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Børn i pluralisme

Det er vigtigt at
lade børnene
komme til orde
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Jo mere åben
10
verden er, jo mere
tydelige skal vi være

Kirkeårets højtider er
en gave i pluralismen

LEDER

Ikke alt er lige gyldigt
DFS har i samarbejde med andre organisationer arbejdet på et
projekt med titlen ”Børn i pluralisme”. Titlen peger på projektets anliggende, nemlig at adressere den problemstilling, at alt
i den tid vi lever i, er blevet lige gyldigt. Det er den virkelighed,
som børn i dag vokser op i. Barnet, som vokser op i en kristen
familie, vil møde forskellige og til tider modstridende værdier,
livssyn og forståelser af virkeligheden i og uden for hjemmet.
Derfor handler det omtalte projekt også om at give forældre
tro på og lyst til at gøre hjemmet og familien til en ramme
om dannelse af en sund, kristen identitet hos barnet. På den
måde kan det frimodigt deltage i de sekulære sammenhænge,
som er en del af hverdagen i skolen, sportsklubben, spejderforeningen eller andre steder, hvor de møder kammerater, der
kommer fra familier med andre værdier.
Når det er vigtigt at udruste børnene, handler det om, at de
både er forberedt på mødet med et anderledes virkelighedssyn uden for hjemmet – og samtidig kan holde fast ved de
værdier, der er i hjemmet. Dette skal vi hjælpe både børn og
familier til at virkeliggøre.
STEEN MØLLER LAURSEN
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NYT FRA LANDSKONTORET

SAMARBEJDE MED
KLF, KIRKE & MEDIER
DFS opfordrer til, at public servicemedierne ikke skal være bange for at
tale med børn om Gud. Det handler
om at gøre børn til bevidste mediebrugere og klæde forældre og ledere
på til at vejlede dem.
– Vi ser desværre alt for sjældent, at
de store kanaler ser på børn og unges
forhold til Gud, siger Steen Møller
Laursen. Derfor har vi indgået strategisk partnerskab med Danmarks
største lytter- og seerorganisation.

DFS OG IMU
SØGER KONSULENT
SAMMEN
Stillingen er 75 % i DFS og 25 % i IMU
og løber over fem år med mulighed for
forlængelse. På hjemmesiden kan man
læse mere om stillingen.
job.soendagsskoler.dk

DFS IGANGSÆTTER
TOÅRIGT VIDEOPROJEKT

LYT GRATIS TIL
GOSPEL-KIDS

Videoerne skal både inspirere ledere til selv at fortælle
bibelhistorier, men de skal også
aflaste lederne ved at de kan
vise bibelhistorier på video. Der
skal også produceres videoer
til DFS’ YouTube-kanal. Det er
vigtigt, at børn og juniorer kan
møde det kristne budskab i børnehøjde på et sundt teologisk
grundlag. Ikke mindst i vores tid
er dét vigtigt. Den nye satsning
kan lade sig gøre pga. støtte fra
Borgfonden. Søg stillingen på
job.soendagsskoler.dk

Det har i et par år været muligt at høre
ældre Gospel-kids cd’er på Spotify eller
købe dem på iTunes. Nu er de nyere plader
Som jeg er, Altid og Så er der fest ved at
være udsolgt på cd. Derfor kan de nu høres
gratis på YouTube.
Læs mere på gospel-kids.dk
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HVER DAG
TÆLLER

Og hver eneste bliver fyldt med høj faglighed, givende
øjeblikke, fantastiske venner oooog Gud tæt på.
Woop woop, ja tak dér!
Derfor siger vi #dufårguldmedhjem!

tjek
djurslands.dk
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INDSAMLING

DFS-venner
Snart lancerer DFS en ny mail, som præsenterer et enkelt dryp fra arbejdet, tre
bønner og en gavestatus. Mailen kommer
til at afløse hhv. bønne- og ambassadørnetværkene.
ven.soendagsskoler.dk

