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Jeg giver fordi jeg
tror på noget særligt

Afkaldets glæde Tændstikæsker gør 
givertjenesten konkret
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Giv af kærlighed
Langt de fleste har set glæden i et barns øjne, når det forærer 
en tegning eller andet, det har arbejdet med. Glæden opstår 
i barnet, fordi det har tænkt på modtageren under fremstil-
lingsprocessen, og ser frem til at give fx tegningen væk. Glæ-
den ved at give ligger dybt i barnet. En gave givet af kærlighed 
til modtageren.

Som voksne er det måske ikke en tegning, vi forærer væk. 
Men formålet med at give er egentlig det samme som barnets. 
Vi giver en gave af kærlighed og mener, at modtageren vil 
have glæde og gavn af gaven. Gaven kan være en fysisk gen-
stand eller det kan være penge. Det kan også være, at du giver 
af dig selv i form af tid og stiller dig til rådighed for et andet 
menneske eller en frivillig opgave. Uanset gavens form, så gør 
vi det for at glæde og gavne modtageren. Og samtidig vokser 
kærligheden fra modtageren til giveren ved at gaven gives.

I DFS er vi også rigtig glade for gaver. Vi elsker gaver uanset 
dens form eller størrelse. Hvad enten gaven er forbøn, tid eller 
økonomisk støtte, så glæder det os og gavner organisatio-
nen, så vi kan give det største til de mindste til flere børn i 
Danmark.

STEEN MØLLER LAURSEN
Landsleder i DFS

Velkommen til nye klubber!
Ryde Børneklub
(er genstartet med 23 børn!)

Vi er nu 308 klubber i DFS.

Forsidefoto: Børnene i  
Bindestregen er klar til at 
tømme deres sparebøsser.



VELKOMMEN PÅ 
REPRÆSENTANTSKABSMØDET
Grundet nye vedtægter har alle 
medlemmer af DFS taleret, ikke 
blot kredsbestyrelserne. Så øn-
sker du at høre om DFS’ arbejde 
– og blive hørt – så tilmeld dig 
senest 26. marts. Find indbydel-
sen inde på hjemmesiden. Det 
foregår i år på Børkop Højskole og 
inkluderer aftensmad og hygge-
ligt samvær med andre, der også 
brænder for at næste generation 
skal høre om Jesus.

BØRNEATTESTER 
NY FOLDER
I Søndagsskolerne ser vi over et 
år rigtig mange ledere og endnu 
flere børn. Der er heldigvis langt 
imellem de brodne kar, men vi 
vil gøre alt, hvad vi kan, for at 
udruste klubledere og lejrchefer 
til at skabe en kultur, hvor både 
børn og ledere kan være trygge. 
I den nye folder med børneatte-
ster opfordrer vi fx til jævnligt at 
afsætte tid af til ledermøder, hvor 
forskellige emner gennemgås. 
Der er både konkret vejledning og 
nærmere om fx samværsregler.

Til foråret udkommer Gaveregn, en ny cd fyldt 
med takkesange til Gud for alle de gaver, han 
giver. Sammen med cd’en udkommer bl.a. 
et Inspirationshæfte med fire andagter og 
forslag til lege til hver sang – lige til at bruge 
i klubben, til børnekirke eller i Gospel-kids 
gruppen. Se mere på gospel-kids.dk

Vær med til at bede for arbejdet i klub, kirke 
og på lejr i dit område, i arbejdsgrene og på 
landsplan. Bønnen er livsnerven bag alt DFS’ 
arbejde, og er en god måde at følge med 
i årets gang på. Hvis ikke du allerede har 
modtaget en bedeliste, så kan du bestille en 
på boen.soendagsskoler.dk

Januar
Tak for: at vi bliver Guds børn i dåben.
Bed for:
• opstart efter ferien i klubber 
• kredse og ansatte: Sønderjylland- og  

Sydvestjyllandskredsen 
• DFS’ kollekt i folkekirken (fra 14. jan.)
• Konsulentsamling i Fredericia (22.)
• Gospel-kids Festival i København (26.-27.)
• Landsudvalget (LU) og deres arbejde
• DFS’ blade og deres udvalg
• arbejdet med Evigglad
• DFS’ økonomi 
• Danmarks børn og familier.

Februar
Tak for: Bibelen og Guds ord til os i dag.
Bed for:
• børn og forældre, vi møder i klubberne
• kredse og ansatte: Skjern- og  

Lunderskovkredsen
• DFS’ materialer og deres udvalg
• Messy Church - udvalg og arrangementer
• DFS’ kollekt i folkekirken (til 11. feb.)
• DFS’ økonomi (Landsgaven fra 15. feb.)
• landets konfirmander og 

minikonfirmander
• at flere præster og menighedsråd må få 

øje for DFS’ arbejde.

Marts
Tak for: Guds kærlighed og omsorg for alle.
Bed for:
• lederne i klubberne
• kredse og ansatte: Fredericia/Kolding-,  

Vejle- og Givekredsen
• DFS’ ansatte på medarbejder- 

konference (5.-7.)
• LU og LU-mødet (9.)
• Gospel-kids Festival, Sydvestjylland (16.-17.)
• DFS’ økonomi (Landsgaven indtil 1. maj)
• DFS’ indsamlingsprojekt i Indien
• velslgnelse over påskehøjtiden og at 

børn og voksne må møde påskens bud-
skab.

