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Vi vil påvirke – med respekt
I Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ønsker vi at ALLE
børn og juniorer i Danmark skal høre om Gud - uanset baggrund og kendskab til Bibelen. Vi ønsker gennem vores materiale og inspiration til frivillige og professionelle ledere, samt
forældre, at understøtte og hjælpe med evangelisk-luthersk
dåbsoplæring tilpasset barnets alder og med respekt for det
enkelte barn. Vi ønsker, at børn og juniorer hører om, hvad der
sker i dåben, hvilken plads, det giver dem hos Gud - og hvilken
relation, det giver dem til Gud.
Ved at have et godt samarbejde med folkekirken, og være til
stede i så mange folkekirker som muligt, får mange børn og
juniorer denne mulighed. Det ville ellers ikke være tilfældet;
men vi har heldigvis et godt og berigende samarbejde med
folkekirken rigtig mange steder.
Der skrives meget i disse tider om negativ social kontrol i
lukkede kristne miljøer. Det er en vigtig debat, men langt fra
noget, vi som organisation kan genkende os selv i. DFS er en
åben demokratisk forening, hvor ALLE er velkomne. Det afspejler sig fx i vores værdier: Vi vil se den enkeltes værdi, bygge
trygge relationer og være rummelige fællesskaber. Og det er
inden for disse trygge og frie rammer - langt fra negativ social
kontrol - at vi ønsker at fortælle børnene om Gud.

Velkommen til nye klubber!
Bykirken i Favrskovs Børnekirke
Hasle børnekirke
Gospel-kids, Hvide Sande
Juniorklubben Break, Lystrup
Vi er nu 302 klubber i DFS.
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Landsleder i DFS
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NYT FRA LANDSKONTORET

INSPIRATIONSDAG 27. APRIL

Hvert år, typisk sidst i april, har vi vores årlige repræsentantskabsmøde. I år skruer vi ned for den formelle del, som kommer til at fylde 2 timer på en Inspirationsdag for ledere i DFS.
Psykoterapeut Hanne Esmarch holder to foredrag, relevante for
alle, der arbejder med børn og unge.

KURSUSKATALOG
PÅ GADEN
Konsulenterne i DFS
har i mange holdt
kurser, men i år har
vi samlet dem i en
folder med tilbud
til kredse, klubber
og kirker. Vi ønsker
at give inspiration,
udrustning og ressourcer, og det gør konsulenterne på
31 forskellige kurser, der handler om alt
fra forkyndelse og sang til ledertræning
og dukketeater. Som for andre ressourcer, vi tilbyder, så har vi differentieret
priserne i forhold, om man enten er
kunde, DFS-tilsluttet eller DUF-klub.

Medlemmer af DFS har stemmeret, men alle deltagere har
taleret, så ønsker I at høre om DFS’ arbejde – og blive hørt – så
tilmeld jer senest 18. marts. Dagen foregår på Børkop Højskole
og inkluderer forplejning og hyggeligt samvær med andre, der
også brænder for at næste generation skal høre om Jesus.

VELKOMMEN TIL SONNICH!

DFS ønsker at være endnu mere synlige i det kirkelige landskab og har derfor oprettet
en stilling som udviklingskoordinator. Blandt en del ansøgere faldt valget på Sonnich
Thacker, der fra 1. marts er med i medarbejderflokken.
- I stillingen vil jeg være med til at sprede budskabet om Jesus til en masse børn, og det
ligger mit hjerte meget nært, fortæller Sonnich, som ikke er en ukendt mand i DFS. I
DFS Hovedstaden har han gennem mange år været engageret som klubleder, kredsbestyrelsesmedlem og siden 15-årsalderen lejrleder bl.a. på Feddet og Kjelsø lejren.
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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

INDSAMLING
Tak for gaverne i 2018!
- Det er fantastisk at mærke den tro på sagen, som gaverne er et udtryk for. DFS har
en meget væsentlig opgave i at formidle
evangeliet til børnene i Danmark, og det er
gaverne, der gør vores opgave mulig, siger
Steen Møller Laursen, landsleder.
Gavetallet er siden 2015 faldet med 130.000 kr., men gavetallet for 2018,
2.586.857 kr., er stadig rigtig flot. Støtten fra DUF endte på 3,3 mio. kr. (tipsmidler for året 2017). Det svarer til ca. 25.000 kr. pr. godkendte klub, der bruger
tid på at dokumentere foreningskravene, så den tid er givet rigtig godt ud. De
testamentariske gaver var i 2018 ekstraordinære, og det er vi både taknemmelige og beærede over. Der er mange muligheder for at give til DFS, og de kan
alle ses på stoet.soendagsskoler.dk