GAVE-STATUS

2018

DFS-VENNER

707.292 KR.
3.000.000

MÅL
FOR
2018

DUF-klubber får 500 kr. til kursus
Som vi har hørt på Repræsentantskabsmødet, da regnskabet blev gennemgået,
udgjorde tipstilskuddet fra DUF 45 % af
indtægterne i 2017. Det er ingen selvfølge,
at frivillige bare gør det ekstra, der skal til
for at opfylde dokumentationskravet til
DUF. Derfor bliver DUF-klubber belønnet,
fx med 500 kr. rabat på alle Godly Playkurser. De to næste kurser er hhv. 30/8 –
1/9 samt 15-17/11 2018.
godlyplay.dk

2.500.000

2.000.000

1.500.000

Flere hovedpræmier
I år er der tre hovedpræmier på 10.000
kr. – to af dem til gavekort til butik efter
eget valg. Lodseddelsælgerne er med til
at dække en DFS-konsulent på fuld tid, og
giver også en del til klubberne, der beholder 6 kr. pr. solgt lod. Som tak for hjælpen
er der konkurrencer for de børn/juniorer
og klubber, der sælger flest. Alle klubber,
der sælger over 100 lodsedler, er fx med i
konkurrencen om tre præmier a 1.500 kr.
til klubben.
Lodsedler må sælges fra 25. juni, og kan
allerede nu bestilles på
lodsedler.soendagsskoler.dk
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500.000

0
De 707.292 kr. er indsamlet
fra 1/1 – 30/4 2018
TAK for enhver gave!
stoet.soendagsskoler.dk
MobilePay: 88 677
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Kirsten Taulborg er meget glad for at være leder i børneklubben i Hjordkær, men det er også krævende, for hun
er på i forhold til børn og forældre.

DET ER VIGTIGT AT LADE
BØRNENE KOMME TIL ORDE
I børneklubben i Hjordkær møder lederne spørgsmål fra børn og
deres forældre om de input, de møder i hverdagen

Af Anette Ingemansen
Interview
Børneklubben i Hjordkær i Sønderjylland er en speciel størrelse, for der
kommer både børn og deres forældre
og nogle gange bedsteforældre i klub
for at høre evangeliet.
– Vi har snakket om i ledergruppen,
hvem der er vores målgruppe, og det
er børnene, understreger Kirsten Taulborg, der er en af lederne.
Man mærkede tydeligt, at det er børneklub for børn, da de en dag i februar
tog hul på påskens budskab.

På navnelisten er der 15 navne på børn,
men denne dag kom der seks børn og to
voksne. Lederen Heidi Friis fortalte om
optakten til påske, om palmesøndag og
lidt om Skærtorsdag og Langfredag.
Da Heidi nævnte ordet ”Langfredag”,
rakte en pige hånden i vejret og
spurgte, hvad ordet betød, og hvorfor
det ikke hed lange fredag?
Det kunne lige så godt have været et
af de andre børn, som havde spurgt,
for der er ikke mange af dem, som ved
meget om påsken.
Lederne Heidi og Kirsten snakkede
efter tekstoplægget med børnene om,

hvad de havde hørt, og så stod det ellers på fremstilling af gættebreve.
Få tingene bremset
Lederne har erfaret, at bibeloplægget
skal være kort for at fange børnenes
opmærksomhed. De bruger god tid på
at tale med børnene om teksten. Det
kan give nogle udfordringer.
– Der er børn, som afbryder og siger:
’Det hørte vi henne i skolen, og min lærer siger, at det er på den måde’. Nogle
gange når vi lige at kigge på hinanden
og får tingene bremset, inden vi kommer ud i en diskussion. I de situationer

kan det være svært at komme tilbage til
kristendommen, siger fortæller Kirsten.
– Det kræver rigtig meget at være leder i
en børneklub i dag, og det gælder om at
være godt forberedt.
Hun husker, at de engang gennemgik
fadervor.
– Et barn spurgte efter guder som Thor
og Odin, og om man kunne bede til
andre guder. Vi lod barnet tale, og så
forklarede vi, hvad kristendommen
sagde om det. Vi tror, at det er vigtigt,
at børnene kommer til orde, og bagefter kan vi så gribe ordet, fortæller
Kirsten.
Forældre vil vide mere
Gennem de sidste år er der nogle
forældre, som er begyndt at tage med
deres børn i børneklub. Begrundelsen er
lidt tankevækkende. De har ladet deres
børn døbe, og det forpligter dem til at
lære børnene op i den kristne tro, men
de har ikke kendskab nok.
– Så følges forældrene med deres børn
i børneklub for at lære mere, forklarer
Kirsten.
Lederne får mange gode snakke med
forældrene, og der dukker jævnligt
spørgsmål op om kristendommen.
– En dag var der en mor, som spurgte:
Når Gud er god, hvordan kan han tillade,
at der er krig i verden. Hvordan er det
lige, vi svarer på det? Vi savner nogle
redskaber, så vi kan møde forældrene
på en god måde, understreger Kirsten.
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Lederen Heidi Friis holdt oplæg om påske, og hun blev sat på prøve af et
af børnene.