April
Tak for: at Jesus døde og opstod for vor skyld.
Bed for:
• lokale sommerlejr- og bibelcamping- 

teams og deres forberedelse
• konsulentsamling og 

repræsentantskabsmøde (20.)
• kredse og ansatte: Århus- og Randers/ 

Djurslandskredsen
• Break (junior- og teenarbejdet)
• DFS’ økonomi (Landsgaven indtil 1. maj)
• familier i Danmark samt børn og voksne 

med anden etnisk baggrund.

Maj
Tak for: Helligånden og hans gerning i dag.
Bed for:
• formidlingen af Bibelen i ord og handling
• kredsbestyrelser og DFS i IM-regioner
• kredse og ansatte: Landskontoret, Midt-

jyllands Børnekreds og Holstebrokredsen
• LU og LU-mødet, Bjerringbro (25.-26.)
• DFS’ økonomi 
• den danske folkekirke, kirkens ansatte 

og arbejdsfelter.

Juni
Tak for: at vi må fortælle andre om Jesus.
Bed for:
• klubbørn, der aldrig bliver bedt for
• efterårets programlægning i klubberne
• forberedelse af årets lejre og bibel- 

campings
• kredse og ansatte: Lemvig- og 

Sallingkredsen
• Årsmødefestival, Mørkholt (1.-3.)
• DFS konsulentdag (18.)
• salg af Børnefrø, Juniorfrø og Kirkefrø
• DFS’ økonomi
• danske familier i skilsmisse.

DFS lever af forbøn, frivillighed og gavmilde givere - derfor: Bed for arbejdet, bliv frivillig eller støt økonomisk, fx via MobilePay 3050 4054.

Bønnenetværk
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler har et bønnenet-
værk, hvor mennesker beder for DFS’ arbejde: At gi’ det 
største til de mindste. Hver 14. dag får en mail med bede-
emner, der tager udgangspunkt i denne liste, men også 
aktuelle og indsendte bedeemner. Tilmeld dig netværket på 
boen.soendagsskoler.dk

TAKKE- OG BEDEEMNER 
I SØNDAGSSKOLERNE

ÅRETS TAKKE- 
OG BEDEEMNER

NY GOSPEL-KIDS CD 
17. MARTS

NYT FRA LANDSKONTORET
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Guldregn gør en forskel så det 
basker! 
Guld er mange ting - og lad os lige næv-
ne 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!

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

Oplev KAPOOOW og læs mere om guldet på djurslands.dk

#dufårguldmedhjem
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INDSAMLING

Tak for gaverne i 2017!
Det er fantastisk at mærke den støtte og tro på sagen, som gaverne er et udtryk for. Det 
er jeg personligt taknemmelig og beæret over, siger Steen Møller Laursen, landsleder.

Gavetallet faldt desværre 69.000 i forhold til året før, mens støtten fra DUF endte 
på 3,2 mio. (tipsmidler for året 2016) og dermed holdt sig på samme niveau som 
tidligere. Det kan vi takke de mange engagerede i klubberne for, som sørger for, 
at vi opfylder foreningskravene. Vi ser med fortrøstning frem mod DUF-støtten for 
2017, for hvilken dokumentationen bliver gennemgået.

Gavmild støtte, forbøn og frivillige gør, at DFS kan fortsætte med at give det stør-
ste til de mindste, fra medio marts med en ekstra konsulent, Line, på Østsjælland 
og i København (se side 18). stoet.soendagsskoler.dk

Landsgaven 2018
Mange børn i Danmark hører aldrig om Jesus. Andre ønsker et 
sted, hvor de kan lære ham bedre at kende. Derfor er DFS sat i 
verden og derfor har vi årligt en landsgaveindsamling. Vi plejer 
at sende en indsamlingsliste og en fastgaveflyer rundt med Små 
skridt, men har i år valgt kun at trykke gavebrevsflyeren i selve 
bladet (side 13). Som nævnt er gavetallet svagt faldende, og vi vil 
derfor opfordre til at overveje, om du selv – eller en i omgangs-
kredsen – vil oprette et gavebrev til arbejdet. Der er særlige skat-
tefordele ved gavebreve. Se mere på landsgave.soendagsskoler.dk

Nyt MobilePay-nummer
DFS har fået et let nummer at huske. For at gøre det let at give en 
gave har vi lagt et slide til storskærm på stoet.soendagsskoler.dk

Vindere af klub- og sælgerkonkurrencerne
Lodseddelsalget dækker en DFS-konsulent på fuld tid, og giver også en del til klub-
berne. En tilbagevendende gulerod til de mange engagerede er konkurrencerne, 
hvor henholdsvis børn/juniorer og klubber prøver at sælge flest.

Jonas Bøndergaard fra Vildbjerg solgte imponerende 350 lodsedler og har modta-
get gavekort på 1.000 kr. Elias Thomsen fra Byrum på Læsø og Christoffer Kvist fra 
Viborg har begge fået gavekort på 500 kr.

Gredstedbro Juniorklub, Brande Børne/Juniorklub og Skive Gospel-kids har alle 
vundet 1.500,- kr. til en spændende dag i klubben.