LANDSGAVE DFS
Indsamlingsliste 2019

Landsgaven 2019
Den årlige landsgaveindsamling er begyndt,
og mange går derfor rundt med indsamlingslister til venner af DFS her i foråret.
Som nævnt er gavetallet svagt, men støt,
faldende, og vi opfordrer derfor givere til at
overveje om at oprette et gavebrev til arbejdet. Vi har i år trykt postkort, som indsamlerne kan lægge i postkassen, hvis folk ikke
er hjemme. Se mere på
landsgave.soendagsskoler.dk

GAVE-STATUS

2019
131.360 KR.
3.000.000

MÅL
FOR
2019
2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

Ny pris og mere til klubberne
Lodseddelsalget dækker mere end en DFS-konsulent på fuld tid, og giver også
en del til klubberne. I år har vi hævet prisen fra 20 til 25 kr. og hæver samtidig
beløbet, den enkelte klub kan tjene, fra 6 til 10 kr. Vi opfordrer til samtidig at
dele klubprogrammer ud og har stadig konkurrencerne, hvor henholdsvis børn/
juniorer og klubber kan vinde fine præmier, hvis de sælger mange.
Lodsedler må sælges fra 25. juni,
men kan allerede nu bestilles på
lodsedler.soendagsskoler.dk
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500.000

0
De 131.360 kr. er indsamlet
fra 1/1 - 31/1 2019
TAK for enhver gave!
stoet.soendagsskoler.dk
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Bråby Kirke var godt fyldt til familiegudstjenesten i begyndelsen af
det nye år. En del af dem var børn
og forældre i kirkens børneklub.

LUCA OG HENDES MORMOR
KOMMER I BRÅBY BØRNEKLUB
Der var stor opbakning til familiegudstjenesten i Bråby Kirke,
deriblandt en del ansigter fra kirkens børneklub.

Tekst og foto af Anette Ingemansen

Solveig Ståhl-Nielsen Andersen om

Rummet var fyldt til randen af 36 børn

Interview

de tre konger på en levende måde, så

og forældre og ledere i børneklubben

børnene var helt opslugte.

og i kirken.

klubben i Bråby Kirke lidt uden for

Bagefter var der spaghetti og kødsovs

Det er dejligt, at vi kan være så mange,

Haslev på Sjælland mødtes første gang

i "Grevestolen". I gamle dage var det

siger én af lederne.

i det nye år, da der var en kort fyraftens

der, den lokale greve sad, hvis han var

Bagefter var der kaffe og kage med en

familievenlig gudstjeneste i kirken

i kirke. Nu bliver det store rum brugt til

lille overraskelse. I kagen var der en to-

i anledning af helligtrekonger. Ind

arrangementer i sognet, som tæller 291

krone, og den, der fandt mønten, blev

imellem salmer fortalte sognepræsten

folkekirkemedlemmer ud af 368 indbyg.

konge for en aften.

Nogle af børnene og lederne i børne-

Mine venner vil med

for jeg vil lære hende at komme trofast

Det blev niårige Luca Damsgaard, der

i klubben og derigennem give hende et

kommer i børneklubben.

tilhørssted, fortæller Lucas mormor.

Luca Damsgaard er kommet
med i børneklubben på grund af
hendes mormor. Hun blev konge
for en aften ved familiegudstjenesten.

- Det var min mormor, som tog mig
med i børneklub. Jeg prøvede at være

Vigtig for livet i kirken

med, og jeg synes, det var sjovt, siger

Nogle af de, der lukkede og slukkede,

niårige Luca Damsgaard.

var ægteparret Dora og Kjeld Jørgensen.

Nu er det fire år siden, og Luca er meget

De er tidligere ledere i børneklubben.

glad for at komme i børneklubben.

- Der har været søndagsskolearbejde

- Vi hører om Gud og Jesus og laver

i Bråby ved Haslev i hvert fald i 136 år,

nogle sjove aktiviteter, fortæller Luca,

fortæller Dora Jørgensen, der er menig-

som allerbedst kan lide bibelhistorien

hedsrådsformand.

om Jesus fødsel.

Dora har gennem årene stødt på

Hun har haft mange fra skolen med i

mange, som har fortalt, at de har gået i

klubben.

kirkens søndagsskole.

- Mine venner spørger, om de må kom-

- Jeg er ikke i tvivl om, at det har sat

me med, siger Luca, der også havde en

spor, siger Dora og kommer ind på

klassekammerat med til helligtrekon-

betydningen af, at der er en børneklub

gersgudstjeneste i kirken.

ud fra kirken.

