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TEMA

GRATIS VENNEBLAD
FRA DFS

6

Klima

DFS er faktisk
med på den
grønne bølge

9

Vi skal passe
rigtig godt på
jorden

12

Klubber godt i gang
med at være grønne

LEDER

Vi vil påvirke – med respekt
Nogle gange kan spørge mig selv, om jeg virkelig skal have en
holdning til det, hvis jeg bliver spurgt om et eller andet emne.
Sådan har jeg længe haft det, når temaet var klima. Skal jeg
virkelig have en holdning til dét? Og ja, det skal jeg, om end
min egen holdning ikke er knivskarp. For hvad er op og ned i
den klimadebat, som fylder meget i vores tid med drivhusgasser, plastik i verdenshavene og en masse andre tematikker på
området? Men selv om min egen holdning ikke er helt skarp,
så bliver den dog langsomt skærpet mere og mere, efterhånden som jordens (dårlige) tilstand bliver mere og mere tydelig.

Guds skaberværk
Vi lever alle på den fantastiske planet, som Gud har skabt til os.
Allerede Adam og Eva fik at vide, at de skulle dyrke og vogte
jorden (1 Mos 2). De skulle med andre ord passe på godt på
jorden, så de kunne få afgrøder og leve af jorden. Vi har arvet
mange ting fra Adam og Eva, og heriblandt også ansvaret for
jorden, som vi alle lever på - og lever af. Derfor har vi også alle
et ansvar for at passe på den og beskytte den. Et ansvar, vi
skal være bevidste om, og som skal videregives fra generation
til generation på en god måde.

Velkommen til nye klubber!
VKF Gospel-kids,
Videbæk Kristne Friskole
Juelsminde Legestue
Vi er nu 296 klubber i DFS
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NYT FRA LANDSKONTORET

KONSULENT TIL FYN

HJÆLP TIL NYE TILTAG

- Kan du se dig selv

DFS har oprettet en initiativpulje, hvor kredse og klub-

som min fuldtids-

ber tilsluttet DFS løbende kan søge midler til nye initia-

kollega, og brænder

tiver. Det kan være en aktivitet eller et arrangement, så

du for samme visi-

længe det ikke tidligere har været afprøvet. Det kræver

on, så søg stillingen.

initiativ og vovemod at være nytænkende og banebry-

Du vil blive godt og

dende, og det vil DFS gerne

varmt modtaget af

støtte op omkring.

de lokale frivillige

Landsorganisationen

og jeg glæder mig til

opfordrer derfor til,

at arbejde sammen

at alle tænker i at

med dig.

afprøve nye tiltag,

Det fortalte Britta

der falder inden for

Bank Møller, DFS-konsulent bl.a. på Fyn, i videoen,

DFS’ formål og mis-

der skulle sprede budskabet om, at der sker rigtig

sion om, at flere børn

meget i midten af Danmark. Hvis den rette ansø-

i Danmark skal høre om

ger har meldt sig, kan stillingen forhåbentlig snart

Gud. Det kan være en ny

blive besat. Volontørstillingen, der også er på Fyn,

type lejr, et særligt fremstød

har i skrivende stund fået en enkelt ansøgning,

for arbejdet eller et kursus for ledere

så heldigvis ser det ud til, at det, de frivillige har

for at fremme et nyt initiativ.

ønsket sig rigtig længe, omsider bliver opfyldt.

Der kan maksimalt gives en enkeltbevilling på 10.000 kr.

job.soendagsskoler.dk

Ansøgninger behandles løbende og sker via skema på
initiativ.soendagsskoler.dk.

DFS’ INITIATIVPRIS
Fredag den 24. april 2020 bliver første gang, DFS’ initiativpris
bliver uddelt. Det vil den fremadrettet blive hvert år til det årlige
repræsentantskabsmøde. Prisen gives til en klub, lejr eller ekstern
organisation, som gør noget helt særligt for at opfylde DFS’ formål
og mission om, at flere børn i Danmark skal høre om Gud, gerne
på en nytænkende måde, som andre kan gøre efter.
Prisen består af et diplom og 5.000 kr. til at støtte det videre
arbejde.
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LODSEDLER

støtter vores arbejde!