Lodsedler må sælges fra 1. juli, men kan allerede nu bestilles på  
lodsedler.soendagsskoler.dk

GAVE-STATUS

2018

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

MÅL 
FOR 
2018

126.506 KR.

De 126.506 kr. er indsamlet 
fra 1/1 – 30/1 2018

TAK for enhver gave!
stoet.soendagsskoler.dk 

MobilePay: 88 677

 

88 677
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TEMA: GLÆDEN VED AT GIVE

JEG GIVER FORDI JEG  
TROR PÅ NOGET SÆRLIGT
Af Anette Ingemansen 
Interview

Sara Møller Olesen har tegnet gavebrev 
til DFS, fordi det er vigtigt, at så mange 
børn som muligt hører om Jesus.
– DFS har en meget væsentlig opgave 
i at formidle evangeliet til børnene i 
Danmark – for den kristne menighed 
er kun en generation fra at uddø. Hvis 
det betyder noget for os, må vi give det 
kristne budskab videre til vores børn, 
så de får et møde med Jesus, forkla-
rer Sara, der er 32 år og bor i Borris 
lidt uden for Skjern. Hun er gift med 
Simon, og de har to små børn.

Hun beskriver sig selv som en indfødt i 
DFS.
– Jeg gik i børneklub som barn, og da 
jeg blev konfirmeret, blev jeg ungleder. 
Jeg har været leder på lejre og i en bør-
nekirke, og jeg er leder i en børneklub. 
Det har været helt naturligt for mig at 
støtte DFS, fortæller Sara.
– Søndagsskolerne kan noget sær-
ligt. Som landsdækkende organisa-
tion har de en enorm god kontakt til 
mange børn, de laver noget mega-

godt materiale, og de når bredt ud i 
folkekirken.

Sara og Simon har i nogen tid haft ga-
vebrev til forskelligt godt arbejde.
– Vi har besluttet at give en del af vores 
indtægt til kirkeligt arbejde som DFS. Vi 

tror på noget særligt, og derfor vil vi gerne 
give til noget særligt, understreger Sara.

Hun kommer med en opfordring til 
læserne.
– Vær taknemmelig, for det du har fået. 
Husk at dele ud af det, du har.

Sara Møller Olesen har fået DFS ind med modermælken. Det er én af grundene til, 
at hun giver.



Bestil U13 
på blr.dk

Gå på 
opdagelse 
i Bibelen 
sammen
med mig!

DET KOSTER AT
HAVE KONSULENTER
Af Anette Ingemansen 
Interview

Bjarne Krarup ved, hvor værdifuldt det 
er som klubleder at have god kontakt til 
en konsulent fra DFS. Det er én af grun-
dene til, at han har tegnet et gavebrev 
til DFS.
– En konsulent kan give ny inspiration i 
klubben med gode idéer til, hvordan vi 
kan forkynde evangeliet og lave aktivi-
teter for børnene, fortæller Bjarne, der 
er 40 år og bor i Aulum.
– En konsulent er ikke gratis, men skal 
aflønnes. Derfor støtter jeg DFS.

Der er andre årsager til, at han giver 
noget af sin indtægt til DFS.
– Jeg er vokset op i et lille sogn, hvor der 
ikke var ret mange børn. Vi var 40-50 
børn i skolen, og vi kom alle i den lokale 
børneklub, siger Bjarne, der også deltog 
i flere sommerlejre.
– Det er vigtigt at støtte DFS for at få det 
kristne budskab ud til så mange børn 
som muligt.
Bjarne blev bevidst om værdien af giver-
tjeneste, da han kom i IMU. Det har fulgt 

Bjarne Krarup anbefaler at få en 
fast giverordning til DFS.

ham lige siden, og han anbefaler at få 
en fast giverordning til DFS.
– Det er rigtig nemt for en børnefamilie 
med et gavebrev, for det kører automa-
tisk, uden at jeg skal tænke over det, 
slutter Bjarne.
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TEMA: GLÆDEN VED AT GIVE

MARIE HAR LIGE 
LAVET GAVEBREV
Af Anette Ingemansen 
Interview

Marie Bodilsen Nielsen har lige tegnet 
gavebrev til DFS.
– Jeg er blevet mor, og jeg og min 
mand har begge fået arbejde, så det 
var naturligt at kigge på vores økonomi 
igen, for vi havde fået flere muligheder 
for at give til kirkeligt arbejde. Det var 
naturligt at støtte DFS, sådan at der 
er midler til at lønne konsulenter, lave 
gode materialer og spændende arran-
gementer for børn og deres familier, 
fortæller Marie, der er 30 år og kom-
mer i Indre Mission i Århus.
Marie har gået i børneklub og junior-
klub og har i opvæksten haft givertje-
nesten på tæt hold.

– Min far var kasserer i det lokale 
missionshus, og jeg syntes, at det var 
spændende at tømme indsamlingsbøs-
sen efter aftenens møder for at se, hvor 
mange penge der var kommet, siger 
Marie, der husker den første gang, hun 
selv gav et beløb til et formål.
– Det har været naturligt for mig at 
tænke i de baner, forklarer hun.
Mens hun gik på Børkop Højskole, læ-
ste hun ”Spar op i himlen”, en bog om 
givertjeneste. Den havde et budskab, 
som hun har taget til sig.
– Hvis jeg ikke giver noget, så bliver jeg 
grisk om alt, hvad jeg ejer. Hvis jeg gi-
ver noget, bliver jeg også mere gavmild 
med resten af det, jeg har.