I Børneklubben i Hjordkær kommer der børn, forældre og bedsteforældre. De begynder med boller og saftevand, derefter er der bibeloplæg,
og så en aktivitet.
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På den kristne friskole Markusskolen har de justeret fokus
i deres undervisning, så børnene ud over at høre om kristendommen også får en indføring i andre religioner.

JO MERE ÅBEN VERDEN ER – JO
MERE TYDELIGE SKAL VI VÆRE
På Markusskolen mærker de, at børn påvirkes,
at de lever i et pluralistisk samfund.

Af Anette Ingemansen
Interview

og som lærere om kristendommens etik
og budskab.

– Børn i dag får rigtig mange input fra
medierne, som gør, at de skal forholde
sig til langt mere, end de skulle før. Det
fastslår Annette Vestergaard, der er lærer på Markusskolen, som er en kristen
friskole i Esbjerg.
– Børn ser eller læser rigtig meget, og
det gør mange børn forvirret, fortsætter
hun. Det giver børnenes omgivelser en
udfordring. Jo mere åben verden er, jo
mere tydelig skal vi være som forældre

Stiller kritiske spørgsmål
Annette Vestergaard skitserer en række
områder, hvordan de mærker på friskolen, at børnene påvirkes af et pluralistisk samfund.
– Vi møder, især fra de store elever, at
en del af dem ikke kan forstå, hvorfor
for eksempel Gud ikke accepterer ægteskab mellem to af samme køn, eller
hvordan Gud kan tillade den ondskab,
der er i verden. Sådanne emner har vi

Annette Vestergaard underviser blandt
andet i kristendommen på Markusskolen. Hun ønsker at være meget tydelig
omkring hvad hun mener som kristen,
når hun er i dialog med børnene.

langt mere fokus på i dag end tidligere.
Børn får meget viden i medierne via
mobiltelefoner og iPads. De følger mere
med i nyhederne og er nysgerrige på,
hvad der sker, hvilket er positiv. Men
det betyder også, at vi voksne skal turde
at give vores holdninger til kende, når vi
bliver spurgt med undrende spørgsmål
fra børnene.
På Markusskolen har de justeret fokus i
deres undervisning. Børnene hører ikke
bare om kristendommen, men får også
en undervisning i andre religioner.
– Børnene hører om terror i verden og
følger med i flygtningestrømmen og
nydanskerne her i landet. De spørger
mere til andre religioner, så vi ønsker
at give dem en bred viden om området,
forklarer Annette Vestergaard.
Bred seksuel viden
På det seksuelle område er det en langt
mere vidende børnegruppe, som skolen
har i dag.
– De har en bredere viden, og vores
opgave er at snakke med dem om sex i
lyset af Guds ord, understreger læreren,
der oplever, at en større procentdel af
børnene end tidligere kommer fra skilsmissehjem.
– Derfor har vi også oprettet skilsmissegrupper, hvor der er rum til, at børnene
kan tale med en voksen om deres
oplevelser af at være skilsmissebarn. De
har også gavn af at snakke med andre
skilsmisse børn og her igennem erfare,
at de ikke står alene.
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Tydelig kristen holdning
Som andre kristne friskoler står Markusskolen med en stor opgave.
– Vores udfordring er at holde fast i
Guds ord og tage hånd om den indflydelse, pluralismen har på børns hverdag, siger læreren. Vi prøver at give
børnene en forståelse for den verden,
de lever i. Vi prøver at skitsere forskellige holdninger til et emne, så børnene
får et nuanceret billede.
– Samtidig prøver vi at bringe Bibelen i
spil og give eleverne en større forstå-

else for dens budskab. Jeg er meget
tydelig omkring, hvad jeg mener som
kristen – når eleverne spørger mig. På
den måde håber jeg, at det kan give
dem noget, som de kan reflektere over.
Annette Vestergaard fremhæver betydningen af, at hver skoledag begynder
med morgensang for alle elever.
– Her kan vi forkynde Guds ord, hvilket
vi ikke gør i selve undervisningen, forklarer læreren.

