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Bibelbrug i hjemmet
Det har betydning for vores børns tro, at de ser os forældre 
åbne Bibelen derhjemme. Vi er rollemodeller for vores børn på 
alle måder – også på områder som tro, bibellæsning og bønsliv. 
Det gælder både, når vi har alenetid med Gud, og når vi i fami-
liens fællesskab har tid med Gud. Vi må vise børnene vores liv 
med Gud, og ikke bare overlade det til dem selv at finde ud af. Vi 
må tale med dem om det og vise det i praksis. Og ikke mindst 
må vi vise dem, at vi selv lever med en åben bibel.

Dette gøres fx rigtig godt med en fælles andagt i forbindelse 
med aftensmaden. Her kan familien læse bibelhistorier sam-
men og efterfølgende snakke om, hvad det betyder for os som 
familie.

Men selv om alt dette er af stor betydning for børns liv med 
Gud, er det en udfordring, når alle kommer trætte hjem efter 
dagens opgaver. Så kan det være svært at gøre til en god 
oplevelse, hvor alle i familien får lige meget ud af det.

Derfor får du i dette nummer nogle gode råd om, hvordan det 
kan lykkes oftere. Som fx at begynde, mens børnene er helt 
små, få gode vaner, bruge flere sanser – og gøre det til en fest!

Det vil jeg opfordre alle forældre til at gøre.

STEEN MØLLER LAURSEN
Landsleder i DFS

Velkommen til nye klubber!
Banditterne, børneklub i Nørager
Hobro Kirkes børneklub 
 
Vi er nu 316 klubber i DFS.



JULENUMMER
Superfrø er DFS’ børneblad til 
4-9-årige i klubber og kirker. 
Hvert år udgiver vi en ekstra stor 
udgave af juleudgaven. I år kan man 
bestille 50 stk. for 500 kr. og 100 stk. 
for 750 kr. - altså til væsentligt lavere 
priser end normalt. 

Vi arbejder samtidig på at ændre 
rabatstrukturen på Superfrø-abonne-
menter til klubber,så 
flere vil bestille bladet.

Juleudgaven kan bestilles på
superfroe.soendagsskoler.dk

1. august begyndte Katrine Vinkel 
Nielsen som 1-årig volontør i DFS og 
Indre Mission på Fyn. Katrine er 20 år 
og brænder for at andre mennesker 
skal lære Jesus at kende og skal bl.a. 
hjælpe med opstart af børnearbejde i 
Vollsmose og Langeskov.

- Generelt er jeg glad for at dele troen 
på Jesus, siger Katrine. Jeg synes, det 
er spændende at formidle troen til 
børn; og jeg regner med selv at blive 
inspireret af deres umiddelbarhed.

Læs mere om Katrine på
katrine.soendagsskoler.dk

VELKOMMEN 
TIL KATRINE

BØRNERÅDET MØDES FIRE GANGE
Samtlige foreningsopbyggede klub-
ber i DFS skal have nye vedtægter 
inden årsskiftet, og mange klubber er 
godt på vej.

- Men vi må endelig ikke glemme, at 
klubberne ikke blot skal have god-
kendt nye vedtægter – de skal også 
opfylde kravene i de nye vedtæg-
ter, fortæller sekretæren i DFS, der 
modtager mange mail og opkald fra 
klubledere, der vil klædes godt på til 
opgaven. 

Den store forskel er kravet om 
mindst fire møder i børnerådet. 
De kan lægges i forlængelse af ordi-
nære klubgange, og det ene af de fire 
er årsfesten (generalforsamlingen). 

Derfor kræver det ikke nødvendigvis 
så meget mere tid af klublederne, men 
selvfølgelig noget mere planlægning.

Klubber vil få hjælp til opgaven. DFS 
arbejder bl.a. på en ny udgave af 
foreningshåndbogen, som skal guide 
klubber. Den vil snarest blive sendt til 
alle DUF-klubber.

OPSTART EFTER 
FERIE OG LEJRE
Efter en velfortjent ferie, hvor børn og 
ledere har slappet af, men også mange 
har været på lejre, er det nu tid til en ny 
sæson. 

Når efterårets klubmøder skal forbere-
des, er det enkelt at få inspiration i hhv. 
Børnefrø 3, Juniorfrø 2 og Kirkefrø 1. Det 
er materiale, vi bruger p.t. – 1. søndag i 
advent kan vi tage Kirkefrø 2 i brug.

