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En god overgangsordning
Hvordan letter vi overgangen fra at være junior til teenager,
og vedvarende være en del af et kristent fællesskab? Det
var spørgsmålet, som Danmarks Folkekirkelige Søndagsskole og Indre Missions Ungdom (IMU) satte sig sammen for
at undersøge, på baggrund af tal, der viser, at mange juniorer fravælger at blive en del af en teenklub, når deres tid i
juniorklubben er slut – også selv om tilbuddet findes lokalt.

Konsulenter og fritidskonsulenter
i DFS er vidt forskellige, og det er
netop derfor, vi kan støtte og udruste
så mange forskellige ledere rundt om
i hele landet.
Der er lavet en ny oversigt over
kurser, som er gratis for kredse og
DFS-klubber tilsluttet DUF (dog kan
der være tale om kørepenge). Ellers
kan prisen være lidt forskellig, fx

Andre spørgsmål, vi skulle besvare, var: Hvordan giver vi
inspiration til lederne og hvordan kombinerer vi junior- og
teenklubber, så både juniorer og teenagere finder det relevant og givende at være en del af fællesskabet?
Svaret på begge spørgsmål er Break, som du kan læse en
del om i dette nummer.
Break er kort sagt et samarbejde mellem DFS og IMU, og
består af en hjemmeside med ressourcer til ledere for primært de ældste juniorer og de yngste teenagere. Og Break
er en mulighed for at have en klub, som er tilknyttet både
DFS og IMU, og dermed modtager information, tilbud og
materialer fra begge landsorganisationer.

Velkommen til nye klubber!
Vildbjerg Børnekirke
Vi er nu 319 klubber i DFS.

Tag godt imod det nye tiltag, så børn og unge har lyst til og
mulighed for at være en del af et kristent fællesskab!
STEEN MØLLER LAURSEN

Landsleder i DFS

Små skridt udgives af DFS,
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
Korskærvej 25, 7000 Fredericia
kontakt@soendagsskoler.dk
Tlf. 8227 1216
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afhængig af kursets længde. Det aftales
med den enkelte konsulent. En række
frivillige har stillet sig til rådighed for
telefonrådgivning. Det er også muligt at
arrangere et Skype-møde, så alle ledere
kan være med i samtalen.
Se links til de p.t. 30 kursus- og
rådgivningsemner på
kurser.soendagsskoler.dk

GENERALFORSAMLING MED
VEDTÆGTSÆNDRINGER

NY
BØNNEFOLDER

På DFS’ generalforsamling 21. april
aflagde Landsudvalgets formand
Michael Thomsen og landsleder Steen
Møller Laursen deres årsberetninger.
Budskabet var gennemgående, at
det går godt i DFS: Der er mange at
takke, for mange yder rigtig store
indsatser. Økonomien er også god –
selvom det primært skyldes ubesatte
stillinger, bl.a. p.t. i København.

DFS har et bønnenetværk, hvor mennesker beder for DFS’ arbejde: At gi’
det største til de mindste. Siden dets
begyndelse i 2011 er det blevet bestyret af Jette Sund-Jensen.

Nye krav fra DUF har gjort, at Landsudvalget har skullet kigge på vedtægterne; og i samme omgang blev
de grundigt gennemgået og foreslået
ændret på en række punkter. Det
betyder, at DFS’ sidste generalforsamling nu er afholdt; fra næste år er
det et repræsentantskabsmøde, hvor
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hele kredsbestyrelsen har stemmeret,
og alle medlemmer af foreningen bliver
inviteret. Den væsentlige ændring ift.
DUF er ændringen af valgbarhed fra 18
til 16 år til kredsbestyrelserne. Inden
december skal alle lokale vedtægter
stemme overens med de nye landsvedtægter. Der vil blive tilbudt hjælp til at
ændre lokale vedtægter.

