kontakt med mennesker og fortælle, at vi
er der, forklarer Randi, der har været
konsulent siden 2004.
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TEMA: DFS-KONSULENTER

BRÆNDER FOR
UNDERVISNING AF LEDERE

KOORDINATOR AF MESSY CHURCH
Karen træner ungledere på Bornholm og Sjælland

Berit bruger flest timer i det landsdækkende arbejde i DFS
Af Anette Ingemansen
Interview

Berit Skødt er rigtig i sit es, når hun kan
undervise ledere, hvordan de formidler
evangeliet til børn.
- Det er så vigtigt, at ledere taler ind i
børns liv og lader dem reflektere over,
hvor de er i deres liv, så de selv danner
deres eget syn på Gud, forklarer Berit
Skødt, der er underviser i Godly Play.
Hun har i flere år været én af hovedkræfterne i Gospel-kids, hvor hun
er med på et par af de tre festivaler,
ligesom hun har kontakt med en del
Gospel-kids grupper. Berit bruger også
rigtig meget tid på af materialer som
”Kirkefrø”.

- Jeg bruger det meste af min tid på det
landsdækkende arbejde i DFS, siger
Berit, der er glad for, at idéerne hurtigt
kommer til hende.
Berit blev konsulent i DFS i 2005 og har
efterhånden en del værktøjer i sin kuffert, som hun kan bruge, når hun skal
bringe børnene evangeliet.
- Alt efter hvor jeg skal hen, finder jeg
den formidlingsform, der er bedst.
Nogle gange bruger jeg dukketeater,
drama, eller Gospel-kids sange, eller
Godly Play, fortæller konsulenten, der
for eksempel bruger klovnefiguren på
Skovgårde Bibelcamping.
- Jeg bruger den for at skabe undring.
Berit huserer i og omkring Århus og har
kontakt med cirka 25 klubber.
- Jeg ønsker at være tæt på mine klubber og lederne, fortæller hun.

Berit er lige i sit es, når hun underviser
ledere. Eller når hun er klovn på
Skovgårde Bibelcamping.

Berit Skødt
Berit er en årgang 1974.
Hun er gift og bor i Århus.
Hun nyder at slappe af med
familien, der tæller mand og
to børn.
Hun begyndte som konsulent
1. februar 2005 og er knyttet
til kredsene Århus og
Randers/Djursland.

Karen bruger godt halvdelen af sin
tid på ledersparring med lederne i
de 17 klubber på Bornholm.
Af Anette Ingemansen
Interview
I det østligste Danmark, på Bornholm,
arbejder Karen Markussen som konsulent. Hun har kontakt med lederne i
de 17 klubber og går ind i det ud fra en
bestemt strategi:
- Jeg brænder meget for nærmiljø og
bruger kræfterne på ledersparring, for
jeg tror på, at det er den leder, der er
nærmest på barnet, som barnet har
mest brug for at se Karen har været
ansat som konsulent siden 2005. Hun
skønner, at hun bruger godt halvdelen
af sin tid på Bornholm. I nogen tid har
hun også været på telefoniske konsulent
opgaver i København, der lige nu er uden
konsulent.
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På Bornholm er mange af lederne unge
- På Bornholm er mange ledere meget
unge, og når vi så har dem trænet godt,
så tager de over for at uddanne sig, og
så er der andre byer, som forhåbentlig
får god gavn af de gode lederkræfter.
Det påvirker det aldersfordelingen
blandt vore ledere, men det er så en af
de udfordringer, som jeg hele tiden må
øve mig i at navigere inden for, fortæller
Karen, der har en del ungledertræning.
Hun har også ansvaret som koordinator
for Messy Church i Danmark
- Det er vildt spændende, og jeg ville
ønske, at jeg kunne bruge mere tid på