Bogen kan allerede nu forudbestilles på 
kirkefro.dk

Læs mere om materialerne på
materialer.soendagsskoler.dk

NYT FRA LANDSKONTORET
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Bestil U13 
på blr.dk

Gå på 
opdagelse 
i Bibelen 
sammen
med mig!

eSport - Ridning - African Adventure - Northern Explorer - Kunst og Design

SKRØDSTRUP 
EFTERSKOLE

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

Solidt kristent fællesskab - Stærk faglig profil  - Et sikkert alternativ

Velkommen 24/9kl. 13.00 - 17.00Efterskolernes dag

SmaaSkridt.indd   1 09-01-2017   09:35:25



INDSAMLING

Sønderjysk klub vinder lodtrækning
En børneklub i det sydlige Jylland har vundet 
årets lodtrækning blandt de foreningsopbyggede 
klubber i DFS. Klubben har muligvis på dette tids-
punkt fået at vide, at det er dem. Klubben skal nu 
beslutte, om klubbens ledere skal på studierejse 
til Israel eller om ledere og børn i klubben skal 
en dag i en forlystelsespark. Begge dele kommer 
både børn og ledere til gode og er en rigtig god 
motivation for at fortsætte det vigtige arbejde.

Hvert år laver DFS ny lodtrækning, fordi vi gerne vil sige tak for det foreningsop-
byggende arbejde, som årligt giver over 3 millioner i DUF-tilskud. En del af klub-
berne i DFS er således DUF-klubber, dvs. at de drives som forening med regnskab, 
børneråd, holder årsfest/generalforsamling, etc. Uden tilskuddet var ressour-
cerne til at give børnene det største knap det halve.
Klubber, der har brug for hjælp i forbindelse med foreningsopbygning kan kon-
takte deres lokale konsulent, som meget gerne vil hjælpe.

Mange lodsedler på lageret
Mange har bestilt lodsedler, men der er stadig mange på lageret – og måske 
ligger lodsedlen med den store gevinst endnu tilbage. Det behøver ikke være så 
svært at få solgt fx 100 lodsedler. Mange steder er der sogneaftener eller familie-
aftener i missionshuse, og det er oplagte steder at komme af med en ordentlig 
stak. Og så kan klubben beholde en andel af hver solgt lodseddel. Det gør en 
forskel i mange klubbudgetter. Klubber og andre, der sælger lodsedler, støtter 
derved både det lokale og landsarbejdet. 

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.

Alle klubber og skoleklasser, der sælger over 100 lodsedler, er med i konkurren-
cen om tre præmier a 1.500 kr. til en ekstra 
sjov dag i klubben – eller et tilskud til klassens 
bornholmertur.

Årets lodsedler kan stadig nås at bestilles på 
lodsedler.soendagsskoler.dk

GAVE-STATUS

2017

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

MÅL 
FOR 
2017

1.214.902 KR.

De 1.214.902 kr. er indsamlet 
fra 1/1 – 31/7 2017

TAK for enhver gave!
stoet.soendagsskoler.dk 

MobilePay: 3050 4054
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 LANCERES PÅ ÅRSMØDET 9.-10. JUNI

 ER FOR DE 10-15-ÅRIGE

 SKAL FORSTÅS SOM FRIRUM I EN OVERGANGSALDER

TEMA: BIBELBRUG I HJEMMET

STRATEGISK BIBELLÆSNING 
HOS FAMILIEN CHRISTENSEN
Faste ritualer har vist sig at være vejen til den gode vane

Hjemme hos Rikke og Erik kan der en 
gang imellem risikere at ligge en bog 
eller en bil under bordet. For med fire 
børn og en travl hverdag kan det være 
svært at have 100 % styr på alting.
Men én ting er der dog altid styr på: Når 
børnene er kommet i nattøjet og har 
fået børstet tænder, så sætter familien 
sig i sofaen og læser bibelhistorier 
sammen.

- Lige fra Anna Sofie var helt lille, har vi 
læst bibelhistorier for børnene inden de 

skal sove, siger Erik, der er præst i Går-
slev, hvor familien har boet det seneste 
par år.

Når bibelhistorier på den måde bliver 
koblet sammen med et fast aftenritual, 
så er der ingen diskussion, om det nu 
skal være bibelhistorie eller Mimbo 
Jimbo. For godnathistorie er blevet lig 
med bibelhistorie, en fast bestanddel af 
putteritualet.
- Det er et bevidst valg, at det skal være 
noget bibelhistorie, vi læser. Børnene 

kan selvfølgelig godt spørge, om vi ikke 
skal læse en almindelig børnebog. Så 
gør vi det, men vi læser altid bibelhi-
storie bagefter. Eller også siger vi, at 
børnebogen må vi gemme til i morgen, 
fortæller Rikke, der er lærer, og har ar-
bejdet på forskellige skoler siden 2007.