Lucas mormor og morfar var også med

- Hvis der ikke er nogen, som lærer bør-

til gudstjeneste og spisning.

nene evangeliet, så dør kirken jo.

- Jeg er ofte med Luca i børneklubben,
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Dora Jørgensen er tidligere
leder i børneklubben og har som
formand for menighedsrådet i
Bråby kirke været med til støtte
klubben med "Børnefrø".

TEMA: F'ET I DFS

Lederen Rikke kan ikke undvære "hendes" børn i børneklubben
i Bråby, så hun kører gerne fra Vordingborg, hvor hun studerer,
for at lave børneklub.

Børneklubben i Bråby samles på den lokale skole, hvor Rikke og de andre ledere
giver børnene fantastiske oplevelser.

RIKKE VIL GIVE BØRNENE
EN FANTASTISK OPLEVELSE
Rikke begyndte som barn i Bråby børneklub,
nu er hun leder og giver budskabet videre

Tekst og foto af Anette Ingemansen

- Vi var en kæmpeflok, som begyndte

også på et unglederkursus, som DFS

Interview

i børneklubben sammen, fortæller

stod for.

Rikke, som trivedes i klubben.

- Det gav mig nogle redskaber, som jeg

Der er noget, som trækker Rikke

- Det var historierne i det, fællesskabet

bruger, når jeg skal formidle bibelhi-

Strange Jensen hjem til Haslev. Det er

og de voksne, der brændte for det.

storierne til børnene. For eksempel
lærte jeg at bruge tale-male-bræt, og

børnene i børneklubben Bråby Kirke.
- Jeg kan ikke lade være med at køre

Hun nåede junioralderen og havde det

det bruger jeg meget, siger Rikke, der

hjem til mine børn i klubben, fortæller

godt med de mindre børn, der kom

fik mere lederansvar i klubben.

børneklublederen Rikke, der er 23 år

til. I teenageårene var hun et år væk

og lige flyttet til Vordingborg, hvor hun

fra børneklubben, fordi hun var på

Rytmen i klubben

læser til pædagog. Hun er fra Hasleveg-

efterskole. Da hun kom hjem, blev hun

En dag blev hun spurgt om at blive kon-

nen, og har gået i børneklub, siden hun

ungleder på sommerlejren på Feddet

taktperson for børneklubben, og hun

var syv år.

og senere i børneklubben. Hun kom

har det godt med det ansvar.

- Det er vigtigt for mig, at børnene

Lige nu kommer der syv børn i klubben,

rigt repræsenteret ved gudstjenesten.

ved præcis, hvordan børneklubben

og flere af dem har en forælder eller en

- Børneklubben er med til at skabe liv i

fungerer. Derfor er rytmen i børneklub-

bedsteforælder med.

sognet og holde kirken fast på at have

ben den samme fra gang til gang. Det

- Vi er tit mange, og det synes jeg, er

fokus på børnene, forklarer Rikke, som

giver en ro og tryghed, som er godt for

hyggeligt. Men jeg har børnene i fokus,

siger lidt om, hvad kristendommen

børnene, forklarer lederen, der er én

for de skal have en fantastisk ople-

betyder for hende.

af tre ledere. De bruger Børnefrø som

velse, understreger Rikke.

- Jeg tror på de fantastiske historier i
Bibelen, og jeg kan se så meget mening

inspiration til bibelfortællingen.
- Materialet giver mig anderledes mulig-

Skaber liv i sognet

i dem, og den store betydning det

heder for at gøre det til en levende for-

Børneklubben støtter op om familie-

har for min hverdag. For eksempel da

tælling. Jeg bruger også meget hjemme-

gudstjenesterne i kirken som hellig-

jeg mistede min farfar, da hjalp min

siden legekasse.dk, fortæller Rikke, der

trekongersgudstjeneste, hvor man i

kristne tro til at finde ro i det svære.

er glad for at få besøg af konsulenten i

våbenhuset kan se en lille ikonudstil-

området, Michael Dilling Nørgaard.

ling, lavet af børneklubben. De var også

Skole med kristent fællesskab

DIN LANDSGAVE
LANDSGAVE DFS
Indsamlingsliste 2019

SIKRER KLUBLEDERNE DE
BEDSTE MATERIALER

Foto: Privat

landsgave.soendagsskoler.dk

OVERVEJ LANGSIGTET STØTTE
- du sikrer fremtiden
UNDERSKRIV GAVEBREV ONLINE
- det ku’ ikke være lettere

www.s-e.dk
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BØRNEKLUBBEN ER ET AKTIV
FOR KIRKENS ARBEJDE
Solveig Ståhl-Nielsen havde aldrig hørt om DFS før,
da hun blev præst i Bråby

