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Vi har brug for dig!
Frivillighed er et super vigtigt og altafgørende element i DFS. 
Uge efter uge er der frivillige, som bærer med på vores mission 
om, at flere børn i Danmark skal høre om Gud. Det er frivillige, 
som giver af deres tid og energi i klubber og på lejre, på bibel-
camping, i kredsbestyrelser og i landsudvalget.
Uden alle de frivillige kunne det slet ikke lade sig gøre at have 
et arbejde som DFS. Hvis vi kun var i kontakt med de børn, 
som konsulenterne når at være i kontakt med, så kom vi ikke 
langt.

Derfor er frivillighed også blevet et af de kommende års fokus-
områder i hele organisationen. Hvad kan vi som organisation 
gøre for at inspirere til at fastholde og tiltrække frivillige? Hvad 
er det, der motiverer til frivillighed i DFS? Hvad kan vi gøre på 
landsplan? Hvad kan kredsene gøre? Og hvad kan vi gøre helt 
lokalt? Det er det overordnede udgangspunkt på frivillighed 
som fokusområde, der gerne skulle pege på, hvorfor DFS er det 
fedeste sted at være frivillig. Vi har brug for alle mulige slags 
frivillige, der bærer med på vores formål. Derfor har vi også 
plads til dig!

STEEN MØLLER LAURSEN
Landsleder i DFS

Velkommen til nye klubber!
Vollsmose Kirkes Børneklub
Messy Church Lemvig Bykirke

Vi er nu 307 klubber i DFS.



DFS’ NYE JULEVIDEOER

23. november blev den første af en lang række videoer om den 
kristne tro for børn lanceret. I adventstiden vil der blive præ-
senteret en ny video 9 dage før hhv. hver adventssøndag og ju-
leaften. Det er håbet, at klubledere og forældre viser videoerne 
til børnene mellem 4 og 11 år. Videoerne er sjove, men giver 
samtidig anledning til refleksion for både børn og voksne.

Ud over julevideoerne vil der senere komme videoer om andre 
højtider. Der er også lagt 15 sange til legestuer i støbeskeen 
samt videoer med Jesu undere til juniorer. En vigtig satsning er 
videoer om svære spørgsmål som mobning, sygdom og skils-
misse. Alt sammen ud fra en kristen tilgang, som klubledere og 
kirker kan bruge i børneklubben eller for minikonfirmander.

Senere vil der komme videoer, der skal inspirere ledere til at 
fortælle om troen til børnene på en spændende måde, fx ved at 
vise praktiske eksempler på levende fortælling og maletegnin-
ger. Se links til julevideoerne på soendagsskoler.dk

HJÆLP TIL 
FREMSTØD
I november har DFS sendt fire forskel-
lige klistermærker ud til klubberne, 
som de kan bruge til fx fremstød eller 
små gevinster. Samtidig er der lavet nye 
keyhangere med DFS’ logo i to forskel-
lige farver. Meningen er, at både børn og 
ledere kan gå med den og dermed vise, 
at man er stolt af sin klub. Klistermær-
ker er gratis, mens keyhangerne koster 
kostprisen, 8 kr. Begge dele kan bestil-
les på reklame.soendagsskoler.dk

De fem julevideoer handler om hhv.

• 1. søndag i advent: Den største gave
• 2. søndag i advent: Englene
•  3. søndag i advent: Julelyset
•  4. søndag i advent: Jesus’ stjerne
•  Juleaften: Juletræets pynt.

Keyhangeren fås både i 
violet og denne arktiske 

blå og er med smart 
sikkerhedssplit.

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

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



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 88 677.

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

INDSAMLING

Ny Evigglad
Evigglad-bilerne kører mange kilometer 
hvert år for at hjælpe til ved opstart af 
nye klubber, fremstød og byfester. Da den 
gamle bil ikke overlevede syn har en ny 
vogn nu fået Evigglad-folien på. Man kan 
støtte projekt Evigglad, så endnu flere børn 
i Danmark kan møde Jesus igennem sjove 
events og evangelisation i børnehøjde, på 
stoet.soendagsskoler.dk

3.361.284 kr.
1. november modtog DFS et brev fra DUF 
ventet med længsel og spænding. Doku-
mentationen, DUF-klubberne havde sendt 
ind for sidste år, havde DUF tjekket og 
godkendt. Og det takket være frivillige, 
der bruger tid på kontingentkvitteringer, 
børnerådsmøder, etc. Vi er taknemmelige 
for DUF og de frivilliges indsats, der gør 
den flotte støtte mulig.

Det er langt fra alle klubber, der er DUF-klubber eller opfylder kravene, men 
2.306 medlemmer under 30 år gav tilskud på 2.144.331 kr., 108 lokalforeninger 
udløste 1.123.221 kr. og endelig var der en refusion på 26.566 kr. for internatio-
nale udgifter. Dertil kommer en restfordeling på 67.166 kr., da DUF har beslut-
tet, at hele DUFs andel af udlodningsmidlerne skal fordeles hvert år.