Marie Bodilsen Nielsen 
ønsker at give hendes eget 
barn og alle andre børn det 
bedste, og derfor har hun 
tegnet gavebrev til DFS



M Ø R K H O L T  S T R A N D  C A M P I N G

Fællesskab

opleves
der skal

Årsmødefestival
Fredag den 1 .  juni –  søndag den 3 .  juni

Tilmelding på 
festival.indremission.dk
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JEG KAN BEDE OG  
GIVE GAVEBREV
Af Anette Ingemansen 
Interview

Selv om det er nogen år siden, at Oda 
Mølgaard på 73 år var leder i en børne-
klub, så er kærligheden til søndagssko-
learbejdet ikke forsvundet. Tværtimod. 
Det virker, som om Oda, der både er 
mor, bedstemor og snart oldemor 
brænder som en fakkel.
– Jeg har et stort ønske om, at børnene 
skal høre evangeliet og får oplæring i 
den kristne tro. Jeg kan ikke holde søn-
dagsskole længere, men jeg kan bede 
og give et gavebrev, understreger Oda, 
der bor i Ølgod.
– Børnene skal kende værdien af, at de 
altid har Jesus, som de kan komme til, 
uanset hvor de er, eller hvad de møder 
på deres vej. Det giver børnene en tryg-
hed i at vide, at der er én, som elsker 
dem, som de er.

Børneklubben har en unik funktion i 
børnene hverdagsliv.
– Den kan være i tryg base, hvis bør-
nene ikke trives i skolen. Så har de et 
sted, hvor de kan være dem selv, siger 

Børnene skal ’fodres’ med 
evangeliet, mens de har lyst til 
at lytte, siger Oda Mølgaard.

Oda. Hun mener, at DFS spiller en vig-
tig rolle i, at evangeliet bliver forkyndt 
for børnene.
– Børnene skal ’fordres’ med evange-
liet, mens de har lyst til at lytte. Det er 
meget sværere at nå de voksne med 
det kristne budskab, understreger hun.



TEMA: GLÆDEN VED AT GIVE
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Vi har viden om det gode formål og en 
intention om at give, men hvorfor gør 
vi så ikke, spørger Anna-Kathrine.

– Glæden ved at give rummer en mod-
sætning: Hvordan kan det give glæde at 
give afkald på noget, spørger Anna-
Kathrine, der er indsamlingskonsulent 
hos Indre Mission og tidligere har været 
fundraiser hos KFS.
– Vi begynder måske at kunne forstå 
det, hvis vi sammenligner det økonomi-
ske afkald med forældre. De giver afkald 
på rigtig mange ting for deres børns 
skyld. Nogle står med valget mellem 
børnenes efterskoleophold eller famili-
ens sommerferie sydpå. De giver bevidst 
afkald på noget for børnenes skyld.

Kærlighed til formålet

Anna-Kathrine Thunbo Pedersen er gift 
med Per, som hun har fire voksne børn 
med. Hun har også selv oplevet at give 
afkald på noget.

AFKALDETS GLÆDE

– Det gør vi, fordi vi oplever den glæde, 
det giver hos vores børn. Den samme 
mekanisme er der, når man giver 
økonomisk afkald til et formål, man har 
kærlighed til. Jeg er sjældent glad for at 
give penge. Det gør ondt nogen gange. 
Men det, at en anden får gavn af det, 
jeg giver – det giver glæde, forklarer 
Anna-Kathrine, der er uddannet teolog 
og interesserer sig for religionspæda-
gogik og giveradfærd. Det er en vigtig 
mekanisme, når vi taler om at give til 
Søndagsskolernes arbejde, som har en 
værdi for andre end mig selv.

Provokerende Paulus

– Paulus siger så provokerende i Ko-
rintherbrevet, at Gud elsker en glad gi-
ver. Er det superglade kristne, der giver 
en masse – og så bliver Gud glad? Nej, 

En af de bedste ting, du kan gøre med dine penge, 
er at give nogen væk



Fortsættes

FASTE GAVER I DFS I 2017
hemmeligheden er, at glæden gemmer 
sig i det, at andre bliver glade.
Anna-Kathrine forklarer, at Paulus også 
siger, at det betyder noget i forhold til 
vores regnskab over for Gud. Vi bliver 
ikke bedre kristne af det, men den 
taknemmelighed, som gaven giver; den 
vender ikke kun ud til giveren, men også 
op til Gud.
– Når vi giver til et godt formål som DFS 
er der flere udbytter. I første række 
bliver gaven omsat til materialer og løn-
ninger til medarbejdere og organisering 
af alt det frivillige arbejde – som vores 
børn eller børnebørn får gavn af. I anden 
række kan jeg glæde mig, når jeg hører 
om glade børn, der har været på lejr, 
eller får et materiale, man som frivillig 
eller familie virkelig kan bruge til noget. 
Hvis vi kan se den sammenhæng, så kan 
vi også regne ud, at hvis vi ikke giver en 
gave, så vil det positive afkast i forhold 
til børnene blive mindre.

Vi giver til fællesskabet

– Ikke at give er ikke en mulighed i et 
bibelsk fællesskab, fortsætter hun. Selv 
om du kun kan give lidt, så bliver det 
lagt ned i den fælles kurv, hvor den, der 
har behov, kan tage fra. Det betyder 

også noget, hvordan vi taler om at give i 
familien. Det er her, vi socialiseres ind i 
en bane med at give, hvis vi er åbne om 
det i familien – fx ved at have konkrete 
sparebøsser stående til gode formål.

