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Værdier

Sommerlejr er
et vigtigt
redskab i at se
den enkelte

8

Juniorklubben
er et af Jakobs
trygge steder

10

Vi skal finde en balance
mellem at være kærlige
og bestemte

LEDER

Værdier er vigtige
Værdier er noget, vi orienterer os ud fra i livet. De er en slags
kompas for vores liv og er dermed klangbund for det, vi mener er vigtigt i vores liv. Det er værdierne, der hjælper os til at
prioritere og træffe valg i vores liv om stort og småt ud fra det,
som vi anser som vigtigst. Derfor er det vigtigt at være bevidste om, hvad det er for nogle værdier, vi bygger vores liv på, så
det ikke bare er tilfældigheder, der styrer os.
Det gælder for hver enkelt af os på det personlige plan, men
det gælder også for fællesskaber og organisationer, og altså
også ind i DFS - både på landsplan og i de enkelte fællesskaber.
Værdier kan let have en tendens til at forblive på tankeplan,
som noget, vi tænker er vigtigt, og måske også siger er vigtigt.
Men det essentielle ved værdier er imidlertid, at de rent faktisk
er tydelige på handleplan, så der er tydelig overensstemmelse
mellem det, vi siger og det, vi gør. Derfor skal værdierne i DFS
været noget, der gennemsyrer hele organisationen. Det skal
være noget, som man kan kende os på, uanset hvilken plads
eller opgave, man har i DFS. For os er det vigtigt at SE den
enkeltes værdi, BYGGE trygge relationer og VÆRE rummelige
fællesskaber – i hele DFS!

Velkommen til nye klubber!
Mandags-klubben, Gjern
Børnelørdag, Erritsø
Messy Church, Rindum Kirke
Herning Legestue
Messy Church, Gjellerup Kirke
Kvaglund Kirkes Gospel-kids
Messy Church, Herlev
Baby Bongo, Sæby
Messy Church, Slagelse
Vi er nu 303 klubber i DFS.
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NYT FRA LANDSKONTORET

SPILLEKORT SKAL
FORTÆLLE OM JESUS

INSPIRATION TIL
LEDERMØDER

Med små instruktionsvideoer vil Nicolai Skødt

Der er efterhånden kommet en række videoer med inspi-

Holmgaard vise, at Jesus er Konge - Hjerter Konge.

ration til forskellige emner og udfordringer, når klubben

Videoerne, fx bespisningsunderet og trosbekendel-

holder ledermøder. Tanken er at se en video sammen og

sen, bliver fortalt gennem almindelige spillekort.

bruge DFS-konsulenternes erfaring som udgangspunkt for

- Min tanke med videoerne er, at man på en ny

en snak. Karen fortæller om lederroller, Lissen giver tips,

og nem måde kan fortælle børn om Jesus, siger

hvis klubben mangler ledere eller mangler børn; Britta

Nicolai. Klubben kan også se videoen sammen og

hjælper mht. uro i klubben, Hanne med bøn og Michael

efterfølgende lade de unge øve tricket selv.

med det gode fællesskab. Der kommer løbende nye til, så

Der er i alt 9 videoer, som kan ses under login til

abonnér på YouTube-kanalen og vær opdateret.

Juniorfrø, på break.dk eller på DFS’ YouTube-kanal.

video.soendagsskoler.dk

SYMBOLER GIVER RO I KLUBBEN
Piktogrammer er enkle symboler, som vi kender fra byrummet, når noget
skal kommunikeres så enkelt som muligt. De kan også bruges som et
pædagogisk værktøj, der giver ro gennem struktur i klubber med udfordrede børn.
- Hold da op, hvor det bare virkede, fortæller DFS-konsulent Karen Markussen efter hendes første brug af dem tilbage i 2015. Børn, som jeg før
oplevede ikke kunne finde ro, de gik hen til billederne og tjekkede ud,
hvad der skulle ske.
Dengang brugte hun hjemmelavede tegninger, men nu har DFS lavet 17
forskellige, som frit kan downloades og evt. lamineres. Derudover er der
tomme sider, så klubben kan tegne flere. Find dem under fanebladet
Klubleder på soendagsskoler.dk
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SYNGE SAMMEN

inspirations
KONFERENCE

Velkommen til et
fællesskab der
tager dig med på
kreative eventyr

DFS vil nurse,
facilitere fællesskab
og give udrustning
til dig, der arbejder
med børn i kirken.
Ta' gratis med
lørdag 2. maj 2020
Børkop Højskole har
kun plads til 150, så
reservér datoen nu
og vær klar, når
tilmelding åbner
1. februar 2020 på
inspirationskonference.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