Et bredt udvalg af børnebibler er 
essentielt, hvis børnene fra en 
ung alder skal inspireres til selv 
at læse i Bibelen



 LANCERES PÅ ÅRSMØDET 9.-10. JUNI

 ER FOR DE 10-15-ÅRIGE

 SKAL FORSTÅS SOM FRIRUM I EN OVERGANGSALDER

Aldersforskel intet problem
Anna Sofie er det ældste barn i præste-
gården. Hun er 12 år og er lige begyndt 
i 6. klasse. Hun går til spejder i byen, 
spiller violin og går i juniorklub i Gårslev 
Missionshus. Hendes behov og sengetid 
er forskellig fra hendes yngre brødre, 
der er hhv. 3, 5 og 9 år.

- Anna Sofie vil gerne være med, men er 
ikke altid hjemme og går i seng senere. 
Så det er selvfølgelig en udfordring, 
fortæller hendes mor. 

Men ofte spørger hun, om hun må få lov 
til at læse, og er på den måde med på 
en lidt ældre måde.

Et bredt udvalg
Familien har fundet ud af, at det hand-
ler om at have et bredt udvalg. Så ople-
ver børnene, at de har valgmuligheder, 
der både passer til alderen, humøret 
og den tid, der er til at læse. For nogle 
gange er de ekstra trætte, og så er det 
de bøger med mindre tekst, der bliver 
valgt.

I det hele taget foregår læsningen ikke 
så slavisk. Det er vigtigere, at der i det 
hele taget bliver læst, frem for at det er 
noget bestemt, der bliver læst.
- Vi kan godt springe fra den ene bør-
nebibel til den anden, siger Erik. De har 
selvfølgelig deres favorithistorier og 
nogle børnebibler er vi i gang med for 
anden og tredje gang.

Ikke alt har fungeret
- Det har været så dejligt, når vi besøger 
andre, som altid holder andagt omkring 
bordet; også når der er gæster. For os 
har det dog ikke fungeret, fortæller 
Rikke. Men ved sengetid er der et eller 
andet med, at de ved, at man nu skal 
falde til ro.
- Måske når de bliver større, supplerer 
Erik. Det kunne være fint, når alle nu er 
samlet omkring bordet.

Tænk strategisk
Rikke kommer også med nogle kon-
krete råd.
- Vores børn har haft brug for at kigge i 
en bog, efter de var lagt i seng. Der har 
vi brugt at lade dem kigge både i almin-
delige børnebøger og bibelbøger.

Børnene er på den måde blevet na-
turligt eksponeret for børnebibler og 
kristen litteratur. I stuen står der fx en 
kasse med bøger. Børnene går forbi 
den mange gange i løbet af dagen, og 
af og til stopper de op og kigger i en af 
bøgerne.

- Sørg for, at det er let tilgængeligt, 
også i bilen og på hylden i børneværel-
set. Det er en god idé at tænke strate-
gisk i forhold til udbuddet af underhold-
ning, mener Erik.

Fortsættes på side 9  

Familien sætter sig i sofaen og læser i en eller flere børnebibler. 
Ofte læser Anne Sofie højt for sine brødre.
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DET ALLERSEJESTE …
Bibellæsning i hjemmet gør Gud konkret

- Det sejeste ved Jesus er, at han kan 
helbrede, og bare lave mirakler, siger 
Anna Sofie på 12. Min yndlingshistorie 
er der, hvor Jesus ud af fem brød og to 
fisk giver mad til 5.000 mennesker.
Anna Sofie synes, det er godt at lære 
om Bibelens personer.

- Det er vildt, hvad de har oplevet. Alle 
miraklerne og det at være discipel og 
være sammen med Jesus.

Bertram er familiens næstældste. Han 
er en glad dreng på 9 år, men som mul-
tihandicappet uden sprog kan han ikke 
være med i bibellæsningen på samme 
måde som de andre børn. 
Han får altid sunget "Jesus lille lam 
jeg er", og mange gange andre sange, 
fadervor eller en kort bøn.
- Man kan se, han bliver glad, og vi 
kan mærke, at han kender fadervor 
og Gospel-kids. Det er noget særligt 
for ham, når han kommer over i kirke, 
fortæller Erik.

Sigurd er 5 år og går i børneklub i Bør-
kop. Han synes, det er sejt, at Jesus kan 
lave sne.
- Dem alle sammen, svarer han, da han 
skal fortælle, hvilken bibelhistorie, der er 
bedst. For tiden kan han dog særlig godt 
lide at høre den med skatten ("Skatten 
i Liljedal" af Runar Bang). Mor Rikke 
fortæller, at Samson plejer at være hit. 
Både Sigurd og Konrad på 3½ nikker. 
Samson og David er nogle seje fyre.