Anna-Kathrine har konkrete råd til at 
synliggøre og italesætte givertjenesten.
– En gang om måneden kan man delag-
tiggøre børnene ved fx at sende penge 
via MobilePay sammen. Hvis børnene 
får ugepenge, så kan man tage snakken 
om de har mulighed for at give – så vi 
får det italesat i det lille fællesskab.
Vi kan også tage snakken i det lidt 
større fællesskab – fx i børneklubben. 
Da jeg gik i søndagsskole var det helt 
naturligt, at man havde 2 eller 5 kr. med 
hver gang, som man lagde i indsam-
lingsbøssen. Havde man ikke, var det 
også ok.
I menigheden, det store fællesskab, 
så giver vi af det, Gud har givet os. Der 
bliver det til en taknemmelighedsgave.

Hvordan kommer vi i gang?

Som mennesker er vi ikke rationelle. 
Vi har viden og intention, men handler 
sjældent på det.

172 
FORSKELLIGE  
GIVERE

490.837 KR. 
GIVET

55 %
GIVER ÉN GANG  
I KVARTALET

27 %
GIVER ÉN GANG  
I MÅNEDEN

663.561 KR. 
GIVET

401 
FORSKELLIGE 
GIVERE

78 % 
GIVER ÉN GANG  
I MÅNEDEN

14 % 
GIVER ÉN GANG  
I KVARTALET

MÅNEDSGAVER

GAVEBREVE
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BIBELCAMPING 2018
Ferie, fordybelse og fællesskab

Ses vi til sommer?

BIBELCAMPING
Ferie, fordybelse og fællesskab

Hold pause fra hverdagen

Gear ned og bliv fyldt på! Indre Missions Bibel
campinger er fyldt med aktiviteter for alle aldre.

Giv børnene mulighed for at få nye legekammerater 
og dig selv en chance for den dybere snak.

Se hvor og hvornår på

bibelcamp.dk

TEMA: GLÆDEN VED AT GIVE

Fortsat fra side 11

– Vi ved godt, at DFS ikke overlever, hvis 
ikke vi giver, forklarer Anna-Kathrine. 
Mange af os har også en intention om at 
give og vil det egentlig gerne. Vi gør det 
bare ikke. Som organisation er det der-
for vores opgave at gøre det supernemt 
at give. Og give en tak og respons på, at 
gaven er modtaget og går til en konkret 
ting, som vi kan relatere til, slutter ind-
samlingskonsulenten.

Derfor er gavebrevet her i bladet
På næste side er der trykt et gavebrev. Det er gjort for at gøre det 
let for dig, der både har viden og intention om at give, men må-
ske synes, det er besværligt at komme i gang. Nu kan du udfylde 
formularen, klippe den ud og sende den ind til os – så kvitterer vi 
med tak og et brev om, hvad pengene konkret bliver brugt til.



Beløbet beregnes af sidste års indkomst, hvis ikke andet aftales. 
Jeg er indforstået med at give DFS de nødvendige oplysninger vedr. min indkomst hvert år. 
Hvis lovgivningen ændres, så gaven ikke kan fratrækkes i min indkomst, kan forpligtelsen bortfalde.

TAK FOR DIN GAVE!
DANMARKS FOLKEKIRKELIGE SØNDAGSSKOLER ØNSKER AT INSPIRERE TIL, AT BØRN I DANMARK SKAL HØRE OM GUD.

DIT GAVEBREV ER MED TIL AT GØRE DET MULIGT. TAK!

Underskrift Underskrift (DFS)
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Med et gavebrev giver du 
DFS sikkerhed for faste 
gaveindtægter i en år-
række, og du får samtidig 
en skattefordel, da op til 
15 % af din indkomst er 
fradragsberettiget efter 
ligningslovens § 12. Du 
kan tegne gavebrev på en 
procentdel af din indkomst 
eller på et fast årligt beløb.

Med gavebrevet forpligter 
du dig til at give en årlig 
ydelse for livstid eller i 
en årrække på mindst 10 
år, dog højst så længe du 
lever. Ved gavebrev på 
procent forpligter du dig til 
at give DFS adgang til de 
nødvendige oplysninger på 
din årsopgørelse, da det er 
DFS, der indberetter dine 
ydelser til Skat. Du kan 
give os adgang til selv at 
hente oplysningerne hos 
Skat – se vejledning på 
gave.soendagsskoler.dk

Med en fast gave støtter 
du DFS økonomisk i en 
fast givertjeneste uden 
at binde dig selv juridisk 
– som ved gavebrev. Den 
faste gave bliver typisk 
kaldt månedsgave, men 
kan også gives med andre 
intervaller.

Du kan (pr. 2018) årligt 
få fradrag for gaver op 
til 15.900 kr. efter lig-
ningslovens § 8A – er I 
ægtefæller, er det samlede 
fradrag 31.800 kr.

Gavebrev eller 
fast gave?

GAVEBREV TIL DFS
CPR-nr.:

Navn

Adresse

Postnr./by

Telefon 

E-mail

Jeg forpligter mig til at give Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler et årligt beløb:

               i min. 10 år (højst så længe jeg lever) eller                for livstid.  Første gang i år:     

Jeg ønsker at give et fast årligt beløb på:       kr.

eller
Jeg ønsker beløbet beregnet som                                % af min årlige skattepligtige indkomst.

