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TEMA

GRATIS VENNEBLAD
FRA DFS

6

Parat til forandring

Klubben lukkede –
men lederne ville
det anderledes

9

Forandringer var nødvendige for juniorklubbens overlevelse

16

Stop-motion
åbnede Bibelen
på en ny måde

LEDER

Er min hjerne parat til forandringer?
I forandringsledelse findes der mange modeller og teorier for gennemførelse af forandringer. Enten har de overordnet fokus på det,
som forlades, eller på drømmen om det gode, som forventes. Det sidste er typisk mest energifyldt, fordi fokus er på den positive forventning til fremtiden, og ikke usikkerheden ved at forlade det kendte.
Uanset model, så taler de alle om modstand mod forandring. Vores
hjerner er nemlig skruede sådan sammen, at den grundlæggende er
doven og som udgangspunkt søger den letteste løsning. Hjernen - og
vi med den - elsker og belønner derfor vaner og rutiner. Den holder
os fast i de samme måder at gøre tingene på. Den bevirker, at vi ser
det besværlige ved forandringer, når vi prøver nye ting af. Én ting er
dog sikker: Hvis vi gør som vi plejer, så får vi det som vi plejer!
Verden forandres konstant, og derfor må vi også være parate til
omstillinger i vores engagement i DFS. Det kan være nye måder at
holde klub eller lejr på - fx for at tiltrække nye børn og frivillige. Det
eneste, som står urokkeligt fast og ikke forandres, det er Guds ord til
os i Bibelen. Alt andet må vi være parate til at forandre for at »give
det største til de mindste« på den måde, som er allerbedst i den tid,
vi lever i, og det sted, vi befinder os på. Tør vi slippe kontrollen og
lade Gud inspirere til forandringer? Tør vi spørge os selv, hvad vi kan
forandre hos os for at tiltrække flere børn og frivillige?

Velkommen til nye klubber!
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NYT FRA LANDSKONTORET

ØGET FOREBYGGENDE
INDSATS MOD OVERGREB

JORDEN VI BOR PÅ
Sommerlejrhæfterne 2020 viser børn og
juniorer, at Gud har skabt jorden med alt,

Danmarks Folkekirkelige

der er på den. Men jorden har brug for en

Søndagsskoler deltog i januar

redningsmand. Jorden og klimaet er kom-

på konferencen om forebyg-

met på dagsordenen, og det gør temaet

gelse af seksuelle overgreb i

relevant. Efter

kirkelige miljøer. Her mødtes

køb af login på

vi med repræsentanter fra en

sommerlejr.so-

bred vifte af kirker og kirke-

endagsskoler.dk

lige organisationer. Delta-

er der fri adgang

gelsen skyldes ikke konkrete

til PowerPoint

udfordringer på området, men

samt hæfter til

for at vi kan være opdaterede

hhv. ledere, børn

på forebyggelsen, så vi kan

og juniorer.

gøre alt, hvad vi kan, for at
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JORDEN VI BOR PÅ
Dette hæfte tilhører:

BESØG

sommerlejr.soendagsskoler.dk

2020

overgreb netop ikke sker. Konferencen gav grundlag for at se
vores samværsregler, som tidligere er udsendt til alle klubber og
lejre og ligger på hjemmesiden. Der er områder, vi vil formulere lidt skarpere, end tilfældet er nu. Og vi vil i løbet af foråret
eller ved opstarten på en lejr.

PÅ POWER-MISSION
MED PAULUS

KEND DIN HØJTID

Bibelcampinger kan i år følge Paulus på hans

Foråret er fyldt af højtider, og

købes på bibelcamping.soendagsskoler.dk

arbejde med at få samværsreglerne i spil lokalt ved klubopstart

missionsrejser i lette og svære dage. Login

bøger og højtidsfoldere til påske
og pinse kan fortælle om, hvad
de handler om. De findes på
materialer.soendagsskoler.dk

G
PIN
NG
AMPI
LCAM
ELC
BE
BI
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te
Børnehæf

ved at søge på hhv. påske
og pinse.
PÅ POWER-MISSION MED PAULUS
- JESUS TIL ALLE!
Dette hæfte tilhører:

BESØG

bibelcamping.soendagsskoler.dk
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2020

brandtrevision.dk
brandtrevision.dk

Din revisor for
søndagsskoler
Vi kan hjælpe jer igang
med DUF tilskudsmidler.
Kontakt Jan Knudsen
Email: jk@brandtrevision.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
Budgettet blev nået i 2019, men 2020 er udfordret
DFS har en væsentlig opgave i at formidle evangeliet til børn i Danmark, og det
er for en stor dels vedkommende gaverne, der gør opgaven mulig. Gavetallet
endte på 2.686.163, lige over budgettet på 2,6 mio.
Støtten fra DUF endte på over 3 mio. kr. (tipsmidler for året 2018). Det svarer til
ca. 25.000 kr. pr. godkendte klub, der bruger tid på at dokumentere forenings-

GAVE-STATUS

2020
131.360 KR.

kravene. Støtten gives både for antal medlemmer i hele foreningen (samtlige
betalende medlemmer tæller med her) og for antal klubber med mindst 10
3.000.000

medlemmer. P.t. ser det ud til, at vi for 2019 kommer til at falde et taksttrin i
begge puljer, og det betyder højst sandsynligt et fald på flere hundrede tusinde

MÅL FOR
2020

i støtte. Vi håber, at flere klubber vil se det positive i at opøve de unge i demokratiske færdigheder, så vi ikke falder yderligere taksttrin.
2.500.000

Landsgaven 2020

LANDSGAVE

I 2019 faldt landsgaveindsamlingen med over 50 %

Giv et trygt fællesskab med
børnenes himmelske Far videre

ift. 2018, så vi håber, at mange i år vil gå rundt med

Indsamlingsliste 2020

DFS

indsamlingslister til venner af DFS her i foråret. Mu-

2.000.000

ligvis er det at gå rundt med lister et fænomen fra en
svunden tid, og vi hører gerne om forslag til at øge
landsgaven. I år er fokus derfor ændret til at få venner

e.
ter
et

reve er til dig, der
veb
ge
rn
Ga
e

landsgave.soendagsskoler.dk

DFS
ANBEFALER:
OPRET
GAVEBREV
I ÅR

te løben
støt
de
vil
o

til at oprette gavebreve eller månedsgaver. Se mere på

1.500.000

for DFS at
det let
bu
øre
dg
gg

Vinderne af lodseddelkonkurrencerne
Årets juniorsælger 2019 blev Jonas fra
Vildbjerg, der solgte hele 397 stk. og derfor

1.000.000

fik et gavekort på 1.000 kr. Magnus fra
Hedensted og Sigrid fra Tørring vandt begge
et gavekort på 500 kr.
Klubber, der sælger mindst 100 lodsedler, er

500.000

med i klubkonkurrencen, hvor tre klubber
vinder 1.500 kr. til en spændende dag i klubben: Hvide Sande Søndagsskole, Juniorklubben i Silkeborg og Asp Søndagsskole i
Struer.
Tillykke – og stor tak – til alle!
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0
Beløbet er indsamlet
fra 1/1 - 31/1 2020
TAK for enhver gave!
stoet.soendagsskoler.dk
MobilePay: 88 677

TEMA: PARAT TIL FORANDRINGER

Anna-Majbritt og Susanne
er mor og datter og holder
børneklub hjemme i
huset.

KLUBBEN LUKKEDE MEN LEDERNE VILLE
DET ANDERLEDES
Børnene i Juelsminde
skal opdage, hvad
kristendom og kirke
er

Tekst og fotos: Anette Ingemansen

Anna-Majbritt Due og hendes mand
stod med en uudnyttet kælder, efter de

Der er sat et mindre skilt ud på fortovet

havde købt huset og lejet overetagen

på en stille villavej i Juelsminde. Det

ud til datteren Susanne.

fortæller, at alle er velkommen i Juels-

- Jeg fik den ide, at vi kunne lave børne-

minde Børneklub, som holder til i en

klub i kælderen, så i løbet af sommeren

kælder under en villa.