 SIGURD
Sigurd kan bedst lide ”Alle børns 
bibel”, hvor der er masser af små 
bibelhistorier i.

- Vi beder altid sammen efter læsnin-
gen, fortsætter Rikke. Børnene får lov 
til at bede højt, hvis de har lyst – og 
komme med forslag til, hvad der skal 
bedes om. Vi vil gerne, at Bibelen bliver 
en naturlig del af deres liv.

- Det kan sagtens ske, at de tager en 
børnebibel og læser historierne gennem 
billederne, tilføjer Erik. 

 ANNA SOFIE

De grafiske romaner ”DoppleGanger” 
er Anne Sofie yndlingsbøger lige nu. 
Hun håber snart at få fat i det tredje 
og sidste bind.

TEMA: BIBELBRUG I HJEMMET



 KONRAD

FORTSÆTTES FRA SIDE 6-7: 
STRATEGISK BIBELLÆSNING HOS FAMILIEN CHRISTENSEN

Savner flere lydbøger
Børn får netop input fra en mængde for-
skellige medier i dag. Noget, forældre 
hverken kan eller skal forsøge at undgå. 
Man kan dog godt hjælpe børnene med 
at navigere i det store medielandskab.

- Man er nødt til at være bevidst i sit 
valg, mener Rikke. Der er så meget 
andet, som de hører i institutioner. Det, 
man kan gøre, er fx at sætte kristen 
børnemusik på, både hjemme og i bilen 
– samtidig med ikke at udelukke det, de 
hører andre steder. Anna Sofie har også 
set film som Prinsen af Egypten, og nu 
er de andre ved at være i den alder, hvor 
de også kan være med der.

En ting, familien mangler, er flere 
kristne lydbøger.  
 - Vi ville ønske, at der var flere lydbøger 
med børnebibler. Vi har brugt Sigurds 
DVD som supplement til Ramasjang. 
App’en ”Bibelen for banditter” er også 
god, men vi mangler lydbøger, lyder 
opfordringen fra Rikke.

Vil give troen videre
Men hvorfor går familien så meget op i 
bibellæsning?
- Det betyder noget for os, at det er 
Guds ord, som vi har godt af at høre 
mange gange, siger Rikke, og Erik 
fortsætter:
- Derigennem skulle troen gerne vokse 
frem. Vi håber, at vores børn vil blive 
ved med at tage det med sig videre. Vi 
er jo selv blevet præget af forældre og 
klubledere, som med deres liv viste et 
personligt forhold til Gud.
- Og så giver det også noget menneske-
ligt; at bede om tilgivelse, være en god 
kammerat og lære at bære over med 
sine venner – og dem, der driller, slutter 
Rikke.

Konrad elsker at åbne 
flapperne i sin yndlingsbibel, 
”På eventyr med Moses”.

Anna Sofie læser en del, fx 
John (andagtsbog af Thomas 
Teglgaard), som hun lige har 
fået via Børnenes Dåbsklub. 
Konrad kommer nogle gange 
med fine vendinger; ”Jesus 
bor i mit hjerte”.
 - Det er jo fantastisk, at det 
betyder meget for dem, slut-
ter Erik.
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TEMA: BIBELBRUG I HJEMMET

 ROSA

ROSAS MØDE 
MED BIBELEN

Rosa er en af fire juniorer, som har været på sommerlejr. 
De har hvert deres forhold til Bibelen og dens historier.

Af Anette Ingemansen
Reportage

Rosa er blandt de mange børn, som 
har deltaget i en af sommerens lejre på 
Lyngsbo ved Fredericia. 

Rosa er taget med, for hun kender én af 
lederne, og hun vil gerne finde ud af, om 
hun skal konfirmeres. Efter flere dage 
med bibelfortælling har Rosa truffet sin 
beslutning.

- Nu ved jeg, at jeg gerne vil konfirmeres. 
Jo mere jeg hører om Jesus, jo mere kom-
mer jeg til at tro på ham, fortæller Rosa, 
der hører til i juniorgruppen. Den sidste 
dag på lejren hører de om, hvordan Jesus 
mætter mange tusinde mennesker ved 
hjælp af få fisk og få stykker brød.

- Det er smukt at tænke på, at Jesus 
kan dele så meget mad ud til så mange 

mennesker, og så er der stadigvæk me-
get tilbage, siger Rosa, der godt kan lide 
den bibelfortælling.

