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Klub på afstand

Coronakrisen
betyder både
nye muligheder
og afsavn

11

Alle landets børn
kan høre
evangeliet online

12

Ny brevkasse
skal hjælpe
ledere

LEDER

Fællesskab på afstand
Nøj, hvor vi savner at være sammen, sådan rigtig sammen. Vi savner
at komme rundt omkring i landet og være sammen med alle de
skønne børn og ledere, der er en del af DFS. Men sådan er vilkårene
for os lige nu. Det er lige nu, hvor vi ikke har muligheden, at vi finder
ud af, hvor meget vi faktisk plejer at interagere med andre mennesker, både i vores arbejde og vores fritid. Og nøj, hvor vi savner det!
Siden 13. marts har vi ikke kunne holde klub og i skrivende stund ved
vi ikke, om det bliver muligt at samles på denne side af sommerferien. Vi kan desværre heller ikke mødes på lejrene til sommer. Det er
rigtig skidt for en organisation som DFS, der traditionelt samler børn,
så de kan høre om Gud. Med det forandrer ikke vores formål. Klubber
og lejre er ”bare” midler til at nå formålet. Så når vi ikke må samles,
så må vi nå ud til børnene på en anden måde. Det har givet kreativiteten frit løb og har fx betydet opstart af Klub-Online, som du kan
læse mere om i dette blad. Ligeledes har vi udsendt inspiration til,
hvordan man kan være i kontakt med sine klubbørn uden at mødes,
hvilket også kan findes på vores hjemmeside. Hvor længe dette skal
vare, ved vi ikke, men lige nu arbejder vi benhårdt på at starte en
online klub op for juniorer og teens og for at finde på noget alternativt til sommerlejrene.

2 x sølv og 5 x sølv
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NYT FRA LANDSKONTORET

NY KLUB TIL JUNIOR/TEENS
Konsulent i DFS og IMU, Morten Nørgaard, har særlig fokus på de
ældre børn og syntes, der manglede noget til målgruppen. Der-

SAMMEN
- HVER FOR SIG

for gik han, sammen med gode kræfter på Bornholm, i gang med

Der er sket

at bygge et studie op i det ellers lukkede missionshus i Åkirkeby.

meget siden

Break-Online sendes på DFS’ YouTube-kanal hver onsdag kl. 19.

seneste nummer! Mange af
de spændende
ting, DFS har sat i værk, ligger online. Fx
har der været forslag til hjemmegudstjeneste og på hjemmesiden er der link til,
hvordan fx legestuer kan holde kontakten
vedlige, mens man ikke må mødes. Idéer til
legestuer, børne- og juniorklubber/-kirker,
Gospel-kids og Messy Church, samt til
bedsteforældre findes på forsiden af

JONATHAN BLIVER!

soendagsskoler.dk

Videoprojektleder i DFS,
Jonathan Koefoed Vindum,
Århus, har fået sin ansættelse
forlænget til den 31. august

NY DATO FOR RM20

2022. Videoer er et medie, DFS

Repræsentantskabet er den højeste myn-

fortsat gerne vil satse på, da

dighed i DFS’ anliggender. Kredsbestyrelses-

det når ud til nye steder, og

medlemmer

kan være en hjælp til ledere.

og medlem-

Ikke mindst her i coronatiden

mer af DFS’

er det noget, vi kan samles om

Landsudvalg

på afstand. Jonathan modtager

er repræsen-

gerne idéer til temaer og

tanter og kan

emner for nye videoer på

stemme. Hvis vi bliver forhindret pga. for-

jonathan@soendagsskoler.dk

samlingsforbud, vil repræsentantskabsmødet
sandsynligvis foregå online i stedet, men indtil videre håber vi at kunne gennemføre det
på Børkop Højskole 21. august. Tilmelding på
rm.soendagsskoler.dk
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LODSEDLER

støtter vores arbejde!

Bestil hos Lisbeth på 8227 1335
eller lodsedler.soendagsskoler.dk
Med aflyste lejre
m.m. har vi ekstra
brug for DIN hjælp.
Køb fx til dig selv.