GAVE-STATUS

Bedekalender

2019

Forbøn er det, der bærer DFS’ arbejde.
Bedekalenderen gør det nemt at bede
for lokalt arbejde, landsarbejdet og børn
i Danmark generelt. Kalenderen - med

1.910.807 KR.

hul i toppen til ophæng - er sendt ud til
alle klubber og kan downloades på

3.000.000

boen.soendagsskoler.dk

MÅL FOR
2019

Plakat til DFS-indsamling
Er der en lokal indsamling til DFS eller
et DFS-projekt som Evigglad, så kan
plakaten bruges til at følge med over

2.500.000

Lokal indsamling til

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
0 kr.

Antal
faste givere

en periode. I højre side er en søjle med
’faste givere’ - som er enklere både for
giveren, men også enklere for DFS at

2.000.000
Pengene fra denne indsamling går til

budgettere med. En særlig plakat til
DFS’ søndagsskoleprojekt i Indien lig-

Indsamlingsprojekt til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler - har du spørgsmål, kan du stille dem til den lokale kontaktperson. Du kan altid give din støtte på stoet.soendagsskoler.dk

ger på indien.soendagsskoler.dk
stoet.soendagsskoler.dk

Lokalforeningspuljen
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har i løbet af det første år, puljen har eksi-

1.500.000

1.000.000

steret, kun givet støtte til én DFS-tilsluttet klub. Det vil de gerne lave om på,
så de opfordrer flere til at søge. Puljen der dækker de flestes behov for støtte,
fx støtte til arrangementer, et Godly Play-kursus eller køb af Kirkefrø. Aarhus
Bykirkes Børnekirke fik tildelt 6.250 kr. til en temadag for forældre. Beløbet

500.000

dækkede alle budgetterede udgifter.
Læs mere om alle muligheder for støtte, herunder også DFS’ initiativpulje og
DFS’ aktivitetsfond, på soendagsskoler.dk > Klubleder > Penge til dit projekt.
0
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De 1.910.807 kr. er indsamlet
fra 1/1 - 31/10 2019
TAK for enhver gave!
stoet.soendagsskoler.dk
MobilePay: 88 677

TEMA: VÆRDIER

Vi har tre værdier i DFS, som
fortæller, hvad der er vigtigt
for os. Dette er den første. Vi

SOMMERLEJR ER ET
VIGTIGT REDSKAB I
AT SE DEN ENKELTE

ønsker, at hver enkelt skal
Tekst og foto: Anette Ingemansen

Gamle Testamente.

af Gud.

Det er næsten ikke til at begribe, hvor-

Deler dem op i grupper

vaerdier.soendagsskoler.dk

dan det er muligt at stoppe så mange

De er ni ledere til de mange juniorer,

juniorer ind i det lille lokale, hvor junior-

og de synes, at det er en udfordring at

klubben ”Rødderne” i Lindehøj Kirke i

have fokus på den enkelte. Det er én af

Herlev mødes.

de værdier, som DFS lægger vægt på.

Juniorerne har tilsyneladende ingen

Derfor har de lavet forskellige tiltag, for

problemer med det, og denne aften i

at den enkelte junior skal føle sig set.

oktober er de kun omkring 45, normalt

- Vi gør meget ud af at lære deres

er de 55. De er heller ikke bange for at

navne og stå i døren og sige hej, når de

drukne i det store fællesskab.

kommer, sige deres navn og understre-

Fire af juniorerne Emilie, Olivia, Andrea

ge, at det er godt at se dem, fortæller

og Sara har den samme oplevelse, at de

Anders Kofod Pedersen.

bliver set af lederne.

- Når vi har aktiviteter, deler vi dem op

- De tager sig tid til os, og det er okay,

i mindre grupper. Det gør det nemmere

hvis vi må vente lidt, hvis en leder laver

for os at se dem, snakke med dem, og

noget andet, eller snakker med en an-

det skaber mere ro, tilføjer Joakim.

den, siger de fire piger.

Den årlige sommerlejr og nogle week-

Der er ellers rift om ledernes opmærk-

endlejre betyder rigtig meget for, at

somhed for at blive noteret hos en

lederne lærer de enkelte juniorer at

leder, at man har klaret ”Månedens

kende.

Challenge”, som er at kunne fadervor.