Til sommer overtager Anne-Marie
Najbjerg opgaven med at sende mail
ud til listens modtagere hver 14. dag.
Vi vil gerne have endnu flere med til
at være forbedere for arbejdet. Derfor
lanceres en bønnefolder på Årsmødet
9.-10. juni, der skal få flere med. Det
er muligt at tilmelde sig netværket på
hjemmesiden, hvor folderen også kan
bestilles gratis, på
boen.soendagsskoler.dk
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Fondsmidler tilgår DFS og Indien
For få søgte midler i Kristkirkens Søndagsskolefond, som derfor er blevet opløst. I
forbindelse med opløsningen er DFS blevet
betænkt med et større beløb til støtte for
og udbredelse af søndagsskolearbejdet i
Danmark. ELSA, Evangelical Lutheran
Sunday School Network, samt søndagsskoleprojekter i Indien og Uganda er samtidig
blevet betænkt.
Bjarne Gertz Olsen var udpeget af DFS som bestyrelsesmedlem i fonden. Derfor
var det ikke tilfældigt, at DFS’ søndagsskolepartner i Indien, Christu Suda Communications & Ministries (CSCM), blev betænkt.
Som konsulent for mission rejser Bjarne jævnligt til landet for bl.a. at undervise
søndagsskoleledere. Seneste tur i foråret 2017 var især præget af forældreseminarer i en lang række landsbyer – på billedet i Peda Kondura. Seminarer for
forældre er en god indgang til mange familier og giver mulighed for at understrege
hjemmets vigtige funktion, når det gælder kristen oplæring – og søndagsskolen
som en vigtig medspiller.

GAVE-STATUS

2017
702.850 KR.
3.000.000

MÅL
FOR
2017
2.500.000

2.000.000

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

Bestil lodsedler
Nu er det igen muligt at bestille lodsedler og dermed være med til at støtte arbejdet. Salget dækker en DFS-konsulent på fuld tid, og giver også en del til klubberne – 6 kr. pr. lod.

1.500.000

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 af gavekort: Den, der sælger flest, og så to af dem, der sælger
over 40 lodsedler.

1.000.000

Alle klubber og skoleklasser, der sælger over 100 lodsedler, er med i konkurrencen om tre præmier a 1.500 kr. til en ekstra sjov dag i klubben – eller et tilskud til
klassens bornholmertur.
Bestil årets lodsedler på
lodsedler.soendagsskoler.dk

Liniefag: eSport - Ridning - African Adventure - Sundhed & Psykologi - 10. All In
4 | 5

500.000

0
De 702.850 kr. er indsamlet
fra 1/1 – 30/4 2017
TAK for enhver gave!
stoet.soendagsskoler.dk
MobilePay: 3050 4054
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TEMA: BREAK

LANCERES PÅ ÅRSMØDET 9.-10. JUNI
ER FOR DE 10-15-ÅRIGE
SKAL FORSTÅS SOM FRIRUM I EN OVERGANGSALDER

BREAK ER ET
RESSOURCESTED

Tidligere voksne
Men der er også andre årsager, som der
må tages højde for.

Alt for mange forsvinder ud af det kristne fællesskab, når de stopper
i juniorklubben. Det nye initiativ Break vil skabe en modreaktion.
Af Anette Ingemansen
Interview
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
og Indre Missions Ungdom (IMU) står
bag det nye initiativ Break, som er et
ressourcested for ledere, der møder
juniorer og teenagere, der i dag bliver
voksne i en tidlig alder.
- Baggrunden er, at man forsøger at
dæmme op for et alarmerende resultat
af en undersøgelse, der for halvandet år

siden blev lavet blandt junior- og teenklubber. Undersøgelsen viste, at mange
juniorer forsvinder ud af det kristne fællesskab, og de aldrig får begyndt i en teenklub. Vi har 100 juniorklubber, og IMU
har 30-35 teenklubber, så vi undrede os
over, hvad der skete med juniorerne.
Undersøgelsen viste, at der er mange,
som smutter, og som vi ikke ser igen,
fortæller Steen Møller Laursen, der er
landsleder i DFS. I undersøgelsen kom
det frem, at der lokalt findes mange løs-

ninger på, hvordan man laver klubber.
I en del byer findes der både junior- og
teenklubber, og nogle steder har man
forsøgt at lette overgangen fra juniorklub til teenklub ved at lave klubber,
der overlapper hinanden.
Men i alt for mange af de byer, hvor der
er en juniorklub, er der ikke et tilbud
for teenagere. Mange af juniorerne
bliver på den måde klubløse, forklarer
landslederen.