2017 fik vi det indrettet, og i august

Det er stort, når børnenes
fødselsdag bliver markeret
i klubben.

startede vi børneklubben, fortæller
Anna-Majbritt, der førhen var leder i en
børneklub i Stouby, som stoppede.
Anna-Majbritt og datteren Susanne er

hører bibelhistorie, og så er der en

- Børnene er glade for det, siger Susan-

ledere i klubben og op til klubstarten

aktivitet.

ne. De har også lånt et lokale i kirken,
når de har holdt julefest.

lavede de opslag forskellige steder i
Juelsminde.

Evigglad på besøg

- Den første gang var vi over 40 perso-

- Vi begyndte med fire børn og på et

Tirsdag efter tirsdag holder Anna-

ner, og det kom lidt bag på os. Sidste år

tidspunkt nåede vi op på ni børn. Lige

Majbritt og Susanne børneklub i håbet

var vi ikke så mange, fortæller Anna-

nu har vi fire børn, siger Susanne, som

om, at det kan skabe en forandring for

Majbritt, som har gjort alt muligt for at

sammen med sin mor har dækket fint

evangeliet i Juelsminde.

få flere børn med i klubben.

op.

- Jeg håber, at børneklubben kan være

- Vi ville gerne vise, hvad en børneklub,

med til, at flere børnefamilier får et

så to gange har vi haft besøg af Evig-

Et af børnene i klubben har nemlig

indblik i, hvad kristendom og kirke er,

glad, som holdt ved Brugsen her i byen.

fødselsdag, og det bliver markeret

forklarer Anna-Majbritt. To gange hvert

med gaver, sang og kage. Bagefter er

forår og efterår er børneklubben på

Hørte om livets holdepunkt

der samling på gulvet, hvor de synger,

besøg i kirken.

Hun stoppede ikke ved børneklubben,
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TEMA: PARAT TIL FORANDRINGER

Når klubben er i hjemmet,
er det trygt og hyggeligt
og børnene føler sig set.

det er også blevet til en legestue, som
finder sted tirsdag formiddage, hvor de
er en lille flok mødre, der samles. Om
eftermiddagen er der børneklub.
Anna-Majbritt kaster al den energi i det
af en vigtig grund.

skab, og jeg blev personlig kristen.

Susanne husker tiden i børneklubben

- Jeg kommer fra en familie, hvor vi

- Jeg er utrolig glad for, at jeg kan bede

som noget af det fedeste, og hun vil

ikke gik i kirke eller lærte om Gud. En

til Gud, og at jeg har ham som hol-

gerne give nogle af de værdier, hun fik

dag kom der en folder ind ad døren

depunkt i livet. Det vil jeg gerne give

videre til andre børn.

for en juniorklub, og jeg fik lov at tage

videre til børnene i klubben. Jeg tror, at

- Der er en anden omgangstone og

af sted. Jeg blev rigtig glad for det og

det som børn har hørt i barndommen,

et sammenhold i børneklubben, som

lærte at bede til Gud og om, hvad kirke

hænger ved, fortæller Anna-Majbritt,

børnene kan lære noget af.

er for en størrelse. Senere begyndte jeg

der drømmer om engang at kunne

at komme i et kristent ungdomsfælles-

starte en juniorklub op.

FORANDRINGER VAR NØDVENDIGE
FOR JUNIORKLUBBENS
OVERLEVELSE
En umiddelbar simpel ændring som et nyt
mødetidspunktet gjorde hele forskellen i Grindsted

Tekst og fotos: Anette Ingemansen
Det er den første aften efter nytår i
juniorklubben i Grindsted, og der er
lagt op til en social- og hyggeaften,
men juniorerne er ikke helt oppe i
gear. Stemmerne er lidt rustne, og
efter en kort andagt er der i begyndelsen ingen af juniorerne, som griber
ledernes opfordring til at spille.

Sig det videre vandt prisen som
årets selskabsspil 2017 og er
garanti for et godt grin.
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TEMA: PARAT TIL FORANDRINGER

Det tager lederne stille og roligt.

midt i det og nyder det.

- Vi kan godt mærke, at de bare har lyst

Mere stabilitet og flere juniorer
For nogle år siden kunne de ikke finde

til at sidde og snakke, fortæller Nadja

Det ville ikke at været sådan, hvis ikke

nogen personer, som ville være ledere

Toft Andersen, der er leder.

de havde haft modet til at foretage

i juniorklubben, fordi det lå på en

nogle store ændringer i klubben.

fredag.