Karen Markussen
Karen er en årgang 1973.
Hun er gift, bor i Åkirkeby og
er mor til tre børn.
Når hun skal slappe af, går
hun en tur med hunden.
Hun begyndte som konsulent 1. september 2005 og
er knyttet til kredsene DFS
Hovedstaden og Bornholm.

det. Messy Church er for alle generationer, og konceptet er god til at skabe
dialog mellem mennesker forskellige
holdninger til livet. For os, der har siddet og lyttet til Guds ord i mange år, er
dialogen i Messy Church spændende,
fordi det er udfordrende at skulle tage
Jesus med i den hver-dagsnære dialog,
siger Karen, der skønner, at der er
Messy Church 30-35 steder i Danmark.
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TEMA: DFS-KONSULENTER

JEG HAR DET BEDST I MARKEN
Hanne nyder den store grad af frihed som konsulent

TOLV MÅNEDER MED
OPMUNTRINGER
Elisabeth har brugt det første år på at stikke fingrene i jorden

Hanne Pedersen
Hanne er en årgang 1965.
Hun er gift og bor i Herborg,
og har tre børn.
Hun går i haven, når hun skal
slappe af.
Hun begyndte som konsulent 1. februar 2007 (tillykke
med jubilæet!) og er knyttet
til kredsene Sydvestjylland,
Skjern og Give.

Af Anette Ingemansen
Interview
I det nordligste Danmark huserer
Elisabeth Holdensen som konsulent.
Hun har været i gang et år og har brugt
tiden med at stikke fingrene i jorden. I
flere måneder har hun været på rundtur
til de omkring 30 klubber, som der er i
området. Der er stadig nogle enkelte,
som hun mangler at besøge.

Hanne er ikke til papirnusseri, men har det bedst ude blandt mennesker.
Af Anette Ingemansen
Interview
Som mange af de andre konsulenter
supertrives Hanne med at have mange
bolde i luften på en gang.
- Jeg brænder for det meste i DFS undtagen lige papirarbejdet, som er noget,
der skal overstås, erklærer Hanne
Pedersen, der har været ansat i DFS i ti
år og virker i det vestjyske. Hun har det
bedst i marken, og hun nyder den store
grad af frihed, hun har som konsulent.
- Jeg elsker at skabe nød, glød og gejst,
så mennesker hører om Jesus, siger
konsulenten, der har cirka 70 klubber
under sig.

- Kontakten med lederne og sparringen
med dem fylder det meste i mit arbejde.
Jeg har 360 ledere og ledere på lejre i
mit område, og jeg har lige sendt en
julehilsen til dem alle fra kredsbestyrelserne. Jeg forsøger at være i kontakt
med dem via besøg, telefon eller mail,
og jeg møder unglederne på Messenger.
Det betyder rigtig meget for mig, at
børn og voksne trives i DFS.

- Jeg synes, at det er spændende at se,
hvordan klubberne fungerer. Det er
opmuntrende og meningsfyldt at opleve
ledere, der har et stort hjerte for, at
børnene skal høre om Jesus. Og så se
børnene suge til sig, siger Elisabeth, der
brænder for at formidle evangeliet til
børnene, så det både er tidssvarende og
har saft og kraft. Det er planen, at hun
skal på kursus i Godly Play.
Elisabeth er også involveret i Gospelkids, hvor hun er med i komiteen. Hun
har været med på en festival, og det
er meningen, at hun skal medvirke på
Gospel-kids dage og besøge Gospel-kids
grupper.

drecamping i Haderup, ligesom det også
var hende, der tog initiativ til bibelcampingen for mennesker med særlige
behov ”Med hjerte, mund og hænder” i
Haderup.

- Jeg brænder for at forkynde for børn
gennem musik, siger hun, der har
skrevet flere sange, som der bruges i
Gospel-kids.

- Jeg elsker at være med til at sætte
nogle nye projekter i gang, og jeg
har fået lov at se Guds under i dette
arbejde.