- Vi oplever, at tendensen i samfundet
med, at børn bliver tidligere voksne,
også ses på junior- og teenområdet.
Indholdet i juniorklubben bliver hurtigt
lidt for barnligt for de ældste juniorer,
siger Steen Møller Laursen.
I IMU oplever de, at teenagerne bliver
yngre og yngre.
- De kommer tidligere i puberteten. De
har den samme musik- og tøjstil som
IMU’erne. De får så mange informationer, som de må tage stilling til, at
det medfører, at de også må forholde
sig til den kristne tro tidligere end før,
forklarer Tonny Dall Sørensen, der er
landsleder i IMU.
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Et frirum
- Derfor har vi lavet det nye koncept
Break, fordi vi ønsker at klæde lederne
på til at kunne fastholde juniorerne i
det kristne fællesskab, fortsætter Steen
Møller Laursen. Vi ønsker, at Break skal
være en paraply, som skal dække over
junior-teenområdet. Vi laver forskellige indsatser for at udruste lederne til
at møde de helt unge og på den måde
opmuntre til, at flere klubber opstår.
Valget af navnet ”Break” er ikke tilfældigt. - Målgruppen er de 10-15-årige, og
de er et sted, hvor de bryder med det
kendte og forældrenes tro, og de skal
til at finde deres eget ståsted. Samtidig
hungrer de efter frirum og steder, hvor
de kan få en pause fra alle de krav, de
møder andre steder fra. Vi ønsker at
være det frirum, hvor de møder Jesus og
bliver set som dem, de er, siger Steen
Møller Laursen.

HENT INSPIRATION PÅ BREAK.DK
Der vil løbende blive lagt ressourcer
ud på break.dk – siden er netop
lanceret, så der vil ikke være det store
at finde endnu, men p.t. arbejdes
der fx på et samtalespil, som vil blive
sendt gratis til relevante klubber.
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LEDERE ER ET BINDELED I
JUNIOR- OG TEENARBEJDET
Med det nye lederforum, Break, kan juniorledere hente
inspiration til at møde nutidens juniorer.
Af Anette Ingemansen
Interview
- I DFS skal vi have mere fokus på,
hvordan vi får skabt en forbindelse mellem juniorer og teenagere. Der er alt for
mange juniorer, som ikke fortsætter i
en teenklub.
Det understreger Michael Nørgaard, der
er konsulent og repræsenterer DFS i ud-

valget bag det nye initiativ Break, som
DFS og IMU står bag. Breaks primære
formål er at gøre det lettere at være leder for junior- og teengruppen og samle
information og materiale et sted, så det
er let at gå til.
Michael Nørgaard ser tydeligt udfordringerne i det lokale arbejde i Slagelse,
hvor han bor.

- Vores børneklub og juniorklub foregår
den samme dag, så når børnene begynder i juniorklubben, er det ikke noget
stort skridt. De er vant til at komme i
missionshuset; men i stedet for at være
i ét rum, går de ind i et andet.
Men når de skal i teenklub, er det et
langt større skridt, for teenklubben er
en anden aften. Her skal vi have langt
mere fokus på, hvordan vi skaber en
god overgang, forklarer Michael.

Han kommer med nogle forslag til,
hvordan det kan gøres.
- Inden sommerferien kunne juniorerne
komme på besøg hos teenagerne nogle
gange. Man kunne også lave en filmaften eller få en teenleder til at fortælle
juniorerne om teenklubben, fortæller
konsulenten.

Breakdage
Break er tænkt som et sted, hvor juniorledere kan hente inspiration.
- Der er mange måder at lette overgangen mellem juniorklubben og teenklubben og gøre det interessant, så juniorerne ikke vælger det kristne fællesskab
fra, siger konsulenten.

Relationer er afgørende
Han peger på et andet vigtigt tiltag.
- Relationer har stor betydning for
juniorerne i det kristne fællesskab. Her
spiller lederne en central rolle, for det
er vigtigt, at de ser deres juniorer og
laver nogen tiltag, som binder fællesskabet sammen, og som gør, at juniorklubben er et rart sted at være. Lederne
skal også være parate til at svare på
juniorernes mange gode spørgsmål
om tro og ting, de møder i hverdagen,
forklarer Michael. Det har betydning, at
juniorerne kender lederne i teenarbejdet. Jeg har set, at det gør en stor forskel, at der er en ledergenkendelighed.
Det skaber en tryghed hos juniorerne,
at der er ledere, som de kender, og som
har tid til dem.