Efterhånden kommer der fut i junio-

- Vi ville faktisk ikke have haft en

- Derfor besluttede vi at rykke ju-

rerne, og nogle spiller, mens andre

juniorklub i dag, siger Nadja, der stod i

niorklubben fra fredag til tirsdag. Vi

leger fangeleg i missionshuset. Nadja

spidsen for forandringerne.

snakkede med juniorerne om det, og vi

og Jakob og de andre ledere går rundt

Exploding Kittens formår at holde spændingen ved lige blandt juniorerne,
der ikke vil risikere at sidde med en eksploderende kat på hånden!

snakkede med nogle ledere, som gerne

Det er vigtigt at tænke
strategisk, hvis man
ikke vil tabe …

ville være med, hvis det kunne blive

Det gjorde det også, da sognepræst

- Det har givet en positiv forandring i

om tirsdagen, fortæller Nadja, og Jakob

Steen Søvndal fra Grindsted Kirke

vores klub, for vi får nogle gode snak-

fortsætter.

begyndte at komme på besøg en aften

ke, og juniorerne kommer med mange

- Jeg var rigtig glad for at det kunne

i juniorklubben med alle konfirman-

guldkorn og idéer, som vi bruger i klub-

blive om tirsdagen, for det passede

derne.

ben, understreger Jakob.

godt for min familie og mig.

- Vi har haft nogle vildt fede aftener,
hvor vi er omkring 50, som laver nogle

Lederne er noget spændt på, hvordan

Lederne konstaterede hurtigt, at foran-

sjove ting sammen. Efter hver aften er

det kommer til at gå med en foran-

dringen gav pote.

to eller tre konfirmander blevet hæn-

dring, de har lavet i forårsprogrammet.

- Der kom flere juniorer, og de var

gende, fordi de har fået interessen for

- Vi har lavet et nyt koncept om vores

meget mere stabile, siger Nadja. Nogle

at høre mere, fortæller Jakob.

bibeltimer, som vi kalder bibelboost,
hvor vi forsøger at arbejde med Bibelen

af juniorerne kom fra en juniorklub
i Ansager, hvor de var så få, at man

DUF har forandret klubben

på forskellige måder. I det sidste halve

havde valgt at slå sig sammen med

Grindsted Juniorklub er en af DUF-

år har vi oplevet, at antallet af juniorer

juniorklubben i Grindsted.

klubberne i DFS, og det betyder, at de

til bibeltimerne har været faldende, så

- Juniorerne faldt meget hurtigt til, og

flere gange om året har nogle sam-

det vil vi gerne lave om på, siger Nadja.

det gav en ny dynamik i gruppen.

linger, hvor ledere og juniorer drøfter
arbejdet.
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KONFERENCE

KONFERENCE SÆTTER
FOKUS PÅ LEDERNE
Som en tak for frivilliges store indsats er
Inspirationskonference for første gang gratis
Linda Balsgaard Klitlund er ansat i Løs-

at det er gratis, og der er bare så man-

emner, når vi arbejder med børn og

ning og Korning Kirker som kirke- og

ge spændende ting på programmet. Jeg

unge ud fra kirken, så jeg glæder mig

kulturmedarbejder. Her arbejder hun

glæder mig især til at høre om børn og

rigtig meget, siger Linda.

med børn og børnefamilier.

medier og om, hvordan vi kan påvirke

- Jeg vil rigtig gerne med på Inspirati-

med respekt, men også om negativ

Formålet er at give gratis udrustning,

onskonferencen. Det er virkelig dejligt,

social kontrol. Det er meget relevante

fællesskab og nursing til ledere i klub
og kirke, fortæller fortæller Berit Skødt,
der er ansvarlig for konferencen, hvor

Linda Balsgaard Klitlund
mener, at der bare er så
mange spændende ting
på programmet i år, så
hun glæder sig til at tage
til Børkop lørdag den
2. maj.

der er plads til 150.
Konferencens tema, den opmærksomme leder, sætter fokus på områder,
der får særlig opmærksomhed i disse
år - på både godt og ondt. Det kan være
køn og identitet, negativ social kontrol
og børn med udfordringer.
- Det er vigtige emner, der optager og
bekymrer mange ledere, men vi vil så
sandelig også sætte fokus på alle de
gode ting, der er ved at være leder i
børnearbejdet. Vi er forbilleder, rollemodeller og får bare generelt rigtig
meget ud af at være noget for børnene,

inspirations
KONFERENCE

Du kan bl.a. høre seminarer om
køn og identitet, skilsmissebørn,
børn med udfordringer, frivillighed og ledere som rollemodeller

Den opmærksomme leder

på konferencen.

