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Du bliver hvad du synger
Mange mennesker har en yndlingssang. En sang, som på en 
særlig måde har givet dem noget med i livet. En sang, som 
har givet glæde eller måske har styrket troen. Mange af dem, 
som vi i DFS snakker med, fortæller, at der stadig er sange, 
de husker fra deres tid i søndagsskolen. Det er sange, der har 
bevaret dem i troen, og som de har kunnet holde fast i, hvis alt 
andet ramlede. Eller sange, der har båret dem, når de af den 
ene eller anden grund ikke selv fik læst i Bibelen.
 
Tekster sat på melodi gør teksten lettere at huske, og når man 
synger en sang mange gange, sætter sangens budskab sig 
i vores hukommelse og bevidsthed. Vi fyldes altså af det, vi 
synger. Derfor er det ikke lige meget, hvad sangene indeholder. 
De skal have et solidt indhold af bibelske sandheder.

I DFS har vi en lang tradition for at synge sammen. Sangen 
er en del af kulturen i klubberne, og sangen gør noget ved 
os, også rent biologisk: Hjernen udskiller endorfiner, når man 
synger. Når vi synger sammen, styrker det fællesskabet, og er 
med til at give velvære hos den enkelte, både åndeligt og men-
talt. Der er derfor alle mulige grunde til at synge af fuld hals – 
uanset hvor god sangstemme, du har. Så bare syng med!

Min egen yndlingssang? Det er Jesus – det eneste.

STEEN MØLLER LAURSEN
Landsleder i DFS

Velkommen til nye klubber!
Lindeskovkirkens børne- og  
juniorkirke, Nykøbing Falster
Børneklubben Turbosnegl, Hejnsvig
Vinding Børnekirke, Sørvad

Vi er nu 307 klubber i DFS.

Forsidebillede: Christina Østerby 
(Gospel-kids Festival Jylland 2018)



JONATHAN SKAL 
LAVE VIDEOER
15. august begyndte Jonathan 
Koefoed Vindum som leder af 
et videoprojekt, muliggjort via 
støtte fra BorgFonden. Video-
erne skal hjælpe ledere med 
at fortælle børn om Gud, men 
også henvende sig til juniorer, 
som i høj grad er fortrolige med 
videoer. Jonathan bor i Århus, 
hvor han vil have kontorplads 
på Stjernen. Han har selv gået i 
børneklub og afsluttede i 2017 
sin bachelor i 3K, Kristendom, 
Kultur og Kommunikation.

20 ÅRS JUBILÆUM!
Rudolf Larsen kunne 1. august fejre jubilæum som 
konsulent i DFS. Det passer ham strålende, at han 
er den, der står for udlejning af legeudstyr.
- Det giver masser af positiv respons, når vi sætter 
gang i en sjov dag for børnene, fortæller Rudolf, der 
i fritiden bl.a. holder af at køre motorcykel og sætte 
gamle ting sammen på sjove måder i værkstedet.
- Det vigtigste for mig er at pege på Jesus. Når jeg 
kan se, at de ser et glimt af hvem Gud er, så føler 
jeg, at jeg har gjort mit arbejde godt, fastslår han.

24. juli kunne Charlotte og Steen Møller Laursen 
fejre sølvbryllup. Som landsleder af DFS brænder 
Steen for at gøre Jesus relevant. Charlotte er tek-
nisk assistent hos Landia, der leverer pumpe- og 
omrøringsløsninger til mange forskellige bran-
cher. Begge er i fritiden aktive inden for sjælesorg.

Ny oppustelig kirke består af et kirketårn med rutsjebane 
og et kirkeskib, der fungerer som hoppeborg med præst, 
døbefont m.m. Hoppekirken kan bl.a. bruges af klubber til 
fremstød. Hoppekirken hører under Evigglad, så andre lege-
sager, konsulent med bibelfortælling kan også lejes med.
evigglad.soendagsskoler.dk

HOPPEKIRKE GI’R 
OPMÆRKSOMHED GODT GIFT I 25 ÅR

NYT FRA LANDSKONTORET
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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

EFTERSKOLERNES DAG  
30.09. KL. 13.00 - 17.00 

TID TIL DIG. TID TIL OS. 
TID TIL MENING.