Hanne bruger en del tid på bibelcamping, stævner og lejre, for hun trives i de
sammenhænge. Lige nu er hun i gang
med at planlægge en ny bedsteforæl-

Elisabeth er tit på farten for at
besøge klubber i Nordjylland og
snakke med lederne.
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Elisabeth Holdensen
Elisabeth er en årgang 1981.
Hun bor i Ålborg og er mor til
tre børn.
Hun slapper af med at strikke
og høre musik.
Hun begyndte som konsulent
5. januar 2016 og er knyttet til kredsene Han Herred,
Ålborg og Vendsyssel.

Den nye konsulent i nord nyder at have
fingrene på pulsen, men hun har også
stået i mange nye situationer.
- Så har jeg sparret med mine kolleger,
som har givet mig god vejledning, fortæller Elisabeth, der fremhæver hendes
mands opbakning på følgende måde: Det
er en af mine vigtigste kompetencer.
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har saft og kraft. Det er planen, at hun
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Elisabeth er også involveret i Gospelkids, hvor hun er med i komiteen. Hun
har været med på en festival, og det
er meningen, at hun skal medvirke på
Gospel-kids dage og besøge Gospel-kids
grupper.
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Elisabeth er tit på farten for at
besøge klubber i Nordjylland og
snakke med lederne.
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Elisabeth Holdensen
Elisabeth er en årgang 1981.
Hun bor i Ålborg og er mor til
tre børn.
Hun slapper af med at strikke
og høre musik.
Hun begyndte som konsulent
5. januar 2016 og er knyttet til kredsene Han Herred,
Ålborg og Vendsyssel.

Den nye konsulent i nord nyder at have
fingrene på pulsen, men hun har også
stået i mange nye situationer.
- Så har jeg sparret med mine kolleger,
som har givet mig god vejledning, fortæller Elisabeth, der fremhæver hendes
mands opbakning på følgende måde: Det
er en af mine vigtigste kompetencer.

TEMA: DFS-KONSULENTER

HAN SKAL SÆLGE DFS

SPRITNY KONSULENT

Britta brænder for at formidle troen i børnehøjde

Michael vil få nye klubber i gang
Af Anette Ingemansen
Interview
I et lille år har Michael Nørgaard arbejdet som konsulent i DFS. Hans område
dækker Vestsjælland, Nordsjælland,
Falster og Lolland. Han har været på
besøg i de 22 klubber, som der er i hans
område.
- Det har været fantastisk at møde de
frivillige og se alt det fantastiske, de
gør. Der foregår langt mere end jeg regnede med, siger Michael Nørgaard. Han
har flere fokusområder. Et af dem er at
nurse de frivillige.
- Der er langt mellem de frivillige ledere,
så jeg har virkelig en opgave med at
støtte dem, understreger han.

2017 byder på nye opgaver
- Jeg skal i gang med opsøgende arbejde
og nærmest være en slags salgskonsulent for DFS i områder, hvor der ikke er
nogen klubber. Jeg tænker for eksempel
på Lolland, hvor der ikke er én eneste
klub, fortæller konsulenten, der er nødt
til at tænke bredt for at få gang i nye
klubber og kontakt med nye frivillige.
Vigtigt at komme rundt til klubberne
- Hvis jeg skal til juniorklubben i Græsted, bruger jeg tre timer retur, siger
Michael, der brænder for, at flest mulige
børn må høre om Jesus.

Michael Nørgaard
Michael er en årgang 1978.
Han er gift og far til tre og bor
i Slagelse.
I fritiden kobler han fra ved at
spille musik.
Han begyndte som konsulent
1. marts 2016 og er knyttet
til kredsene Falster, Sydsjælland, Holbæk-/Vestsjællandsog Østsjællandskredsen.

Britta Bank Møller
Britta er en årgang 1972.
Hun er gift, bor i Kolding og
mor til en datter.
Hun begyndte som konsulent
1. februar 2017 og er knyttet
til kredsene Vejle, FredericiaKolding, Svendborg, Assens
og Odense.