Udvalget bag Break har også tænkt i,
hvordan man kan lave nogle særlige
Breakdage i regionerne. Det er arrangementer, hvor juniorer og teenagere
mødes på tværs af klubber. Det er også
meningen, at ledere kan kontakte en
konsulent i hver region, som kan inspirere til, hvordan man laver relevante
tiltag for juniorer, og møder dem, der
hvor de er.

Michael Nørgaard er konsulent i DFS,
og han brænder for, at der bliver en god
overgang mellem junior- og teenklub,
så juniorerne ikke forsvinder ud af det
kristne fællesskab.
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Det første Break-arrangement foregår
på Årsmødet i Skjern, som Indre Mission
arrangerer i samarbejde med Søndagsskolerne og Indre Missions Ungdom. Her
lanceres også hjemmesiden for Break
(break.dk).

POTENTIALE
Selvom det måske ikke er alle
junior- og teenklubber, der vil finde
det relevant at være med i at mødes
i et Break-arbejde, er der potentiale
i de 86 juniorklubber i DFS og IMU’s
30 teenklubber. Dermed er der basis
for langt flere teenklubber, hvis
”fødekæden” fra juniorklubberne
optimeres.

TEMA: BREAK
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TEMA: BREAK

TEENAGERE KAN
BEDRE FORSTÅ IRONI
END JUNIORER
Juniorklubben i Grindsted tæller både juniorer og teenagere.
Af Anette Ingemansen
Reportage
De har drenge og pigeaften på programmet i juniorklubben i Grindsted. Pigerne
er samlet på førstesalen i missionshuset, hvor de hygger sig med at få lagt
ansigtsmaske, lavet af æble og honning.
I missionshusets store køkken i stueetagen laver drengene herremad bestående
af burgere og pommes frites med cola.
Der kommer lige omkring 20 juniorer i
klubben, som er et spændende mix af juniorer og teenagere, idet klubben går fra
femte til ottende klasse. Sådan har det
været, så længe lederne kan huske det.
- Man kan gå i børneklub til og med
fjerde klasse; så rykker man over i
juniorklubben, der går op til ottende
klasse, og derefter kan man begynde i
IMU. Vi oplever ikke, at juniorer forlader

det kristne fællesskab. Vi ser det mere,
når de kommer hjem fra efterskole og
skal begynde i IMU; så kan overgangen
være svær, forklarer Nadja, der er en af
de fem ledere, som har stået for drenge
og pigeaftenen. Det er foruden Nadja,
Jakob, Ruben, Jakob og Emilie.
Ledergruppen, der tæller syv personer,
er helt ny.
- Vi har været i gang i tre måneder, så
vi skal lige finde vores ben i det, siger
Nadja. Vi er en gruppe af unge ledere, og
det tror jeg spiller en stor rolle. Jeg tror,
at det giver juniorerne lyst til at komme,
fordi de har nogle ledere, som er tæt på
deres egen alder.

Mens pigerne hyggede sig med ansigtsmasker, lavede drengene mere
maskuline sysler som at fortære gigantiske burgere, de havde lavet af oksekød,
bacon og flæskesteg. Der var en dreng, som ikke spiste op. Straffen for ikke at
spise op var at få en ansigtsmaske som pigerne.
Det hele skal være cool
Der er fordele ved at have 11-årige
sammen med 14-årige.
- Nogle gange kan de godt rette lidt på
hinanden, forklarer Ruben. Jakob synes
ikke, at alderen ikke betyder så meget i
fællesskabet.
- Vi oplever, at de har det godt med
hinanden, siger han.
- Det er tydeligt at se, hvordan de
mindre spejler sig i de store. Det er
værdifuldt, mener Nadja.
Der er også udfordringer ved at have de
to aldersgrupper sammen.
- Meget kan hurtigt få stemplet ”nederen”. Det hele skal helst være cool og sejt,
ellers bliver det kikset, forklarer Emilie.
- Vi skal motivere de ældste på en
anden måde, før at de vil deltage i aktiviteter. Udfordringen er, at vi skal kalde
tingene de rigtige ting. Vi får dem ikke
med, hvis vi siger, vi skal ud og lege
i græsset, men kalder vi det konkurrence, får vi alle med, tilføjer Nadja.