5 linjefag: Kunst & Design / Idræt & Adventure /  
Gastronomi & Ernæring / Fodbold /  Musik & Performance 

www.hestlund.dk  –  facebook.com/hestlund



INDSAMLING

Guldkorn
Sommeren 2015 udgav DFS magasinet 
Guldkorn for at sætte fokus på foræl-
drerollen i trosformidlingen. Af oplagets 
9.000 eksemplarer ligger stadig en del på 
lager. Magasinet skal danne grundlag for 
samtale forældre eller forældregruppe 
imellem. Det kan læses online og bestil-
les ved at fortælle Landskontoret, hvor 
mange klubben eller kirken skal bruge til 
uddeling. Vi sender materialet gratis, men 
modtager gerne en gave til DFS.
guldkorn.soendagsskoler.dk

Min tro - min arv
Har du et ønske om at støtte Jesus til 
børnene ved at betænke DFS testamen-
tarisk, så kan det kun lade sig gøre, hvis 
der oprettes et testamente. Ønsker du en 
uforpligtende og fortrolig snak om arv og 
testamente, så kontakt Leo på 8227 1361. 
Mødet kan også finde sted privat.  
testamente.soendagsskoler.dk

Bornholmere vandt DUF-konkurrence!
Hvert år har DFS en lodtrækning blandt 
klubber, der indberetter oplysninger til 
DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd. Den 
årlige konkurrence er en gulerod og en tak 
for arbejdet med indberetningen: Indsat-
sen gør, at DFS årligt modtager et tilskud 
på over tre millioner kroner. I år var det 
juniorklubben Måneskin fra Åkirkeby, 
der vandt! Og som det gælder hvert år, så 
skal klubben nu beslutte, om lederne skal 
på studietur til bibelfortællingernes land 
Israel, eller om hele klubben skal en dag i 
et valgfrit forlystelsesland med alt betalt. 
Tak for indsatsen!  
duf.soendagsskoler.dk

GAVE-STATUS
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MÅL 
FOR 
2018

1.240.479 KR.

De 1.240.479 kr. er indsamlet 
fra 1/1 - 31/7 2018

TAK for enhver gave!
stoet.soendagsskoler.dk 

MobilePay: 88 677
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TEMA: SYNG MED

DE FORMIDLER EVANGELIET 
GENNEM ENKLE SANGE

Af Anette Ingemansen 
Reportage

Det står lysende klart efter en formid-
dag sammen med børn og ledere på 
sommerlejren på Lærkereden på Djurs-
land, at en sommerlejr ville være fattig 
uden sang og musik.
Sange og sangtraditioner er flettet ind 
mellem mad, hygge, bibeltimer, sjov 

og leg. Der er den traditionsrige som-
merlejrsang, som generationer af børn 
husker, og der er sjove bordvers.
På Lærkereden er det lederne, der 
synger godnat-sange for børnene på 
sovesalene, og så har de en helt speciel 
”stille sig op i kø-sang”. Til frokost og 
aftensmad stiller bordholdene op uden, 
mens de synger, ja nærmest skråler: 
”Vi er så sultne alle mand”.

Få enkle sange
Børnelovsang fylder rigtig meget inden 
formiddagens bibeltime. Børnene 
kender tydeligvis sangen ’Kongebørn’, 
for de synger, så taget er næsten ved at 
løfte sig. De prøver sig lidt mere frem 
under sangen ’Hvis jeg løber til verdens 
ende’.
Det er der en helt naturlig forklaring på.
- Hvert år er der børn, som ikke kender 

Børnelovsang fylder på som-
merlejren på Lærkereden, og 
børnene gik vildt meget op i det.

Kristne sange giver børnene en fornemmelse inden i,  
at der er nogen, som elsker dem.



Jakob Nejsum er 47 år og gift med Jette, 
og de udgør lejrchefduoen. De har tre 
børn, som er meget dus med Lærkereden.

Rebekka Paulsen er 35 år og har en lang 
historie med Lærkereden. Først som 
barn, siden som leder, og nu giver hun 
historien videre til næste generation.

nogle kristne sange, så vi vælger tre til 
fem sange, som vi synger på lejren. Så 
føler børnene, at de også kan være med.
I flere år har vi sunget ’Kongebørn’. I 
år har vi taget en ny, ’Hvis jeg løber til 
verdens ende’, og den tror jeg, at vi vil 
anvende de næste år, fortæller Rebekka 
Paulsen, der står for børnelovsangen.
- Det er allerfedest at synge sange med 
fagter, så lærer børnene dem meget 
hurtigere.