Britta er den sidst ankomne konsulent i DFS.

Af Anette Ingemansen
Interview
Den 1. februar begyndte Britta Bank
Møller som ny konsulent i trekantsområdet og på Fyn.

Michael bruger
gerne musikken,
når han skal
formidle evangeliet
til børnene.

- Jeg søgte stillingen, fordi jeg brænder for at formidle troen i børnehøjde,
så der er plads til børns undren og
spørgsmål, fortæller Britta, der tidligere
har arbejdet som sognemedhjælper i
Kristkirken i Kolding. Hun har tolv års
erfaring fra arbejde i daginstitutioner og
en kandidatgrad pædagogisk psykologi.
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- Jeg kan se ting fra forskellige vinkler,
og jeg har særligt fokus på børn, der
har forskellige udfordringer, siger Britta
Hun trives med at være i dialog med børnene, når hun skal formidle evangeliet.
Hun vil også gerne prøve et nyt
virkemiddel af
- Det hedder totalteater og handler
om, at børn fortæller for børn, forklarer
Britta, der ser frem til at få DFS-jorden
under neglene.
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FRA LEDER TIL LEDER

ANDAGT

DEN BEDSTE OPFINDELSE?

DET GØR DET SÅ NEMT
FOR OS LEDERE

Den bedste opfindelse er Danmark, siger Mette Frederiksen, leder
af Socialdemokratiet, på en stor reklamesøjle. Det er rigtigt, men
det er ikke kommet af sig selv. Der findes noget, der er bedre end
det bedste, for det er mennesker, der har lavet Danmark.

BAG
KULISSERNE

Guds opfindelse af mennesker overgår langt Mette Frederiksens
budskab. Du og jeg er ikke blevet til ved en udvikling over tid. Vi
er blevet udformet, skabt helt unikt, som ingen andre i denne
verden.

Konsulenterne bliver brugt i klubber på mange
forskellige måder over hele landet
- Hanne var ude hos os i går, fortæller
Dorit Christensen, der er leder i Børneklubben Spiren i Fjelstervang. Hun fanger
bare børnene med flonellograf og andre
lege. Det gør det så nemt for os ledere.
Vi snakker om, hvordan vi kan gøre tingene, med udgangspunkt i de ressourcer, vi har. Vi ringer også nogle gange til
hende, fx om hvordan vi kan tackle og nå
dem, der kræver lidt ekstra – vi er jo ikke
uddannede pædagoger!
Når der er en konsulent ude, så kan ledere, der normalt altid er på, slappe af
og få en helt anden snak med børnene.
- Michael har været på besøg to gange,
fortæller Simon Sørensen, frivillig leder
i Børneklubben i Hørve. Ungerne har
været glade for ham. Han har haft talemale-bræt og nye sange med. Han er
kommet meget godt fra start, må man
sige!
- I Rørbæk juniorklub har vi brugt bl.a. Lissen til at holde klubaftener. Det aflaster
os ledere, og inspirerer til, hvordan vi selv

kan gøre det. Vi snakker efterfølgende
om, hvordan det går, om eventuelle
problemer, og hvad vi kan gøre ved det,
siger Herluf Christensen, der ud over
at være frivillig også er sognepræst i
byen. Vi har købt Juniorfrø, som vi er
glade for at bruge – både bogen med
tekst og baggrundsmaterialerne på
nettet. På lejre har vi også haft konsulenter. De har givet idéer til aktivitetsdage, holdt bibeltimer og inspireret de
frivillige.
- Berit har været rigtig god til at få os i
gang. Hun holdt bl.a. en aften, hvor hun
præsenterede Børnefrø og var hjælpsom til at komme i gang med det. Det
er rigtig fint som inspiration; nemt at
gå til og nemt at gøre til sit eget. Vi fik
præsenteret formidlingsteknikker og
hun gav os gejst og gåpåmod, fortæller Kirsten Vrist, der børnekirkeleder i
Aarhus Bykirke. Vi ved, at vi kan ringe,
hvis vi får brug for det – det er et dejligt
sikkerhedsnet. Det giver en ro og tryghed i den tjeneste, vi står i.