Tekst og foto af Anette Ingemansen

en tryghed i at være leder, for man har

Solveig oplever børneklubben i Bråby

Interview

noget at læne sig op af, og som gør, at

som et aktiv i sognet.

man kommer rundt i Bibelens tekster,

- Det er godt, at vi kan tilbyde et sted,

siger præsten.

hvor forældre kan sende deres børn, så

Det var første gang, at Solveig Ståhl

de hører om Bibelen på deres niveau,

Nielsen hørte om Danmark Folkekirkelige Søndagsskoler, da hun søgte stil-

Muligheder for kontakt i sognet

fortæller præsten. Jeg oplever, at

lingen som præst ved Bråby kirke, der

Hun ser flere fordele ved at være leder

børneklubben er med til at give en fast

ligger lidt uden for Haslev.

på sommerlejren.

kerne i menigheden, som giver gode

- Det lød dejligt, da jeg hørte, at kirken

- Jeg møder børnene i sognet på en

muligheder for kontakt i sognet. Det

havde en børneklub, der var tilknyttet

anden måde, og nogle gange giver det

gør kirken kendt som et sted, hvor

Danmarks Folkekirkelige Søndags-

tilbage til mit arbejde blandt konfirman-

man kan komme og få en snak med

skoler. Jeg var spændt på, hvad det i

der.

præsten.

grunden dækkede, for det vidste jeg
ikke, fortæller præsten.
- Jeg tror, at det var et kernepunkt for
nogle i menighedsrådet til min ansættelsessamtale, om jeg kunne forestille
mig at tage med på 'fedlejr', der er en
sommerlejr under søndagsskolerne.
Solveig har siden været med som leder
på sommerlejren på Feddet, på nær en
gang, hvor hun var forhindret. Hun er
glad for det materiale, som søndagsskolerne laver til brug på sommerlejren.
- Det er lige til at gå til, også for de
mindre erfarne ungledere. Det giver

Præsten Solveig
Ståhl-Nielsen oplever, at børneklubben er med til at
give gode kontakter i sognet.

DFS arbejder ud fra Bibelen og den evangelisk-lutherske folkekirkes bekendelsesskrifter
- i dag og i "gamle dage".

FRA FABRIKSBØRN
TIL FRITIDSAKTIVITET
Når børn i dag vil gå til noget, så foregår det på deres præmisser.
Det gælder også de kirkelige aktiviteter.
I hundredvis af år foregik dåbsoplærin-

mange så det som nødvendigt, at bør-

også i det faktum, at klubber skal være

gen og den kristne tros videregivelse

nene gennem undervisning voksede op i

evangelisk-lutherske for at kunne til-

til næste generation i hjemmene, siden

deres dåbssamfund og blev en plante-

slutte sig foreningen. "Søndagsskoler"

reformationen også i kirken. Industria-

skole for menigheden.

i navnet understreger også, at der er et

liseringen gjorde, at mange samledes i

Meget af arbejdet foregik spredt i lan-

særligt bånd til kirken, hvor søndagens

byer, hvor børn helt ned til 6 år arbej-

det, noget med støtte fra den engelske

højmesse er central for forkyndelsens

dede på fabrikker. Oplysningstiden

bevægelse. Efter hundrede år på den

udbredelse - også selv om mange klub-

havde samtidig gjort, at færre kom i

måde tog folkekirken søndagsskolen til

ber i dag mødes på ugens andre dage.

kirke. I England så Robert Raikes i 1780

sig, da Indre Mission i 1883 stiftede det,

I dag giver DFS krop og hjælp til me-

behovet for at samle børn, der hverken

der i dag er DFS. Kort efter begyndte

nighedens ansvar over for døbte og

kom i skole eller kirke, om søndagen,

Indre Missions Tidende at udgive børne-

ikke-døbte og opfordrer enhver kirke til

for at undervise dem.

prædikener ud fra søndagens tekstræk-

kontakt, hvis de vil snakke om udfor-

Der gik ikke mange år, så kom søndags-

ker.

dringer eller muligheder for at lave

skolebevægelsen også til Danmark.

I 2001 skiltes DFS ud som en selvstæn-

kirke i børnehøjde i deres sogn.