Øjenkontakt under lovsangen
Det er noget helt specielt at stå foran 
børnene og lede børnelovsangen.
- Det er ret intenst at stå foran dem og 
se, hvad sangen gør ved dem. De smiler 
og giver fuldstændig sig selv, siger Re-
bekka, der gør meget for at få øjenkon-
takt med hver enkelt.

- Jeg vil gerne give dem det enkle bud-
skab om glæde, som er i evangeliet. Vi 
har mange børn på lejren, som ikke er 
vant til det kristne univers. Derfor forsø-
ger vi at finde nogle enkle glædessange, 
der handler om, at Jesus vil den enkelte, 
og at det er godt at være hos Gud.
Jeg ved ikke, hvor meget de får ud af 
bibeltimerne, men sangene er til at for-
stå. De giver børnene en fornemmelse 
indeni, at der er nogen, som elsker dem.

Sange formidler troen
De kristne sange kan bruges som et 
fokusinstrument til at få ro på en livlig 
børnegruppe, og så kan de noget helt 
unikt.
- De er et missionsinstrument ind i det 
enkelte hjem, understreger lederen 
Jakob Nejsum. Børnene tager sangene 
med hjem, og det hjælper dem til at 
fastholde, hvad de har hørt om Gud, 
Jesus og det kristne fællesskab.
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TEMA: SYNG MED

Til overvejelse:

• Hvilke sange bærer du med i 
dit liv?

• Hvor lærte du dine slidstærke 
sange?

• Hvilken sang er din yndlings-
sang – og hvorfor?

• Hvilke sange, synes du, er vig-
tige at lære næste generation 
– og hvorfor?

• Hvordan lærer du sange fra dig?

Aase og Kaj Karlsen er fra dengang, 
hvor man lærte salmevers udenad i 
skolen, og de husker stadig salmerne.

Af Anette Ingemansen 
Interview

”Ingen er så tryg i fare” er Aases 
yndlingssang fra, da hun gik i søndags-
skole, og hun kan den udenad.
- Jeg gik i skole dengang, hvor man 
skulle lære salmevers udenad, fortæl-
ler Aase Karlsen en dag på Lystruphave 
Bibelcamping.

Hendes ægtefælle Kaj nikker.
- Når vi bliver mindet om de salmer, vi 
lærte i skolen, så kommer de frem, og 
vi kan dem, siger han.

Han blev først introduceret til de kristne 
sange, da han som ung begyndte at tro 
på Jesus, og siden har de betydet meget.
- Det betyder meget for os at synge om 
troen på Jesus, fortæller Kaj.

Parret bor i Silkeborg og har gennem åre-
ne været glade for at tage på bibelcam-
ping. Her har de fået nogle værdifulde 
redskaber i forhold til deres børnebørn.
- Vi lærte nogle kristne børnesange på 
bibelcamping, som vi har taget med 
hjem og sunget for vores børnebørn, 
fortæller de. Budskabet i sangene er det 
bedste, man kan give dem.

DE HAR ET ARSENAL AF  
KRISTNE SANGE PÅ LAGER
Aase og Kaj har lært sange på bibelcamping,  
som de har sunget for deres børnebørn



Elisabeth Holdensen er konsulent i DFS. Hun mener, 
at sange med fagter får mindre børn til at huske 
sangene bedre.
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Af Anette Ingemansen 
Interview

- De kristne sange rører os på en anden 
måde end det talte sprog. De skærper 
vores opmærksomhed, og vi er til stede 
på en anden måde.
Det understreger Elisabeth Holden-
sen, der er konsulent i DFS i Nordjyl-
land, hvor hun bl.a. har Gospel-kids 
som fokusområde. Hun skriver også 
sange til udgivelserne med Gospel-
kids.
- Når vi hører musik, aktiverer det 
nogle følelser, som gør noget ved os. 

Musik kan være med til at glæde og 
trøste os. Musik kan gøre, at vi husker 
på en anden måde, end hvis vi får 
noget fortalt. Nogle gange tror jeg, at vi 
husker et bibelvers eller en bibelfortæl-
ling bedre, hvis vi hører det formidlet 
gennem sange.

De kristne sange kan formidle evange-
liet og den kristne tro til børn.
- Sangene kan formidle nogle grunds-
andheder om Gud, at han er min far, 
han elsker mig, så børnene tager det 
til sig, fortæller Elisabeth. Lige nu er 
jeg med til at lave nogle nye sange til 

brug i legestuer, hvor vi kombinerer 
sange med fagter. Det er utroligt godt 
til små børn, så husker de sangene 
bedre.