DFS vil nurse, facilitere fællesskab og give udrustning til vores ledere.
Ta' gratis på konference lørdag 2. maj 2020 | Stedet har kun plads til 150, så skynd dig!

påpeger Berit, der som konsulent i DFS

07-10-2019 13:41:48
- Vi vil gerne investere
i dig, der inve-

- Gud kan bruge dig, siger Berit begej-

også selv giver rådgivning om udfor-

sterer din tid og ressourcer i at give

stret, derfor skulle konferencen gerne

drede og urolige børn.

det største til de mindste. Vi har derfor

give deltagerne et boost. Man kan også

IK20-postkort-2.indd 1

gjort det så attraktivt som muligt,

møde de ansatte i DFS, føle, at man er

Der er ni seminarer, hvoraf man som

fortæller Berit. Vi vil inspirere dig, så

en del af familien og møde andre klub-

deltager vælger to. Derudover er der

du selv kan inspirere. Du får kampgejst

ledere, der kommer for at lære nyt.

tre oplæg, som lederne skal samtale

og overskud, når vi mødes så mange

om ved bordene. Psykoterapeut Steen

ligesindede. Vi har også valgt at gøre

Lørdagen holdes på Børkop Højskole,

Palmqvist holder oplæg om, hvordan vi

det nemt, hvis man kommer alene som

hvor toget nærmest kører lige til døren

er forbilleder for børnene, generalse-

leder, fremhæver hun.

og der er gratis parkering lige ved
døren.

kretær Mikael Arendt Laursen italesætter udfordringerne omkring børn og

I tilmeldingen er det nemlig muligt at

- Det er vigtigt en gang imellem at kun-

medier og leder af Kristent Pædagogisk

vælge at sidde ved bord med andre,

ne slappe af og modtage, når man som

Institut, Carsten Hjorth Pedersen,

der er ledere i samme type klub som

leder er vant til at give i hverdagen,

dykker ned i, hvordan vi påvirker med

en selv. Det kan være frugtbart at

slutter Berit og opfordrer alle ledere til

respekt.

udveksle erfaringer med andre, der er

at komme til konferencen 2. maj.

ledere i samme klubtype. Det er også
Det var oprindeligt planen, at konfe-

muligt selv at vælge plads eller vælge

Man kan læse om seminarerne og til-

rencen skulle koste 550 kr. pr. deltager,

et blandet bord, da det kan være lige så

melde sig på inspirationskonference.dk

men DFS har besluttet at give konfe-

konstruktivt at snakke med ledere for

rencen som en gave og en påskønnelse

andre målgrupper.

til alle de frivillige.
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Indre Missions Årsmødefestival

5.-7. juni 2020

Se mere info og program på

festival.indremission.dk
Sted: Mørkholt Strand Camping

Kom og bliv inspireret

Specielt miljø for ledere
Særligt program for børn og junior/teenagere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE på IMB

24. april kl. 1730-2200

Bli’ hØrt!

Tro, h
å
kvalit b og
etstid

Seks spændende linjefag:
Musik, Krea, Bold,
Idræt, Ræk-Ud og
Mekaniker

Sydvestjyllands Efterskole, Kirkebrovej 7, 6740 Bramming tlf: 75174299 www.s-e.dk

Børkop Højskole
Peder Breths Vej 1,
7080 Børkop
rm.soendagsskoler.dk

FRA LEDER TIL LEDER

STOP-MOTION ÅBNEDE BIBELEN
PÅ EN NY MÅDE
Stop-motion er en måde at sætte en masse billeder sammen
til en lille animationsfilm. Det kan også bruges til en anderledes metode til at arbejde med Bibelen på. Måden skabte
i hvert fald forandring for Jesusgenserne, en juniorklub i
Vildbjerg ved Herning.
Kirken i Vildbjerg henvendte sig til alle kirkerelevante aktiviteter i byen, om at konfirmanderne gerne ville komme på
besøg, også fx i juniorklubben. De ønskede nemlig, at konfirmanderne skulle få et indblik i kirkens arbejde.
- Vi greb muligheden og tænkte over, hvordan vi kunne lave
et program, der kunne rumme, at der kunne komme fra nul
til 65 konfirmander - og så derudover vores 12-14 juniorer,
fortæller Lene Bøndergaard, der er leder og kontaktperson i
klubben.