Børnene på Markusskolen møder rigtig mange impulser i det deres hverdag, som gør
dem forvirret. Derfor er det vigtigt, at deres omgivelser er tydelig i deres holdning.

FRA LEDER TIL LEDER

Til pinse kan der fx laves en due til ophæng i hjemmet eller
klubben.

Store bededag er det oplagt at lave en bønnebog.

KIRKEÅRETS HØJTIDER ER
EN GAVE I PLURALISMEN
Af Lissen
I et pluralistisk samfund lever vi
kristne side om side med andre
religiøse og sekulære livstydninger og
virkelighedsopfattelser. Den udbredte
mening er, at alting er lige godt,
og at der ikke findes én, men flere,
sandheder – der er så at sige ”frit valg
på alle hylder”. De kristne værdier,
som har præget vores samfund, udvandes mere og mere. De rum, hvori
evangeliet, troen og kristne værdier
omsætter sig i traditioner, rytmer og

rammer, var før givne. Nu skal vi selv
etablere dem. De skal vælges til og vi
skal som forældre, bedsteforældre og
klubledere være bevidste om vigtigheden af at give evangeliet og kristne
værdier videre i en pluralistisk tid.
Højtiderne ligger lige for
Brugen af kirkeårets højtider ligger
som en gave til kristendomsformidlingen. Børnene har fået fri fra skole og
grunden til ferien er højtiden, og grunden til højtiden finder vi i Bibelen. Det
skal vi benytte. Derfor er det oplagt, at

vi udsmykker vores hjem med en julekrybbe og en tom grav, der kan gøre
højtidens budskab mere nærværende.
Det kan også være særlige retter,
oplæsningsbøger eller aktiviteter, som
kan være med til at løfte og italesætte
højtidens mening. Er man klubleder
opfordrer DFS’ ledermaterialer (fx
Kirkefrø, Børnefrø og Juniorfrø) altid til
at udnytte kirkeårets højtid i klubben.
Barnet kan være med til at lave noget,
der kan bringe højtidens mening ind i
hjemmet. Man kan selv søge idéer på
Søndagsskolernes legekasse.dk ved at

søge på de enkelte helligdage. Dermed
kan kirkeårets højtider i højere grad
præge vores hjem og liv.
Søndagen og nye traditioner
Menneskets første dag var en hviledag,
men i vores tid er søndagen – og alle de
øvrige helligdage – sat under pres. Det
er en udfordring at vise næste generation, at en helligdag skiller sig ud fra
andre dage, med alle tidens tilbud fra
butikker og lokalområdet. Men lad os
selv være gode forbilleder i vores rytmer og tradition, så næste generation
har noget at spejle sig i.
Nye traditioner er kommet til vores
land, fx halloween, og børnene er ofte
de første til at tage dem til sig. De bliver
kanaler for omstilling også hos forældre
og i kirkens klubber. Thanksgiving
og valentinsdag er i dansk sammenhæng relativt nye fænomener, men for
børnene er det traditioner, der altid har
været der. Lad os bruge dem, ligesom
kristne altid og alle vegne har gjort før
os. I stedet for blot at kopiere og overtage disse traditioner, kan vi tilegne os
dem. Vi kan gøre dem til vores egne ved
at ”kristne” dem. Det er sådan, vores
julefest er opstået – en kristning af den
hedenske fest for vintersolhverv. Vi kan
fx lade græskarrets uhygge og gru blive
overgået af et trygt ansigt med et kors,
der lyser i mørket.
Alle aktiviteter kan findes på legekasse.dk
ved at søge på de respektive højtider.
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At lave en julekrybbe
er både hyggeligt og
kan give anledning til
mange gode snakke.

På en juniorlejr i
DFS Hovedstaden
vendte de fokus fra
det skræmmende
halloween til håbet
allehelgen.