Forbøn er også en gave
Også i år har vi sendt bedelister ud til DFS’ 
klubber. Som sidste år er det en kalender 
med udstanset hul, så den er lige til at 
hænge op. Forbønnen betyder meget, både 
for de ansatte, men også for ledere og børn 
i klubber og på lejre, og DFS vil gerne gøre 
det let at give en gave på denne måde. 
Derfor kan bedekalenderen downloades på 
boen.soendagsskoler.dk

GAVE-STATUS

2018
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1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

MÅL 
FOR 
2018

1.859.322 KR.

De 1.859.322 kr. er indsamlet 
fra 1/1 - 31/10 2018
TAK for enhver gave!

stoet.soendagsskoler.dk 
MobilePay: 88 677
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TEMA: DER ER BRUG FOR MIG!

VI VIL APPELLERE TIL EN 
BRED GRUPPE AF FRIVILLIGE

Af Anette Ingemansen 
Interview

DFS har et særligt fokus på situationen 
omkring de frivillige.
- DFS’ eksistens afhænger af de frivil-
lige. Uden deres indsats for at fortælle 
børnene evangeliet, ville der ikke være 
noget DFS, erklærer landsleder Steen 
Møller Laursen.

DFS har nedsat en arbejdsgruppe, der 
skal komme med initiativer, som skal 
øge antallet af frivillige. På landsplan 
falder antallet af klubber og frivillige.
- Der er forskellige årsager til, at det er 
en udfordring at finde frivillige. Nogle 
steder kniber det med ressourcerne. 
Det kan være mindre IM-fællesskaber, 
hvor der ikke er så mange at trække 
på. Andre steder kommer der mange i 

et IM-fællesskab, men her er udfordrin-
gen, at man tænker, at der nok er nogle 
andre, som tager opgaven som frivillig, 
forklarer landslederen.
- Der er også de steder, hvor de er en til 
to ledere i en klub, men sukker efter et 
par stykker mere til at klare opgaverne.

Landslederen ville gerne have, at 
flere mænd følte sig tiltrukket af 
rollen som leder i DFS.

Mangel på frivillige gør det til et opprioriteret fokusområde



TUREN GÅR TIL

SANG- OG MUSIKLEJR  2019 

sangogmusiklejr.dk

 30. juni - 5. juli
 Grejsdalens Efterskole, Vejle 

Tilmeldingen åbner tirsdag 
den 19. februar 2019 kl. 12

Tænke ud af boksen
Der er også mange steder, hvor det 
står godt til på frivillighedsområdet.
- Årsagen kan være, at der er over-
ensstemmelse mellem behov og res-
sourcer. Ledergruppen har det godt 
med hinanden, kender hinanden og 
har omsorg for hinanden, siger Steen 
Møller Laursen.

Han kommer lidt mere ind på nogle 
af de områder, som DFS har fokus på 
i indsatsen for at få flere frivillige.
- En typisk leder i børneklubben er 
en kvinde, som er i 30’erne eller i 
40’erne. Hun gør et stort og godt 
arbejde. Hvordan kan vi tiltrække en 

ny gruppe af ledere, som vi normalt 
ikke appellerer til? Jeg tænker på, 
hvordan vi kan få flere mænd en-
gageret. Lige nu står der kvinder på 
meget af det, der foregår i DFS.

Vi skal tænke i måden at lave klub-
ber på. Kan vi gøre det på en anden 
måde, som udfordrer en anden grup-
pe af mennesker til at blive frivillige i 
DFS, spørger landslederen.

På hjemmesiden er der et tema om frivillighed.  
Her kan der læses om:
- samtaleidéer til ledersamling
- artikler
- hvilke kompetencer, man får som leder
- frivillighedsbevis til ungledere
- interessante fakta om frivillighed.

frivillighed.soendagsskoler.dk
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TEMA: DER ER BRUG FOR MIG!

DET SKAL VÆRE 
MENINGSFYLDT

Af Anette Ingemansen 
Interview

Forudsætningen for at engagere nye 
frivillige i en opgave og opmuntre frivil-
lige, der har haft en opgave i et stykke 
tid, er, at der er en person, som kan 
lede de frivillige.

Det mener Rie Skårhøj, der arbejder 
med frivillighed i ledfrivillige.dk. Hun 
er 42 år, sociolog, forfatter, chefkonsu-
lent og foredragsholder og bor med sin 
familie i Vanløse.
- Det er vigtigt, at der er en leder eller 
koordinator, som tjener de frivillige, så 
de bedst kan løse den opgave, som de 
har sagt ja til, forklarer Rie Skårhøj, der 
nævner tre punkter, hvordan man kan 
motivere frivillige.