Æble og honning blandes til en god
ansigtsmaske-creme, som alle pigerne
i juniorklubben prøvede.

Vi er ret bevidste om, at vi skal gå til
de ældste på en anden måde med lidt
humor.
- De ældste kan bedre forstå lidt ironi,
end de mindste kan, fortsætter Ruben.
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Der er altid plads til dødbold
Når der er bibeltime på programmet, er
det juniorerne, som er mest fremme i
skoene.
- De er umiddelbare og ikke bange for,
hvad andre tænker. De store holder sig
mere tilbage, fortæller Ruben. Nadja
synes, at de mindste er meget gode til at
reflektere over tingene og komme med
gode spørgsmål.
- Det er noget, jeg bliver meget opbygget
af, understreger Nadja.
- Men det bliver aldrig mere seriøst i
juniorklubben, end hvis der lige er femten

minutter i programmet, hvor der er plads
til en gang dødbold – så er alle med,
fortæller Jakob.
En enkelt af lederne har hørt om det nye
initiativ Break.
- Vi skal lige ind i tingene, men måske
kunne vi godt hente noget inspiration i
Break i åndelige spørgsmål, og når det
gælder krop og identitet, slutter Nadja.
Fortsættes på næste side
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TEMA: BREAK

Klubben i Grindsted har en alderssammensætning, som passer lige ind
i Break.

Drenge-pigeaftenen i juniorklubben i Grindsted sluttede med, at
ledere og juniorer stod i rundkreds og sang velsignelsen.

ÆRLIGE GLIMT FRA RANDI
OG JOHANNAS JUNIORLIV
- I begyndelsen var det lidt nervepirrende at komme juniorklubben, for jeg
kendte ikke nogen. Men så inviterede
jeg min gode veninde, Johanna med,
fortæller Randi på elleve år. Sammen
med Johanna er hun de yngste blandt
pigerne i juniorklubben.
- Det er megahyggeligt at komme i
juniorklubben, for vi laver mange sjove
ting, siger Johanna, der ser op til de

ældre piger i juniorklubben. De er meget
sociale og taler med alle, det vil jeg også
gerne. De ældre gør nogle fede ting, som
jeg ikke må, og de snakker om konfirmation. Det kunne jeg også godt tænke mig,
men jeg skal først konfirmeres om to år.
Randi ser mest op til sin storesøster.
- Hun er kreativ, og jeg vil gerne være
lige så god som hende, fortæller Randi.
I skolen går pigernes klassekammerater

meget op i deres udseende, og om de
passer ind i fællesskabet. Det smitter
af på de to juniorer.
- Jeg går ret meget op i mit udseende,
siger Johanna, der oplyser, at det
absolut ikke er passende at spørge en
veninde, om de skal lege sammen. Det
hedder, om vi skal ”være sammen”.
Det er små børn, der leger – og det er
vi ikke.

Randi tænker lidt over det svar, hvorefter hun siger:
- Vi er stadig børn, for alle har et lille
barn inden i sig, selv om man er stor.
Min far er 46 år, og han elsker at lege
med Lego og spille Minecraft.
Store og alvorlige spørgsmål
Pigerne mærker, at der bliver stillet
flere krav til dem, og det påvirker deres
måde at tænke på.
- Mine lærere spørger nogle gange, hvad
vi vil med vores liv, og hvorfor vi går i
skole. Det er lidt svært at svare på, for
jeg ved det ikke rigtig endnu, forklarer
Johanna.
- Jeg tænker over, hvordan det kommer
til at gå i mit liv, tilføjer Randi.
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Randi og Johanna er veninder, og når de mødes, siger de ikke, at de
leger sammen, men at de er sammen.