Adventstiden er en
påmindelse om det,
julen virkelig handler
om, i en tid, hvor gaver og travlhed nemt
kan tage fokus.
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EN HJÆLPENDE HÅND
TIL FORÆLDRE MED
BØRN I PLURALISME
DFS er med i et projekt, der skal klæde
forældre på til at støtte deres børn i en
hverdag med mange input
Af Anette Ingemansen
Interview

Andreas Østerlund Nielsen arbejder som
freelance teolog og er med i udvalget,
der har udarbejdet artikelsamlingen
”Børn og pluralisme”.

Idéen til projektet ”Børn og Pluralisme”
opstod så at sige på vej hjem fra skole
hos Andreas Østerlund Nielsen i Århus.
– Vi har to drenge, som går i skole. Dér
får de mange indtryk fra forskellige
livsanskuelser, og som kristne forældre vil vi gerne hjælpe dem til at være
i det på en god måde og støtte dem,
forklarer Andreas Østerlund Nielsen,
der arbejder som freelance teolog.
Han manglede noget materiale, der
kunne hjælpe forældre i deres samtale
med børnene. Han henvendte sig til KPI,
Kristent Pædagogisk Institut, som var
med på idéen. Sammen med KPI, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler,
Luthersk Missions Børn & Unge samt
Børne- og UngdomsOase har han været
til at udarbejde en artikelsamling.

Børn i pluralisme

Syv artikler til forældre – og andre
voksne – der skal inspirere og hjælpe
børn
og unge til at leve i et sekulært-pluralistis
k samfund

Kurt Christensen, Merete Holm Dalsgaard,
Niels Jørn Fogh, Andreas Østerlund
Nielsen,
Marianne Holst Nielsen og Carsten
Hjorth Pedersen

Udgivet af projekt Børn i pluralisme

2018

– Formålet med projektet er, at vi gerne
vil give nogle ressourcer til kristne
forældre, der kan hjælpe dem med at
danne og støtte deres børn, så de kan
indgå med deres tro i en mangfoldig
hverdag på en sund og bidragende
måde, siger Andreas Østerlund Nielsen,
der oplyser, at der ud over en artikelsamling også bliver udgivet et studiehæfte og tilbudt foredrag.
Større forståelse for børns hverdag
Han giver et indblik i, hvad det er for en
virkelighed, børnene lever i.
– Vi lever i et pluralistisk samfund,
hvor en række forskellige religiøse og
ikke-religiøse livssyn og virkelighedsopfattelser eksisterer side om side.
Den kristne kulturarv præger stadig
samfundet, men samtidig er der en
udbredt, sekulær opfattelse af, at Gud
og religion ikke hører hjemme i det

DIT GAVEBREV
SIKRER KLUBLEDERNE DE
BEDSTE MATERIALER
gave.soendagsskoler.dk

Om projektet
Læs mere om ”Børn i pluralisme”
på pluralisme.soendagsskoler.dk
Her kan du også hente de enkelte artikler:
Andreas Østerlund Nielsen:
Vores børn lever i en pluralistisk verden
– hvori består udfordringen?
Marianne Holst Nielsen:
Hvordan formes barnet som et menneske med tro af
de fællesskaber, det indgår i?

GI’ LANGSIGTET STØTTE
- du sikrer fremtiden for DFS!
UNDERSKRIV ONLINE
- det ku’ ikke være lettere!

Niels Jørgen Fogh:
Samspil mellem kirke, kristent fællesskab og familie
Merete Holm Dalsgaard:
Forankring og dialog
Kurt Christensen:
Apologetik i børnehøjde
Carsten Hjorth Pedersen:
Hvad og hvordan svare på børns spørgsmål til den
kristne tro?
Carsten Hjorth Pedersen:
Vi savner medvandrere, der vil tale om ”the Word
and the World”

offentlige rum, forklarer Andreas
Østerlund Nielsen.
– Gennem projektet ønsker vi at
hjælpe forældrene til en forståelse af,
hvad det er for en hverdag, børnene
har. Vi kommer ind på den udfordring,
som vi har som forældre. Det er vores
opgave at hjælpe vores børn med at
leve med deres tro i et pluralistisk
samfund. Det gør vi bedst ved at gøre
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hjemmet til en ramme, hvor de kan
dannes med en robust barnetro, så
de kan indgå aktivt og konstruktivt i
deres hverdag i skolen, på internettet,
og hvor de ellers færdes.
Arbejdsgruppen har allerede udgivet
syv artikler. Et studiehæfte er lige på
trapperne, og så har der lige været
afholdt en inspirationsdag 23. maj.