- Jeg kan tydeligt mærke forskel på før

Andre udfordringer har været at kunne

og efter sommerferien. Vi får et helt

disciplenes navne eller bøgerne i Det

andet og tæt forhold til dem på en lejr,

se og erfare sin egen værdi
som skabt, villet og elsket

Det er en udfordring at se den enkelte,

Det er ikke lang tid

Anders fremhæver bedelisten som en

når fællesskab tæller over 50 juniorer.

Juniorklubben varer halvanden time,

rigtig god måde at huske hver enkelt

og det er ikke lang tid til 67 juniorer.

junior.

fordi vi er sammen med dem på en an-

- Jeg ville helst have kunnet lytte til

- Én af de bedste måde at huske

den måde og over længere tid, end vi er,

hver junior, for de kommer ofte og har

juniorerne er have dem på bedelisten.

når vi har juniorklub, forklarer Joakim.

noget, de lige skal fortælle. Men det

Når jeg beder for hver enkelt junior

- Sommerlejren og weekendlejren er

kan vi ikke altid, forklarer Anders.

med deres navn, så husker jeg dem

helt uundværligt, når vi skal lære den

- Vi lærer dem at kende, og så finder vi

bedre, og det er lettere at se dem, slut-

enkelte at kende, for vi får deres fortro-

ud af det hen ad vejen, hvem der har

ter han.

lighed, fortsætter Anders, og Mathilde

brug for at snakke. Nogen har mere

tilføjer:

brug for det end andre, fortsætter

- Man lærer dem meget bedre at kende.

Mathilde.
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TEMA: VÆRDIER

JUNIORKLUBBEN ER ÉT AF
JAKOBS TRYGGE STEDER

I juniorklubben i Ringe gør de meget ud af, at der skal være en tryg
atmosfære, hvor juniorerne trives
Tekst og foto: Anette Ingemansen
Vi er som en kæmpe stor familie, og
jeg har fået gode venner. Sådan svarer
12-årige Jakob på, hvordan han oplever
trygheden i juniorklubben i Ringe.
Han er kommet med kage til dagens
juniorklub, og snart er de en god flok,
som synger og hygger sig med hinanden
i missionshuset.
Det var Jakobs mor, der for nogle år
siden efterlyste en børneklub for hendes
søn. Jakobs mor kommer i missionshuset i Ringe, og hvis der ikke kom en
børneklub, var hun nødt til at køre fra

Lederne engagerer sig i juniorernes liv og hverdag, og det giver tryghed.

Kværndrup til Odense.

Nødvendig for evangeliet

lige værdige. Nogle af dem oplever, at

Johannes Jørgensen greb bolden og

Tryghed er en af de bærende værdier,

det er utrygt henne i skolen, fortæl-

sammen med Birgitte Grinderslev fik

som DFS ønsker, skal kendetegne deres

ler Johannes. De bruger god tid på at

de en juniorklub op at stå. Der kom ti

aktiviteter. Og Johannes og Birgitte gør

snakke med juniorerne, både enkeltvis

juniorer, da de slog dørene op, og nu er

meget, for at juniorklubben skal være et

og i fællesskabet.

de en stabil gruppe på 15 juniorer. De

trygt sted at komme.

- Det kan være, at der er én, som bliver

kommer fra et større område syd for

- Det er vigtigt, at juniorerne ved, at

mobbet i skolen. Eller en anden er ked

Odense.

her kan de være trygge, og vi er alle

af det, så snakker vi om det, og vi beder

sammen, siger Johannes, der kommer

har haft en stor betydning for en junio-

med et andet argument, hvorfor tryghed

rerne.

er altafgørende.

- Det har været med til, at hun er be-

- Hvis juniorerne er bange for hinanden

gyndt at tro på Jesus, siger Johannes,

og ikke har det godt, hører de ikke, hvad

der glæder sig over, at trygheden på en

Vi har tre værdier i DFS, som

der bliver sagt, og de bakker ud af det.

måde rækker ud over juniorklubben.

fortæller, hvad der er vigtigt

Derfor er tryghed i klubben nødvendig

- Vi har to unge ledere, som har begyndt

for os. Dette er den anden.

for, at de kan høre evangeliet.

et teenarbejde hjemme hos dem selv for

Tryghed i relationer er

dem, der er blevet for gamle til junior-

vigtig for, at den enkelte kan

klubben.

trives, vokse og åbne sig.