Ifølge konsulenten kan man ikke 
komme i gang tidligt nok med at synge 
kristne sange for børnene.
- Jeg sang for mine børn, mens de var 
i maven. Og når jeg sang nogle af de 
samme sange for dem efter fødslen, 
blev de mere rolige, eller jeg havde 
deres opmærksomhed, for det virkede 
som om, de kunne genkende dem, 
siger Elisabeth.

DE HAR ET ARSENAL AF  
KRISTNE SANGE PÅ LAGER

SANGE KAN NOGET SOM  
DET TALTE ORD IKKE KAN
Nogle gange husker mennesker bedre bibelord, hvis de formidles 
gennem sang og musik, siger konsulent Elisabeth Holdensen



Af Anette Ingemansen 
Interview

- Den glæde, jeg får ved lovsang, vil 
jeg gerne give videre til børnene, siger 
Berit Olesen fra Lindved. Hendes mand 
Bjørn nikker: Vi kan se, at sang og mu-
sik giver dem et fællesskab med hinan-
den og andre børn, fortsætter han.
Parret tænker på, når deres juniorbørn 

derhjemme finder sammen og spiller 
musik. Den ene spiller klaver og den 
anden trommer.
- Børnene er rigtig glade for musik, og 
det er noget, de har sammen og hygger 
sig med, siger Berit, der meget gerne 
sender familiens piger på IM-musiks 
Sang- og Musiklejr, der i år var på Frø-
struphave Efterskole.
- De får et fællesskab med andre børn 

omkring musik, og så lærer de en 
masse gode ting.

Derhjemme hører børnene sange fra 
Gospel-kids på cd, eller hvad de kan 
finde nettet af Gospel-kids sange.
- Det giver godt humør at synge de kristne 
sange, fortæller Berit. Jeg er glad for, at de 
vælger at høre kristne sange end sange, 
der har et sprog, der ikke er det bedste.

Berit og Bjørn Olesen er glade for, at deres børn er bidt af sang og musik.

TEMA: SYNG MED

SANG OG MUSIK SKABER 
VÆRDIFULDT FÆLLESSKAB
Berit og Bjørn glæder sig over, at de kristne 
sange gør en forskel i deres børn



Er man barn i dag og interesserer sig 
for musik, så er der mange muligheder 
for at få sin sanglyst styret. Søndags-
skolerne og IM-musik søsatte tilbage 
i 2003 konceptet Gospel-kids, en ny 
slags børneklub. Her er det store fokus 
på at lære sange og øve fagter og danse 
hertil. Omtrent hvert andet år udgives 
en ny cd, som er grundstammen i det 
materiale, grupperne bruger. Sammen 
med cd’erne udgives der singback-
cd’er, andagtshæfter og videoer med 
koreografier til sangene. På den måde 
har lederne forskellige muligheder for 
at dykke ned i sangene og bruge dem 
som udgangspunkt for forkyndelsen.

Klubformen har en lavere tærskel end 
den traditionelle klubform, så idet 
Gospel-kids tiltrækker mange børn fra 
kirkefremmede hjem, er det blevet et 
vigtigt missionsområde.

Sprænger rammerne
DFS og IM-musik arrangerer årligt 
Gospel-kids Festival tre steder i Dan-
mark, hhv. på Sjælland, Bornholm og 
i Jylland. Disse festivaler bliver stadig 
mere populære. Faktisk gør det høje 
deltagerantal de senere år det svært 
at finde en efterskole stor nok til alle 
børnene.

 

Høj kvalitet sikrer sangenes overlevelse
Den nyeste cd, Gaveregn, udkom i 
2018 og er nummer syv i rækken af 
cd’er. Dygtige musikere og professionel 
produktion er med til at sikre, at cd’erne 
ikke kun bruges af korene, men når 
bredt ud i mange hjem over hele landet.
Rebekka på otte år er en af dem, der er 
begejstret for cd’en.
- Den sang, der hedder Gaveregn, er 
rigtig god! Den har en god melodi og 
har mange gode betydninger. Den 
handler om, at vi har fået alt af Gud, 
og det er jo gaver! fortæller hun. Hun 
kommer fra Skjern og har selv sunget i 
en Gospel-kids gruppe et års tid.