Gå på
opdagelse
i Bibelen
sammen
med mig!

Bestil U13
på blr.dk

brandtrevision.dk
brandtrevision.dk

Din revisor for
søndagsskoler
Vi kan hjælpe jer igang
med DUF tilskudsmidler.

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

Kontakt Jan Knudsen
Email: jk@brandtrevision.dk

Læs mere på

grejsdalens.dk

FREMTIDEN
STARTER HER
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OS
KONTAKT

I DAG

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

TEMA: BØRN I PLURALISME

HJÆLPEMIDLER
TIL TIDEN
Sommerlejr og bibelcamping
250,- pr. lejr/camping

I et pluralistisk samfund,
hvor alting er lige godt
og lige sandt, er det
vigtigt at vise børn og
juniorer, at der er en Gud
over os – og en næste
ved siden af os. Bogen
giver redskaber både til
professionelle og forældre – og inspiration til
klubledere.
Når troen bliver for trang
144 sider
149,95
”Forbered dem på den
virkelige verden” hedder
et af de centrale kapitler
i denne bog, som giver
konkret vejledning til
at undgå, at forskellen
mellem kirke- og samfundsliv gør, at børnene
mister troen.
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Når børn og juniorer tager
på lejr og bibelcamping
kan de opleve et pusterum
fra hverdagen. Her er sjov
og ballade og sund forkyndelse med hæfter, der er
lige til at gå til.

Tid til børn
224 sider
249,95

TIL EMNET

Skift fokus
176 sider
149,95

Med kapitler som fx ”Børn og
medier” kommer bogen godt
omkring børneopdragelse
i vores tid og samfund. En
relevant håndbog.

Gaveregn
Inspirationshæfte, cd, m.m.
Fra 149,95
Gospel-kids udgiver cd’er med
tilhørende inspirationshæfter og
hjælpemidler, hvor børnene kan relatere både til Gud og deres hverdag.
Sangen ”Min familie” giver fx anledning til snakke, når den nævner, at
der kan ”mangle en derhjemme”.

LEJRE

LEJRENE HAR BRUG
FOR OPBAKNING
Der er mange lejre, der bruges af de
forskellige kredsbestyrelser i DFS, og
landsudvalget har de seneste år haft et
væsentligt fokus på de fire af dem – de
fire, der er tilskødet DFS. Landsudvalget
har udpeget Erik Bertelsen som bindeled til de lokale lejrudvalg, hovedsageligt for at sikre økonomisk råderum, så
lejrene lokalt kan udvikles.
Lyngsbo ligger meget flot ved Lillebælt.
Der er god udvikling i lejrens drift og
udlejning. Der vedligeholdes løbende på
bygninger og lejren hænger økonomisk
godt sammen. Der er et stort bagland til
lejren, og en del kredse benytter sig af
faciliteterne.
Storskovlejren ved Dronninglund ligger
flot i Storskoven. Økonomi og vedligeholdelse har tidligere været udfordret,

Storskovlejren
Dronninglund

Lærkereden
Grenå

Kjelso lejren
Ans

Lyngsbo
Fredericia

ANDAGT

SE, EN KO …
Vi var ude at gå med vore to voksne piger, da min kone pludselig sagde: ”Se, en ko!” – og pegede på en sten med hul i. Pigerne
så på deres mor, som om hun var vokset op i stenalderen, da
hun fortalte, at hun som barn havde sat snore i sådanne sten og
tøjret dem som køer i sandkassen eller på græsplænen.
Verden forandres, og dermed også den kontekst, som børnene
vokser op i. I iPad’ens tidsalder nytter det ikke, at vi vil argumentere for, at det var meget sjovere og mere kreativt at sætte
sten i snor.
Lyngsbo ligger attraktivt ud til Lillebæltsbroen.