Nogle syntes, det var underligt at

dig forening i den danske folkekirke.

udskille børnene til særlige møder, men

At DFS er folkekirkelig understreges
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Anne-Grethe Andersen har
været kirke- og kulturmedarbejder i Sundkirken på
Falster i syv år. Hun har
stor glæde af DFS.

Børnene i børneklubben i Sundkirken nyder godt af inspirationen fra Børnefrø.

ANNE-GRETHE ER TRYG
VED DFS-MATERIALER
Anne-Grethe er kirke- og kulturmedarbejder
og gør brug af DFS' materialer og kurser

Tekst af Anette Ingemansen

materiale, jeg bruger, forklarer Anne-

gennemarbejdet, siger Anne-Grethe,

Interview

Grethe, der hver uge står for en bør-

der har været kirke- og kulturmedar-

neklub og juniorklubben i Sundkirken,

bejder ved Sundkirken i syv år.

Anne-Grethe Andersen er glad for,

der hører under Toreby sogn på Falster.

at der er en organisation som DFS i

Hun bruger Kirkefrø og Børnefrø og er

Det var på et landskursus i forbindelse

folkekirken, som har formidlingen af

lige begyndt på Juniorfrø, som hun har

med hendes arbejde, at hun så en

evangeliet til børn i fokus.

fået bevilget af menighedsrådet.

stand for DFS og fik øje på Børnefrø.

- Det gør min hverdag som kirke- og

- Jeg er meget tryg ved at bruge mate-

- I mit arbejde skal jeg hele tiden finde

kulturmedarbejder meget lettere,

rialet. Jeg stoler på den måde, bibelhi-

på forkyndelse og aktiviteter, så jeg

end hvis jeg selv skulle opsøge alt det

storierne bliver fortalt. Det hele er så

synes, at materialet så meget spæn-

Søndagsskolerne har
præget livet i folkekirken
siden 1883. "Det har
været med at fastholde
folkekirken, at den også er
for børn," siger formanden
Michael Thomsen.

dende ud. Jeg kan godt lide, at
bibelteksten og aktiviteter relaterer til hinanden, og at det er
så varierende, fortæller hun, der
er meget glad for hjemmesiden.
I hendes fritid er Anne-Grethe
også leder i en børneklub i
KFUM og KFUK, og hun har lige
fået overbevist de andre ledere
om, at de også skal anskaffe
Børnefrø der.
Også Godly Play

FOLKEKIRKEN ER VORES
NATURLIGE ARBEJDSMARK
DFS har stor fordele af at være en del af folkekirken.
Det mener formanden, Michael Thomsen.

Kirke- og kulturmedarbejde-

Tekst af Anette Ingemansen

står for det samme, som folkekir-

ren har også været på kursus i

Interview

ken bør står for. Vi ser folkekirken
som vores naturlige arbejdsmark.

Godly Play, og det bruger hun
blandt andet i undervisningen

Historisk går søndagsskolebevæ-

Det gør os indbydende og natur-

af minikonfirmander og af

gelsen tilbage til 1883, og siden

lige i forhold til, at folkekirken kan

handicappede børn, der går

oprettelsen har bevægelsen set sig

bruge os som samarbejdspartnere,

til specialminikonfirmand og

selv som en del af folkekirken. Det

når det gælder at formidle evange-

konfirmandundervisning.

fremgår af vedtægterne og af det

liet til børnene.

Anne-Grethe har også en Messy

nuværende navn, Danmarks Folke-

Church-kasse stående, som hun

kirkelige Søndagsskoler (DFS), som

Formanden ser klare fordele ved, at

bruger til inspiration, når der er

organisationen fik i 2001.

DFS er en bevægelse, der knytter til

spaghettigudstjeneste.

- Det har været med til at fastholde

ved folkekirken.

- Jeg holder meget af at for-

folkekirken, at den ikke kun er

- Vi skal ikke kridte banen op i

midle evangeliet til børnene og

for tænkende voksne men også

forhold til hinandens grundlag og

se lyset i deres øjne og høre fra

for børn, at vi har holdt ved siden

grænser. I udgangspunktet spiller

forældrene, at deres børn kom-

begyndelsen, og at vi stadig er der,

vi på den samme bane. Begge par-

mer hjem og siger, at de synes,

forklarer Michael Thomsen, der er

ter er forpligtet på at forholde sig

at det er sjovt at gå i børneklub,

formand.

positivt til det fælles mål, som er at
formidle evangeliet til børn på et

fortæller hun.
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- Vi ser os selv som en naturlig del

evangelisk luthersk grundlag, siger

af folkekirken, og det betyder, at vi

Michael Thomsen.