Hjemme har Rosa en børnebibel, som 
hun kigger i nogen gange, men som-
merlejren har givet hende lidt mere 
kendskab til Bibelen. Hun tror på det, 
hun hører fra Bibelen.
- Der er ikke nogen, der har skrevet 
historierne i Bibelen for sjov, når der er 
så mange, som tror på dem, forklarer 
Rosa på sin egen logiske måde.

Bibelen med på lejr
Rosa og tre andre juniorer Daniel, Mi-
chael og Bertha sidder sammen i leder-
rummet efter formiddagens bibeltime. 
De er stadig noget trætte efter natløbet.

 DANIEL

Daniel kan bedst lide den fortælling 
i Bibelen, der handler om Jesu død 
og opstandelse.

Daniel kommer fra Horsens, og det 
er første gang, han har været med på 
sommerlejr på Lyngsbo.

- Mine forældre synes, at det er godt 
for mig at komme på lejr, siger han lige 



ud og fortsætter med et skævt smil: Jeg 
synes, at det er sjovt nok. 

Michael fra Syrien, nu bosiddende i 
Kolding, nikker:
- Jeg er taget på lejr for at have det sjovt 
og så lære mere om Jesus.

 MICHAEL

Nogen gange læser Michael i sin 
bibel derhjemme.

Bertha fra Kolding fremhæver også be-
tydningen af de gode venner, som hun 
kender fra de andre år på sommerlejren.

I sommerlejrvejledningen er børnene 
blevet opfordret til at have en bibel 
med. Det har Daniel.
- Jeg har min egen bibel, som jeg pri-
mært bruger her, og så hører jeg om 

Bibelen i kirken, fortæller han. 
Michael har også sin egen bibel med.
- Det er ikke så tit, at jeg læser i Bibelen 
i min fritid, men jeg kan nogen gange 
godt kigge ind i den, hvis jeg ikke har 
noget andet at tage mig til. Min mor og 
far læser også nogle gange i Bibelen.

Den bedste fortælling
Bertha låner nogle gange sin brors bi-
bel, hvis hun vil læse i den derhjemme. 
Ellers har hun lagt mærke til, at hendes 
mor og far gør det.

 BERTHA

Bertha har lagt mærke til, at hendes far 
hver dag får en sms med et bibelvers.

- Min far får bibelvers på sms, og så 
ved jeg, at mine bedsteforældre læser i 
Bibelen, siger Bertha, der går i junior-

klubben i Kolding sammen med Mi-
chael. Hun kender mange af Bibelens 
historier.
- Jeg kan bedst lide den historie, hvor 
Moses løfter staven og skiller det røde 
hav, så Guds folk kan gå over. Staven 
minder mig om Gud, for han redder 
hele sit folk.
Daniel kan bedst lide den fortælling, 
der handler om Jesu død og opstan-
delse.
- Det er flot, at han overvinder døden, 
selvom han døde på et kors, fortæl-
ler Daniel. Jeg tror på, at Jesus findes, 
men nogle gange kan jeg godt komme 
i tvivl, om jeg kommer i himlen, når 
jeg dør.

Fortsættes på bagsiden.
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TEMA: BIBELBRUG I HJEMMET

BIBELEN FYLDER
IKKE SÅ MEGET I 
FAMILIERS HVERDAGSLIV

Familier opfordres til at have den som 
fast inventar, der bruges hver dag. 

Det fortæller Cecilie Thams Nord Hansen 
fra Bibellæser-Ringen.

Af Anette Ingemansen
Reportage

Sidste år blev der lavet en bibelbruger-
undersøgelse, hvor særligt en gruppe 
skiller sig ud, og det er familierne. 

Undersøgelsen viser, at bibelbrug ikke 
fylder så meget i familierne. Forældre 
giver udtryk for, at de har svært ved at 
få etableret familieandagter i en form, 
som kan fungere i et hektisk familieliv.

De samme forældre har et stort ønske 
om få Bibelen integreret i familiens 
liv, og det er uanset, om man er flittig 
bibelbruger, eller endnu ikke har fået 
etableret en god tradition med bibel-
brug.

- Familier efterspørger gode traditio-
ner omkring Bibelen i en hverdag, der 
er presset. De ønsker hjælp til at få 
en fast rutine og rytme for at prak-
tisere troen, forklarer Cecilie Thams 
Nord Hansen, der er børnesekretær i 
Bibellæser-Ringen. 

Det kommer ikke bag på mig, at det er 
svært for familierne at få en god bibel-
tid sammen. 

Vi skal respektere, at familierne er 
udfordrede i dag. Jeg er heller ikke over-
rasket over, at familierne ønsker mere 
bibelbrug, for det er en del af det at ville 
praktisere troen som kristen.