men i 2017 begyndte lokale yngre familier
at tage et væsentligt ansvar under parolen
”Pimp Storskovlejren” og det har nu vendt
udviklingen.
Lærkereden ligger helt ud til Kattegat på en
stor grund. Her har der også tidligere været
økonomiske udfordringer, som der nu er
taget hånd om. Der er planer om forskellige
tiltag, som skal modernisere lejren.
Kjelsø lejren ligger centralt mellem Viborg
og Århus. Her er der de seneste år investeret
omkring 10 mio. kr. i ny hovedbygning og
aktiviteter rundt i skoven, bl.a. med sheltere,
bålhytte, parkourbane, discgolf m.m.
Det er forskelligt, hvor store lejrenes baglande er, og hvor meget, lejrene hver især
bliver udlejet – hvilket har stor betydning for
økonomien. Det er håbet, at lejrene i endnu
højere grad vil blive kendte i lokalområdet,
og til det er der brug for flere end de ildsjæle,
der allerede bakker op.
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Jesus siger: ’Lad de små børn komme til mig, det må I ikke
hindre dem i …’ (Mark 10,14). De ord udfordrer os dagligt. Vi skal
være kreative, opfindsomme og vove at sætte den dagsorden
for børnene, som vi er overbeviste om, er den bedste netop nu i
2018. Jesu ord ’Lad de små børn komme til mig’ kender vi jo så
godt, men lad os for en gangs skyld fokusere på det følgende
’det må I ikke hindre dem i’! Det er en alvorlig formaning til os
alle, når vi har med børn at gøre. Lad os sætte denne formaning
op på køleskabet, så vi dagligt ser den og husker på det ansvar,
Gud har givet os, når vi får mulighed for at forkynde JESUS for
de børn, han sender på vores vej.
Erik Back Pedersen
Medlem af landsudvalget

bed for ...
• at børn og juniorer i dag må opleve Jesus som sandhed – også
når verden siger, at der er mange, eller ingen, sandheder
• at frivillige ledere, forældre og ansatte i kirken må få inspiration
til at udruste næste generation til livet i pluralismen
• at de ansatte i DFS formår at favne samtidens udfordringer i
ledermaterialerne, der bliver udviklet.

REPRÆSENTANTSKABSMØDET

DFS ER FÆLLESSKAB
BØRN ALTID HUSKER
I år havde formand Michael Thomsen
og landsleder Steen Møller Laursen
lavet én samlet årsberetning, men
fremlæggelsen på mødet tog hele
landsudvalget sig af på skift. Det var
en god måde at få beslutningstagerne i
DFS på banen.
Sund økonomi
Formand for Økonomiudvalget, Erik
Vibenholm Christensen, fremlagde
en god og sund økonomi, endda med
overskud. Under spørgsmålene til regnskabet pointerede Erik, at overskuddet
ift. budget til dels skyldes ubesatte
stillinger. Det kom også frem, at det er
strengt nødvendigt med en vis likvid
beholdning, da 45 % af indtægterne
kommer fra DUF-tilskud. I 2018 mistede en anden organisation tilsluttet

DUF hele sit tilskud. Det må DFS stå
rustet til, hvis det skulle ske.
Genvalg af Jens og Karen
Jens Edvard Vammen og Karen Nebel
Møller var på valg og blev begge genvalgt til landsudvalget. Kort forinden
havde Jannie Ng Skjerning valgt at
stoppe som LU-medlem, hvorfor LU p.t.
er en mand/kvinde i undertal. Derfor
skal der til næste år findes tre kandidater, foruden suppleanter.

Demokratisk dannelse er ikke noget,
der kommer af sig selv, og her spiller
frivillige foreninger en central rolle.
Rasmus Kjær Slot fra DUF pointerede,
at det frivillige fællesskab gør en forskel i samfundet og er noget, børnene
vil huske resten af livet. DFS-ledere er
frivillige, fordi de vil ændre noget og
gøre noget bedre. At DFS er en del af
DUF, er med til at modvirke det faktum,
at åndsfriheden er under pres i Danmark, hvilket DUF aktivt arbejder imod.

Frivilligt fællesskab gør en forskel
Generalsekretær Jens Medom Madsen
lagde i sin hilsen fra Indre Mission vægt
på, at børn og unge i DFS får meget
mere med end forkyndelsen af Kristus –
som jo er det vigtigste – de bliver også
udrustet til at deltage i samfundet.

Inspirationsdag i 2019
Næste år, 27. april 2019, bliver Repræsentantskabsmødet en del af en hel lørdag med foredrag og spændende seminarer. Ulige år vil være sådan en festdag,
og lige år vil være en mere normal fredag
festaften, som det var 20. april 2018.