1: Fællesskab
At være sammen med andre om opga-
ven er det første, Rie fremhæver.
- Fællesskabet er typisk afgørende for 
en frivilliges engagement. Det kan godt 
være, at der kun er brug for en eller to 
til en opgave, men det er meget hyg-
geligere at være tre eller fire. Hvis man 
har et fællesskab, er det nemmere. 
Hvis man ikke kan komme en dag, så 
har man ikke dårlig samvittighed, for 
man ved, at der er nogle andre.

Rie Skårhøj står bag hjemmesi-
den ledfrivillige.dk, hvor der på 
forsiden bl.a. er link til et gratis 
ressourcekatalog.

Rie Skårhøj ved, hvad der motiverer 
frivillige til at gå ind i en opgave



1. SØNDAG I ADVENT BEGYNDER 
KIRKEÅRETS 1. TEKSTRÆKKE
... og så er det tid til at åbne Kirkefrø 1!

Vil du formid-
le evangelie-
teksten i 
børnehøjde, 
så bestil ma-
terialet, som 
videoen her 
fortæller om. 
Inspiration, maletegninger, baggrund, 
fortællinger og meget, meget 
mere - til hver eneste 
evangelietekst.

             Se det i praksis på
kirkefroe.soendagsskoler.dk

1

Bestil U13 
på blr.dk

Gå på 
opdagelse 
i Bibelen 
sammen
med mig!

2: Spændende opgaver
Det næste, Rie Skårhøj trækker 
frem, er den opgave, som man vil 
spørge den frivillige om at blive en 
del af.
- Det handler om, at den frivillige 
synes, opgaven er spændende. Hvad 
er det for en opgave, den frivillige 
skal lave? Er opgaven en, som den 
frivillige kan udvikle sig selv gen-
nem? Opøve nye kompetencer for 
eksempel? Er det noget, der giver 
den frivillige noget personligt, hvor 
man kan give noget til andre? Er det 
en opgave, som er en del af en større 
sammenhæng? spørger hun. Vi skal 
tænke ud af boksen med opgaven, 
og hvem der vil kunne passe til den 
opgave.

3: Mening
Rie Skårhøj fremhæver et tredje 
punkt.
- Det er vigtigt, at den frivillige 
kan se formålet med en opgave, 
forklarer Rie Skårhøj. Man kan ikke 
tage for givet, at frivillige husker 
vigtigheden af det, de laver, så for-
målet med projektet skal gentages 
med jævne mellemrum. Fortæl de 
frivillige, hvorfor det, de laver, er 
meningsfyldt.

Bliv inspireret sammen
Hun har flere tips til, hvordan man 
kan opmuntre frivillige, der har været 
i gang med en opgave et stykke tid.
- Det er en god idé at invitere hele 
frivilliggruppen, og ikke bare en en-
kelt fra gruppen, med på et kursus. 
Når gruppen af frivillige tager af sted 
sammen, kan de snakke sammen 
om det, de oplever, og i fællesskab 
blive inspireret og motiveret, forkla-
rer Rie Skårhøj.
- Man kan også invitere gruppen af 
frivillige på en inspirationstur til en 
anden kirke eller klub, hvor de også 
arbejder med den samme opgave. 
Man kan også byde de frivillige på 
lækker mad og så tage helikopter-
blikket på og fokusere på arbejdet 
i et større perspektiv. I hverdagen 
kan samtalen mellem frivillige blive 
så opgavefikseret, og det kan blive 
kedeligt i længden.

Messy Church Konferencen 26. 
januar er oplagt at tage med på som 
ledergruppe. Man behøver som klub 
eller kirke ikke nødvendigvis være 
engageret i en Messy Church for at 
få en masse ud af dagen. Se værk-
steder og meget mere på  
rod.messychurch.dk
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TEMA: DER ER BRUG FOR MIG!

FAMILIER STÅR BAG EN 
BØRNEKLUB I NØRAGER

Af Anette Ingemansen 
Reportage

Klokken er kvart over to, og glade 
børn vælter ind af døren til FDF-huset 
Skrænten i Nørager i Himmerland. 
Snart sidder 18 børn omkring et langt 
bord og guffer hjemmebagte boller i 
sig, mens lederne Anja Sloth og Helle 

Ladegaard summer omkring dem og 
hører til, hvordan de har haft det siden 
sidst.
- Børneklubbens navn er ”Banditterne”, 
og det passer meget godt til nogle af 
drengene, som i en periode har lidt 
svært ved at sidde stille på stolene, 
mens Anja fortæller om David og Saul.
Bagefter er der forbavsende stille, 

mens de giver sig i kast med dagens 
aktivitet, som er at lave kongekroner 
og hjerter.