Johanna er begyndt at forholde sig til
kristendommen.
- Hver aften beder min mor for mig og
synger en kristen godnatsang. Bagefter
beder jeg selv. Så jeg har taget stilling til, at jeg gerne vil være kristen og
leve et kristent liv. Derfor sagde jeg ja
til at tage i juniorklub med Randi. Hun
fortalte mig, at det var en kristen klub,
hvor man lavede sjove ting og talte om

Gud og Jesus, forklarer Johanna.
Henne i skolen mærker Randi følgerne
af at tro på Jesus.
- Nogle gange viser jeg det ikke så meget i skolen, for nogle af dem, som ikke
er kristne, kan godt blive sure over det,
slutter Randi.
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TEMA: BREAK

Overskriften for serien er ”Aktiviteter
tiltrækker – relationer fastholder”. Derfor er
der udarbejdet emner, hvor Bibelen naturligt
relaterer til dagens emne og gør den relevant for juniorerne.
Er der juniorer og teenager i en klub, så er
der rig mulighed for at de selv kan grave
dybere i dagens emne med ledernes hjælp.
Alle samlinger er inddelt i aktivitetsbaserede temaer, hvor de mange online hjælpemidler gør det muligt at bruge Juniorfrø lige fra de yngre juniorer til de ældre
teens. P.t. følger tekstplanen Juniorfrø 2.

LUTHER JR.

BIBELEN TIL JUNIORERNE

Juniorerne skal høre om Jesus. Derfor udarbejder DFS lederinspiration, fx i serien
Juniorfrø 1, 2 og 3.

Med Katekismus Updated er det gjort
let at grave dybere sammen med de
ældste juniorer – og bruge lutheråret.
Hvad betyder dåb, nadver, fadervor,
trosbekendelsen og de andre centrale
begreber i troen? Luther kan i den opdaterede udgave lære juniorer og teens
om de kendte begreber.

Katekismus Updated
24 sider
(illustreret udgave 48 sider)
E-bog gratis
/ bog 29,95
/ illustreret bog 49,95

Hvordan forholder man sig til unge og
emner som medier, sorg eller sex?

Børn, unge og medier
12 sider
10,-*

Børn, unge og sorg
12 sider
10,-*
*mulighed for mængderabat

TROEN OG JUNIORERNE

Juniorer og teens skal også have gode materialer
– og dem er der heldigvis rigelig af.

FORSTÅ JUNIORER OG TEENAGERE

DET STØRSTE TIL DE
IKKE-SÅ-SMÅ-LÆNGERE

DFS ønsker at dygtiggøre og udruste
ledere. Derfor forhandler vi god visdom,
fx fra de små hæfter udgivet af Kristent
Pædagogisk Institut, KPI.

Bibelens ord forkyndes, og Gud skaber
selv troen hos juniorerne. Alligevel har
de brug for hjælp – både i forhold til
troslære og trosforsvar.
Henrik Gren Hansen forklarer ellers
svære emner enkelt, præcist og med
humor. Det er bøger, der giver konkret
hjælp og indeholder stof nok til mange
gode samtaler om noget af det allervigtigste i livet.

Troslære for teenagere
160 sider
99,95

Trosforsvar for teenagere
189 sider
99,95

Hvordan tale med
børn og unge om sex?
40 sider
60,-

Juniorfrø 1-2-3
43 samlinger i hver bog
Pris pr. bog 1.495,/ 995,- (DFS-klubber)
/ 795,- (DUF-klubber)

Find alle tingene på materialer.soendagsskoler.dk
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HAN VIL ALDRIG
VISE OS BORT
Fritidskonsulent i Landsudvalget
Ved første LU-møde efter generalforsamlingen blev Landsudvalget
konstitueret. Michael Thomsen blev
genvalgt som formand, Erik Bertelsen som næstformand. Grundet
vedtægtsændringerne er der ikke
længere en kasserer i LU, men et økonomiudvalg – som dog først oprettes
senere.

- Jeg har været klubleder i vores
lokale børneklub og står nu standby,
hvis der er brug for hjælp. Jeg kan
godt lide at blive udfordret og prøve
noget nyt og har derfor sagt ja til
at blive opstillet til LU fordi DFS har
rigtig meget at give til Danmarks
børn og juniorer og jeg håber, jeg
kan være med til at inspirere ind i
det gode arbejde.