RIGE MULIG-
HEDER FOR  
AT DYRKE SIN 
MUSISKE  
INTERESSE

Find adresse og kontaktperson på 
en lokal gruppe på gospel-kids.dk
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Gospel-kids er en klubform 
for de sang- og musikglade



SYNG EN SANG

GUDS ORD I  
MUSIKBAGAGEN
Lær børn og juniorer tekststærke sange 

Også børnesange kan have brugbare ord til livets 
udfordringer, tænk bare på ”Vor Gud er så stor, 
så stærk og så mægtig, der er intet umuligt for 
ham” (Syng med nr. 56) eller ”Jeg går på livet 
vej. Der kan alting hænde, men jeg ka’ vær’ tryg” 
(Syng med nr. 114). Gode og sande ord til livets 
rygsæk. DFS vil inspirere til sange og sangvalg og 
giver derfor forslag til sange i alle undervisnings-
materialer. Her vil vi opfordre til at give sang-
skatten videre til næste generation.

Syng med
248 sange
149,95

DFS-sangbogen med både nye og 
kendte kernesange. Cd’erne ’Grøn 
som en abe’ og ’Så er der fest’ in-
deholder sange fra Syng med for 
de hhv. mindre og større børn.

Lille sang
66 sange
149,95

Sangbogen for legestuer 
med pædagogiske og 
kreative idéer, tegnin-
ger, bevægelser m.m. 
Inkl. cd m. 34 sange.

Jeg er tryg ved dig
15 sange
199,95

Se, hvad det betyder at få gode 
og stærke børnesange ind med 
modermælken. Flot illustreret. 
Inkl. cd m. 15 sange.

Fællessang 4
177 sange
Fra 149,95

Sangbogen bruges af 
junior- og breakklub-
ber i DFS.

Juletid
30 sange
Fra 15,-

Nye og gamle julesange, 
hvoraf de 21 findes på 
cd’en af samme navn.

TEMA: SYNG MED

Bibelske og tekststæ
rke sange

fi
ndes bl.a. i følgende sangbøger. Få mere inspiration:

• legekasse.dk > Lege > Sang og musik

• soendagsskoler.dk > Ressourcer > Tema: Syng med

• youtube.com/user/GospelkidsDK/playlists



Tak for mad
11 bordvers
98,-

Bordvers er med til at 
lære børn at sige tak for 
maden og livet generelt.

Cd’er m. Gospel-kids
Gaveregn, Fuldstændig fri 
m.fl. kan bruges i koret, 
klubben eller hjemmet. 
Cd’erne udgives sammen 
med singback-cd, node-
hæfte, inspirationshæfte 
og USB med koreografi.
Find dem også på You 
Tube!

PastaParty
10 sange
100,- på shop.lmbu.dk

Børnelovsangsfestmusik, 
når det er allerbedst. 2’eren 
er netop udkommet.

Lille knop på livets træ
13 sange
149,95

Dåbs-cd’en formidler 
gudstjenesten og dens 
centrale ritualer gennem 
musik og fortælling.

Alletiders historie
Billedbog + cd
229,95

Musikalsk genfortælling 
af juleevangeliet med lyd 
og billede i høj kvalitet.

En fantastisk påske
11 sange
119,95

Fortælling og sang fører 
børn igennem påsken.
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SANG TIL
Cd’er til bestem

te anledninger og højtider.

SYNG OG DANS
Sange kan skabe glæ

de.



SKOLE 
FÆLLESSKAB 

TRO

6 
LINJEFAG
www.s-e.dk

SmaaSkridt2018.indd   1 10-01-2018   22:44:55

HAR DU 1 DAG?
SÅ HAR VI 365 GULD- 
FYLDTE DAGE TIL DIG

Få en forsmag på hvordan dit år på efterskole kan blive. Oplev 
skolen, oplev at Gud er i centrum, hør om vores hverdag med 
fem lækre linjer. Så giv os 1 dag, og vi lover at du får en gylden 
forsmag på dit skoleår med hjem! #dufårguldmedhjem

tjek
djurslands.dk Oplev DE til Efterskolernes Dag  

den 30. september kl. 13-17



MesSy cHurCh konference
 - med rOD På rettE StEd

Om at lave kirke i dag - for alle aldre!
  26. januar 2019 · Vejle

Se bl.a. hvorfor Palle 
Kure skal med - på

rod.messychurch.dk

“    Et godt værktøj 

til at samle alle 

aldre og kulturer!

“    Forståelig kirke for alle!

“    Den bedste 
aktivitet i 
sognet!