Tryghed førte til tro
Den trygge atmosfære i klubben i Ringe

Sådan et fællesskab ønsker
vi at skabe.
vaerdier.soendagsskoler.dk

Et dygtigt kastanjekast får keglerne til at vælte. Aktiviteter er med til at fastholde
juniorerne og skabe relationer.

Disse T-shirts kan vise forældre, hvordan klubber i DFS tager sig af deres
børn, fx til en event i byen. Det giver tryghed for forældrene og er også
en god reminder til lederne om det overordnede fokus for fællesskabet.
Korset og det smilende ansigt i logoet fortæller - uden ord - om Jesus og
glade børn. Bestilles på
fremstoed.soendagsskoler.dk
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TEMA: VÆRDIER

Vi har tre værdier i DFS, som
fortæller, hvad der er vigtigt
for os. Dette er den tredje.
Vi ønsker fællesskaber, hvor
der er plads til alle - både
ledere og børn.
vaerdier.soendagsskoler.dk

VI SKAL FINDE EN
BALANCE MELLEM
AT VÆRE KÆRLIGE
OG BESTEMTE
Anna, Signe, Emma og Thea oplever, at lederne
i juniorklubben i Øster Snede er gode til at
rumme alle, samtidig med at der er nogle regler
Tekst og foto: Anette Ingemansen

af de andre ledere, der har placeret sig
strategisk i gruppen ved dem, der er

Der er gang i de 35 juniorer i junior-

ekstra livlige.

klubben i Øster Snede, men da lederen

Der står spille- og legeaften på pro-

Elisabeth tager ordet og siger goddag,

grammet, og snart er juniorerne rundt

falder der ro over gruppen. Godt hjulpet

over det hele.

Der er mange
forskellige spillestationer til
spilleaftenen. Her
er det Kalaha. I
baggrunden er en
flok drenge og en
leder i færd med
Rundt om bordet.

Anna, Signe, Emma
og Thea er glade
for at komme i en
juniorklub, hvor der
er plads til alle.
I et rum er der fire piger, som spiller,

Bagefter kommenterer Elisabeth det.

livlige, forklarer Ole Gamborg.

og de vil meget gerne svare på, om de

- Jeg kan ikke forstå, at man ikke kan

- Vi har haft brug for, at der er ro, når

synes, at der er plads til alle i junior-

bede fadervor uden at lave ballade,

vi giver fælles beskeder. Derfor er vi

klubben. Rummelighed er én af de

fortæller hun.

begyndt at sige til juniorerne: ’Nu er
det mig, der taler, og I svarer, når I

værdier, som DFS gerne vil have i deres
aktiviteter.

Pædagogiske virkemidler

bliver spurgt.’ De rammer virker okay,

- Jeg oplever, at der er plads til alle,

Lederne drøfter jævnligt, hvordan de

tilføjer Elisabeth Jørgensen.

og lederne er gode til at tage sig af os,

giver plads til dem, der er ekstra livlige.

- Når vi har bibeltid, sidder junio-

fortæller Anna, og de tre andre, Signe,

- Man skal finde en balance mellem at

rerne på række. Det er nemmere at

Emma, og Thea nikker.

være kærlig og bestemt, pointerer Ole

holde ro på den måde. Når de sidder

- Lederne er gode til at give alle en

Gamborg.

ved borde, spiller de nemmere op til

chance og give os plads, tilføjer Signe.

- Vi prøver at rumme dem, der larmer,

hinanden.

De beskriver nogle af de regler, der er i

uden at vi bliver alt for sure. Vi har brug

Efter en aften i juniorklubben havde

klubben, for at der er rum til alle.

for, at der er rimelig ro, men det er også

lederen Anette Aagaard brug for at

- Det er vigtigt, at vi ikke driller hin-

irriterende at skulle skælde ud en hel

sparre lidt med en anden leder.- Jeg

anden, at vi snakker pænt, ikke har

aften. Det er vigtigt, at alle synes, at det

var noget frustreret over en gruppe,

mobiltelefoner og ikke laver sjov med

er sjovt at komme i juniorklubben, og

hvor der var meget larm, så jeg vend-

Gud, siger pigerne på skift.

det er et rart sted at være.

te det med en leder. Og vi snakkede

Det sidste er der én af drengene, som

Lederne har gjort brug af nogle pædago-

om, at vi måske skal tænke lidt over,

har det lidt svært med, da de beder fa-

giske greb, som virker.

hvordan vi sammensætter grupperne,

dervor som afslutning på juniorklubben.