Bestil hos Lisbeth på 8227 1335
eller på lodsedler.soendagsskoler.dk

tjene 10 kr.
Fra i år kan I
jepr. solgt lod til
!
res egen kasse

læs mere på grejsdalens.dk

MÆRK GULDET
TÆÆÆT PÅ
Det bliver varmere, det bliver vaaarmere. Du
kommer helt tæt på og får høj faglighed, givende
øjeblikke, fantastiske venner oooog Gud tæt på.
Derfor siger vi #dufårguldmedhjem!

tjek
djurslands.dk

INDSAMLING
Fra overskud til budgetteret underskud
DFS’ økonomi har groft sagt to ben at stå på. Det ene er DUF-klubberne, der i
regnskabet for 2018 sørgede for et tilskud på 3,3 mio. Det andet er giverne, der
i samme regnskab stod for 2,6 mio. Begge tal endte som budgetteret, og det er
vi meget taknemmelige for. Regnskabet var pga. nyoprettede konsulentstillinger budgetteret med underskud på -300.000 kr., men endte med et overskud på
mere end 3 mio.
Det er et flot tal, men et tal, der er lidt misvisende: Hvis lejrenes overskud (som
lejrene, og ikke landskassen, råder over) på 769.000 kr. samt to store testamen-

GAVE-STATUS

2019
699.964 KR.
3.000.000

tariske gaver på i alt 2,8 mio. kr.
MÅL FOR
2019

trækkes fra, så endte regnskabet
tæt på budget med et underskud
på -334.000 kr. Fremadrettet er
gavetallet derfor stadig en udfor-

2.500.000

dring, bl.a. fordi antallet af givere
er faldet en smule. Vi har dog en
helt fantastisk sag, som vi skal
fortælle om, så flere kommer til
at støtte arbejdet.

2.000.000

Testamente gør ekstraordinære tiltag mulige
1.500.000

Det er sjældent, at DFS får
testamentariske gaver af
den størrelsesorden, vi så i
2018. I 2017 fyldte de 0,8 %
i regnskabet, i 2018 30 %.
Landsudvalget har derfor besluttet, at de ekstraordinære
testamentariske gaver skal
gå til nye, udadrettede tiltag.
Håbet er, at det vil få flere til

1.000.000

MIN GAVE
TIL BØRNENE

Min tro. Min arv.

STØT SØNDAGSSKOLERNE
TESTAMENTARISK

500.000

at betænke DFS, når gaverne
på den måde øremærkes det »at nå længere ud«, så flere børn i Danmark hører
om Gud. En nedslidt Evigglad er blevet skiftet ud med en ny og mere økonomisk. Der er blevet ansat en udviklingskoordinator, der bl.a. skal se på nye klubog lejrformer og lette arbejdet for DUF-klubberne, så endnu flere klubber kan
overskue dét arbejde. Andre tiltag, der er prioriteret, er ny konsulent på Fyn, en
ny initiativpris og -pulje samt en gratis inspirationsdag 2. maj 2020.
testamente.soendagsskoler.dk
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0
De 699.964 kr. er indsamlet
fra 1/1 - 30/4 2019
TAK for enhver gave!
stoet.soendagsskoler.dk
MobilePay: 88 677

TEMA: KLIMA

Konsulent Line Hede fortæller engageret, når talen falder på klima
og vores ansvar i hverdagen.

DFS ER FAKTISK MED PÅ
DEN G
 RØNNE BØLGE
Line Hedes livsstil er
præget af miljøvenlige
tiltag. Hun mener, at
det også findes i mange
DFS-klubber. Nu skal der
bare sættes ord på det

Tekst og fotos: Anette Ingemansen

- Mange ledere i klubberne gør rigtig
meget godt for klimaet, uden de itale-

DFS og de mange DFS-klubber er rigtig

sætter det. De genbruger materialer,

godt med, når det gælder at tage vare

for at ressourcerne ikke skal gå til spil-

på jorden. Næste skridt er at tale med

de. De tager børnene med ud i naturen,

børnene om, hvad vi allerede gør i klub-

så derfor er det en nem overgang til at

ber og på lejre. Det mener Line Hede,

fortælle børnene, hvorfor det er vigtigt,

der er konsulent i DFS.

at man genbruger ting, at man ikke

I København er det muligt at
handle ind i løsvægt, så emballageforbruget mindskes.
Her er det økologiske æbler.

lader mad gå til spilde, og hvorfor det

Line har to områder, hun prioriterer

er godt at samle plastik fra naturen, el-

højt. Hun gør alt for, at der ikke er

ler bare at være ude i naturen, forklarer

noget mad, som går til spilde, og så

Line, der er en varm fortaler for klima-

undgår hun at bruge engangsplastik.

og miljøvenlige tiltag.

- Når jeg er ude at handle, finder jeg

- Jeg ønsker at have en positiv til-

varer tæt på sidste salgsdato, jeg har

gang til, hvordan vi kan forvalte

appen ”Too good to go”, og hvis jeg skal

jorden. Jeg er ikke ude på at give folk

væk nogle dage, spørger jeg mine ven-

dårlig samvittighed, og jeg vil gerne

ner, om de ikke vil have noget af den

opmuntre alle til at gøre noget der,

mad, jeg har i køleskabet, for at den

Når Line bor i København, hører det

hvor de er, ud fra det, de har tid og

ikke skal smides ud, fortæller Line.

med, at hun blandt andet sorterer madskrald. Det bliver lavet til biobrændsel,

kræfter til. Jeg tror, at vi alle sammen
kan gøre en forskel, selv med små ting.