KONFERENCE

KONFERENCE
BYGGER BRO
På den første Messy Church konference
i syv år kom deltagere fra hele landet
for at blive inspireret

taget mødte folk op med begejstring og
glæde. De var gode til at spille op mod
hinanden, både til værksteder og under
de 10 aktiviteter, der hørte til samlingen, som blev brugt som eksempel på
konferencen.
Forskellige kirkeretninger
Deltagerne snakkede på kryds og tværs
af kirkeretninger. Lidt over halvdelen
var fra eksisterende Messy Churches,
resten går med planer om at begynde

Mange var enige om, at det var spæn-

bredden af bibelkendere og bibelfrem-

en Messy Church eller kom for at få

dende at høre grundlæggeren Lucy Mo-

mede, fortæller Karen Markussen, der

inspiration til det arbejde, de allerede

ore fortælle om, hvad Messy Church er. I

som landskoordinator var tovholder for

har gang i. Aftenen før, den 25. januar,

Danmark holdes der Messy Church over

konferencen. Uden denne bro bliver vi

var der en eftermiddag og aften med

30 steder - det nyeste sted er Lemvig By-

lukkede fællesskaber af mennesker,

Messy Meet Up. Her fik de eksisterende

kirke, hvor de begyndte i februar - mens

som er godt inde i Bibelen, men har stor

Messy Church teams idéer og teknikker

der i verden er 30 lande med over 4.000

afstand til de, der ikke har Bibelen og

til teamsamarbejdet hjemme i deres

steder. Hun lagde vægt på, at Messy

troen inde under huden.

Messy Church.

som normalt ikke kommer i kirken.

Mange var fascinerede af aktiviteterne

Bro mellem generationer

- Dem skal vi også indrette vores

fra Messy Church Does Science og Lego

Katja Steffensen er kontaktperson for

samlinger efter, så vi kan mødes i

stop motion-videoværkstedet. I det hele

eksisterende Messy Church og dem,

Church først om fremmest er for dem,

som er på vej til starte i Indre Missions
Region Midt. Hun mener, at det er vigtigt at arbejde på at bygge bro mellem
• For at komme i gang med Messy

generationerne.

Church, skal man have Startkassen,

- Jeg brænder for arbejdet med børn

der indeholder alt til 20 samlinger +

og børnefamilier, men også for, at vi er

bl.a. PR og PowerPoint.

et fællesskab af mange generationer,

• Når I er i gang, er der fx videoer med

fortæller hun.

sange på hjemmesiden, Messy Meet
Up, Inspirationsdage og løbende

Katja deltog i værkstedet om Messy

kontakt med en regionalkoordinator.

Church og gudstjenesten. Hun havde

• - Mere info på messychurch.dk

ikke prøvet at holde Messy Church,
hvor en gudstjeneste indgår i samlingen og var derfor spændt på at høre,
hvordan det fungerer i praksis.
- Det var et meget inspirerende seminar med sognepræst Henrik Arendt
Laursen, fortæller Katja, der især
syntes, at det var spændende at høre
om, hvordan gudstjenesten gøres rummelig over for dem, som normalt ikke

En væsentlig del af
Messy Church er de
mange forskellige
aktiviteter, der tiltaler
forskellige typer af
mennesker, og som
alle sammen har en
pointe ift. samlingens
bibelhistorie.

besøger kirken.
Gør kirken forståelig og gæstfri
Ikke-kirkevante kan synes, at der i
kirken sker nogle mærkelige ting og
måske, at Bibelen er mere svær, end
det behøves. Her hjælper Messy Church
med at gøre kirken og Bibelen forståelig og forsøger at lade bibelhistorierne
blive en del af hverdagen.
Mange blev på konferencen opfordret
til at se på deres kirke på en anden
måde, bl.a. ved at lade en "spion"
komme ind i kirken og føle, hvordan fx
gæstfriheden føles.

Carolyne Rasmussen,
Lene Rønne og Katja
Steffensen er tre af
de seks regionalkoordinatorer, der sparrer
med de lokale teams i
hele Danmark.

Vil hjem og starte selv
- Det var i det hele taget et vellykket
arrangement, hvor det hele flaskede
sig. Der var fx en kirketjener, som efter
at have været med på konferencen ville
hjem og starte en Messy Church op.
Det er da et fantastisk udkomme af en
konference, slutter Karen Markussen.
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Lucy Moore taler i Missionshuset i Vejle, hvor
konferencen holdtes.