.
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TRO BETYDER
FAKTISK EN DISSE
Om Gud er liiiillleee elleeeer stooor for dig. Ja taaak!
Vi dyrker troen i det lille og i det store fællesskab.
Med plads til alle spørgsmål. Så; tro og tvivl trygt
hos os.
Også derfor ... #dufårguldmedhjem

tjek
djurslands.dk

INDSAMLING
Støt ved at købe eller sælge
I år har DFS ekstra brug for hjælp med
lodsedler. Med aflyste mødeaktiviteter bliver
det svært at få dem solgt. Derfor opfordres DFS’ venner til at bestille en stak til
sig selv og se det som en gave og en investering i en fremtid, hvor vi igen kan
samles og dele evangeliet på nært hold. Vennerne kan også ringe rundt og
sælge lodderne pr. telefon, få en snak og så aflevere lodderne i postkasserne.
Idéer til at sælge på andre måder er velkomne. Bestilles på 8227 1335 eller

GAVE-STATUS

2020
655.446 KR.
3.000.000

lodsedler.soendagsskoler.dk
MÅL FOR
2020

DUF-klubber kan nøjes med færre børnerådsmøder
Dansk Ungdoms Fællesråd har præciseret definitionen af »jævnlige møder« og

2.500.000

derfor kan DUF-klubber ændre vedtægter til en lidt anden ordlyd og dermed slippe for kravet om fire årlige børnerådsmøder - inklusive årsfesten/generalforsamlingen. Nu skal børnerådet afholde et
»passende antal årlige møder, hvoraf årsfesten udgør det ene møde«. I praksis
kan det være to møder, men vi anbefaler at sætte mindst tre i kalenderen, hvis

2.000.000

det ene fx bliver aflyst. Det er ikke fordi børnerådsmøderne tager så lang tid,
men det har alligevel været svært at få ind i programmet for en del klubber. Sidste år faldt tilskuddet pga. klubber, der havde al dokumentation i orden, men
måske kun havde holdt to eller tre af de fire møder. Vi håber, at flere klubber nu

1.500.000

vil blive DUF-klubber og dermed bidrage til demokratisk oplæring. Økonomisk
giver også det god mening, da tilskuddet i alt er over 3 mio. kr. årligt. Hjælpen
er lige ved hånden, fx via regnskabsskabeloner m.v., på
duf.soendagsskoler.dk

1.000.000

Flere giver blomster til DFS
På det seneste har flere betænkt DFS med gaver i forbindelse
med begravelser, da familierne har bedt om gaver til DFS
frem for bårebuketter. Det seneste halve år har vi modtaget

500.000

31.040 kr. i blomsterhilsner i forbindelse med fire DFS-venners begravelse. Vi har ikke tidligere oplevet, at så mange har
betænkt Søndagsskolerne i den anledning. Det er smukt og
meget rørende, når arbejdet med at bringe evangeliet videre
til næste generation bliver betænkt som den allersidste gestus i et menneskes
liv. I taknemmelighed håber vi, at det vil få flere til at betænke DFS, både med
blomsterhilsner og via testamente.
testamente.soendagsskoler.dk
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TEMA: KLUB PÅ AFSTAND

CORONAKRISEN ER
DRØNÆRGERLIG MEN VI
OVERLEVER
Tekst: Anette Ingemansen

derne i DFS, som tænker
ud af boksen for at nå

- Drønærgerligt, siger landsleder Steen

børnene med evangeliet i

Møller Laursen om situationen i DFS,

denne tid.

hvor alt klubarbejde er lukket ned på

- Vi kommer i spil på

grund af coronakrisen.

en anden måde på de

- Det er en trist, men en nødvendig

sociale medier og får

beslutning, som statsministeren måtte

flere brugere ind på

træffe, da hun lukkede landet ned. Vi

vores Facebook-side og

følger selvfølgelig sundhedsmyndighe-

YouTube-kanal.

DFS har før overlevet krige og pandemier.
Det gør vi også denne gang, og vi vender
stærkt tilbage, fastslår landslederen.

dernes retningslinjer, for vi skal ikke
være et sted, hvor smitten bliver spredt,

Aflysning af sommerlejre

hvis man rammes hårdt økonomisk af

understreger han.