GUDS FOLK 
SYNGER
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Efter at have flygtet ud fra Egypten og 
krydset Rødehavet, hvad gør israelitterne 
så? De brød ud i sang for Herren (2 Mos 
15). De viser en naturlig respons på, at 
Gud meget konkret har frelst dem. Senere 
var sang og instrumenter en del af tilbe-
delsen i både tabernaklet (1 Krøn 6,16) og 
templet (1 Krøn 16) – og hele Salmernes 
Bog bærer masser af vidnesbyrd om, at 
David og mange andre i sorg, krise og tak-
sigelse løfter deres stemmer i sang til Gud.
Netop Salmernes Bog har gennem kirkehi-
storien været en vigtig inspirationskilde for 
nye sange, og mange sange bliver stadig 
skrevet med inspiration i Bibelens salmer.

Salmesang blev også praktiseret af Jesus 
og hans disciple, fx til påskemåltidet (Matt 
26,30), men den tydeligste instruks mht. 
sang og musik i det kristne liv kommer 
Paulus med, da han siger til kolossenserne: 
’Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis 
og forman med al visdom hinanden med 
salmer, hymner og åndelige sange, syng 
med tak i jeres hjerte til Gud’ (Kol 3,16).

Fordi sangen på den måde er undervis-
ning, giver det også i dag god mening at 

Fra Det Gamle Testamente til 
vore dages børneklubber:  
Sangen har altid været vigtig.

Det giver god mening, når is-
raelitterne og disciplene bru-
ger sang og musik i Bibelen

bruge tid på at lære sange, lytte til 
kristen musik og synge sammen, 
både i hjemmet, klubben og kirken. 
Så tænk over teksten, næste gang du 
synger med på sangen under gudstje-
nesten, sætter en cd på derhjemme 
eller skal vælge en sang til andagten 
eller bibelhistorien. Hver tekst er en 

lille prædiken i sig selv. Det kan være 
forskelligt, hvad og hvor meget, vi 
hver især får ud af teksterne. Men 
musikken sat til teksten kan under-
støtte koncentrationen og indlærin-
gen, så vi oplever det at synge sange 
som at være i et rum, hvor Gud kan 
tale på en helt særlig måde.



KRISTEN MUSIK OG 
TROSUDVIKLING

Winnie Gray White skrev i 2014 en 
ph.d.-afhandling, hvor hun interviewe-
de en række unge under 18 om deres 
forhold til kristen musik i kirke og 
fritid. Ud fra undersøgelsens resultater 
er her fire konkrete ting, klubber eller 
kirker selv kan afprøve.
 
Musik og gudstjeneste
De fleste i undersøgelsen fortæller, at 
kristne musikoplevelser er af største 
betydning og giver dem en følelse af, at 
de har et sted at tilbede og være en del 
af noget større end sig selv. De beskri-
ver oplevelser med musik i kirkelige 
sammenhænge som fantastisk, sjovt 
og åndeligt udfordrende. De føler sig 
også tættere på Gud – nærmest som 
om Gud krammer dem, er der en, der 
fortæller.

Musik og gudsbillede
Sangteksterne giver de unge et bil-
lede af, at Gud er stor, og udtrykker, 
hvordan de føler om ham. De oplever, 
at musikken minder dem om, hvem 
Gud er.

Musik og følelser
Ved at synge aktiveres flere centre 
i hjernen, frem for ren tale. Det er i 
endnu højere grad tilfældet, hvis også 
fagter bruges. Kristen musik frembrin-
ger mange følelsesmæssige reaktioner. 
Nogle bruger det som en slags terapi 
mod stress eller vrede, og mange føler 
en fred og glæde, der er svær at for-
klare. Andre kan komme til at græde, 
grine eller hoppe af glæde, når de hører 
og synger deres yndlingssange.

Musik og trosopbygning
Ved at lytte til kristen musik kan troen 
udvikles, særligt hvis man bruger sine 
kognitive evner til at forstå og tænke 
over musikken. Et Gospel-kids kor er et 
godt sted for børn at opbygge troen, for 
her er der både gode tekster og andag-
ter ud fra teksterne.

TEMA: SYNG MED

En amerikansk undersøgelse viser, at kristen  
sang og musik udvikler unges tro

Hvilke følelser kan børnene  
genkende ved forskellige  
sange?

Understøtter tempo, melodi, 
tekst, dans eller andet disse 
følelser?

Spørg børnene, hvilke kristne 
yndlingssange, de har.

Snak om, hvorfor de er blevet 
det.