Et familieinitiativ
Børneklubben i Nørager har lige taget 
hul på andet år, og der kommer 18 børn. 
De fleste af dem kommer fra hjem, som 
ikke bruger kirken så meget.

Børnene i Nørager skal ikke snydes for evangeliet  
og det har to hold forældre gjort noget ved



- Vi har startet børneklubben, for at 
børnene i Nørager skal høre evange-
liet. Det er ikke så meget for vores 
egne børn, som får meget evangelium 
derhjemme, og hver anden uge kører 
vi dem til en børneklub i en naboby, 
fortæller Anja Sloth. Hvis ikke vi star-
tede en klub, blev der intet tilbud for 
børnene i byen.

Hun tog initiativ til klubben sammen 
med sin mand, Moses.
- På et tidspunkt havde jeg overskud 
til noget mere. Vores to ældste var 
begyndt i skole, og de to mindste var 
blevet lidt større. Det var oplagt at lave 
en børneklub, hvor børnene i skolen 
kunne invitere deres venner med, siger 
Anja, som sammen med Moses og Helle 
er ledere.

Klub hver 14. dag
Helle og hendes familie er den anden 
børnefamilie, som sammen med Anjas 
familie knytter til ved det lokale Indre 
Mission i Nørager. Helle stod klar med 
hendes hjælp, da Anja og Moses for-
talte, at de ville lave en børneklub.
- Jeg havde lyst til at give en hånd, 
for jeg kunne se, at de havde brug for 
nogle hænder, når de gik i gang med 
det projekt, fortæller Helle. Jeg vidste, 

at vores børn ville komme til at bruge 
klubben.

Børneklubben samles hver 14. dag, og 
det er en bevidst satsning.
- Der er ikke det samme pres på, som 
hvis vi holdt det hver uge. Det kræ-
ver forberedelse at holde børneklub, 
forklarer Anja. Helle er også glad for 
ordningen.
- Det passer bedre ind i vores familie, 
at jeg har en lederopgave hver 14. dag, 
siger Helle, der kan mærke en tydelig 
forskel på nu, og dengang de gik i gang 
med børneklubben.
- Det var hårdt at komme i gang, for vi 

skulle have skabt nogle rutiner i børne-
klubben, og vi skulle lære børnene at 
kende.

Så børnene husker evangeliet
Anja og Moses har deres fire børn med, 
og Helle har familiens tre børn med.
- Mine to mindste er for små til børne-
klubben, så jeg har brugt en del krudt 
på at holde styr på dem, forklarer Helle, 
der hjælper til med bagværk og forskel-
lige aktiviteter.
Det er Moses og Anja, der står for for-
kyndelsen i klubben.
- Med fire børn er det svært at finde tid 
til personlig bibellæsning, så det giver 
mig rigtig meget, når jeg skal forberede 
en bibeltekst til børneklubben.
- Jeg tænker meget over, hvordan 
jeg får fortalt evangeliet, så børnene 
husker det og tager det med sig resten 
af deres liv, siger Anja, der leder og 
fordeler opgaverne. Blandt andet har 
hun uddelegeret det administrative til 
Moses, som har god erfaring med det.
Hun er rigtig glad for den støtte, hun 
får fra DFS-konsulenten i området og 
forældrenes opbakning.
- Den største glæde ved børneklub er, 
når jeg kan mærke, at børnene forstår, 
at Gud elsker dem, slutter Anja Sloth.
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Tip:

•  Kender I et par børnefamilier, 
og er der ingen klub i området, 
så prøv at sætte dig sammen 
med dem og tag en snak om, 
hvad der skal til, for at der kan 
komme en lokal klub.

•  Kan/vil de selv i fællesskab?

•  Skal der kontakt til en 
konsulent for sparring?

•  Skal Evigglad komme og 
hjælpe?

•  Kan kredsen byde ind med 
relevante kontakter?

•  Tænk selv videre …



NY KONSULENT

MORTEN ER  
NY KONSULENT

1. november begyndte Morten Nør-
gaard i sin nye stilling, der skal sikre 
et mere sammenhængende forløb for 
børnene på øen.
- Netop det at bygge bro mellem børne- 
og teenarbejdet hænger frygtelig godt 
sammen, fortæller Morten. Det er godt 
at tænke organisationerne sammen, 
så barnet i børneklubben naturligt går 
videre over junior- og teenklubben til 
ungdomsarbejdet.

100 % dedikeret
Den nye stilling er skræddersyet til 
dette med 75 % i DFS og 25 % i IMU. 
Det er håbet, at satsningen bidrager til, 
at de yngste og unge lærer Gud bedre 
at kende og holder fast i ham. Og det er 
Morten 100 % dedikeret til.