Den 25. april besluttede landsudvalget i

aflysningen, og der ikke lokalt er midler

- Jeg kan godt være bekymret for, om

DFS at aflyse årets sommerlejre.

til at dække eventuelle udgifter.

alle børn vender tilbage til klubberne,

- Det er meget ærgerligt, at vi måtte

Børnene skal ikke snydes for sommer-

når de åbner igen. For nogle har måske

træffe den beslutning, for vi ved, at

oplevelser med DFS. Lige nu arbejdes

fundet ud af, at det går meget godt

de betyder meget for mange børn og

der på højtryk for alternative sommer-

uden klub.

ledere. Vi gjorde det af et forsigtigheds-

planer. Steen lufter scenarier som open

princip, og for at lederne ikke skulle stå

air-møder, eller at Evigglad kommer

I spil på en anden måde

med ansvaret for en eventuel smitte-

rundt i sommerlandet.

- På den anden side giver Klub-online

spredning, forklarer landslederen.

Så vil han gerne med historien i ryggen

og den nystartede Break-Online for ju-

Landsudvalget er opmærksomme på, at

opmuntre alle Små Skridts læsere.

nior/teens mulighed for at nå nogle nye

beslutningen kan få negativ økonomisk

- Vi står også efter coronakrisen. DFS er

børn, samtidig med at vi kan fastholde

betydning for både lejre og kredse.

en gammel organisation, som har over-

de nuværende børn i klubberne, fort-

Derfor er det blevet besluttet, at lejre

levet krige og pandemier. Det gør vi også

sætter Steen, der er stolt af medarbej-

og kredse kan kontakte landskontoret,

denne gang, og vi vender stærkt tilbage.

CORONAKRISEN
BETYDER BÅDE NYE
MULIGHEDER OG AFSAVN
Tekst: Anette Ingemansen
Hanne Pedersen er én af DFS’ konsulenter, som arbejder på en anden måde
i denne tid. Hun har oplevet, at hun er
blevet kontaktet af mange ledere, som
har aflyst møder.
- Der er mange ting, der er skubbet til
efteråret, men det skal jeg nok håndtere, forklarer Hanne, der har benyttet lejligheden til lige at snakke med lederne
om coronakrisen, når de har ringet.
- Så hører jeg til, hvordan det går i klubben, og hvordan de tackler den nuvæ-

Hanne beder meget for lederne, at de må få nød, glød

rende situation.

og gejst, så de er klar, når det hele går i gang igen.

Der er en del ledere, som ringer og er

bruge tid på at lave kreative ting, jeg

når det hele går i gang igen, fortæller

frustreret over situationen.

kan bruge fremadrettet. Jeg læser gode

Hanne, der synes, at det er stort, at situa-

- Jeg prøver at opmuntre dem til at have

bøger og dykker ned i Bibelen, som giver

tionen lige nu giver hende mulighed for

is i maven. Vi må tage situationen step

mig nye input.

at være mere i bønnens rum og lade op.

by step, forklarer Hanne, der får gjort

Men hun mærker også et stort afsavn.

nogle andre ting, som hun ellers ikke

Hanne prioriterer rigtig god tid til bøn

- Jeg stortrives ude i klubberne, til fa-

har så meget tid til.

- Jeg beder meget for lederne, at de

miliearrangementer og på lejre, så det

- Det er fantastisk at få ryddet op og

må få nød, glød og gejst, så de er klar,

savner jeg rigtig meget.
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TEMA: KLUB PÅ AFSTAND

DET GIVER STABILITET I
BØRNENES HVERDAG NÅR
BØRNEKLUBBEN ÅBNER
igen møde med deres venner i det

- Så skal klublederne være opmærksom

kristne fællesskab. Det er både sundt og

på, at børnene kommer med forskellige

Det vil have stor betydning for børne-

gavnligt, fastslår Grete Karlsen, der er

historier om corona. De har forskellige

nes trivsel, når de igen kan komme i

psykolog i Foreningen Agape.

oplevelser med det at være hjemme og

børneklub.