Snak om, hvad teksterne siger 
om Gud.

Hvis I skriver det op på en tavle, 
danner der sig så et billede af 
Gud?

Prøv at dykke ned i, hvad bør-
nene oplever om det at synge til 
og om Gud.

Er der forskel på at bruge musik 
og synge i stedet for blot at tale?



Selvom kristen musik har en effekt, er 
det vigtigt at huske, at børn og unge 
påvirkes af mange ting, der trækker i 
forskellige retninger. Men derfor kan 
man jo lige så godt hjælpe til med, at 
musikken trækker i en god retning!

Bestil U13 
på blr.dk

Gå på 
opdagelse 
i Bibelen 
sammen
med mig!

ANDAGT

Dig være ære,
Herre over dødens magt!

Jeg synes, det er en hel fantastisk påskesalme. I vore kirker 
afslutter den altid gudstjenesten påskedag. Det er en fanfare-
agtig proklamation af Jesu opstandelse. Salmen igennem er 
den ene proklamation efter den anden af betydningen af Jesu 
opstandelse. Den salme gør noget helt specielt ved mig, når 
kirken runger af jubelråbet påskemorgen.
Samtidig er det også en salme, der havde betydning helt tilbage 
i min ungdom. Tidligt i min teenagetid hørte jeg et ungdomskor 
fra Norge synge denne salme. Jeg tror, der var 50 unge i koret. 
Det blev for mig et helt utroligt stort vidnesbyrd at se alle disse 
unge stå og, med stor glæde i ansigtet og sang i hele kroppen, 
synge om Jesu opstandelse.
Jeg har hørt mange kor synge siden da, men jeg kan stadig 
huske dette ungdomskor fra Norge. Med mindet fra min egen 
ungdomstid in mente, tror jeg, det er meget vigtigt, at vore 
børn og unge får lov at vokse op med gode sange om Gud og 
Jesus. Og så kan sange ændre betydning for en gennem livet. 
En glemt sang kan pludselig få ny og aktuel betydning. Derfor: 
Syng for Herren, og Han synger i dig.

Michael Thomsen
Formand for DFS

bed for ...
• at børn og juniorer må møde Gud og lære ham at kende, også 

gennem sangene, de synger

• at frivillige ledere, forældre og ansatte i kirken må give børnene 
gode sange med gennem troslivet

• at de frivillige og ansatte i DFS og Gospel-kids må få inspira-
tion til at skrive nye tekster og melodier - og til at bruge dem i 
forkyndelsen.
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EN SANG FOR LIVET



26. juli til 1. august var der konference 
i Kaunas, Litauens næststørste by, for 
samarbejdet mellem de evangelisk-
lutherske søndagsskoler i Europa. Bent 
Oluf Damm repræsenterede Danmarks 
Folkekirkelige Søndagsskoler.

- Det var nogle dejlige dage i Litauen. 
Vi havde et fantastisk samarbejde med 
den lokale præst og kirken i Litauen. Vi 
hørte rapporter og sange fra alle lan-
dene, og det er altid inspirerende. Det 
var også spændende at høre om tiden 
i det tidligere Sovjetunionen. Det var 
jo først efter regimets fald, at det blev 
tilladt at holde 

søndagsskole her, fortæller Bjarne 
Gertz Olsen, der også var med. Stefan 
fra Slovakiet og Karolis fra Litauen blev 
nyvalgt til bestyrelsen.

Temaet for konferencen, der afholdes 
hvert tredje år, var ’Broer’ - hvad det kan 
være, og hvorfor det er nødvendigt at 
bygge broer. Der var også teamwork for 
deltagerne, hvor de skulle bygge en bro 
af træstykker uden brug af værktøj. Fordi 
landene er så forskellige og har meget 
forskellige traditioner for, hvor meget 
man gør for børnene, så er det altid inte-
ressant at udveksle erfaringer på kryds 
og tværs – hvilket i sig selv bygger broer.

I løbet af ugen kom Lucy Moore, grund-
læggeren af Messy Church, og undervi-
ste om konceptet, som DFS står for at 
udbrede i Danmark. Hun fortalte også 
om Godly Play, og Carsten Hjorth Pe-
dersen fra Kristent Pædagogisk Institut 
havde fire undervisningstimer ud fra 
konferencens tema. Den lokale biskop 
var også forbi for at undervise, og den 
afsluttende gudstjeneste stod pastor 
Saulius og Bjarne for i fællesskab. Anna 
fra Polen fortalte om søndagsskolebe-
vægelsen, som hun er ved at skrive en 
ph.d. om.