Marianne Ravn Olesen havde til gengæld sit første møde, sammen med
Randi Taulborg, der er medarbejderrepræsentant i denne periode. Marianne
blev valgt ind i stedet for Jørgen Bech
Knudsen, der var på valg og ikke genopstillede. Jannie Ng Skjerning var på
valg og blev genvalgt.
Marianne er 44 år og bor i Ringkøbing
med sin mand, som hun har tre børn
med. Hun arbejder i Rindum Kirke
som kirke- og kulturmedarbejder,
primært med børn og unge, hvor hun
får lov at give børnene en hel masse
kristendom med hjem, som de ellers

Flytter til Jylland …
Karen Markussen, der konsulent i DFS
og Messy Church, flytter 1. august fra
Bornholm til Gjellerup ved Herning.
Samtidig ser vi på muligheden for en
ansættelse på Bornholm, sandsynligvis en deltidsstilling. Med sit flyt
Jylland kommer hun til at få mere
fokus på fritidskonsulenter og Messy
Church.

ikke vil få. I fritiden er Marianne
fritidskonsulent i DFS, hvor hun har
taget ud og holder familiemøder/aftener rundt om i det vestjyske;
men er p.t. også lejrchef for 70-80
børn på sommerlejr på Holmsborg.

25 års jubilæum
Formand for Landsudvalget Michael
Thomsen kunne søndag den 7. maj
fejre 25 års jubilæum som sognepræst i Skævinge. Det blev fejret
med festlig gudstjeneste og efterfølgende reception.

Fælles udfordringer og glæder
Hvert år mødes ledere fra søndagsskolearbejdet i de nordiske lande.
Denne gang var mødet arrangeret af
Søndagsskolen Norge og fandt sted
i Oslo 2.-4. maj. Under mødet bliver
der delt glæder og udfordringer fra
de enkelte lande, ligesom der bliver
delt inspiration og materiale.
- Det er slående, at udfordringerne
er genkendelige fra land til land; at
finde frivillige til klubarbejdet, en
faldende tilslutning og klubber, der
lukker.

… men stadig tomt i hovedstaden
En del af Karens opgaver bestod i
klubkontakt og andre opgaver på
Sjælland. Når det ikke er lykkedes at
finde den rette kandidat som konsulent i hovedstadsområdet, betyder
det selvsagt, at det er nødvendigt at
gøre mere for at få fundet den rette
til stillingen. Alle opfordres til at prikke på skuldre, og der vil ikke længere
være det samme krav til bosættelse i
området. Se mere på
job.soendagsskoler.dk

På vores opslagstavle hænger et kort med teksten:
”Den som beder, rører ved den hånd, som styrer Universet”
Kan det virkelig passe?
I Daniels bog 9,17 beder Daniel for Jerusalems folk:
”Lyt nu, vor Gud, til din tjeners bøn og tryglen” og videre i vers 19:
”Herre hør, Herre tilgiv!” Gud svarer Daniel i vers 21 ”mens jeg
endnu var i færd med bønnen”. Daniel fik svar på sin bøn med det
samme. Så konkret et bønnesvar oplever vi ikke altid.
Når vi bliver utålmodige og frustrerede må vi huske Jesu ord i Joh
6,37:”Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort.”
Jeg er meget glad for dette vers – det giver mig tro og tillid til ham.
- Jeg må bede/komme til Jesus; han vil aldrig vise MIG bort.
- Du må bede/komme til Jesus; han vil aldrig vise DIG bort.
Når jeg beder, får jeg lettet mine tanker og bekymringer – så er
det i Guds hænder.
Forleden kom jeg uanmeldt på besøg hos min gamle mor. Da jeg
kom til hendes vindue, kunne jeg se, at hun sad og var ved at
bede. Det blev jeg glad for at se – tænk, at der er nogen, der beder
for mig og min familie. Du har sikkert nogen i din familie eller
netværk, som du beder for – bliv ved med det.
Jens Edvard Vammen
Medlem af landsudvalget

bed for ...

Samtidig er der fælles glæde over,
at nye klubber starter op og nye
klubformer, der begynder at tage
form. Det er meget spændende, siger landsleder Steen Møller Laursen,
der repræsenterede DFS i Norge.