Lego er perfekt til stop-motion, da der kan justeres en
lille smule på figurerne hele tiden – og fordi det kan klikkes fast, så der ikke kommer fingre med på billederne.

Fotos: Lene Bøndergaard

De tre ledere i klubben tog udgangspunkt i, at konfirmanderne ikke kendte så meget til kristendommen.
- Vi måtte finde på en eller anden måde at arbejde med
Bibelen på, som kunne åbne teksterne for konfirmanderne,
siger Lene.
På den måde opstod idéen med stop-motion.
- Vi udfordrede dem til at lave små animationsfilm ud fra
nogle af Bibelens tekster. Det kom der nogle sjove og kreative fortolkninger ud af, som var meget inspirerende, og som
fik nogle andre vinkler frem i teksterne, forklarer Lene.
- Det var en anden måde at arbejde med Bibelen på, hvor alle
havde den samme forudsætning for at arbejde med teksterne. Det er ikke sidste gang, vi prøver det.
Sognepræst René Vejen Jensen gør næste scene klar
sammen med to af de unge.
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MATERIALER
Når I uddeler fremmødepræmier
Nu kan børnene se tingene med
nye briller - de skifter nemlig
farve i dagslys. Søg solbriller på
soendagsskoler.dk

Når I introducerer dagens
bibeltekst
Klubben har en skattekiste, hvori
der ligger en ting, der har noget
med dagens tema at gøre. Forventningerne stiger, når kisten åbnes
(idé fra Banditterne, Nørager).

Når I tjekker ind
Gør noget anderledes ved at
bruge legen Bytte navne, se
legekasse.dk/L117

Når I synger farvelsangen
Prøv Nu vil vi klappe pænt farvel,
en af de nye sange fra Minisang.
Køb hæftet eller lyt til den på
minisang.soendagsskoler.dk

FORANDRING
KRÆVER TID
Forandring er godt, men vi har brug for
inspiration
Lissen er konsulent i DFS, og er den person, der ved allermest om de res-

Når I beder til sidst
Klik ind på vores
YouTube-kanal eller
boen.soendagsskoler.dk
og se, hvilken af Hannes
metoder, der kunne
forny bønnen hos jer.

Lær nye bordvers
Klubbens leder udvælger 8-10
bordvers. Alle deltagere har
deres navn i en kurv og trækker lod om, hvem der må bestemme dagens bordvers (idé
fra Banditterne, Nørager).

sourcer, DFS tilbyder. Alligevel synes hun, det er svært at skabe forandringer i den klub, hun er frivillig i. Der er travlt og det er hverdag, og så bliver
tingene normalt bare gjort, som de plejer at blive gjort.
- Det er dog ikke mere indviklet, end at det kræver tid at lave forandringer. Man skal prioritere tid en gang imellem, og tænke tingene igennem,
påpeger Lissen. Her er hendes forslag til, hvordan man helt konkret kan
forandre elementer ved klubmøderne.

Når I har brug for at
bevæge
Leg blæksprutte, se
legekasse.dk/L112

En hjælp til huske forårets
bibeltekster
Afslut sæsonen med at lave et
vendespil ud fra skabelonen
på legekasse.dk/L389 - det er
også godt at få teksterne repeteret på den måde.