European Lutheran Sunday School Association 
(ELSA) er et samarbejde mellem søndagsskoler 
i 14 europæiske lande, primært Østeuropa, der 
blev oprettet i 1996. Murens fald havde gjort 
erfaringsudveksling aktuel, da søndagsskole-
arbejdet havde været forbudt kommunistiske 
regimer, nogle steder i 70 år.  
Se også facebook.com/sundayschoolmovement

NYE BROER MELLEM 10 
EUROPÆISKE LANDE

INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Deltagere fra 10 europæiske lande i den evangelisk-lutherske kirke i Kaunas.

Konference i Litauen gav mulighed for at udveksle 
erfaringer på kryds og tværs



Tog hele jorden rundt
Det har været et fantastisk sommer-
lejrvejr i år. Også på Viggahus, hvor DFS 
Hovedstaden tog på jordomrejse. En dag 
kom de til Uganda, hvor plastik og skrald 
kan laves til øreringe, bolde og meget 
mere. ’Jebale’, siger de. Det er ’sejt’ på 
luganda. En anden dag blev der fortalt 
om børn i verden, der bliver mobbet og 
det, der er værre, fordi de er kristne.

Tryl med vand
’Jesus gør undere’ er en ny bog, hvor 
børnene skal male siderne med vand 
for at få billederne frem. Samtidig hører 
de om Jesus’ forskellige undere. Når bil-
lederne tørrer, forsvinder farverne igen. 
En sjov aktivitetsbog til de mindste.

ARKITEKTRÅDGIVNING 
VED NYBYG, OMBYG & 
TILBYG

PETER HÅLAND JEPPESEN
Arkitekt, cand. arch

T: 42 74 92 20
M: phj@haalandark.dk
www.haalandark.dk

Nye maletegninger
Vidste du, at arkitekten Peter Håland 
frivilligt har lavet de populære ma-
letegninger til Kirkefrø 1 og 2? Nu 
har han også lavet nye tegninger til 
Børnefrø 1 som en gave til DFS. Klub-
ber og kirker med login til disse bøger 
kan downloade dem alle sammen 
online.

KALENDER
6.-7. oktober: 
Gospel-kids Festival, 
Nexø 
gospel-kids.dk

27. oktober 
Messy Church inspirationsdag, 
Hammerum missionshus 
messychurch.dk

15.-17. november: 
Godly Play kursus, 
Emmaus Kursuscenter 
godlyplay.dk

25. januar 2019: 
Messy Meet-up, 
Vejle

26. januar 2019: 
Messy Church konference, 
Lukas-Skolen, Vejle 
rod.messychurch.dk

 
Læs mere på 
soendagsskoler.dk 

18  |  19

NOTER

KIRKEÅRETS HØJTIDER (MATT 4,1-11)

FASTELAVN: JESUS FASTER I ØRKENEN



  

Af Anette Ingemansen 
Voxpop

Mira, Ida, Mia og Levi på sommerlejren på 
Lærkereden ved lige præcis, hvad der er deres 
yndlingssang blandt de mange kristne sange, 
der er for børn.

Levi nævner sangen ”Jeg går på livets vej”.
- Der er ikke ret mange sange, man synger om 
livets vej, siger han snusfornuftigt. Han ved 
lige, hvor han skal finde de kristne sange.
- På YouTube. Det er verden, siger Levi.
Mira fremhæver sangen ”Hvis jeg løber til 
verdens ende”.
- Det er godt at vide, at Jesus kommer, selv 
om vi er faret vild, fortæller Mira, der hører 
sange på DVD eller YouTube.

Ida er mest til DVD, og hun elsker at synge 
”Min hverdag er fyldt med sang og leg”.
- Melodien gør mig glad, hvis jeg en dag er 
trist, siger Ida.

Mia er helt skudt i sangen ”Kongebørn”.
- Sangen er god, og melodien er god, fortæller 
hun.

Alle børn nikker til, at når de kommer hjem 
fra sommerlejr, så synges de sange, de har 
hørt på lejren.
- Sangene sidder lige i hovedet, man kan ikke 
lade være, forklarer Levi.

Ida er 11 år, Mira er 9 år, så er der Mia på 7 år og Levi på 10 år.

Sorteret 
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SANGENE SIDDER LIGE I HOVEDET
Fire børn ved lige præcis, hvad der er deres favoritsang