Vaskeæg og genbrug

som flere af busserne i hovedstaden

- Jeg handler gerne i løskøbsbutikker

kører på.

Madspild og plastik

og har et net med, som jeg bærer mit

Det er blevet en livsstil for Line at

frugt og grønt i. Jeg kan ikke se logik-

Jesus – et naturmenneske

tænke på miljøet og tage vare på res-

ken, hvorfor bananer og appelsiner

Line har lagt mærke til, at Bibelen har

sourcerne.

pakkes ind i plastik, fortsætter hun.

et grundlæggende fokus på værdien af,

- Siden jeg blev opmærksom på, hvad

Line beskriver sig selv som fleksitar.

at mennesker forvalter jorden og dens

jeg kan gøre i min hverdag for at passe

Det vil sige, at hun har skåret ned på

ressourcer.

på jorden, så har det været svært at

mængden af kød og spiser mange

- Det er vores opgave og ansvar,

stoppe, fortæller Line, der bor på Øster-

grøntsager.

pointerer konsulenten. Det kommer

bro i København. Inden hun fortæller

Line går ind for at genbrug, og det bæ-

tydeligt frem, at Gud elsker den natur,

om hendes grønne prioriteringer, maler

rer hendes lejlighed præg af, ligesom

han har skabt.

hun lige nogle økologiske mokkakaf-

hun også går i genbrugstøj. Hun bruger

Line siger med et glimt i øjet, at Jesus

febønner fra Etiopien til en omgang

vaskeæg, når hun vasker tøj. Det

er med på den grønne bølge.

AeroPress-kaffe, som hun serverer på

betyder, at hun i to år ikke har brugt

- Han bruger naturen, når han vil tæt-

altanen.

vaskepulver.

tere på Gud, og han bruger billeder fra
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TEMA: KLIMA

Line er ikke så bekymret, når hun
tænker på fremtiden, men tænker, at små ændringer har stor
betydning - når blot alle er med.

naturen, som han har lige ved hånden,

tiviteter ud fra de materialer, de har

nogle små haver, som børnene er med

når han skal beskrive indholdet af

derhjemme. Eller de finder materialer

til at passe.

evangeliet.

i naturen, som børnene laver ting af,

Hun er rigtig glad for at formidle Bibe-

forklarer Line, som opfordrer lederne til

Miljøklubber

lens grønne tanker til børnene.

at tage børnene med ud at finde ting i

Line opmuntrer DFS-klubber til at slå

- De har en fantastisk nysgerrighed, så

naturen. Man kan også lave en tur, hvor

på, at de gør noget for miljøet og på

det er let at få børnene med på at lave

man samler plastik.

den måde appellere til de familier, som

miljøvenlige aktiviteter, siger Line.

Hun oplever, at DFS-klubber i Køben-

er optaget af det.

havn er gode til grønne ideer.

- Vi kan noget på det grønne område,

Kødfri aftensmad i klubben

- Nogle steder laver de kødfri aftens-

som gør os til et relevant tilbud. Lige-

Hun mener, at der er et godt mindset

mad, eller de giver madrester med

som nogle også har foreslået, at man

i DFS, at man bruger de ting, man har,

familierne hjem. Et sted har de lavet en

laver temaklubber, fortæller konsulen-

når man skal lave aktiviteter. Man går

overskudsmiddag, hvor deltagerne tog

ten.

ikke altid ud og køber nyt.

det mad, de havde for meget af med og

- Lederne er gode til at finde på ak-

delte, siger Line. Andre steder har de

VI SKAL PASSE RIGTIG
GODT PÅ JORDEN

Gud har skabt og holder af jorden, men en dag
kommer der en ny verden
Sprint Aagaard Korsholm

mor kommer med en stor skål småka-

ikke bare bruge verdens ting til os selv,

ger til en fest, så skal alle have mulig-

der skal også være mad og tøj og strøm

Gud holder af denne verden. Han

hed for at få lige mange småkager.

og benzin og god natur til alle de andre

skabte den og sagde, at det hele var

Gud vil, at vi danskere, der har fået

mennesker i verden.

godt. Syndefaldet ødelagde meget af

rigtig mange ting, husker at dele med

Kort sagt: vi skal være gode mod ver-

alt dette: Sygdomme, død (for eksem-

alle de mennesker i verden, der ikke

den og mod de andre mennesker, for

pel kæledyr), giftige dyr (for eksempel

har nær så meget som os selv. Så vi kan

det glæder Gud.