Hun opfordrer klublederne til at mødes,

ikke kunne komme i skole. For nogen

- Det vil være et yderligere skridt hen

inden børneklubben åbner for at dele

har det været en positiv oplevelse,

imod en normal hverdag. Når børnene

deres egne oplevelser med coronakrisen.

mens det for andre har været en stres-

kan komme i klub, så er det med til

- Det er en god forberedelse, inden man

sende tid. Deres netværk har været

at skabe stabilitet og glæde. De kan

skal møde børnene i det rum, siger Grete.

påvirket af coronakrisen. Det kan være,

Tekst: Anette Ingemansen

at de ikke har kunne besøge deres
bedsteforældre, de har glædet sig til en
fødselsdag, eller der har været sygdom
eller død. Det gælder om at sætte god
tid af og lytte åbent til deres historier og give dem lov at fortælle deres
historie.
Børnene vil som noget naturligt stille
spørgsmål til klublederne om corona.
Klublederne skal være klædt på til at
formidle fakta og så være med til at
skabe lys og håb ind i deres liv, forklarer Grete.

Grete Karlsen er psykolog i
Foreningen Agape.

JESUS ONLINE OG
KAGE VED DØREN

Et billede fra juniorklubben
- fra før verden gik af lave.

Da det var slut med at mødes på grund

Tekst: Anette Ingemansen

coronakrisen, var lederne hurtige til at
Der er rigtig gang i Break Club Zoom

tænke i alternative løsninger.

i Fredericia, når de 13 juniorer og

- Det er da ærgerligt, at vi ikke kan mø-

teenagere ellers har

des og fortælle dem om Jesus, fortæller

mulighed for at

Thomas Baungaard Skjoldbjerg. Derfor

mødes. Så har de

begyndte de at lave et online tilbud til

bibeltime, sejler

juniorerne en gang hver uge via Zoom.

på Lillebælt eller

Her har juniorerne og teenagerne fået

Men de skulle heller ikke gå glip af ka-

er ude i naturen

bibeltime, de har spillet Hangman og

gen, så ledere bagte bradepandekage

og hygge.

andre sjove ting.

og kørte rundt med det. Efter halvanden times kørsel i Fredericia, Middel-

Thomas tænkte i alternative løsninger, da juniorklubben ikke længere
kunne mødes og fortælle om Jesus.

fart og Taulov var det hele afleveret.
- Det fik en rigtig positiv modtagelse,
siger Thomas.

BRITTA VILLE HAVE KONTAKT MED BØRNENE
Tekst: Anette Ingemansen

Én af præsterne så det, og han blev hooked på det. Sammen lavede de elleve

Britta Vig Carlsen nåede knap nok at

udsendelser, der skildrede påsken.

kende børnene, der deltager i aktivite-

- Det fik vi god respons på, siger

terne i Vildbjerg og Nøvling Kirker inden

Britta, der også har lavet mange andre

coronakrisen. Hun var helt ny på posten

videoer. Hun tror, at de også kom-

som kirke- og kulturmedarbejder.

mer til at bruge onlinemediet mere i

- Jeg tænkte, hvad jeg lige skulle gribe

fremtiden.

og gøre i for at få kontakt med børnene.
Jeg fik den ide at lægge en lille video op
hver dag med en lignelse, aktivitet og
sang, fortæller Britta.
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Britta har lavet en lang række videoer, der kan ses på YouTube. Her
er det bespisningen på bjerget.

TEMA: KLUB PÅ AFSTAND

DET ER SJOVT AT LAVE
OPGAVER TIL BØRNENE ONLINE
Kirke- og kulturmedarbejderen i Søften

der er leder i klubben.

så jeg optog fem videoer med mig selv,

Kirke var ærgerlig over, at juniorklubben

Hun tænkte lidt over situationen og

hvor jeg fortalte om led i fadervor. Så

Råhyggen måtte lukke som en konse-

smøgede ærmerne, for juniorerne skulle

gav jeg dem en opgave, som de skulle

kvens af, at statsministeren lukkede

stadig høre evangeliet. Karen hoppede

udføre. Når de havde løst den, skulle

landet ned på grund af coronakrisen.

ud i et ukendt område. Hun begyndte at

de sende et billede af det til mig på

- Så kunne vi ikke mødes med juniorer-

lave opgaver til juniorerne online.

sms, siger Karen, der glæder sig over,

ne, fortæller Karen Damsgaard-Bruhn,

- Vi var i gang med et tema om fadervor,

at halvdelen af juniorerne i klubben var
med på idéen.