- Vi prøver at være lidt konsekvente og

siger Anette Aagaard.

Han beder det ekstra højt og griner.

placere os blandt dem, som vi ved er
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JUL

JULEN ER HIMMELEN PÅ JORD
Julen er for mange højtid og hygge. Men

- Fordi det gør. Det går den vej for men-

i eget begær. De tror, de bliver lykkelige

julen har så meget mere til os. Julen har

neskene.

med alverdens rigdom. De ser kun sig

himmelske og evige perspektiver. Julen

Faderen kigger på sin Søn, der sidder til

selv og stræber efter evig ungdom. De

begyndte hos Gud i Himlen.

højre for ham, og på Ånden, der sidder

er forblindede og navlebeskuende. Løf-

- Det går ad Helvede til!

til venstre. Han fortsætter:

ter de endelig blikket og ser efter noget

- Far, du må ikke bande! Hvorfor siger

- Menneskene, mit folk, ved ikke, hvad

guddommeligt, så er det ugudeligt

du sådan noget? spørger Sønnen.

der tjener dem bedst. De drøner derudaf

vantro på deres egen måde. De lever

Rummet er mørkt og dystert og ser ud til at opsluge jorden, men gudskelov dukker
solens stråler frem og spreder mørket – som en analogi på Michaels julefortælling.

kun for sig selv; fortabes i afmagt og

fortsætter begejstret: Vi skal være

neskers liv skal ledes til det største: ad

håbløshed. De tror, de er så store, og så

meningen! Jeg elsker hver og en af dem,

Himlen til!

er de i virkeligheden så små og ynkelige

selv om jeg ikke elsker alt det, de gør.

Og det skete!

i deres egen verden!

Men jeg ønsker, at de skal mærke min

Og det sker for enhver, der tager julebar-

- Skal vi så bare lade dem gå fortabt?

kærlighed.

net i krybben til sig som det største, der

spørger Ånden med smerte i stem-

Med ansigtet strålende af glæde og lys

er givet til de mindste.

men. Det kan vi da ikke! Det er vel ikke

fortsætter Faderen:

Da går livet ad Himlen til.

meningen, at vi skal være alene i al den

- Derfor bringer vi hele herligheden ned

herlighed, vi er?

til dem. Giver dem det hele kvit og frit.

- Nej, det er slet ikke meningen, siger

Med øjne, der lyser varmt af kærlighed,

Faderen. Meningen er, at de skal frelses

siger Faderen til Sønnen:

fra fortabelsen. Meningen er, at al vores

- Du skal være som dem! Du skal fødes

herlighed skal være deres. Meningen

som menneske. Du skal leve som men-

er, at de skal leve i himmelsk salighed.

neske. Du skal dø som menneske. Du

Meningen er, at de skal have øje og

skal opstå som menneske!

hjerte for hinanden og se livet som

- Mennesker opstår ikke, kommer det

skønt. Meningen er, at de skal have håb,

med det samme fra Sønnen.

som holder dem oppe, når de rammes af

- Jo, siger Faderen, mine mennesker

lidelser. Meningen er, at de skal overfyl-

opstår! De, som i dig ser hele vores

des med kærlighed og deri se hinandens

herlighed og tror på vores kærlighed til

liv som mål og ikke som midler. Og de

dem, skal frelses til opstandelse, til håb,

skal se, at vi er lige midt iblandt dem

til herlighed – til liv! Du skal være et

for at give dem et himmelsk perspek-

menneske og bære Himlen til dem. Du

tiv over livet i al sin evighed. Dét er

skal bære tro, håb og kærlighed gennem

meningen.

livet og døden. Og ethvert menneske,

- I hvor mange år har vi ikke prøvet at

som tager dette til sig, vil jeg lade gå

Michael Thomsen er formand for

vise dem den mening? Og hvad er det

samme vej, helt ind i vores herlighed.

DFS og sognepræst i Skævinge og

blevet til? spørger Ånden, stadig med

Faderen kigger på Ånden og siger:

Lille Lyngby Kirker. Han har skrevet

sorg i stemmen.