MATERIALER

KIRKEN HAR BRUG
FOR MATERIALER
Som præst eller kirke- og kulturmedarbejder
er der god hjælp at hente hos DFS
HELLIGTREKONGERS SØNDAG (TEKSTVALG 1) (MATT 2,1-12)

Denne samling er købt på messychurch.dk
til brug i den lokale Messy Church

DEN STORE
KÆRLIGHED

2

DE VISE MÆND

Messy Church-samlinger

Lignelsen om den fortabte søn

giver kirker konkret
guide til gudstjeneste

Kirkefrø 1 og 2 er

for alle aldre.

inspirationsbøger, så
dagens tekst nemt
kan formidles til
kirkens børn - inkl.

Højtidsfoldere til jul,

fx maletegninger.

påske og pinse er
opgave- og maleark
med højtidens
budskab bagpå.

Spaghettigudstjeneste
er et hæfte med
inspiration til konceptet.

Vi vil inspirere din kirke
til at nå de mindste
med Babysalmesang
og Legestue og

BABYSALMESANG
– når Gud oG musik
mødes i kirkerummet

Kirketasker
gør det sjovt at

bibelfortælling.
1
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

Find det hele - og meget mere - inde på materialer.soendagsskoler.dk

komme i kirke.

ANDAGT

JESUS ER VEJEN HJEM
Praktiske
bøger udruster
kirkens
medarbejdere
til lederskab.

Dåbsklub giver
løbende hjælp til
dåbsoplæringen.

Dåben er
en gave
Med pakker fra Børnenes
Dåbsklub hjælper du
børnene i deres liv med Gud

Illustration af
Gertrud Hjelm Kongshøj
fra sangbogen Jeg er tryg hos dig

På min cykeltur hjem fra arbejde har en person skrevet ”Jesus”
på flere lygtepæle. Det er blevet til en del refleksioner, mens jeg
tramper i pedalerne.
Flere af mine refleksioner handler om Jesus og vejen. At Jesus
er med os på vejen gennem vores liv, både på gode og dårlige
dage. At Jesus er vejen til sandheden og det evige liv. At vi ikke
kan finde vejen hjem til Gud på Google Maps eller et Krak-kort,
men ved at kigge på Jesus og korset.
I trafikken kommer vi nogle gange til en lukket vej. På samme
måde har synden lukket vejen til Gud. Jesus giver ved sin død på
korset adgang til den vej, der var lukket.
Vi må takke Jesus for meget, men særligt det, at han gjorde det
muligt for os at vandre på den lukkede vej, så vi kan komme
hjem til ham.
Majbrit Lund Jessen
Medlem af landsudvalget

bed for ...
Børnefrø, Juniorfrø
og Syng med gør det
let at være frivillig i
kirken - og får det
til at lyde godt.
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• at kirkerne i Danmark må få øjnene op for DFS' ressourcer,
kompetencer og konsulenter, så de kan få hjælp til at række
evangeliet til menighedens mindste
• at DFS må finde nye veje til samarbejde i folkekirkeligt regi og være taknemmelige for det, der allerede er
• at DFS' bagland må opleve den velsignelse, at deres givertjeneste gør en stor og konkret forskel for mange børn i Danmark.

brandtrevision.dk
brandtrevision.dk

Din revisor for
søndagsskoler
Vi kan hjælpe jer igang
med DUF tilskudsmidler.
Kontakt Jan Knudsen
Email: jk@brandtrevision.dk

læs mere på grejsdalens.dk

Ferie
Fordybelse
Fællesskab

Ses vi til sommer?
Aktiviteter for alle aldre. Se hvor
og hvornår på bibelcamp.dk

KALENDER

NOTER
Nye materialer
•
"Sing Between friends" er en sangbog fra DFS' søsterorganisation
LMBU for 4.-7. klasse. Af de 30 sange er 9 helt nye og skrevne til
lejligheden. Der er lavet både nodehæfte og USB med lydfiler til
sangene, så Break- og juniorklubberne hurtigt kan lære de nye
melodier.
•

"Jul", "Påske" og "Pinse" er tre bøger om de tre største
højtider i Danmark. Bøgerne er udgivet i samarbejde
mellem DKM og et lærebogsforlag, så de er letlæste med
mange illustrationer.

8.-10. marts:
LK19
Sydbank Arena, Kolding
lk19.indremission.dk

BØRNEARK
SAMTALE- OG OPGAVEARK
SAMTALE- OG OPGAVEARK

JUNIORARK

JR LEJR
ERLE
MER
SOMMSOM
2019
Vi åbner Bibelen Vi åbner Bibelen 2019

•

I årets materiale til sommerlejre vil vi vise børn og juniorer,
hvilken ven, Jesus er. Fem samlinger tager udgangspunkt i hver
sin beretning, hvor Jesus gør en forskel i menneskers liv.