- Her første arbejdsdag glæder jeg mig 
til at komme ud og se alle lederne, 
børnene og præsterne, siger Morten 
begejstret. Jeg ser frem til at lægge 
en arbejdsplan og er faktisk allerede 
booket til de første møder.

Det er vigtigt for den nye konsulent, 
at de frivillige har det godt, og at de 
vokser med deres opgave. Den nye 
konsulent har bemærket, at DFS har 
nogle gode materialer, og dem vil han 
også gerne være med til at udbrede på 
Bornholm, hvor hans kone oprindeligt 
er fra.
Bettina, Mortens kone, fik hurtigt ar-
bejde som sosu-assistent i hjemmeple-
jen i Allinge. Parrets to børn er tilmeldt 
en lokal institution efter at være blevet 

passet af bedsteforældrene den første 
tid. Familiens boligsituation kom 
heldigvis også hurtigt på plads med et 
nedlagt landbrug med stor have lige 
uden for Rønne.
- Det eneste, jeg nu mangler, er et sted 
at gå på jagt, ler Morten, der glæder sig 
over, at en ny spændende hverdag som 
konsulent er startet.

25. november var der velkomstfest for 
den nye familie i Rønne IM, hvor der bl.a. 
var indslag med de lokale Gospel-kids 
og IMU, kagemand og tryllenummer ved 
Morten selv, der er meget erfaren udi 
tryllekunsten. De to glade landsledere 
for hhv. DFS og IMU deltog selvfølgelig 
også.
 

Da flyttemanden lod vente på sig, 
måtte Morten ty til et alternativt 

skrivebord de første arbejdsdage.

NY KONSULENT

DFS og Indre Missions Ungdom (IMU) 
er gået sammen i ny fælles satsning på 
Bornholm



FRA LEDER TIL LEDER

Kredsformand Birgit Forum serverer 
lagkage til Jelling Børneklub, mens de 

planlægger næste halvårs program

I Vejlekredsen har de fået en rigtig god 
idé. Til kredsgeneralforsamling har 
de haft et punkt med klubinspiration. 
Problemet var bare, at klubledere har 
svært ved at rive en ekstra aften ud 
af kalenderen. Derfor kom der ikke så 
mange ledere.

- Klublederne er jo nødt til at mødes for 
at planlægge program, fortæller Birgit 
Forum, der er kredsformand i Vejlekred-
sen. Hvis vi kunne lave et arrangement 
med noget inspiration, og lederne så en 
del af tiden planlægger næste halvårs 
program, så er det ikke ekstra aften. De 
skulle alligevel mødes.

Idéen blev fremlagt på en kredsgene-
ralforsamling i 2014 af Peter Frank, 
viceskoleleder på Bøgballe Friskole, 
som samtidig tilbød, at arrangementet 
kunne holdes på skolen. De havde alle 
faciliteter til rådighed: printer, kopima-
skine, trådløst internet og computere. 
Det har de gjort en gang om året lige 

FÆLLES PLAN-
LÆGNING GIVER 
BONUS I VEJLE

siden, hvor kredsbestyrelsen servicerer 
med pålægskagemand, lagkage og slik.

Forum for fælles info
Britta Bank Møller er konsulent i bl.a. 
Vejlekredsen. Det er en stor fordel for 
hende at komme og møde flere på én 
gang.

Kredsbestyrelse havde svært ved at samle 
klubber, men så fik de en idé …

- Det er et virkeligt godt arrangement, 
siger hun, der både i år og sidste år 
holdt oplæg for lederne, og kredsfor-
manden supplerer:
- I 2017 brugte vi tid på at snakke ved-
tægter. Her i 2018 var det persondata. 
Jeg står ikke og fortæller en masse, 
men går rundt og spørger, om de er 
kommet i gang med at få styr på per-
sondata, fortæller Birgit, der ser flere 
fordele i mødet.
- Den personlige kontakt med klub-
berne er rigtig god, særligt i en kreds 
som vores med 28 klubber.

Klubberne sparrer indbyrdes
Til den fælles inspiration er klublederne 
på forhånd bedt om at fortælle om 
noget, der er lykkedes og fungerer, el-
ler ikke er lykkedes, så de kan få hjælp. 
Her deler de viden: Hvem hjalp jer med 
det? Hvilke taler har I haft? og to junior-
klubber har efterfølgende planlagt at 
mødes, slutter kredsformanden, der 
gerne vil give den gode idé videre til 
andre kredse.

Sådan gøres det!

 19.00-19.10  Indledning og 
præsentation

19.10-19.30   Inspiration fra 
gæsteunderviser

19.30-20.00  ”Det har vi haft 
succes med!”

20.00-22.00  Individuel 
planlægning i egen 
klub i eget lokale.