Konsulenterne er de mest synlige i
DFS. Men der sidder nogen på landskontoret i Fredericia og andre steder
i landet, som også er med til få landsarbejdet til at hænge sammen.
Kirsten
DFS’ sekretær tager telefonen, når
du ringer ind til DFS for at få hjælp til
børneattester, givernummer, login
til hjemmeside, bestilling af materialer – og tusind andre ting. Hun
sørger faktisk for, at alt det praktiske
på landskontoret kører! Og så er det
hende, der svarer, hvis du skriver til
kontakt@soendagsskoler.dk
Henrik
Hvis det handler om kommunikation,
hjemmeside, markedsføring, flyers,
nyhedsmail og den slags – så er det
typisk Henrik, der står bag. Mangler
du noget, eller har du en god idé, så
skriv til henrik@soendagsskoler.dk

Rebekka
Hvis du er glad for de mange online
hjælpemidler i Børnefrø, Juniorfrø,
Kirkefrø og på legekasse.dk, så send
en venlig tanke til materialemedarbejder Rebekka. Hun elsker nemlig at
være kreativ og lave hjælpemidler, der
gør det let at formidle bibelhistorier.
Hun brænder for at komme ud til børn
med evangeliet med leg, kreativitet og
undring.
Rigtig mange andre!
Ud over de ansatte er der mange mennesker, der på hver sin måde sætter
præg på organisationen og er med til
at give det største til de mindste. Lene
Bøndergaard laver børnebladet Superfrø, og hun og de andre fritidskonsulenter tilbyder kurser og meget mere.
Der er også alle de frivillige i klubber, på
lejre og i landsudvalget, der er givere og
der er forbedere. Uden dem var der ikke
noget DFS. TAK til alle.

Jeg forestiller mig Gud sidde med sine hænder i gang med at
skabe det ene geniale menneske efter det andet. Værdifuldt og
helt enestående. Gud smiler, når han former og tænker konkret
på tilblivelsen af du og jeg, og hvilke planer han har for dig og
mig. Han har skabt os, så vi kan konnekte med ham og med andre
mennesker. For det er en stor opgave at udføre hans plan i verden. Det er ikke en soloopgave.
Mennesker i fællesskab har været med til at udforme Danmark.
På samme måde har mennesker i DFS i mange år stået sammen
om at formidle evangeliet til børnene. Nogle af dem kan du læse
om i dette nummer af Små skridt.
Anette Ingemansen
Journalist

bed for ...

• at de ansatte i DFS må få udrustning, tro og gejst til arbejdet
med klubber, kirker og lejre
• at alle, der formidler evangeliet til børn, må finde hvile og
inspiration i tjenesten
• at flere børn må komme til tro og finde gode og trygge
fællesskaber at komme i.
Læs mere om bøn og bønnenetværket på boen.soendagsskoler.dk
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KALENDER

NOTER

Korlederworkshop
I forbindelse med Gospel-kids Festival på Sydvestjyllands Efterskole er der en
spændende workshop på to sessioner. Du kan vælge mellem forskellige workshops v. hhv. Benjamin Hougaard, landsleder i IM-musik, Elisabeth Holdensen
eller Berit Skødt, begge konsulenter i DFS og Gospel-kids. Anden session er erfaringsudveksling, hvor du kan møde andre, der inddrager musik i forkyndelsen.

#dufårguldmedhjem
Guldregn gør en forskel så det
basker!

28. januar udkom der en opsamlings-cd med sange
fra de tre seneste år samt årets tre festivaler.
gospel-kids.dk

Guld er mange ting - og lad os lige nævne nogle af dem. Guld er hver eneste
teenager her, de (næsten) daglige skøre
indfald, venner for et år (og for livet), sport
så du sveder, gejst over Gud så du hopper
og glæde så du ... ja, hopper igen!