Jeg ønsker, at beløbet trækkes over PBS ...             hvert kvartal                hvert år.

Reg.nr.                    Kontonr.

eller Jeg ønsker selv at foretage indbetalingen.
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brandtrevision.dk

Vi kan hjælpe jer igang 
med DUF tilskudsmidler. 

Din revisor for 
søndagsskoler

Kontakt Jan Knudsen
Email: jk@brandtrevision.dk

brandtrevision.dk

Læs mere på
grejsdalens.dk

På Grejsdalens Efterskole
lærer vi eleverne at om-
sætte kristendommen til 
praksis hver eneste dag i 
den måde, som vi møder 
hinanden på i samtale, 
omtale og væremåde.

 

FREMTIDEN 
STARTER HER
– BLIV DEN BEDSTE UDGAVE AF DIG SELV!

OPLEV HESTLUND EFTERSKOLE:  
# Fællesskab
# Kristne værdier og faglighed i topklasse
#  Fem fede linjefag - f.eks. Fodbold  

og Gastronomi

Kom, mærk stemningen, 

           og se mulighederne! 

KONTAKT OS I DAG!

Skyggevej 21 – 7441 Bording – tlf. 86 86 21 11 – he@hestlund.dk – www.hestlund.dk 
Se mere om os på facebook.com/hestlund



Gitte Eg Nielsen er lige blevet kontakt-
person i Bindestregen, en børneklub i 
Børkop. I Bindestregen vil de gerne lære 
børnene givertjeneste. Hun fortæller om 
projektet ”Giv-en-bibel”, der har kørt i 
klubben i nogle år.
– Vi samler ind til børnebibler i klub-
ben, og det er børnene, der kommer 
med pengene. De laver ting derhjemme, 
små opgaver, og får lidt for det – eller 
spørger måske deres bedsteforældre 
om penge, forklarer Gitte, og Johanne 
på 9 år supplerer:
– Jeg bliver glad for at jeg kan gøre no-
get, når nogen ikke har en bibel.

Ved at vælge netop børnebibler kan 
børnene relatere til noget, de kender 
hjemmefra. På deres eget værelse har 
de fleste børn i klubben måske mange 
udgaver af børnebibler, men ved at 
fokusere på kristne i lande, der ikke 
engang har råd til én, lærer det børnene 
taknemmelighed. Samtidig gør det gi-
vertjenesten konkret og giver anledning 
til en snak om Bibelens vigtighed for 
kristne over hele verden.

– Jeg kan godt li’ at beholde mine penge 
selv – men det er også rart, at andre kan 
komme til at kende Jesus, når de får en 
bibel, bekræfter Elisa på 6 år, og hendes 
søster Krista, også 6 år, er enig:
– Jeg kan godt li’ at gi’ – så gør man 
noget sødt for andre!

Minibibler af tændstikæsker
Børnene dekorerer selv deres sparebøs-
ser, som de så tager med hjem. Fire 
gange om året står der i programmet, at 
de skal have den med.

– Begejstringen var især i starten stor, 
fortæller Gitte. Når de kommer med 
sparebøsserne, så regner vi ud, mens 
de er der, hvor mange børnebibler, vi 
kan købe for pengene. Hvis det fx er tre 
bibler, så pakker vi tre tændstikæsker 
ind, så de ligner små bibler.

Det er en anden leder i klubben, Laila 
Vig Hansen, der har været kreativ og 
lavet den interaktive plakat, hvor bør-
nene selv kan putte tændstikæskerne i, 
efterhånden som de indsamler nok. Det 
er med tiden blevet til mange bibler.

TÆNDSTIKÆSKER GØR 
GIVERTJENESTEN KONKRET

– Nogle gange går vi hen og tæller alle 
biblerne. Børnene synes, det er rigtig 
sjovt at få lov til at putte dem ned i 
holderen, slutter Gitte, der håber, at 
projektet kan inspirere andre til at 
sætte lignende initiativer i værk.

I Børkop får børnene sparebøsser med hjem, så de kan samle ind til børnebibler

”Giv det bedste, giv en bibel” – børnene 
har indtil videre samlet ind til 13 bibler.
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VIL STYRKE 
KOMMUNIKATIONEN I DFS

Danmarks Folkekirkelige Søndags-
skoler vil styrke kommunikationen i 
2018. Organisationen skal udforme en 
strategi for, hvordan man kommunike-
rer DFS’ mærkesager til baglandet og 
ud i det kirkelige landskab.
Sådan beskriver landsleder Steen Møl-
ler Laursen ét af fokusområderne i DFS 
det næste års tid.

– Vi ønsker gennem en målrettet PR 
at gøre DFS mere kendt internt og 
eksternt. Vi skal være konkrete i vores 
formidling, hvad det er, vi kan, forkla-
rer landslederen.
– Vi skal være til stede på flere digitale 
platforme. Blandt andet skal vi i gang 
med at lave videoer til YouTube med 
forkyndelse for børn og undervisning 
for ledere.

Et andet fokusområde er engagement 
af frivillige i DFS.
– Vi skal arbejde med, hvordan vi 
kan gøre det mere attraktivt at blive 
frivillig i DFS. Det piner mig, at der er 
steder, hvor der er børn i klubberne, 
men der mangler ledere, siger Steen 
Møller Laursen, som tænker i, hvordan 
DFS kan lave klubtilbud til børnene 
der, hvor de færdes. Måske skal vi lave 
fodboldklubber eller onlineklubber, 
slutter han.