Familien er Bibelens bosted
Det har en stor værdi, at Bibelen er en 
naturlig del af familiens liv.

- Bibelen er helt unik. Den er jo ikke 
bare en almindelig bog med værdier og 
meninger, som vi en gang imellem ta-
ger frem. Den er Guds ord til os, og når 
vi åbner Bibelen og læser i den, møder 
vi den levende Gud, som vi taler med og 
lytter til og er sammen med. Det skal 
vi tale op i vores sammenhænge, under-
streger Cecilie.



- Paulus opfordrer os til at lade Kristi ord 
bo hos os. Det betyder, at Bibelen ikke 
bare skal være en gæst, som kommer 
på besøg i familien. Bibelen skal bo og 
være en del af familien, for familien er 
en helt unik ramme om bibellæsning og 
samtale om dens budskab. Det kristne 
budskab og værdier vi har med hjem-
mefra, lagrer sig på en helt anden måde 
end det, vi møder senere i livet.

Cecilie kommer med et par tips til, hvor-
dan Bibelen bliver en del af en families 
hverdag.
- Det er vigtigt, at vi får snakket sam-
men om, hvordan Bibelen bliver en del 
af hverdagen. Vi skal træffe valg om, 
hvad vi har overskud til, og hvornår og 
hvordan det fungerer bedst for os at 
læse i Bibelen og snakke om det sam-
men, forklarer Cecilie.

Familiens bibelåbner
På baggrund af bibelbruger-undersøgel-
sen er der skrevet en rapport, og der er 
nedsat en projektgruppe med Bibellæ-
ser-Ringen som tovholder. Projektgrup-
pen skal arbejde med, hvordan man 
kan hjælpe børn og familier til at bruge 
Bibelen i hverdagen.

I gruppen er der repræsentanter for 
Danmarks Folkekirkelige Søndags-
skoler, Indre Missions Familiearbejde, 
Luthersk Missions børnearbejde, Evan-
gelisk Luthersk Missions børnearbejde 
og Bibellæser-Ringen.

Projektgruppens arbejde skal munde 
ud i en ”bibelåbner”, som indeholder 
inspiration til bibelbrug i familien. Den 
udkommer i foråret 2019.

68 % 
BRUGER BIBELEN 
HYPPIGT

65 % 
BRUGER 1-15 
MINUTTER MED 
BIBELEN

23 %
ANVENDER 15-30 
MINUTTER MED 
BIBELEN

86 %
ØNSKER AT BRUGE 
BIBELEN MERE, END 
DE GØR NU.

UNDERSØGELSEN VISER, 
AT BRUGEN AF BIBELEN ER 
HØJERE END FORVENTET.

Bibelbruger-undersøgelsen er lavet af 
elleve kristne organisationer, deriblandt 
Bibellæser-Ringen, DFS og Indre Mission. 

Der er lavet en rapport på baggrund af 
undersøgelsen, som findes på bibelbrug.dk

BIBELBRUG I TAL
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TEMA: BIBELBRUG I HJEMMET

Opmærksomme børn der lytter til Britta Bank Møller som fortæller 
bibelhistorier ved en sommerlejr på Lyngsbo i juli.

FÆLLESSKAB OMKRING 
BIBELLÆSNING
Vi vil inspirere familier. DFS kan give børn 
input fra Bibelen på flere måder. 
Det mener konsulent Britta Bank Møller. Af Anette Ingemansen

Interview

Det er livsnødvendigt, at børnene 
møder Bibelens budskab i familien, og 
at de ikke kun hører dens fortællinger i 
børne- eller juniorklubben. Det fortæl-
ler Britta Bank Møller, der er konsulent 
i Danmarks Folkekirkelige Søndagssko-
ler. Hun er med i en projektgruppe ned-
sat af Bibellæser-Ringen, hvor formålet 
er at udvikle materialer, der kan styrke 
bibellæsning i familien.

- Det er vigtigt, at børnene fra de er helt 
små oplever, at de kan snakke med mor 
eller far om Gud på en naturlig måde.
Det er rigtig svært at opbygge en dialog 
om trosspørgsmål med børnene, når de 
først er teenagere, understreger Britta.
- Familier oplever i vores tid at være 
udfordrede på forskellige måder, når 
det handler om at skabe rum og tid til 
at dele trosliv med hinanden. Derfor 
ønsker projektgruppen gennem det nye 
produkt at give en håndsrækning til at 



Britta Bank Møller mener, at 
sommerlejrene har stor betydning for 
de børn, som kommer fra hjem, hvor 

Bibelen ikke lige ligger fremme og 
bruges. Her ses hun i aktion på en som-

merlejr på Lyngsbo i juli.

bibellæsning og samtale om troslivet 
får en naturlig plads i familien.