myg og hvepse).
Bibelen siger tydeligt, at Gud derfor bliver nødt til på et tidspunkt at lave det
hele om igen. Denne verden forsvinder,
og en ny kommer. Den nye verden er
supergod og kan ikke ødelægges af et
nyt syndefald.
Så vi lever i en verden, der ikke skal bestå for al tid. Vi aner ikke, om den nye
verden kommer, mens vi lever, eller
den først kommer om lang tid.
Mens vi lever i denne verden, skal vi
behandle den så godt som muligt. For
Gud har skabt den og holder af den. Så
vi skal prøve ikke at ødelægge den med
forurening og overforbrug.
Vi skal leve så kærligt som muligt. Hvis
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REPRÆSENTANTSKABSMØDET

INSPIRATIONSDAG 2019
I håb om flere deltagere blev repræsentantskabsmødet i år
gjort mere attraktivt for klubledere
27. april tog medarbejdere og landsud-

- Det bliver rigtig spændende at se,

som er to bøger og en sangbog under

valgsmedlemmer imod forventnings-

hvad de fire nye brænder for og hvilke

udformning til legestuer og babysalme-

fulde kredsbestyrelsesmedlemmer og

veje, et nyt LU vælger at gå, fortæller

sang; om en ny trosoplæringskonferen-

klubledere. Normalt plejer repræsen-

landsleder Steen Møller Laursen om det

ce og materiale til seksualundervisning

tantskabsmødet at holdes efter ar-

nye LU, hvor Michael Thomsen er for-

på 0.-6. klassetrin. Sidstnævnte har væ-

bejde en fredag aften, hvor det primært

mand, Sara Møller Olesen næstformand

ret en del i medierne efter udgivelsen.

er de stemmeberettigede kredsbesty-

og Kirsten Braüner Bækgaard referent.

relsesmedlemmer, der er kommet.

Økonomiudvalget består af Flemming

Alle kan vælges ind, uanset alder

I løbet af dagen holdt psyko- og fami-

Hebsgaard og Sara Møller Olesen.

Der skulle stemmes om fem paragraf-

lieterapeut Hanne Esmarch to foredrag

fer, som alle blev vedtaget. De fire
første handlede om, at alle DFS-med-

de foredrag, som en del af deltagerne

Præsentation af nye medarbejdere
og tiltag

primært kom for.

Elektronisk registrering er en af de

vælges til børneråd, kredsbestyrelse

- Det var virkelig gode foredrag, udtalte

ting, udviklingskoordinator Sonnich

og landsudvalg. Den femte handlede

en klubleder, der var mange gode guld-

Thacker er gået i gang at arbejde med,

om ligestilling og beslutningsdygtig-

korn, man kunne tage med!

og dermed gøre det administrativt

hed internt i LU: Fremover skal der

om børn i klubber, og det var da også

lemmer, også børn under 16 år, kan

lettere for klubber at være forenings-

ved afstemninger ikke længere være

Kampvalg til LU

opbyggede. Konsulent på Bornholm,

simpelt flertal af de valgte på Repræ-

Erik Bertelsen og Erik Vibenholm Chri-

Morten Nørgaard, har været i gang et

sentantskabsmødet (ift. de fire af Indre

stensen var begge på valg og opstil-

stykke tid, og både han selv og de born-

Mission udpegede) og formandens

lede ikke igen. Derudover var Jannie

holmske frivillige er glade for det, der

stemme kan ved stemmelighed ikke

Ng Skjerning og Karen Nebel Møller

er i gang på øen. Videomedarbejder Jo-

længere afgøre sagen. De nye vedtæg-

udtrådt af LU inden deres valgperiode

nathan Koefoed Vindum blev også budt

ter ligger på hjemmesiden.

udløb, så det var med glæde, at der

velkommen, og nogle af videoerne, han

skulle være kampvalg mellem hele fem

har lavet, blev vist som små indslag i

Gaver fra DFS

opstillede kandidater. De fire indvalgte

løbet af dagen.

- Nu føler jeg mig som en del af noget

præsenteres på side 16.

Der blev også snakket om Minifrø,

meget større; af en kæmpe gruppe

Hanne
Esmarch
gav i sine
foredrag
plads til, at
deltagernes

Gitte, en af deltagerne, er med
ny T-shirt og samtalekort klar
til at møde børn i Herlev med
fællesskab og vigtige samtaler.

egne erfaringer kunne
komme frem.

frivillige rundt i hele Denmark og af
DFS, fortæller Gitte Rasmussen, der
er klubleder i Herlev Kirkes børne- og
juniorklub.
- Der var både tid til at dele og blive
undervist i de udfordringer, som vi frivillige kan stå med, fastslår Gitte. Det
var en stor glæde at møde så mange
frivillige fra hele landet.
Efter en inspirerende dag tog Gitte
hjem med gaver fra DFS: T-shirt og
samtalekort til børne- og juniorklubben.
Til afslutning på dagen sang Vejle
Gospel-kids, der efter 4-5 ørehængende sange blev klappet ud af salen.

Der var god stemning på dagen med plads
til både strikketøj og et godt grin.

Dermed var en hyggelig, inspirerende
og motiverende dag til ende.