Det er slet ikke så svært
Hun lavede også et påskeløb efter
samme opskrift, som var målrettet de
forskellige børnegrupper i kirken og
bredt ud i byen.
- Det var dejligt, at 37 børn deltog,
fortæller Karen, der er i gang med flere
idéer til aktiviteter online, så længe det
ikke er muligt at mødes fysisk.
Der er gået sport i den at lave spændende aktiviteter online for børnene.
- Det er sjovt at se, som tiden er gået,
at jeg er blevet bedre til at lave video.
Det var noget nyt for mig at lave video
og lave en YouTube-kanal, men det er
slet ikke så svært, som jeg troede, siger
Karen, som vil bruge det onlinemedie
i fremtiden, når hun skal formidle til
børnene.
Karen oprettede en YouTube-kanal for Søften og Foldby Kirker,
hvor der ligger seks videoer om fadervor.

- Jeg har fået flere ting i min redskabskasse, som jeg kan bruge.

ALLE LANDETS BØRN KAN
HØRE EVANGELIET ONLINE
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

der var en masse børn, der ikke fik mu-

- Det er en stor børneklub, og blandt

har lige siden nedlukningen af Danmark

lighed for at høre bibelhistorie og være

dem, der følger med, er børn i områder,

tilbudt alle landets børn at komme til

kreative, når klubberne lukkede. Jeg gik

hvor der ikke er noget klubtilbud.

børneklub online. Først foregik det alle

i skoven og bad, og inspireret af IMU’s

hverdage kl. 10.30, men efter at de

bedemøder online fik jeg idéen til at

Svar giver mig energi

yngste elever er begyndt i skole, er sen-

lave børneklub online. Missionen skulle

Det er udfordring for Frederik, når han

detidspunktet rykket til eftermiddagene

ikke gå i stå, fordi vi ikke kan mødes.

laver børneklub online, at han ikke har

kl. 16.30.

det sammenspil med børnene, som han

Ophavsmanden er konsulent Frederik

Han kontaktede landslederen i DFS, som

ellers har, når han holder børneklub.

Meyer Olesen fra Fyn, og det er ham, der

var med på ideen, og tre dage senere

- Jeg kan ikke læse deres ansigter, når

holder børneklub med god sparring fra

var børneklubben i luften med den før-

jeg laver tingene, siger han. Derfor er

hans konsulentkolleger

ste udsendelse.

de første ti minutter af hver udsendelse

- Det kræver rigtig meget af ide- og op-

- Vi havde rigtig mange visninger, da det

vigtig for ham.

findsomhed at lave børneklub hver dag,

havde nyhedens interesse. Nu er det dalet

- Her laver jeg ting sammen med bør-

derfor har jeg været rigtig glad for ideer

lidt, så der er omkring 50 børn, der aktivt

nene, hvor de svarer, og vi laver nogle

fra mine kolleger, fortæller Frederik, der

følger med, så er der andre, som ser med

lidt anderledes ting sammen. Det er

fik ideen til onlineklubben, da han var

uden af interagere med det, som foregår,

noget af det, der giver mig energi til

ude at gå i skoven.

fortæller Frederik, der er glad for at kunne

at fortsætte med at lave børneklub på

- Jeg synes, at det var superærgerligt, at

lave børneklub for 50 børn eller flere.

nettet, forklarer Frederik, der har fået
øjnene op værdien af at springe ud i
noget nyt.
- Det kræver god forberedelse, og det
tager tid, men jeg lærer noget henad
vejen, som tingene udvikles.

Børnene holder god gang i kommentarfeltet via deres forældres mobiler,
når Frederik alle hverdage 16.30 holder
Klub-Online
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SPARRINGSKASSEN

NY BREVKASSE SKAL
HJÆLPE LEDERE
I dette nummer får du svar på det
første spørgsmål i Sparringskassen.