ANDAGT

»VELKOMMEN TIL JORD-OG
BETONARBEJDERMØDE«
Bibelteksten på nye måder
Brug frøseriebøgerne på nye
måder i 2020. Brug nogle andre
hjælpemidler, end dem, I plejer,
og forny dig i aktiviteterne. Se
leder.soendagsskoler.dk

Sådan kunne velkomsten til alle ledermøder i vores klubber lyde. For det er jo det,
vi på en måde er: jord-og betonmedarbejdere!
Alle huse har brug for et solidt fundament, ligesom vores tro har det. Det er
fundamenter, vi er med til at støbe for andre i vores klubber. Det er nemlig den
yderst vigtige opgave, vi er blevet betroet; at støbe fundamenter under næste
generations »tros-huse«.
Der er mange måder at formidle budskabet til børnene. Alle ledere er unikke og
den måde, som jeg fortæller på, er sikkert anderledes end din måde. Det betyder
ikke, at den ene måde er mere rigtig end den anden. På samme måde er der også
forskellige måder at forstå på - og børnene i klubberne er ingen undtagelse.
Vi kan - og bør - diskutere former og måder at formidle på. Men vores vigtigste

Bibelteksten på video
At veksle med video giver noget
visuelt at snakke om. Find fx
videoer om påske, Kristi himmelfart og pinse på youtube.
com/DanmarksFolkekirkeligeSøndagsskoler og brug dem i
bibelformidlingen.

fokus må altid være, at Jesus er centrum i det, vi formidler til børnene. Verden er
i forandring, men Jesus er altid den samme. Han arbejder på mange forskellige
måder, og det må vi aldrig spænde ben for.
Farven og formen på vores tros-huse vil variere. Gud er bygmesteren og han
former og bygger huset, så det passer til den opgave, han har til hver enkelt af os.
Det gælder også for børnenes tros-huse.
Må vi alle være jord- og betonarbejdere, som bygger solide sokler til næste generations tros-huse. Lad os sammen give det største til de mindste – på hver vores
måde.
Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves.
Salme 127,1a

Få kickstartet samtalen om
bibelteksten

Kirsten Birk Sørensen
Medlem af DFS’ landsudvalg

Brug samtalekortene, som klubberne fik af DFS i 2019. Lad fx
dagens emne og fortæl, hvorfor

bed for ...

netop dét blev valgt.

• at ledere i klubber og på lejre må tænke nyt, så de forhindrer luk-

deltagerne vælge et kort ud fra

ning, booster gejsten og gør nye klubber og lejre muligt
• at DFS som forening må få modet og evnerne til at tænke nyt og
være klar til forandringer, hvor det er nødvendigt og udbytterigt
• at børn, juniorer og ledere må se Jesus som den, der aldrig forandrer sig, heller ikke selvom omgivelser og omstændigheder gør det.
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LODSEDLER

FIRE PIGER VINDER
HOVEDPRÆMIE

Storesøster Kathrine og
hendes tre søstre viser
stolt gavekortet frem.

Familie bruger penge på ferie sammen
- Det var vores ældste pige, Kathrine,

- Jeg er stolt af, at de har valgt os, siger

der løb ind og råbte ’Vi har vundet, vi

butikschef Magnus Halkjær Christen-

har vundet!’, fortæller en glad Klaus

sen. Det er superfedt, at man kan

Ladegaard Allerslev fra Videbæk. Han

vinde et gavekort og så selv få lov til at

er far til de fire piger, der i fællesskab

vælge, hvor det skal være, mener han.

skrabede lodder, familien havde fået af

- Det er overvældende at vinde et så

mormoren.

stort gavekort, fortæller Klaus, både

- Vi skulle holde kobberbryllup, så vi fik

fordi alle fire piger har gået i Fredags-

pludselig råd til festen og en efterføl-

klubben i Videbæk, men også fordi jeg

gende rejse.

som barn selv har gået og solgt lodsed-

Gevinsten på 10.000 kr. er et gavekort

ler for Søndagsskolerne. Det var det i

til en butik efter eget valg. Familien

Sønder Vium, sammen med min fætter.

valgte et gavekort til ABC Lavpris i

Dengang var der prestige i at sælge så

Videbæk, og satte samtidig 10.000 kr.

mange som muligt, fortæller Klaus, og

af på feriekontoen. De var nemlig enige

fortsætter:

mange år. Det er nok også Disneyland,

om at bruge pengene på en familiefe-

- Det ér lidt vildt! Pigerne vil gerne ud

der trækker lidt, slutter den glade

rie.

at flyve og Paris har vi snakket om i

vinder.