- Du skal begynde. Du skal skabe Jesu

dette stykke om julen set fra et lidt

- Derfor skal vi heller ikke længere

menneskeliv i en ung pige, der hedder

anderledes perspektiv.

vise dem meningen, siger Faderen og

Maria. Vi begynder i det små; men men-
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brandtrevision.dk
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Din revisor for
søndagsskoler
Vi kan hjælpe jer igang
med DUF tilskudsmidler.
Kontakt Jan Knudsen
Email: jk@brandtrevision.dk

Skole med kristent fællesskab

SANG
2020

OG MUSIKLEJR

SANGOGMUSIKLEJR.DK
moses

på vej
28. juni -3. juli

GREJSDALENS EFTERSKOLE, VEJLE

www.s-e.dk
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TEMA: VÆRDIER

FÅ VÆRDIERNE IND I HVERDAGEN
Det er ikke kun DFS, der har sat ord på det, der er godt at dyrke i relationen
med børnene
Carsten Hjorth Pedersen og Gary Chap-

Børnene forstår kærlighed på

Skift fokus - fra os selv til Gud

man er begge bestsellerforfattere, der

forskellige måder

DFS’ værdier afspej-

har sat ord på værdier og forhold, der

Forstå-

ler bogens hoved-

gælder alle mennesker og deres indbyr-

else for børns

pointe: At vi lever

des relationer. Det er nemmere at se

kærlighedssprog

det bedste liv, når

den enkeltes værdi, bygge trygge rela-

fremmer

Gud og næsten er i

tioner og være rummelige fællesskaber,

værdiernes

centrum. Hvordan

hvis vi har en basal viden om, hvordan vi

udfoldelse i

skal vi opdrage

kan påvirke og forstå børn.

praksis. Børn

og formidle, så

forstår nemlig ikke

det bliver Gud og

Påvirk med værdier

altid det sprog,

relationen til næsten, der får den

Har vi med andre

voksne i deres

største plads, ikke det enkelte

mennesker at gøre,

liv forsøger at vise dem kærlighed på:

barn som enkeltstående individ?

påvirker vi dem.

Det kan være kram og fysisk berøring,

Det er en kunst og en balance og

Så enkelt er det.

anerkendende ord, kvalitetstid, gaver

meget tiltrængt, hvis vi formår

Når det gælder

eller tjenester. Hvis der gives udtryk

at opdrage børn med Gud som

børn, er det ekstra

for kærlighed og børnene ikke forstår

myndighed i livet. Fokus bevares,

vigtigt at påvirke

det, risikerer vi, at nogle ikke føler sig

så den guddommelige myndighed

med respekt; ikke

elskede. Bogen er konkret omkring,

faktisk befrier og livet får en kurs

mindst i en religiøs

hvordan kærlighed kan udtrykkes over

at følge, der er til gavn og glæde

sammenhæng, så

for børn, og indeholder også en guide til,

for børnene og deres relationer.

det ikke bliver negativ social kontrol.

hvordan barnets primære kærligheds-

At vi ønsker at påvirke viser, at vi ikke

sprog findes.

er ligeglade med børnene, og bogen
udtrykker en sund tilgang til at påvirke
med kristne værdier.
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Find bøgerne på
materialer.soendagsskoler.dk

JUL

GAVER TIL JUL
Gi' det største til de mindste

At se det enkelte barns værdi kan fx gøres ved at
give dem en udvalgt gave. Julen er samtidig en
god anledning til at give gaver, der bringer julens
hovedperson ind i hjemmene, så store som små
kan se, hvem det er, vi fejrer.

24:12
48 sider
49,95
Dengang der ikke var plads
Et magasin med refleksioner om

24 sider

julens indhold, livet, troen og Gud.

19,95

En god gave til klubforældre og
andre, der skal vide, hvad julen

Juleaften fortæller morfar Emma

handler om. Læs fx om Noa, der er

og William om dengang, der ikke

hjerneskadet og sprinter og finder

var plads i Betlehem. God til de

sin værdi i, at Gud godt kan bruge

3-7-årige som adventsgave i

ham. Op til 50 % mængderabat.

kirken og børneklubben eller til
pakkekalenderen. Op til 50 %

Jul i farver

mængderabat.

32 sider
30,-

Magnetisk julekalender
Kalender + magnetisk

En malebog, der med garanti vil

A3-panoramaplade

sætte kulør på julen. Hør og mal

99,95

dig vej gennem Betlehems gader
og find vejen til stalden, hvor

Endelig en julekalender, der hand-

der skete noget helt særligt den

ler om julen og ikke julemænd,

allerførste jul.

gaver og nisser. Bag de 24 låger er
magnetiske figurer, der hører til
natten for Jesu fødsel. Figurerne

Små gaver gør stor glæde

sættes på en stor tavle, der kan

Fx en nøglering med stjerne (M626) eller engel (M185),

hænge på væggen eller bukkes

batteridrevne lysengle (M475) eller juleaktiviteter for børn

og stå på bordet. På kalenderens

(M515).

bagside står juleevangeliet til
højtlæsning.