Kirsten vil svare på de spørgsmål, der kan
være svære at snakke om i klubben

På hjemmesiden ligger endnu to
spørgsmål - om forventningsafstem-

Kirsten Taulborg Hansen er 55 år, har

- Her vil sparringskassen være en

ning ledere imellem og frustrationen

en uddannelse som diakon og social-

mulighed. Sidder en leder med en ud-

pædagog og er efteruddannet psykote-

fordring, så sendes det til brevkassen,

rapeut. Nu vil hun starte en brevkasse

og jeg vil så komme med et bud. Den

op i DFS.

enkelte skal selvfølgelig altid mærke

Kirsten arbejder som dagplejekonsulent

efter i sig selv, om svaret nu også er det

i Åbenrå kommune og er meget erfaren

rigtige i situationen.

med børns følelsesmæssige, sproglige

Alt hvad der kommer ind til brevkassen

og motoriske udvikling samt foræl-

vil blive behandlet anonymt. Tanken er

drekontakten. Hun har i 15 år været

samtidig at opbygge en database, som

fritidsansat i DFS og er børneklubleder i

kan komme andre til hjælp. Hvis der bli-

Hjordkær, hvor hun bor på en gård med

ver givet tilladelse til, at spørgsmål og

sin mand.

svar må komme på DFS’ hjemmeside,

- I DFS har jeg haft flere udfordringer,

så vil det blive omskrevet, så personer

bl.a. på forskellige inspirationskon-

og situationer ikke kan genkendes.

ferencer, hvor jeg har haft seminarer

- Jeg håber, der er mange, der vil tage

omkring ledersparring. Jeg har som

imod denne form for ledersparring.

leder i forskellige klubber oplevet, at

Personligt synes jeg, at det er flot at

der er udfordringer, der er svære at

DFS vil give de frivillige i hele landet en

italesætte, fortæller Kirsten, der selv

mulighed for at få sparring. Jeg tænker

har fire voksne børn.

også, at dette er helt unikt. Jeg kender

Klubledere kan altid ringe til en konsu-

i hvert fald ikke andre foreninger, der

lent i DFS og få vejledning. Nogle gange

tilbyder deres frivillige ansatte sparring,

kan det dog være nemmere, hvis det er

når de står i nogle udfordringer.

omkring skældud i klubben.

en anden, som ikke kender til relationer, kultur, historie, fællesskab osv. i
klubben.

n

Kære Kirste

en pige,
iorklubben
Vi har i jun
men begge
re er skilt,
hvis foræld
for at
Hun er glad
bor i byen.
far modaren hendes
komme, m
hos ham,
Når hun er
.
et
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er
d
ej
b
mme,
lov til at ko
får hun ikke
gør
ærke, at det
og vi kan m
rdan kan vi
af det. Hvo
hende ked
de?
hjælpe hen
Kærlig hilsen
rede ledere
nogle bekym

Kære Juniorklub
Tak for jeres brev. Vi er mange, der står med jeres udfordring.
Jeg vil opfordre jer til at tale åbent med pigen, at I oplever,
hun ikke er glad. Det vil hjælpe hende med at få skabt en tryg
relation til jer ledere, og hjælpe hende med at sætte ord på
hendes egne frustrationer.
Det er helt klart, at pigen har det svært. Det er en del af hendes sorg over at hendes hjem er blevet til to. Husk, at i hendes
øjne er begge forældre lige værdifulde, og hun derfor føler
behov for at gøre begge parter glade. I denne umulige situation har hun mere end alt andet brug for jer som forstående
mennesker. Mød hende, når hun er ked af det. I skal ikke være
bange for at spørge ind til hende, for hun har ikke brug for, at
I gætter på hendes følelser, men brug for helt konkret omsorg.
Prøv også at mærke jer frem, om I på en måde kunne hjælpe
pigen med at komme hver gang, fx ved at hente hende hos fa-

SPARRINGS

?

KASSEN

deren. Men gør det i en respektfuld dialog med ham, så I ikke
eskalerer konflikten. Der kan være forskellige grunde til, at
han ikke vil lade hende tage i klub. Prøv også at tage en snak
med pigen om det - og forældrene, hvis det er muligt.
Jeg tænker, I skal tage en snak med hendes mor og aftale med
hende, at I vil tilbyde at hjælpe pigen. For at skabe et fortroligt
rum er det vigtigt, at I siger til moderen, at I ikke vil fortælle

Både spørgsmål og svar er forkortede,

hende, hvad pigen kommer og snakker med jer om.

men kan læses i deres fulde længde på

Derudover har I en stor opgave i at bede for hende og hendes

sparringskassen.soendagsskoler.dk

forældre.