Repræsentantskabsmødet
fremover
Der var mange gode input fra deltagernes svar gennem et evalueringsskema, der blev sendt ud. Der justeres
fra 2021 på tidsplanen, så programmet ikke er så tæt og der bedre er tid
til samtale i pauserne og ved bordene.
Fredag 24. april 2020 vil være et
kortere RM20, da der kun vil være
inspirationsdage i forbindelse med
Landsudvalget fremlagde udvalgte dele af årsberetningen i fællesskab, her iblandt

repræsentantskabsmødet hvert andet

Sara Møller Olesen, der i maj blev konstitueret som næstformand.

år.
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FRA LEDER TIL LEDER

DYR AF GAMLE KØKKENRULLER
I børneklubben i Fjelstervang gør de
deres til at passe godt på jorden.
- Det er vigtigt, at vi passer på vores

Genbrug på legekasse.dk
I DFS’ aktivitetsdatabase kan I

ressourcer, forklarer Dorrit Christen-

finde masser af ting, I kan lave

sen, der er leder i klubben. Hun beskri-

af genbrugsting. Søg fx på:

ver sig selv som lidt af en genbrugs-

- køkkenrulle

nørd. Når børnene skal lave aktiviteter,

- genbrug

så laver de tit nye ting af materialer,

- gammelt

som Dorrit har gemt derhjemme.

- magasin

- Det er billigt og nemt, siger hun og

- toiletrulle

forklarer, hvordan man kan trylle køk-

- mælkekarton

kenruller om til hajer, frøer og mus,

- natur

eller en blomst.

- find selv på flere søgeord …

Mælkekartoner kan også sagtens bruges, for eksempel til at så karse i.

VI SNAKKER MED BØRNENE OM MILJØET
I Starup ved Grindsted samles der en juniorgruppe, hvor der
tænkes meget i at lave kreative aktiviteter.
- Der opstår rigtig mange gode snakke med børnene, når
vi sidder og laver kreative ting sammen, fortæller Birgit
Mogensfeldt-Hansen, der også sørger for en andagt hver
gang. Næsten alle materialer kommer fra genbrugsting,
og alt bruges på en eller anden måde. Lederne går også i
genbrugsbutikker for at finde materialer, og der er meget,
som kan bruges.
- Vi laver slips til slanger og sokker til fingerdukker, siger
Birgit blandt de mange ting, hun remser op.
- Mens vi laver aktiviteterne, snakker vi med børnene om at
forvalte jorden og bruge de ting, vi har.
I juniorklubben har de også lige haft en vennefest, hvor børnene gik meget op i at lave genbrugsvenlige invitationer.

GENBRUGER MATERIALER
FRA ANDRE KLUBBER
- Det er alletiders, at Små Skridt

varianter, fortæller Betty, der skøn-

sætter fokus på, hvordan vi forvalter

ner, at over halvdelen af de materia-

vores jord, for det gælder fremtiden

ler, de har på lager, er genbrug fra

for vores børn. Vi mangler bare at

andre klubber.

snakke med børnene om det. Det

Nogle gange går lederne også i

siger Betty Fielsø, der er leder i bør-

genbrugsbutikker for at finde nye

neklubben i Esbjerg.

materialer.

De går rigtig meget ind for genbrug

- Det er vigtigt, at vi ikke smider ting

af materialer.

ud, men får dem brugt igen. Men

- Vi har overtaget nogle ting fra en

der er også noget sparsommelighed

børneklub, der lukkede. Det er glim-

i det.

mer, perler, tøjklemmer og pap i alle

DE BRUGER
NATUREN
Naturen spiller en stor rolle, når
børneklubben i Hjordkær skal lave
forskellige aktiviteter.
- Vi bruger naturen på mange forskellige måder. Vi er nogen gange
ude at lege, eller vi laver pandekager
over bål, fortæller Kirsten Taulborg
Hansen.
Når de laver påskedekorationer eller
juledekorationer, bruger de også
ting fra naturen.
- Gud har skabt naturen, og vi

Mange klubber er allerede godt
i gang med at være grønne. Det
skal være nemt, og så giver det
ofte også mening ift. klubbens
økonomi – ren win-win!

12 | 13

glæder os over at bruge den og nyde
den, siger lederen, der slet ikke har
tænkt over, at det også er en måde
at tænke i klima og passe på den.

brandtrevision.dk
brandtrevision.dk

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

Skole med kristent fællesskab

Gaveidé til børn 4-9 år

tegn

abopånnement
Bestilling og
flere priser på
8227 1335
eller superfroe.
soendagsskoler.dk

www.s-e.dk

For kun 150 kr. får
du tilsendt bladet
8 gange om året

1 abonnement
150 kr.
5 ab.
700 kr.
30 ab.
2.500 kr.