Kredsens bestyrelse sørger for
kaffe/te og kage undervejs.
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TÆLLER
Og hver eneste bliver fyldt med høj faglighed, givende 
øjeblikke, fantastiske venner oooog Gud tæt på.  
Woop woop, ja tak dér!
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HVAD LAVER DFS I INDIEN?
• Siden august 2012 har DFS 
haft en projektindsamling, 
der er gået til Christu 
Suda Communications & 
Ministries (CSCM) og deres 
søndagsskolearbejde i 
Indien.

• Flere gange årligt har 
Bjarne Gertz Olsen rejst 
derud med et tæt pakket 
program for at sparre med 
og holde seminarer for 
præster, søndagsskoleledere 
og forældre.

• I dag er der over 
100 søndagsskoler i et 
traditionelt stammeområde.

• Klubber opfordres til at 
støtte og fx samle ind til 
bibler til børnene.

• Indre Mission har 
sideløbende med DFS’ 
projekt støttet et børnehjem 
i samme område.

• Det er aftalt, at arbejdet 
både med søndagsskolerne 
og børnehjemmet skal være 
selvfinansieret senest i 
2025.

Se mere på  
indien.soendagsskoler.dk
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DFS HJÆLPER SØNDAGSSKOLER I INDIEN

Mary har i flere år været søndagsskoleleder i Gudipadu i Indien. 

MARY LADER SIG IKKE 
SLÅ UD OVER LIDT STØJ

Af Anette Ingemansen 
Interview

Mary er en spinkel indisk pige på 19 år, 
men hun forstår at skabe ro blandt bør-
nene, når der er søndagsskole i Indien. 
Hun lader sig ikke slå ud, fordi nogle af 
drengene støjer og driller hinanden.
- Det er lidt udfordrende, men de er jo 
nogle dejlige børn, siger Mary, der har 
arbejdet som frivillig i søndagsskolear-
bejdet i flere år.

- Jeg har selv gået i søndagsskole, og jeg 
vil gerne fortælle evangeliet til børnene.

Hun har lige holdt søndagsskole og kig-
ger kærligt på nogle af børnene.
- Jeg kan mærke, at det gør en forskel, 
at de hører om Jesus. De er glade og kan 
lide at synge kristne sange, fortæller 
Mary.



BØGER TIL JUL
Materialer gør det lettere at være leder

Ledervejledninger og hjælpemidler viser forskel-
lige måder at fortælle bibelhistorie for alders-
gruppen 0 år til 6. kl. Julen er en oplagt anledning 
til at uddele særligt de billigere materialer til 
børn og forældre.

Gå på opdagelse i GT
10 sider + 5 folde ud-sider
149,95

Læs beretninger fra Det Gamle 
Testamente, mens børnene 
leder i de vrimlende tegninger, 
hvor bestemte ting skal findes. 
Både hjemme og i klubben kan 
udfordringerne bruges som 
springbræt til en dybere samtale 
med børnene. Findes også med 
NT.

Læs og leg juleevangeliet
16 sider
20,-

Hæfte med tegneserier og 
aktiviteter om julen. Via idéer 
til julepynt, opgaver, labyrinter 
osv. følger vi Jesus fra fødsel til 
flugten til Egypten. Op til 50 % 
mængderabat.

24:12
48 sider
49,95

Et magasin med refleksioner til 
julens dage, interviews, idéer 
og en masse andet, der hjælper 
os til at sætte julens budskab i 
fokus midt i en travl december. 
Op til 50 % mængderabat.

5 trin for troen
120 sider
99,95

DFS er medudgiver af et 
nytænkende materiale til 
forældre med hjemmeboende 
børn. Bogen giver lavpraktisk 
hjælp og inspiration til at 
få familietid med Gud til at 
fungere. Teknikken er afprøvet 
i praksis og den intuitive 
metode fungerer faktisk. DFS 
har desuden lavet nogle af de 
tilhørende ressourcer, som kan 
hentes på familiearbejde.dk

Små gaveartikler kan bruges til jul
Fx et sødt krammefår (75,-), LED-lys med julemotiv 
(65,-), krybbe i træsnit (35,-) og lysengle (65,-). 

Se selv flere ting i kategorien ”Ting og sager” 
i højre side på materialer.soendagsskoler.dk

MATERIALER TIL TIDEN



Digital Demens
392 sider
299,95

Hvad sker der ved vor tids forbrug 
skærmtid? Bogen er klog og 
lettilgængelig og lover at forandre 
læserens forhold til digitale 
medier, idet den fortæller, hvordan 
skærmtid går ud over både hjerne, 
indlæring og koncentration. Bogen 
er selvskrevet til lederbiblioteket.

De mange sider går hurtigt pga. 
et let og flydende sprog. Bogen 
fornægter ikke de positive sider ved 
medierne, men giver dig en viden, 
som hjælper dig til at beskytte 
børnene mod de negative effekter 
af overdreven skærmbrug.