Tilmelding åbner 1. marts
JuniorSportsCamp 2017 er for de 10-14-årige
juniorer, der i uge 26 kan få et fantastisk ophold
på fodbold- eller blandet sportsskole i kombination med juniorlejr. I år foregår det på Hestlund
Efterskole og Sydvestjyllands Efterskole, hvor
både baner og faciliteter er i top. Se mere på
sport.soendagsskoler.dk

Derfor siger vi #dufårguldmedhjem!
Kan du mærke, det kalder?
Oplev KAPOOOW og læs mere om guldet på djurslands.dk

Gear ned og blive fyldt på! Indre
Missions bibelcampinger er fyldt
med aktiviteter for alle aldre.
Giv børnene mulighed for at få
nye legekammerater og dig selv
en chance for den dybere snak.
bibelcamp.dk
facebook.com/imbibelcamping

Hjallerup

Hurup

Hadsund

Haderup

Skovgårde

Holmsborg
Lystruphave
Sdr. Felding

Valby

Fårevejle
Mørkholt

Sundeved

Tullebølle

BIBELCAMPING

Ferie, fordybelse og fællesskab

BIBELCAMPING 2017

Pause fra
hverdagen

Bornholm

Ferie, fordybelse og fællesskab

Ses vi til sommer?

Sommerlejr og bibelcamping 2017
På de fleste sommerlejre og bibelcampings kan du møde en DFS-konsulent. Frivillige har gang i planlægningen landet over og DFS ønsker at inspirere med godt og
brugbart materiale.
Sommerlejrmaterialet: ”VILDT STORT! Mød piger og drenge fra Bibelen” består af
fem timer med vejledning til ledere, samt kreative bibel- og samtaleark for børn
og junior.
Til bibelcamping hedder materialet ”Troen på … luther gode sager. Følg Johannes
og lav en lutherrose” – i anledning af reformationsjubilæet. Det er på seks timer
og en andagt – ligeledes med ledervejledning og kreative bibel- og samtaleark for
børn og juniorer.
Læs mere og bestil på
sommerlejr.soendagsskoler.dk
bibelcamping.soendagsskoler.dk

4. marts:
Messy Church Inspirationsdag
Åby Sognegård, Åbybro
inspirationsdag.messychurch.dk
17.-18. marts:
Gospel-kids Festival, Bramming
gospel-kids.dk
18. marts:
Korlederworkshop,
Sydvestjyllands Efterskole
1.-2. april:
Gospel-kids Festival,
Nexø
21. april:
Generalforsamling
KFUM’s Soldaterhjem, Fredericia
Uge 26:
JuniorSportsCamp
Hestlund/Sydvestjyllands Efterskole
sport.soendagsskoler.dk
Uge 26:
Sang- og musiklejr,
Grejsdalens Efterskole
sangogmusiklejr.dk
4.-7. september:
Godly Play-kursus
FUV, Løgumkloster
godlyplay.dk
30. september
Messy Church Inspirationsdag
Ringsted

Læs mere på
soendagsskoler.dk
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gospel-kids.dk

Guld er mange ting - og lad os lige nævne nogle af dem. Guld er hver eneste
teenager her, de (næsten) daglige skøre
indfald, venner for et år (og for livet), sport
så du sveder, gejst over Gud så du hopper
og glæde så du ... ja, hopper igen!