FRA LEDER TIL LEDER
Fortsat fra side 13

UNDGÅR MADSPILD
Der er en grund til, at hvert barn i bør-

dere, der samler det sammen, fortæller

neklubben i Vinderslev får en tallerken

Anne Marie Najbjerg, der har fået ideen

med frugt.

fra hendes arbejde i en børnehave, hvor

- Vi øver os i ikke at fråse med maden,

der er fokus på økologi.

og det, de ikke kan spise, får de selv lov

- Vi øver os i at tale om og praktisere, at

til at gå ud med i køkkenet, så de ved,

mad er Guds gave til os, og det er vigtigt

hvor det går hen, så det ikke er os le-

at passe godt på Guds skaberværk.

10 sjove klimaråd til klubben

10 sjove klimaråd til hjemmet

1. Planlæg 2-3 tema-klubgange om Guds skaberværk,

1. Snak om naturen og vores påvirkning af den.

økosystemet i børnehøjde og vores ansvar.
2. Lav aktiviteter uden brug af plastik eller nye materialer. Benyt genbrug i stedet for, og snak med børnene
om jeres valg.
3. Lav et løb om naturen og dens vigtighed. Bliv fx inspireret af appen »Naturguiden« fra Danmarks Naturfredningsforening.
4. Hold en spiredag, hvor I planter og deler frø, mens I
fortæller lignelsen om sædemanden (Mark 4,1-20).
5. Lav en festmiddag ud af børnenes og ledernes overskudsmad til klubbens årsfest.
6. Arranger en udflugt i nærområdet, hvor I samler affald
eller pantflasker. Husk handsker.
7. Plant et klubtræ og tal om vigtigheden af træer, vild
natur og biodiversitet.
8. Meld jer som plastiksamlergruppe på rennatur.dk og
brug pengene til at købe dansk skovfredning (ddnf.dk/
m2) eller regnskov (shop.verdensskove.org).
9. Lav 5 klubregler for bedre ressourcebrug.
10. Hold kreativ bønnetid for vores verden. Få inspiration af DFS-konsulent Hanne Pedersen på boen.
soendagsskoler.dk
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2. Find 20 ting i huset lavet af engangsplastik. Snak om,
hvorfor der er et marked for engangsmaterialer.
3. Find 5 ting, som fås i et alternativt, bæredygtigt materiale. Snak, om I vil købe bæredygtigt næste gang.
4. Handl ikke mere ind, end I har behov for. Prøv fx at
handle grøntsager i løs vægt et par måneder, og hold øje
med, om I smider mindre ud.
5. Når I går tur, så tag en pose med til affald, I finder. I
kan også lave en konkurrence ud af det eller lede efter
bestemte ting, fx pantflasker, cigaretskod eller plastik.
6. Gå på jagt i genbrugsbutikken.
7. Genplant grøntsager. Se, hvad der sker, når I planter fx
kartoffelskræller (med øjne), bunden af bladselleri eller
toppen af en ananas. Googl jer frem til, hvordan man
gør.
8. Lav madplan, så I ikke indkøber (og udsmider) unødvendigt.
9. Find hver især 10 ting, som skal gives til genbrug, venner
eller familie, fx legetøj eller tøj, der ikke længere bruges.
10. Tag på skovtur og bed for vores verden, naturen og dyrene.

LANDSUDVALGET

NYE KRÆFTER
I LANDSUDVALGET
I maj blev LU konstitueret med hele
fire nye medlemmer

De fire nye medlemmer af landsudvalget:
Kirsten B.S., Kirsten B.B., Flemming og Janne.

Når 40 % af et landsudvalg er nye, åbner

voksne børn med sin mand Jan.

Kirsten. De skal opleve, at de er elsket
af Gud, og at han er nærværende.

det for alvor op for nye tanker, idéer
og veje at gå. Kirsten Birk Sørensen,

Kirsten Braüner Bækgaard bor i

Kirsten Braüner Bækgaard, Flemming

Ålborg og arbejder som praktiserende

Flemming Hebsgaard bor i Ham-

Hebsgaard og Janne Bodilsen blev valgt

læge i Støvring. Kirsten er engageret

merum, er uddannet cand.merc.jur.

ind i LU, og Inger Marie Kristensen blev

i Bethesdas Juniorklub, børnekirken i

og har de sidste mange år været ansat

valgt som LU-suppleant.

Ansgarskirken og gennem 10 år på Stor-

i Toldstyrelsen. Flemming har været

skovlejren, de fleste år som lejrchef.

juniorleder og om sommeren deltager

Kirsten Birk Sørensen bor i Ans, er

- Jesus skal gives videre til Danmarks

familien, hustruen Hanne og to døtre,

uddannet kontorassistent og arbejder i

børn, også til dem, der ikke er vokset

gerne på Hjallerup Bibelcamping.

en salgsafdeling.

op i kirkelige sammenhænge, mener

- Budskabet om Jesus er vigtigt at få

- Jeg er vokset op med søndagsskole og
sommerlejre, og blev som 17-årig leder i
den lokale juniorklub, som jeg fortsatte
med i 25 år.
I dag sidder Kirsten i kredsbestyrelsen i

Erik Vibenholm

Midtjyllands Børnekreds, hvor hun bl.a.