ANDAGT

Vi kender alle historien om Moses, der ved den brændende 
tornebusk får besked på at lede Israels børn ud af Egypten. I 
begyndelsen var han bare ikke meget for det. 
- Undskyld mig, Herre, send dog en anden! sagde han direkte i 
2 Mos 4,13.
Sådan kan vi også føle, hvis vi står over for en opgave, vi får til-
delt. Er der ikke andre, der er mere oplagte? Vi ved samtidig, at 
Moses klarede opgaven i sidste ende, og den dag i dag er Moses 
en helt og et forbillede. Hvis vi på samme måde påtager os en 
opgave, stor eller lille, så kan vi heller ikke vide, hvordan fremti-
den ser ud, hvor mange, der er blevet rørt af vores tjeneste.

Men dengang, for mange år siden, havde Moses aldrig set sig 
selv som frivillig. Han var familiefar og havde travlt med sit ar-
bejde som fårehyrde. Så melde sig i arbejdet med Israels børn, 
det passede ikke lige.
- Hvem er jeg, at jeg skulle gå til Farao og føre israelitterne ud 
af Egypten? spørger han (2 Mos 3,11). Han troede tydeligvis ikke 
på sig selv. Heller ikke på sine egne evner. Heldigvis fulgte han i 
sidste ende sit kald, efter at have fået støtte af sin bror Aron.

Så hvis du mærker kaldet til en opgave, så ved du, at du er den 
rette. Gå derfor frimodigt til opgaven, søg den hjælp og støtte, 
du har brug for, hos andre mennesker ‒ og Gud vil udruste dig.

Henrik Torrier Nielsen
Kommunikationsmedarbejder i DFS

bed for ...
• at de mange frivilliges arbejde, bibelhistorier og det, at de er rol-

lemodeller, gør, at børn og juniorer får et møde med Jesus.
• at flere mænd må få øjnene op for rollen som frivillig og at flere 

generelt må se arbejdet som det vigtigste for kirkens nutid og 
fremtid.

• at nye klubber må vokse frem, båret af lokale frivillige, og at de 
frivillige i DFS må blive velsignet og udrustet til deres opgaver. 
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HVEM ER JEG, 
AT JEG SKULLE …



Alle 300+ klubber fik i november 
tilsendt et nyt hæfte, så lederne kan 
få snakket om vision, mission og 
værdier i DFS. Vision og mission blev 
formuleret for et par år siden. Her 
blev det gjort tydeligt, hvad DFS er 
sat i verden for. Visionen er nemlig 
den drøm og pejlemærke, som alt 
arbejdet ultimativt skal dømmes på: 
Danmarks børn skal høre om Gud.

Missionen
Missionen fortæller så, hvordan vi 
konkret vi nå hen imod målet: Via 
inspiration til lederne. For år tilbage 
hed konsulenterne ”børnekonsu-
lenter” og deres virke var i høj grad 
målrettet børnene. De senere år er 
der sket et skifte, hvor fokus mere 
og mere er på de frivillige ledere. 
Lidt karikeret fortalte en børne-
konsulent 10 børn en bibelhistorie, 
og i dag inspirerer konsulenten 10 
ledere til hvordan lederne hver især 
kan fortælle 10 børn bibelhistorie. 
Sådan når vi længere ud.

Tre værdier
Landsudvalget har i 2018 haft en 
del snakke om, hvilke værdier, der 
kendetegner DFS.

- Det nytter ikke så meget, at 
ledelsen snakker om de her ting, 
hvis ikke det samtidig kommer ud 
i alle krogene, forklarer landsleder 
Steen Møller Laursen. Derfor fik vi 
den idé at sende en række arbejds-
spørgsmål ud i klubberne. Håbet er, 
at spørgsmålene aktivt kommer i 
spil til ledermøder eller at børnene 
fx inddrages i snakken ved børne-
rådsmøder.

Der er blevet sat ord på tre konkrete 
værdier, og først og fremmest øn-
sker vi at fremme, at hver enkelt er-
farer sig som skabt, villet og elsket 
af Gud. Den enkeltes værdi grunder i 
skabelsen, i at være den, man er, og 
ikke i det, man præsterer.

Før vi kan trives, vokse og åbne os i 
fællesskabet, er tryghed i relationer 
nødvendigt. Endeligt mener vi, at vi 
skal skabe rum, hvor der er plads til 
alle, både blandt børnene og internt 
i lederflokken.