Tilmelding åbner 1. marts
JuniorSportsCamp 2017 er for de 10-14-årige
juniorer, der i uge 26 kan få et fantastisk ophold
på fodbold- eller blandet sportsskole i kombination med juniorlejr. I år foregår det på Hestlund
Efterskole og Sydvestjyllands Efterskole, hvor
både baner og faciliteter er i top. Se mere på
sport.soendagsskoler.dk

Derfor siger vi #dufårguldmedhjem!
Kan du mærke, det kalder?
Oplev KAPOOOW og læs mere om guldet på djurslands.dk

Gear ned og blive fyldt på! Indre
Missions bibelcampinger er fyldt
med aktiviteter for alle aldre.
Giv børnene mulighed for at få
nye legekammerater og dig selv
en chance for den dybere snak.
bibelcamp.dk
facebook.com/imbibelcamping

Hjallerup

Hurup

Hadsund

Haderup

Skovgårde

Holmsborg
Lystruphave
Sdr. Felding

Valby

Fårevejle
Mørkholt

Sundeved

Tullebølle

BIBELCAMPING

Ferie, fordybelse og fællesskab

BIBELCAMPING 2017

Pause fra
hverdagen

Bornholm

Ferie, fordybelse og fællesskab

Ses vi til sommer?

Sommerlejr og bibelcamping 2017
På de fleste sommerlejre og bibelcampings kan du møde en DFS-konsulent. Frivillige har gang i planlægningen landet over og DFS ønsker at inspirere med godt og
brugbart materiale.
Sommerlejrmaterialet: ”VILDT STORT! Mød piger og drenge fra Bibelen” består af
fem timer med vejledning til ledere, samt kreative bibel- og samtaleark for børn
og junior.
Til bibelcamping hedder materialet ”Troen på … luther gode sager. Følg Johannes
og lav en lutherrose” – i anledning af reformationsjubilæet. Det er på seks timer
og en andagt – ligeledes med ledervejledning og kreative bibel- og samtaleark for
børn og juniorer.
Læs mere og bestil på
sommerlejr.soendagsskoler.dk
bibelcamping.soendagsskoler.dk

4. marts:
Messy Church Inspirationsdag
Åby Sognegård, Åbybro
inspirationsdag.messychurch.dk
17.-18. marts:
Gospel-kids Festival, Bramming
gospel-kids.dk
18. marts:
Korlederworkshop,
Sydvestjyllands Efterskole
1.-2. april:
Gospel-kids Festival,
Nexø
21. april:
Generalforsamling
KFUM’s Soldaterhjem, Fredericia
Uge 26:
JuniorSportsCamp
Hestlund/Sydvestjyllands Efterskole
sport.soendagsskoler.dk
Uge 26:
Sang- og musiklejr,
Grejsdalens Efterskole
sangogmusiklejr.dk
4.-7. september:
Godly Play-kursus
FUV, Løgumkloster
godlyplay.dk
30. september
Messy Church Inspirationsdag
Ringsted

Læs mere på
soendagsskoler.dk

18 | 19

Sorteret
Magasinpost (SMP)
ID: 42754

Afs.: Korskærvej 25, 7000 Fredericia

Kære Gud … hør lige her
128 sider illustreret
129,95

BE’ EN BØN
FOR DET NYE ÅR
Både børn og voksne kan have brug for hjælp
til en hverdag med bøn. Voksne kan bruge
bedelisten på side 3 eller finde inspiration
på boen.soendagsskoler.dk. Børn og juniorer
kan slå med en terning, hænge Fadervor op
på væggen, læse en godnatbøn eller holde et
kors i hånden, for at samle koncentrationen
om bønnen. Der er mange måder at gøre det
varieret på.

Godnatbønner
For de 0-3-årige
79,95

Tak for mad!
A4, 28 sider
98,Kors med Fadervor
Lilla. 12 x 20 cm.
60,Kors i lakeret træ
4,5 x 7 cm
34,95

Find alle tingene på materialer.soendagsskoler.dk

Påsken for begyndere
Med et stykke til hver
dag i påskeugen føres
det 6-12-årige barn ind i
påskens mysterium.
62 sider
50,-

Med den nye påskefolder
kan klubben og kirken
være klar, når påsken
kommer. Forklarer den
store højtid i børnehøjde.
4 siders opgavefolder
10,-