Af Anette Ingemansen 
Interview

FRA LANDSLEDEREN

Landsleder 50 år!
25. januar fyldte Steen Møller 
Laursen et halvt hundrede år.
– Det første år har jeg mødt 
nogle meget passionerede 
frivillige og medarbejdere, der 
virkelig brænder for sagen, 
siger Steen, der siden oktober 
2016 har stået i spidsen for 
Danmarks største dåbsoplæ-
rende arbejde. Dagen blev fej-
ret i selskab med de nærmeste.



VIL STYRKE 
KOMMUNIKATIONEN I DFS

Det har altid ligget i DFS’ gener at 
oplære børnene i givertjeneste. I gamle 
dage kunne børnene lægge penge i 
den navnkundige indsamlingsbøsse, 
”negerdrengen” fra missionsmarken. 
I dag er der et væld af måder i klub-
berne, hvordan man på en sjov måde 
kan samle ind til et projekt.

På sommerlejrene tænkes der også i gi-
vertjeneste. For eksempel på lejrstedet 
”Feddet”, hvor der er så meget sand, 
at det bruges i givertjenesten. I lejrens 
slikbod kan børnene købe sand, som 
de giver til et ydremissionsk projekt. En 
kop sand koster en krone, og når man 
køber en kop sand, får man en streg.

Af Anette Ingemansen

Fra negerdreng til at købe sand på Feddet,  
sådan er udvikling gået i måden, børnene 
lærer at give på i DFS.

EN KOP SAND 
KOSTER EN 
KRONE

ANDAGT

”Og Jesus satte sig over for tempelblokken og så på, hvordan 
folkeskaren lagde penge i blokken. Der var mange rige, som gav 
meget. Så kom der en fattig enke, som gav to småmønter af et 
par øres værdi! Jesus kaldte da disciplene hen til sig og sagde til 
dem: ’Sandelig siger jeg jer: Denne fattige enke har givet mere 
end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har 
alle givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, 
alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af.’” Mark 10,41-44

Der er ingenting, som har ændret sig fra Jesus tid. Der er stadig 
brug for penge til at forkynde i dag, både til løn til konsulenterne 
og administration, materialer og kørsel.
Vi vil gerne have, at alle Danmarks børn har mulighed for at høre 
om Jesus, for det er dér, der er størst mulighed for at de vil tage 
imod budskabet om frelsen.

Så næste gang, der er mulighed for at give penge, så giv også af 
din fattigdom til DFS, for at vi kan nå flere børn i Danmark.

Erik Vibenholm
Medlem af landsudvalget

bed for ...

DEN FATTIGE
ENKES GAVE

• at vi må få øjnene op for og vise taknemmelighed over alt det, vi 
får givet

• at DFS’ bagland må opleve, at deres givertjeneste gør en stor og 
konkret forskel for mange børn i Danmark

• at flere må høre kaldet og begynde at give af deres økonomiske 
midler til DFS.
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– Jeg har virkelig følt mig velkommen 
på alle fronter og kanter og jeg er så 
klar til at blive en del af DFS, siger Line 
Hede, der 15. februar begyndte som ny 
konsulent på Østsjælland og i Køben-
havn. Hun kan mærke, hun har været 
savnet af klubber, kredse og kolleger, 
for området har gennem længere tid 
stået uden en fast konsulent.

Børneklubben ind med modermælken
 – Jeg var ikke ret gammel, da jeg kom 
med min mor i børneklub, fortæller 
Line. Det var meget inspirerende at 
se hende som leder – og at hun 30 år 
senere stadig er det. Det er dedika-
tion, som inspirerede mig til at blive 
leder, både i børne– og juniorklub i 
Christianskirken, og så var jeg med til 
at starte en teenklub op, som jeg også 
ledte i tre år.

Line Hede er uddannet på 3K hos VIA 
University i samarbejde med Diakonhøj-
skolen i Århus og har en international 
cand.mag. i Kultur, Kommunikation og 
Globalisering fra Aalborg Universitet. Hun 
er 30 år, kommer oprindeligt fra Århus 
og flyttede til København i efteråret 2017 
efter at have boet i udlandet.

Som frivillig har Line fået sparring af 
konsulenter i DFS, så hun ved, hvor 
vigtigt det er med god vejledning til de 
frivillig. Hun glæder sig til nu at være 
den, der giver råd og inspiration.

– Børneklubben kan være et lille pu-
sterum for børnene og deres forældre 
i en travl hverdag. Derfor er fællesskab 
i klubben mellem børn, forældre og 
ledere vigtigt. Og så glæder jeg mig til 
at være kreativ sammen med lederne, 
så lederne glæder sig lige så meget 

som børnene til at komme i børneklub, 
fortæller Line. Det er vigtigt at bringe 
børnene med ind i samtalen, når vi 
fortæller dem evangeliet og være til 
stede, når de åbner sig op for livets 
store spørgsmål. De stiller spørgsmål 
og forundres over ting på en anden 
måde, end vi voksne gør. Vi kan lære af 
børnenes nysgerrighed.

De senere år har Line rejst meget, boet 
i udlandet igennem længere tid og har 
et stort netværk i danske og internatio-
nale NGO’er samt det kirkelige miljø, 
både som udsendt, frivillig og fore-
dragsholder.