Her kan DFS byde ind med rigtig meget.
- Vi kan bidrage med, hvordan vi får 
gjort Bibelens tekster konkret for de 
forskellige aldersgrupper, og hvordan 
vi hjælper forældre i gang med at få en 
god samtale med børnene om Gud og 
svære trosspørgsmål, forklarer Britta.

Deres første møde med Bibelen
I juli var hun på sommerlejr på Lyngsbo 
ved Fredericia, hvor hun formidlede 
Bibelens budskab til børnene. I blandt 
dem var der flere, som fik deres første 
møde med Bibelen, da de var på som-
merlejr. De kommer fra familier, som 
ikke har noget forhold til Bibelen.
Her har DFS en anden og vigtig betyd-
ning. - Det er vigtigt, at lederne bliver 
klædt på til at fortælle børnene om Je-
sus. Det kan ske gennem de mange for-
skellige materialer, som DFS udbyder, 

men jeg tror også, at kurser for ledere 
på sommerlejrene er vigtige. Det er med 
til at styrke deres åndelige fundament 
og skabe et godt fællesskab.

- Lederne på lejren har en stor betydning 
for børnene, for de er med til at bringe 
ordet om Gud ind i børnenes liv. Alt 
det vi siger og gør, tager de med hjem, 
forklarer Britta.

Hun erfarede selv betydningen af det.
- Jeg er opvokset i et hjem med kristne 
forældre, men oplevede ikke, at det 
var naturligt at tale om det åndelige 
og være nysgerrig på Bibelens ord. Det 
betød, at jeg havde en masse ubesva-
rede spørgsmål om det med at være en 
kristen, fortæller Britta. Da jeg kom på 
sommerlejr på Lyngsbo, var jeg glad for, 
at jeg kunne spørge en leder, hvad det 
med Jesus handlede om.
DFS kan gøre en stor forskel hos 

børnene, der kommer hjem fra en 
sommerlejr, hvor de har mødt Jesus 
gennem Bibelens tekster; de har bedt 
og sunget sange og haft det sjovt i et 
kristent fællesskab.

- Jeg håber, at forældrene kan følge 
op på det, børnene hører og møder 
på sommerlejren. Hvis de ikke kan, er 
det vigtigt, at børnene får tilbud om 
at komme i en børne- eller juniorklub, 
slutter Britta.
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FORTÆ
L BIBELHISTORIER

FÅ HJÆLP TIL 
AT BRUGE BIBELEN
At have et stort udvalg af bibelhistorier i hjemmet 
opmuntrer til bibelbrug

Børnebibler eller bøger, der fortæller 
om personer og begivenheder fra 
Bibelen, gør børnene fortrolige med 
troens univers. 

LEG BIBELEN IND 

Gud i aktion
326 sider
150,-

TEMA: BIBELBRUG I HJEMMET

Myldrebibel
12 sider
75,-

Børnenes Bibelbog
288 sider
149,95

Gå på opdagelse 
i Bibelens fortællinger 
12 sider 
149,95

Paulus
24 sider
20,-* 

Påsken for begyndere
62 sider
50,-

*Mulighed for mængderabat



Forskellige materialer kan lege Bibelens 
beretninger ind i børnene

legekasse.dk
Se DFS’ legekasse.dk og find kreative 
ting, der formidler Bibelens indhold. 
Lav dem sammen med de børn, du 
kender, mens I snakker om indholdet.
Gratis

ANDAGT

NÅDE MIDT I DOMMEN
”Så sandt jeg lever, siger Gud Herren: Jeg ønsker ikke den uret-
færdiges død, men tværtimod at den uretfærdige vender om fra 
sin vej, så han bevarer livet.” Ezekiel 33,11a

Jeg har en periode læst fra Ezekiels bog. Det er en bog, der blandt 
andet rummer lange fordømmelser mod Israels fjender med 
detaljerede beskrivelser af den dom, der nu vil ramme dem. Også 
Israels folk bliver revset for deres troløse veje væk fra Gud og 
hans sandhed.

Men så møder vi dette vers. ”Jeg ønsker ikke den uretfærdiges 
død”. Nåde midt i dommen. Guds ønske er ikke fortabelse, men 
omvendelse. Gud benægter ikke folkets skyld – som han hel-
ler ikke benægter min. Men han ønsker fællesskabet med os 
– ønsker, at vi vender os til ham med al vores uretfærdighed og 
utilstrækkelighed.

Og her er det nådige budskab til Israels folk – og til dig og mig 
i dag: Når vi i al vores uretfærdighed vender os til Gud, skal vi 
bevare livet!