Christensen (tv.)

er med til at arrangere Juniorevent.

og Erik Bertelsen

- DFS har altid været en del af mit liv

fik på repræsen-

som et godt og trygt sted med Gud i

tantskabsmødet

centrum. Det ønsker jeg, at alle børn i

en varm tak for

Danmark må få lov at opleve.

deres indsats i

Privat elsker Kirsten at læse bøger,

LU af formand

tage til dragrace i USA og har to næsten

Michael Thomsen.

ANDAGT

FORURENET OG DOG RENSET
Guds skaberværk er fantastisk, ja enestående, helt uden sidestykke. På
toppen af skaberværket har Gud besluttet at sætte mennesker som dig
og mig. En fantastisk placering og tillid, Gud har vis os.
Du er værdifuld og elsket. Du har uendelig værdi og Gud har betroet dig
forvaltningen af sit skaberværk. Selv om denne opgave ofte er gået galt
for os, så er vi fortsat elskede og uerstattelige i Guds skaberorden. Gud
elsker os, på trods af vores handlinger, også det, vi ødelægger af skaberværket. Gud ønsker os fortsat som ansvarlige forvaltere.

Alt var godt …
”Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var” (1 Mos
givet til alle børn, herunder også til

1,31a). Det vurderede Gud for mange år siden, da han var ved afslut-

flygtningebørn, fortæller Flemming.

ningen af sit skaberværk. Hvis Gud nu i dag skulle lave en evaluering og
komme med en udtalelse om behandlingen af hans skaberværk, hvad

Janne Bodilsen er uddannet lærer

mon beskeden så ville lyde? Mon det blev med ordene ”han så, hvor godt

og bor i Bjerringbro som efterlønner

det var”?

efter i mange år at have været folke- og
friskolelærer.

Når enden er god …

- Jeg vil trække på min pædagogiske

Formentlig konkluderer han, at vi har forvaltet dårligt. Men beskeden

erfaring og evne til at formidle for

lyder fortsat til os: Jeg elsker dig og ønsker fællesskab med dig. Vores ad-

børn, fortæller Janne. Derudover er

færd i forhold til ressourcer, forurening og klima er dybt kritisabel, men

det medarbejdernes kompetencer og

Guds beslutning er, at han vil redde os. Hans frelse kan vi ikke forurene!

efteruddannelse samt fastholdelsen af
det lutherske fundament, som jeg vil

Erik Bertelsen

fokusere på i mit arbejde i LU.

Tidl. næstformand i landsudvalget

Janne har kun gode minder fra barndommens søndagsskole. Som voksen
år og er nu bl.a. engageret i den lokale

bed for ...

juniorklub.

• at det nye LU må lede DFS ad den vej, Gud vil.

- Det vigtigste i livet er at blive bevaret

• at ledere, børn og juniorer i klubber og på lejre må se, hvor fanta-

har hun været børneklubleder i ca. 25

som kristen, og set i det lys har DFS en
kernerolle, både med at nå længere ud
og bevare børn fra kristne hjem, påpeger hun.

stisk skaberværket er, opleve Gud derigennem og mærke et kald til
at forvalte det godt i forhold til egne evner, viden og ressourcer.
• at politikere, forbrugere og verdenssamfundet må foretage de nødvendige beslutninger, så verdens ressourcer bliver fordelt retfærdigt og brugt fornuftigt.
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NYE MATERIALER
Hjælp til regnskabet

Hæng ud med Gud

Nu kan klubber og kredse finde vejledning og skabeloner

DFS har udsendt bibelinspirationshæfter, der er lavet

til regnskaberne. Det er primært gjort tilgængeligt for at

på baggrund af feedback fra familier, der er udfordrede

lette de frivilliges arbejde med DUF-registreringen, men

ift. at få bragt Bibelen ind i hverdagens travlhed. Andet

alle klubber kan benytte sig af skabelonerne. Der er også

hæfte sendes i juni ud til familier med børn 8-13 år,

videoer, der forklarer forskellige måder at føre regnskab på

og konceptet kan

– med og uden kontanter og med hhv. én og to konti.
duf.soendagsskoler.dk

derefter bestilles i
billigt abonnement.
Hvert hæfte har små
daglige stykker til
3 mdr.
blr.dk

Babysalmesang til kirker

Fange i Rom

Præster og kirke- og kulturmed-

To brødre tages til fange i det

arbejdere kan gratis downloade

romersk besatte Britannien

idéhæftet, der i et nyt layout

og bliver solgt til liv som hhv.