Søg på numrene og på flere ting i kategorien ”Ting og
sager” til højre på materialer.soendagsskoler.dk

ANDAGT

HVAD BYGGER DU?
Da mine børn var små, kunne de godt lide, at vi satte os på gulvet og legede med
Duplo-klodser. Vi byggede mange forskellige ting - fly, skibe og zoologisk have
var altid et hit. Nogle gange byggede vi bare for at bygge, selv om det aldrig rigtigt
blev til noget. Men noget, som næsten altid var sikkert, var, at på et tidspunkt
kom spørgsmålet: ”Hvad bygger du?”
I vores kristne fællesskaber bygger vi også mange forskellige ting - børneklub,
juniorklub, klub for drenge, klub for piger osv. Sommetider tror jeg, at Jesus står
midt i det hele og kigger på, og måske stiller han spørgsmålet: ”Hvad bygger du?”
Tit og ofte tror jeg vores svar er, at ”vi bygger kirke” eller ”vi bygger kirkens dagligstue, missionshuset”. Her kan vi måske også komme til at bygge blot for bygge
- men glemme, hvorfor vi bygger.
Syng med de mindste

Et andet spørgsmål, som man også kunne være helt sikker på, når vi var i gang

48 sider

med lege med Duplo-klodser og var ved at bygge noget spændende, var: ”Må jeg

80,-

være med?”

Minisang giver tekster og noder

Jeg tror også nogle gange, at Jesus er nødt til at spørge os: ”Må jeg være med?” -

til 40 legestuesange, inkl. idéer og

selvom det egentlig var os, der skulle spørge Jesus, om vi må være med til det, han

fagter til de enkelte sange, så bør-

bygger. Vi skal passe på, at vi ikke blot bygger for at bygge, og for at det skal se

nene kan blive involveret med krop

godt ud. Det er vigtigt, at vi har det vigtigste med: Jesus.

og sanser. Gud har skabt små børn
helt unikke og med en masse rytme

Jeg håber, at vi får lov at bygge med, og at vi bygger sammen med Jesus, for som

i deres krop, og sangbogen gør det

Salomo siger i Salmernes Bog 127,1: ”Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder

nemt at bruge sang sammen med

bygmestrene forgæves”.

de små, både i klub, kirke og hjem.
På hjemmesiden ligger videoer
med fagter til ti af sangene; og da

Flemming Hebsgaard
Medlem af DFS’ landsudvalg

19 sange er komponeret specifikt
til sangbogen, og derfor først skal
læres, kan alle sangene høres på
minisang.soendagsskoler.dk

bed for ...
• at værdierne må kommer ud i alle kroge af DFS, så børn, ledere og medarbejdere
må opleve sig værdifulde i rummelige fællesskaber med trygge relationer.
• at når vi bygger fællesskaber for børnene, så bygger vi sammen med Jesus.
• at højtidens største gave, Jesus, må få den plads, han fortjener - ude i
hjemmene, i kirkerne, i fællesskaberne.
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TEMA: VÆRDIER

LEV VÆRDIERNE UD I HJEMMET

Med julegaven kan du få hjælp til at se hinandens værdi i julen
Med dette nummer af Små skridt har du som læser modtaget tre postkort, der

forsøger at kombinere de tre værdier med et glad julemotiv med børn. Forhåbentlig får du lyst til at bruge et som til og frakort - og sende et andet som et personligt julebrev. Du kan også bruge dem som beskrevet nedenfor og selv tænke videre
over, hvordan du - hvor du hører hjemme - kan få omsat værdierne til praksis.

Tip til at give trygge relationer i julen
Tænk over, hvad det er, der gør dig tryg i et fællesskab eller i en given
situation. Prøv at kigge på omstændigheder, der kan gøre dig utryg i
julen og se, hvad du kan ændre. Er der noget, der skal italesættes? Er
der forventninger, der skal skrues ned for? Er der nogen, der let bliver
glemt i travlheden og som har brug for opmærksomhed?