Det kan vi leve på – og det evangelium må vi hver dag bære videre 
til mennesker omkring os.

Sara Møller Olesen
Medlem af landsudvalget

bed for ...
•  at forældre i Danmark må få nåde og visdom til at bringe Bibelen 

naturligt ind i deres børns liv.
•  at børn i Danmark må mærke og møde den treenige Gud i hjem-

met, klubben, kirken og Bibelen.
•  at både børn og forældre, der har kontakt til DFS’ klubber, må 

blive inspireret til at læse bibelhistorier derhjemme. 
Læs mere om bøn og bønnenetværket på boen.soendagsskoler.dk

Find alle tingene på 
materialer.soendagsskoler.dk

*Mulighed for mængderabat

Find hoved og hale på 
Bibelens personer
Aktivitetsbog  
32 sider
99,95

Lovpris Herrens navn
Malebog 
32 sider
99,95*

Vendespil
50 sæt kort med 
fortællinger fra Bibelen
125,-
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Inspirationsdag i Ringsted
Lørdag den 30. september kan interesserede få 
kendskab til, inspiration og værktøjer til at starte
eller videreføre en Messy Church. Find ud af, 
hvorfor en samfundsformand i Indre Mission 
har udtalt, at Messy Church er blevet deres 
missionsmark udadtil. Dagen byder bl.a. på 
introduktion til Messy Church i dag, prak-
tiske tips, de 5 MC-værdier og forplejning.

Karen Markussen, der er koordinator i 
Messy Church og lige er flyttet fra Bornholm 
til Gjellerup ved Herning, arrangerer dagen sam-
men med lokale frivillige på Sjælland.

Dagen koster 300 kr. og foregår kl. 9.30-17 i Skt. Bendts kirkes Sognehus, 
Klostervænget 2A, 4100 Ringsted. Tilmelding senest 21. september på
inspirationsdag.messychurch.dk

Nyt opfølgningskursus
Lørdag 28. oktober holder vi et nyt kursus, eksklusivt 
for tidligere Godly Play-kursister. Her bliver der mu-
lighed for, sammen med andre, der bruger Godly Play 
i hverdagen, til at gå lidt dybere end begynderkurset. 
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 
Missions Hus kl. 10-18 og koster 550 kr. Tilmelding på  
godlyplay.dk

Den første juleaften
Op til jul udkommer denne nye malehistoriebog, 
som sælges til halv pris ved bestilling af mindst 
100 stk. Bogen fortæller historien om Julius og 
hans familie og er i sort/hvid, indtil man får den 
farvelagt. Imens de forbereder sig til juleaften, 
fortæller far juleevangeliet. Mængderabatten 
gør den oplagt til uddeling. Find malebogen på
soendagsskoler.dk

KALENDER
30. september: 
Messy Church Inspirationsdag, 
Ringsted 
inspirationsdag.messychurch.dk 
 
28. oktober: 
Godly Play opfølgningskursus, 
Fredericia 
godlyplay.dk 
 
26.-27. januar 2018: 
Gospel-kids Festival, 
København 
gospel-kids.dk 
 
10. marts 2018: 
Inspirationskonference, 
Grejsdalens Efterskole 
inspirationskonference.dk 
 
16.-17. marts 2018: 
Gospel-kids Festival, 
København 
 
20. april 2018: 
Repræsentantskabsmøde, 
IMB, Børkop

 
 

 

 

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

Det er lidt forskelligt, hvordan juniorerne op-
lever, at Bibelen bliver brugt i deres familie.

- Efter aftensmaden læser vi i Bibelen, og vi 
stiller hinanden spørgsmål om Jesus, fortæller 
Bertha.
- Nogle gange kan jeg godt komme lidt i tvivl 
om Jesus findes, men så siger mor til mig, at 
jeg skal tænke på alle de ting, han har gjort.

I Rosas familie er billedet anderledes.
- Vi bruger ikke Bibelen så meget, så jeg hører 
mest om Bibelen, når jeg er på sommerlejr, 
fortæller Rosa. 

Daniel har det lidt på samme måde.
- Vi bruger heller ikke Bibelen så meget, men 
det gør vi, når vi går i kirke, siger han.

Bibelen er en del af hverdagen i Michaels 
familie.
- Det er ikke noget specielt tidspunkt, hvor vi 
læser i den. Det er mere, når det lige passer, 
siger Michael.

DERES FAMILIER BRUGER 
BIBELEN FORSKELLIGT

Daniel, Michael, Rosa og Bertha fortæller åbent, 
hvordan Bibelen anvendes i deres familier.