•

Til bibelcamping vil vi over syv timer vise børn og juniorer,
hvilke budskaber, der er gemt i Jesus' mange lignelser.
Materialet indeholder, som for sommerlejr, både hæfter til børn
og juniorer samt ledere på hhv. børne- og juniorlejre.

TEMA

TEMA

ENVEN
GIGA-VEN
EN GIGA- NU OG FOR ALTID!
- NU OG FOR ALTID!
Dette tilhører:

8. - 10. MARTS 2019

I KOLDING

Han
e

t

ede os førs
lsk

For dig med opgaver

i DFS, IMU eller IM

JuniorSportsCamp '19
"Sport & Gud" er overskriften på dette års lejr
for juniorer i 3.-7. klasse, der i uge 27 kan få
et fantastisk ophold på fodbold- eller blandet
sportsskole i kombination med juniorlejr.
Tilmelding åbner 1. marts på
sport.soendagsskoler.dk
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G
k SOMMERLEJR 2019
BESØ
soendagsskoler.d
JUNIORARK

SOMMERLEJR 2019
BØRNEARK

JUNIORARK

BØRNEARK

G ING
PINAMP
AM
ELC
BIB
BIBELC
Bibeltimer 2019 Bibeltimer 2019

TEMA

TEMA

DERSPOR!
SÆTTER SPOR!
SÆTTER
ORD, DER ORD,
- JESUS
FORTÆLLER LIGNELSER
LIGNELSER

29.- 31. marts:
E-sportscamp
Skrødstrup Efterskole
imu.dk/aktiviteter/teen/
e-sportscamp

- JESUS FORTÆLLER

Dette tilhører:

ØG koler.dk
BESsoendagss

G
kBIBELCAMPING 2019
BESØ
soendagsskoler.d
BØRNEARK

BIBELCAMPING 2019
JUNIORARK

LK19
Lederkonference 2019 er for alle frivillige, som vil have
inspiration til at fortælle om Jesus. Kilden til det er Guds
ord, og der vil derfor være god tid på Bibelen og bøn. Den
fælles konference bliver en opmuntring til frivillige ledere
i DFS, IMU og IM til at nå længere ud med evangeliet.
lk19.indremission.dk

2019

derfor
!

KONFERENCE

LEDER

Dette tilhører:

ØG koler.dk
BESsoendagss

Dette tilhører:

Find det hele på
materialer.soendagsskoler.dk

29.- 30. marts:
Gospel-kids Festival
(fyldt op)
Sydvestjyllands Efterskole
gospel-kids.dk

27. april:
Inspirationsdag &
Repræsentantskabsmøde
Børkop Højskole
rm.soendagsskoler.dk
30. juni - 5. juli:
JuniorSportsCamp '19
Hestlund Efterskole
sport.soendagsskoler.dk
14.-16. november:
Godly Play kursus
Diakonhøjskolen, Århus
godlyplay.dk

Læs mere på
soendagsskoler.dk
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EVIGGLAD KAN HJÆLPE
KIRKEN MED AT NÅ
FLERE BØRN
DFS har et vigtigt aktiv for at hjælpe med børneaktiviteter i
folkekirken, og det er Evigglad, der er en børneklub på hjul. Den
kan hjælpe en kirke med at få en børneklub i gang eller styrke de
igangværende aktiviteter. Det fortæller konsulent Rudolf Larsen,
der kører rundt med Evigglad.
- I kirkeklubberne kommer der mange børn, som ikke kender
så meget til kristendommen, siger konsulenten. Lige nu har jeg
kontakt med syv kirkeklubber, men der er plads til, at Evigglad
kan komme ud til flere klubber.

Rudolf 60 år!
I begyndelsen af året fyldte Rudolf
rundt, og det blev bl.a. fejret ved,
at der uventet dukkede en hel del
op og overraskede fødselaren,
der næsten altid er i færd med at
forberede sig til et eller andet arrangement, hvor børn er i fokus.

Evigglad-bilen er
næsten som et
barn for Rudolf og
bliver passet og
plejet med stor
kærlighed.

- Det bedste jeg ved, er at fortælle
børn om Jesus, understreger konsulenten. Hvis jeg kan få dem til at
se, at Gud er allestedsnærværende
og altid er villig til at hjælpe, så
bliver jeg glad.