• a
 t Break må være katalysator for, at flere juniorer fortsætter
med at komme i kristen klub, så de kan blive bevaret i troen.
• at ledere, ungledere og medarbejdere i DFS og IMU må få begejstring for målgruppen og få skabt de rette ressourcer til dem
– og at flere må høre kaldet til at blive frivillige i det arbejde.
• at både unge og forældre må prioritere klubarbejdet, også når
børnene bliver lidt ældre.
Læs mere om bøn og bønnenetværket på boen.soendagsskoler.dk
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KALENDER

NOTER

#dufårguldmedhjem
Guldregn gør en forskel så det
basker!

Børneattester
Det er lovpligtigt for foreninger at indhente børneattester
for alle, der arbejder med børn under 15 år. Det er klubbens
kontaktperson og lejrchefens ansvar at sørge for, at det sker.
Selve ansøgningen sker via DFS’ hjemmeside, hvor der er en
udførlig vejledning. Det er samtidig altid muligt at få hjælp til
søgningen, enten via konsulenter eller landskontoret.

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!

Op til sommerens lejre er det godt at have læst vores SOS-mappe. Det giver tryghed
og overblik og indeholder alt, der er værd at vide i forhold til det, der potentielt kan
ske på en lejr; lige fra personlig krise og ulykker til forhindring af overgreb. Her er
også info om børneattester. Se mere om børneattester og hent SOS-mappen på
info.soendagsskoler.dk

Derfor siger vi #dufårguldmedhjem!
Kan du mærke, det kalder?

Opfølgningskursus
Lørdag 28. oktober holder vi et nyt kursus, eksklusivt for tidligere Godly Play-kursister. Her bliver der mulighed for, sammen med andre, der bruger Godly Play
i hverdagen, til at gå lidt dybere end begynderkurset.

Oplev KAPOOOW og læs mere om guldet på djurslands.dk

Kursusleder og præst Erik Holmgaard vil sammen med
konsulent Berit Skødt bl.a. præsentere nye tekster, som
kursisterne gratis får med hjem.
Kurset foregår på Indre M
 issions Hus kl. 10-18 og
koster 550 kr. Tilmelding på
godlyplay.dk

Sommerlejrsang 2017
Masser af frivillige går snart i gang med sommerlejrene, hvor temaet i år er VILDT
STORT! Mød drenge og piger fra Bibelen.

Uge 26:
JuniorSportsCamp
Sydvestjyllands Efterskole
sport.soendagsskoler.dk
Uge 26:
Sang- og musiklejr (udsolgt)
sangogmusiklejr.dk
Sommerferien:
Se alle kredsenes lejre på
lejr.soendagsskoler.dk
4.-7. september:
Godly Play-kursus,
FUV, Løgumkloster
godlyplay.dk
30. september:
Messy Church Inspirationsdag,
Ringsted
inspirationsdag.messychurch.dk
28. oktober:
Godly Play opfølgningskursus,
Fredericia
20. april 2018:
Repræsentantskabsmøde,
IMB, Børkop

En af de frivillige er Marie Christensen fra Hedensted, som
glæder sig til at komme på sommerlejr på Lyngsbo. Som en
del af hendes forberedelse har hun skrevet en sang over årets
tema – med et vers til hver af de fem bibeltimer. Melodien er
velkendt og Marie har lavet både maletegninger og fagter til.
Det er fantastisk, når ledere som Marie kommer med idéer – og
ikke mindst deler dem. Find sangen (og bestil lejrhæfterne) på
sommerlejr.soendagsskoler.dk
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FILIP TOG SIN VEN PETER
MED I JUNIORKLUB
- Jeg kommer i juniorklubben i Grindsted, fordi
jeg på den måde kan fastholde min tro på Gud,
fortæller Filip på elleve år.
Han snakkede med sin ven Peter om, hvor sjovt
det var i juniorklubben.
- På den måde kom jeg med, siger Peter, der går
i samme klasse som Filip. Det bedste i juniorklubben er, når vi spiller dødbold.
Peter synes, at det er dejligt at være junior.
- Så er man lidt midt imellem; så kan jeg nogle
gange vælge at være den lille.
Filip lægger ikke så meget til aldersforskellen i
juniorklubben.
- De ældste er ikke anderledes end os, siger
Filip, inden han og Peter smutter ud for lave
burger og pommes frites med de andre drenge i
juniorklubben.

Filip kan lide alt det, der
foregår i juniorklubben.

Peter synes nogle gange, det
er sjovt at være den mindste i
juniorklubben.