indeholder konkrete idéer til

slave og gladiator. Spæn-

babysalmesang. Dermed bliver

dingsromanen er for juniorer

de introduceret til DFS’ kom-

fra ca. 10 år.
materialer.soendagsskoler.dk

petencer på området »kirke for
børn«.
materialer.soendagsskoler.dk

Sund seksualitet
»Jeg er køn« er et nyt materiale til lærere, der underviser indskolingen eller mellemtrinet i seksualundervisning. Ud fra et kristent grundsyn arbejder materialet fordomsfrit ud fra udgangspunktet: at seksualiteten har
et højere formål end at tilfredsstille egne behov. Den er derimod noget,
vi har fået givet til at elske et andet menneske med. Materialet er lavet i
samarbejde mellem syv søsterorganisationer, heriblandt DFS.
jegerkoen.dk

KALENDER

NOTER
Gratis konference
Et af resultaterne af de ekstraordinære
testamentariske gaver er en inspirationskonference, der afholdes i 2020. Den 2. maj
fra halv ti til fem vil frivillige kunne komme

30. juni - 5. juli:
JuniorSportsCamp,
Hestlund Efterskole
sport.soendagsskoler.dk

til Børkop Højskole og få inspiration, fællesskab og fornyet gejst for arbejdet. For frivillige tilknyttet DFS er dagen gratis, og vi håber
derfor, at så mange som muligt vil prioritere
dagen. Der vil være forskellige seminarer, og
flere oplysninger følger, når programmet ligger
fast. Der er lagt op til en rigtig spændende dag,
som vi alle kan glæde os til.
soendagsskoler.dk

Husk at abonnere på YouTube
DFS er godt i gang med at lave videoer til

30. juni - 5. juli:
Sang- og musiklejr,
Grejsdalens Efterskole
sangogmusiklejr.dk
5. oktober:
Flygtningebørn og traumer,
Menighedsfakultetet
14.-16. november:
Godly Play kursus,
Diakonhøjskolen
godlyplay.dk

ledere i klubber, enten som inspiration til
formidling over for børnene eller til interne
ledermøder. For at de bliver udbredt, er det
vigtigt, at så mange som muligt abonnerer

27.-29. marts 2020:
Godly Play kursus,
Emmaus galleri og kursuscenter

på og deler kanalen, fx tegneserievideoerne
til højtiderne, på de sociale medier.
video.soendagsskoler.dk

Temadag for flygtningebørn
5. oktober 2019 er DFS medværter for en dag
om flygtningebørn i Århus. Alle flygtningebørn
har voldsomme oplevelser med i bagagen, og

24. april 2020:
Repræsentantskabsmøde,
Børkop Højskole
rm.soendagsskoler.dk
2. maj 2020:
Inspirationskonference,
Børkop Højskole

både de selv, søskende og forældre kan være
mere eller mindre traumatiserede. Kendskab
til symptomer er derfor en god kompetence for
alle, der møder flygtningebørn i klubarbejdet.
Der er en del klubber, der har berøring med
både kristne og muslimske flygtningebørn, og
de opfordres særligt at tage med.
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OPMUNTRENDE
DANMARKSKORT
Nye kort viser DFS’ vidt forgrenede arbejde i hele landet
Kredsene har siden sidste år

se alle prikkerne, der er fordelt ud

Fynskredsen. Det kunne være fedt,

indrapporteret antal børn i klubber

i mange kroge af landet. Kortet,

hvis det løbende bliver opdateret,

og på lejre. Det er opløftende at

der viser antal børn i klubber, viser

fortalte hun på repræsentant-

med al tydelighed, at der sker

skabsmødet.

noget i DFS for rigtig mange børn

Det er netop planen jævnligt at

og juniorer.

opdatere kortet, både dette kort og

Det er svært at sige noget kvalifi-

et tilsvarende kort over lejre i DFS.

ceret om det præcise antal børn,

Det er begge kort, der særligt giver

der er i berøring med DFS, for ikke

mening for DFS’ 27 kredse (hvis

alle har meldt tilbage, og mange

grænser er indtegnet med hvidt).

børn er fx både med i børneklub,

Tidligere har kredse haft lister over

Gospel-kids og på lejr og tæller

klubber i deres kredse, men med et

dermed med flere gange. Stati-

kort er det blevet nemmere at dan-

stikken i sig selv er heller ikke så

ne sig et overblik. Det er håbet, at

vigtig, det er mere den geografiske

kredse og klubber kan knyttes tæt-

spredning og at det enkelte barn

tere sammen, så de gensidigt kan

får et møde med evangeliet.

inspirere og opmuntre hinanden.

- Kortet giver motivation til at

At der sker noget så mange steder,

være klub, udtalte Lillian Kjær,

det er opmuntrende og kalder på

der er kredsbestyrelsesmedlem i

taknemmelighed og forbøn.