Tip til at se andres værdi i julen
Vi er alle sammen enige om, at den enkelte har uendelig stor værdi. Men vi ved
også, at det ikke altid er sådan, vi føler, heller ikke i julen, der ellers er hjerternes
fest. Skriv forskellige måder ned, hvorpå du kan udtrykke, at andre har værdi. Lad
dig inspirere af de fem kærlighedssprog (kærlighedssprog.dk) og afprøv et eller
flere af dem helt konkret på en måde, du ikke normalt ville gøre det; fx ved at give
en spontan gave, afsætte ekstra kvalitetstid eller gøre en uforventet tjeneste.

Tip til at gi’ et rummeligt fællesskab i julen
Brug bagsiden af postkortet til at skrive ned, hvad du tænker, der
definerer et rummeligt fællesskab. Det giver selvfølgelig ekstra god
mening at gøre det i fællesskab med andre. Er der forskel på, hvordan I ser rummelighed? Kan I ændre rammerne, hvis nogen føler sig
ved siden af eller ligefrem udenfor? Er der noget, der overrasker jer?
Brug julen til at tune ind på Jesus og gi’ værdierne videre - lige der,
hvor du er. Glædelig verdens største fødselsdag!

KALENDER

NOTER
1.000 kr. til DUF-klubber
DUF-klubber får til næste år 1.000 kroners tilskud,
hvis en eller flere ledere deltager i et kursus i Godly
Play. Det plejer at være 500 kr. På kurset lærer du at

24.-25. januar

formidle bibelhistorier på en måde, så alle, lige fra de

Gospel-kids Festival,

yngste til de ældste er opslugt af fortællingen. Næste

Bethesda, København
gospel-kids.dk

års første kursus ligger i marts, så klubber bør aldato:

emne:

lerede snart overveje, om de skal søge tilskud andre
steder, hvis en/flere vil med.

27.-29. marts

godlyplay.dk

Godly Play kursus,
Emmaus, Haslev
godlyplay.dk

Inspirationskonference 2020

24. april

DFS vil nurse, facilitere fællesskab og give
udrustning til alle, der
Gi’ det største til de mindste!

er engageret i børnear-

inspirations

bejdet. 150 kan gratis
DFS-skriveblokke

tage med og begynde at

Hvis der er kredse eller

tilmelde sig, når tilmel-

lejre, der har idéer, men

dingen åbner 1. februar.

ikke noget sted at skrive

Læs om seminarer m.m.

dem ned, så kan de nu

på inspirationskonference.dk

KONFERENCE

købe skriveblokke på

Børkop Højskole
rm.soendagsskoler.dk
2. maj 2020
Inspirationskonference,
Børkop Højskole
inspirationskonference.dk
28.- juni - 3. juli
JuniorSportsCamp
sport.soendagsskoler.dk

hjemmesiden til 5,- pr.
blok + porto.

Repræsentantskabsmøde,

Videoer om julen hele december
Luthersk Missions

12.-14. november

Børn og Unge viser

Godly Play kursus,

decemberkalender med

Diakonhøjskolen

dukken Gumle om det
centrale i julen. Der er
31 afsnit, så noget af
Gospel-kids Festival i

det vigtige, der sker

København

efter juleaften, også kan komme med. Hvert afsnit

Festivalen for børn, der går varer ca. 10 min. Tanken er, at småbørnsfamilier kan
i 1.-7. klasse, både dem,

få noget kvalitetstid sammen, synge julesalmer, lave

der før prøvet at synge i

juleaktiviteter og få snakket med børnene om det

kor og dem, der bare sy-

vigtigste ved julen.

nes, det kunne være sjovt

gumle.tv

at være med til.
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JULEN ER LIDT
BEDRE END FØDSELSDAG
Fire juniorer fra juniorklubben i
Lindehøj Kirke i Herlev glæder sig
til julen. For Sara står julen i et
særligt lys.
- Det er at have fødselsdag, hvor
man får gaver. Men det er endnu
bedre med julen, for der giver man
gaver, fortæller Sara, der synes,
det er sjovt at lave nogle små
gaver, som hun giver til naboer og

Andrea og Sara
andre, som hun kender. Andrea

men med mormor og morfar i

fortsætter i det med at give gaver

julen.

til jul.

- Dem ser vi ellers ikke så meget,

- Jeg bliver glad, når jeg ser andre

siger Emilie. Hun nævner julehyg-

blive glad for de gaver, jeg har

gen, og det gør Olivia også, som

givet dem. Jeg bliver også helt glad kommer ind på hele årsagen til at

Olivia og Emilie

helt ind i hjertet for at få gaver,

fejre jul.

siger hun.

- Vi fejrer Jesus’ fødselsdag, siger

Emilie glæder sig til at være sam-

Olivia.