Snak selv om spørgsmålene, 
der kan findes i hæftet under 
Om DFS på soendagsskoler.dk

KLUBBER OPFORDRES TIL AT 
SNAKKE OM DFS’ VÆRDIER

VÆRDIER

Nyt hæfte italesætter det, der betyder noget i organisationen

VISION 
 · DANMARKS BØRN SKAL HØRE OM GUD

MISSION 
 · VI VIL INSPIRERE TIL, AT FLERE BØRN 
I DANMARK SKAL HØRE OM GUD

VÆRDIER
  · AT SE DEN ENKELTES VÆRDI
  · AT BYGGE TRYGGE RELATIONER
  · AT VÆRE RUMMELIGE FÆLLESSKABER

ET OPLÆG TIL EN SNAK OM DET, DER BETYDER NOGET I DFS !
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Årets event allerede i januar
Alle ledere opfordres til at komme til 
Messy Church Konference 26. januar på 
Lukas-Skolen i Vejle. Konferencen er 
målrettet alle, der enten er engageret 
i en eksisterende Messy Church, som 
overvejer, om det skulle være noget, eller 
som bare er nysgerrige på de principper 
i konceptet, der også kan bruges i andet 
arbejde. For 300 kr. kan man bl.a. høre 
stifteren, Lucy Moore, og vælge to af de 
seks værksteder, man kan læse mere om 
på rod.messychurch.dk

Glædelig verdens 

største fødselsdag!

Kun ét kursus i 2019
Normalt holdes to årlige kurser i Godly Play, 
men til næste år er det ene henlagt som 
efteruddannelse på Folkekirkens Uddannelses- 
og Videnscenter. Derfor er det en god idé at 
reservere 14.-16. november i god tid. Læs mere 
om bibelformidlingsmetoden på godlyplay.dk

Sangglade i gavehumør
Til Syng den igen, arrangementet, hvor man 
synger de gode, klassiske sange og salmer, har de 
god tradition for at samle ind til Søndagsskolerne. 
39.703,50 beløb det sig til i år, heraf 14.605,- via 
MobilePay. Det fokus skaber et godt link fra 
sangene, man husker fra sin ungdom, og så til 
forkyndelsen for de alleryngste i dag, som nyder 
godt af de indsamlede midler.

Dagen før er der Messy Meet Up – 
mere om det på messychurch.dk

Rabat på julefolder
Vi har stadig et lager af julefolder med højtlæsningshistorie 
og opgaver, og sælger dem til 4 kr. pr. stk. + porto. 
Tilbudsprisen fås ved at sende en mail til kontakt@
soendagsskoler.dk med antal, navn og adresse. Alle tre 
højtidsfoldere kan ses på hoejtid.soendagsskoler.dk

KALENDER
25. januar: 
Messy Meet Up 
Lukas-Skolen, Vejle 
messychurch.dk

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

 
25.-26. januar: 
Gospel-kids Festival 
Bethesda, Kbh. K 
gospel-kids.dk

 
29.-30. marts: 
Gospel-kids Festival 
Sydvestjyllands Efterskole

 
27. april: 
Repræsentantskabsmøde 
Børkop Højskole 
rm.soendagsskoler.dk

 
30. juni - 5. juli: 
JuniorSportsCamp ’19 
Efterskole i Jylland 
sport.soendagsskoler.dk

 
14.-16. november: 
Godly Play kursus 
Diakonhøjskolen, Århus 
godlyplay.dk

 
Læs mere på 
soendagsskoler.dk 
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NOTER



  

I 1958 som 10-årige blev Elna Sørensen og 
Nanny Fyhn penneveninder gennem Søndags-
skolebladet. Det skriver den ene af veninder-
ne i et brev sendt til landskontoret.
- Vi skrev sammen og har gennem årene altid 
skrevet til hinandens fødselsdage samt jule-
kort, fortæller Nanny. Vores forældre havde 
den tradition, at de på skift besøgte hinanden 
hvert år, så vi piger kunne mødes.

Der var 100 km mellem de to hjem, og det var 
langt dengang. Som voksne fortsatte venin-
derne med at besøge hinanden og var med 
ved hinandens fester.
- Nu er der så gået 60 år, slutter Nanny, der i 
dag bor i Haderslev.

Elna var med til Nannys 70-årsfødselsdag, og 
der kunne de samtidig fejre deres 60-årsjubi-
læum.

I dag er det at være pennevenner måske ikke 
længere så udbredt, men at børn også i dag 
får venner for livet via Søndagsskolerne, det 
er ganske vist. Det betyder meget for fasthol-
densen af børnene, at de har gode relationer 
i klubben. Og det kan de nyligt formulerede 
værdier i DFS være med til at understøtte: Vi 
vil gerne være trygge og rummelige fællesska-
ber, hvor vi ser den enkeltes værdi.

Der blev selvfølgelig taget billeder på de  
to veninders 60-årsjubilæum.

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

SØNDAGSSKOLEBLAD GJORDE  
VENSKABET MULIGT For 60 år siden skrev 

Elna og Nanny sammen 
for første gang