– Jeg har gode fortællinger med hjem 
om, hvordan børn i andre lande holder 
kirke og søndagsskole, og dem glæder 
jeg mig til at dele med børnene, slutter 
Line Hede.

ØNSKER AT UDRUSTE  
ØSTSJÆLLANDS  
ARBEJDE MED BØRN
Line Hede har været frivillig i mange år.
Nu er hun netop blevet ny konsulent i DFS



Inspirationskonference 2018
Det er vigtigt og nødvendigt fortsat at blive udrustes i 
tjenesten, og alle frivillige i DFS er blevet opfordret til 
at tage med 10. marts på Grejsdalens Efterskole i Vejle. 
Der er 19 spændende seminarer, bibeltime, forskellige 
stande og mulighed for coaching og sjælesorg. Thomas 
Willer er hovedtaler og vil give sit bud på en tidsanaly-
se, ”Kirkelighed vs. Virkelighed”. Sidste tilmeldingsfrist 
var 24. februar, men tilmelding (dog uden forplejning) 
er stadig mulig, også på selve dagen, på
inspirationskonference.dk 

Korlederworkshop
I forbindelse med Gospel-kids Festival 17. marts kan ledere 
få inspiration til deres arbejde. Der er tre forskellige work-
shops, fx en med Elisabeth Holdensen, konsulent i DFS og 
Gospel-kids, som vil introducere den nye cd Gaveregn og 
andagtshæftet, som hun har været til at udarbejde. Anden 
session er erfaringsudveksling, hvor du kan møde andre, 
der inddrager musik i forkyndelsen.
gospel-kids.dk

JuniorSportsCamp ’18
”Sport & Gud” er overskriften på dette års camp for de 
10-14-årige juniorer, der i uge 27 kan få et fantastisk 
ophold på fodbold- eller blandet sportsskole i kombina-
tion med juniorlejr. Tilmelding åbner 1. marts på
sport.soendagsskoler.dk

Nye kurser
Lær at formidle bibelhistorier, så alle aldre er opslugt, på Godly Play, eller kom 
med på opfølgningskurset, hvis du allerede har været på grundkurset. Du kan 
også komme med til Messy Meet Up (dig, der allerede er i gang) eller MC Inspirati-
onsdag (dig, der er nysgerrig). Se kalenderen til højre.

Sommerlejr og bibelcamping 2018
Temaer og oversigt over bibeltimer i årets lejrmaterialer ligger nu på hhv.  
sommerlejr.soendagsskoler.dk og bibelcamping. soendagsskoler.dk

Årsmødefestival 2018
DFS er som sædvanlig stærkt repræsenteret på Årsmødefestivalen, hvor vi laver 
program fra de helt små i Miniputland over Slaraffenland for børnene til Break 
for junior-teens. DFS har også stand på Markedspladsen.

KALENDER
10. marts: 
Inspirationskonference, 
Grejsdalens Efterskole 
inspirationskonference.dk

16.-17. marts: 
Gospel-kids Festival, 
Sydvestjyllands Efterskole

17. marts: 
Korlederworkshop, 
SydvestjyllandsEfterskole 
gospel-kids.dk

19. marts: 
Messy Meet-Up, 
Herning 
messychurch.dk

22. marts: 
Messy Meet-Up, 
Strandby

20. april: 
Repræsentantskabsmøde, 
IMB, Børkop

Uge 27: 
JuniorSportsCamp ’18 
sport.soendagsskoler.dk

1.-6. juli: 
Sang- og musiklejr, 
Frøstruphave Efterskole 
sangogmusiklejr.dk

30. august – 1. september: 
Godly Play kursus, 
Diakonhøjskolen, Århus 
godlyplay.dk

 
Læs mere på 
soendagsskoler.dk 
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”Glæde gør andre glæde” – sådan skrev en 
juniorer på sit kort i Råhyggen, en juniorklub i 
Søften ved Hinnerup. 30 juniorer var på vej ud 
i byen for at dele deres gode gaver med andre. 
Nogle havde bagt kager, andre pyntet et glas, 
der kunne sættes lys i. Den sidste gruppe 
havde lavet buketter fra et blomsterhav fra 
en af ledernes haver. Nu skulle der skrives 
kort, der skulle følge gaverne inden de skulle 
bringes ud: ”Hej, her har du nogle blomster, 
fordi vi elsker at gøre andre glade.”

Spændt var børnene, da de holdvis gik rundt 
i Søften by og delte ud af deres gaver og kort. 
Nogle troede, at det kostede noget, andre klap-

pede i hænderne af glæde 
for gaven, men til junio-
rernes store skuffelse, var 
der også beboere, der ikke 
ønskede at modtage deres 
gaver.

Juniorer og ledere fik en 
snak om glæden ved at give og 
hvordan det opleves, når man ikke 
kan få lov at række mennesker det gode, 
man gerne vil. Sådan blev årets høstfest i 
Søften afholdt. De mindede hinanden om alle 
Guds gode gaver til os, og talte om, at tak-
nemmelighed viser sig i villigheden til at dele.

I Råhyggen er de rigtig glade for at kunne hjælpe andre.

Sorteret 
Magasinpost (SMP)
ID: 42754Afs.: Korskærvej 25, 7000 Fredericia

VI GIVER TIL ANDRE