25 KR.

SØNDAGSSKOLE

RNES

2

020
SKRABELOD
SE STRAKS OM
DU HAR VUNDET!

Lodseddelsalget afholdes hvert

via konsulenter, materialer og

år. Overskuddet deles mel-

hjemmesider. Blandt præmi-

lem de lokale klubber, der kan

erne er der to gevinster med

beholde 10 kr. pr. solgt lod, og

gavekort på 10.000 kr. til butik

DFS, der bruger pengene til at

efter eget ønske.

støtte det lokale arbejde, bl.a.

NOTER

KALENDER

Eventyret om landet bag bjergene

11. marts:
Fri- og folkekirkeligt børnearbejde
Indre Missions Hus

Knøjs og Knampen flygter fra landsbyen, for De sorte soldater er efter dem,
og nu drager de ud for at finde Landet

20.- 21. marts:
Gospel-kids Festival
Sydvestjyllands Efterskole
gospel-kids.dk

bag Bjergene. Samlet udgave af tre
eventyrbøger, der ville være god til
højtlæsning på sommerens lejre. Her
er farer og fjender, men også godhed,

21. marts:
Korlederworkshop
(på GKF)

venner og en tigger med en forunderlig fløjte og en gavmild hat.

Noget for ethvert behov
Om du er barn og er til sang og musik,

dig til relevante arrangementer. DFS

junior og til sport eller leder og til ny

opfordrer alle kredsbestyrelsesmed-

inspiration eller kursus i bibelformid-

lemmer til at tage med til Repræsen-

ling på en ny måde, så har DFS noget

tantskabsmøde og gøre sin stemme

til dig. Følg med i kalenderen og meld

gældende.

27.-29. marts:
Godly Play
Emmaus, Haslev
godlyplay.dk
24. april:
Repræsentantskabsmøde
Børkop Højskole
rm.soendagsskoler.dk
2. maj:
Inspirationskonference
Børkop Højskole
inspirationskonference.dk

Vi skal turde tale om køn
Til seneste medarbejdersamling hørte

ning om, at han altid kan få en åben

konsulenter i DFS om vigtigheden af

og ærlig dialog. Klubledere kan få

at forene sympati og integritet, når vi

flere råd af konsulenterne, der nu er

møder unge som gamle, der kæmper

bedre rustet til at give sparring.

5.-7. juni:
Årsmødefestival
Mørkholt Strand Camping
festival.indremission.dk

med deres seksualitet. Hvis ikke vi
møder mennesker med sympati og kærlighed, så vil vores
nok så bibelske ståsted altid
gøre mere skade end gavn.
Når klubledere fx møder en

28. juni - 3. juli:
JuniorSportsCamp ’20
Hestlund Efterskole
Sydvestjyllands Efterskole
sport.soendagsskoler.dk

dreng, der er ked af at være
dreng, så er det vigtigt at tale
neutralt og skab en forvent-
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Læs mere på
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TRYGHED ER VIGTIG
FOR FORANDRING
Johanna og Filip er så glade for at

gode venner. Det gør det nemmere

- Det var fedt, at vi blev inddra-

komme i junior- og BREAK-klubben

at klare forandringer, fortæller de i

get i beslutningen, siger Filip, og

i Grindsted, at de nærmest kan

munden på hinanden. For eksem-

Johanna fortsætter:

klare hvad som helst, som lederne

pel blev alle i klubben inddraget,

- Jeg blev nødt til at aflyse en

byder dem – også af nye ting.

da klubdagen blev lavet om fra

aktivitet, men det gjorde jeg gerne,

- Det er trygt at komme i klubben,

fredag til tirsdag.

så jeg kunne være sammen med

fordi vi kender hinanden og har

vennerne i klubben.
De står begge fast på, at de
ville ikke komme i klubben, hvis
programmet var det samme hver
gang.
- Vi kan godt lide, at der sker noget
forskelligt, men der er også nogle
traditioner, der er vigtige - som
kanotur og juleovernatning, på
peger de.

Det er interessant, at det, Johanna
og Filip betegner som traditioner,
faktisk er ret så utraditionelt. Så
frygten for forandringer kommer i
hvert fald ikke fra juniorerne!