NOTER

KALENDER

Med rod på rette sted
26. januar 2019 er der Messy Church
konference. Det kommer til at handle
om at lave kirke i dag – for alle aldre.
Lucy Moore, grundlægger af Messy
Church, er hovedtaler. I en pluralistisk
tid formår Messy Church at samle og
udfordre det at lave kirke og gudstjeneste for mennesker med forskellige
ståsteder i forhold til kirke, Gud og
livet. Altså dig og mig! Derudover er
der mange grunde til at deltage på
konferencen.
– Du lærer at give åbent fællesskab og forståelig kirke for alle. Hos os er Messy
Church den største succes i mødet med sognets børn og familier, fortæller Henrik
Laursen, sognepræst i Vigerslev Kirke. Palle Kure, missionær på Bornholm, supplerer:
– Messy Church giver dig et godt værktøj til at samle alle aldre og kulturer til oplevelser, bibelhistorie og fællesskab.
Dagen før er der Messy Meet-up, også i Vejle, og hvor Lucy også vil deltage.
rod.messychurch.dk

Uge 27:
JuniorSportsCamp ’18
sport.soendagsskoler.dk

MesSy cHurCh
konference
- med rOD På
rettE StEd

DFS viser flaget
Vi skal som organisation hele tiden
tale børnenes sag og råbe højt,
at trosoplæring er det vigtigste i
verden. Derfor er vi med, hvor vi har
mulighed for at deltage med kompetencer og materialer. Her i juni
er det fx Landskursus for kirke- og
kulturmedarbejdere og Menighedsrådsmedlemmernes årsmøde – og
sammen med Indre Mission holder
vi Årsmødefestival. Her kan man
møde DFS med bl.a. Miniputland,
Slaraffenland, Break og stand på
Markedspladsen.
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1.-6. juli:
Sang- og musiklejr,
Frøstruphave Efterskole
sangogmusiklejr.dk
8.-14. juli:
Musicpoint,
Børkop
musicpoint.dk
30. august – 1. september:
Godly Play kursus,
Diakonhøjskolen, Århus
godlyplay.dk
6.-7. oktober:
Gospel-kids Festival,
Bornholm
gospel-kids.dk
15.-17. november:
Godly Play kursus,
Emmaus Kursuscenter
25. januar 2019:
Messy Meet-up,
Vejle
messychurch.dk
26. januar 2019:
Messy Church konference,
Lukas-Skolen, Vejle

Læs mere på
soendagsskoler.dk
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NOGLE GANGE KOMMER JEG TIL KORT
Af Anette Ingemansen
Interview
Dorthe Buhl fra Ådum i Vestjylland er rigtig
glad for, at der er materiale på vej, som kan
give hende vejledning og tips, hvordan hun
kan tale med hendes børn om de tanker om
tro og liv, som de møder i skolen og i medierne.
– De hører meget i børnehaven, skolen og når
de ser fjernsyn, fortæller Dorthe, der er gift
med Lasse og mor til tre børn i alderen fire til
elleve år.
– Vores ældste ved lidt om, hvor hun står
trosmæssigt, og det præger hende på en god
måde, når hun skal forholde til synspunkter,
hun hører i skolen.
Så har de en søn på ni år, som takler det på en
anden måde.
– Han tager alt til sig og er overbevist om, at
det han hører i skolen, er rigtigt. Det gælder
for eksempel i synet på, hvordan verden er
blevet til. Nogle gange kommer jeg til kort,
når jeg forsøger at fortælle ham kristendommens syn på det, siger Dorthe.
Den mindste går i børnehave, og på et tidspunkt var der et dødsfald i medarbejdergruppen, som påvirkede børnene meget.

– Pædagogerne fortalte børnene, at personen
var i himlen. Det var en trøst for vores søn.
Men jeg tænkte for mig selv, at det ved vi jo
ikke noget om, om han er, forklarer Dorthe.
– Børnene fik tegnet et billede af, at alle kommer i himlen. Alle bliver frelst. Der er mere at
sige til det.

Dorthe Buhl synes, at der er nok at forholde sig
til som mor, når børnene kommer fra skole og
børnehave og fortæller, om hvad de har oplevet.
Her sidder hun med to af børnene.