Her ligger der indtil videre tre spørgsmål.

Jeg håber, dette er svar nok for jer. Ellers er I meget velkomne

Der kommer flere, så snart ledere i DFS

til at kontakte mig igen.

sender spørgsmål ind til redaktøren.
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Kærlig hilsen
Kirsten

ALLE AKTIVITETER AFLYST ...
UDGIFTERNE HAR VI STADIG
Støt DFS og din lokale DFS-konsulent på
88 677 eller
stoet.soendagsskoler.dk

DIN GAVE GØR EN STOR
FORSKEL NETOP NU
DFS kan ikke få lønkompensation
og har derfor stadig alle lønnede i gang.
Men de kan ikke komme ud og fx lave indsamlinger
til DFS - og det vigtigste arbejde af alle: Jesus til børnene.

brandtrevision.dk
brandtrevision.dk

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

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

FRA LEDER TIL LEDER

DET ER SMADDERSJOVT AT
LAVE ONLINE BØRNEKIRKE
Da kirkerne blev lukket på grund coronakrisen, var der mange præster, som tænkte i, hvordan man kunne nå de voksne
med evangeliet. Det poppede op med online-gudstjenester.
I Ålborg spurgte den nye sognepræst i Ansgars Kirken, Andreas Bøge, sig selv, hvorfor der ikke var nogen, som tænkte

Andreas i gang med at gøre klar til online bør-

på børnene og deres forældre.

negudstjeneste, der, når de sendes, bl.a. kan

- Jeg tænkte, at skærmen fylder meget i familierne i coro-

ses live på facebook.dk/soendagsskoler

nakrisen, så hvorfor ikke fylde noget meningsfyldt ind i den.
Vi var nogle, som kastede os ud i at lave børnekirke online,

perperfekt. Det bliver, som det bliver.

fortæller Andreas Bøge.

Han glæder sig over de familier, som kigger med.

- Det er smaddersjovt at lave. Vi går ikke op i, at det er su-

- Vi tørster jo alle efter fællesskab, siger han.

VI LAVER ONLINE BØRNEKLUB OG
JUNIORKLUB SÅ LÆNGE KRISEN VARER
I Lindehøj Kirke lægger de en masse

- Lederen Jonas begyndte med en sang

kræfter i, at børnene i børneklubben og

og bøn og derefter en leg, hvor børnene

juniorklubben hver uge hører evangeliet

skulle se, hvem der hurtigst kunne finde

online.

en ting i hjemmet, hvor de nu var. Der-

- Det vil vi fortsætte med, så længe kri-

efter var der en gennemgang af påsken

sen varer, og indtil vi kan mødes fysisk,

budskab ud fra en boks med forskellige

fortæller Carsten Jensen, der er leder

påskeæg, der indeholdt noget, der stam-

i børneklubben. Han giver et indblik,

mede fra påsken. Det virkede fint, og

hvordan de gør det i børneklubben.

børnene var så glade for at være med.

- Vi har abonnement på en app, der

Til sidst lykkedes det så min bugtaler

hedder Zoom. Den leder, som starter op,

dukke selv at logge på en iPad, for at hil-

sender så et ID og et password til del-

se på børnene, fortæller Carsten. Senere

tagerne. Så kan alle, der har lyst, være

om aftenen var der det samme program

med, siger Carsten.

for juniorklubben.

En af gangene var de fem ledere og 19

Vi har fået rigtig god tilmelding på vores

børn på online børneklub.

initiativ, lyder det fra lederen.
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Carsten holder i denne coronatid
online klub, hvor alle kan se hinanden og være med - på afstand.

MATERIALER

Små gaver bliver ekstra påskønnet i denne tid.
Til legestuebørn er der fx Fiskeren Peter (M533),
til børn En ven der tilgiver (M619) eller solbriller
med farveskift (M629). Til juniorer er der Fange
i Rom (M631) eller en propel (M630), der letter.
Bestil også klistermærker (M601) til fx slikposer
eller postkort (M547) til fødselsdagshilsen (begge

ller, hvad vi lejr
i DFS fortæ
Værdierne og ledere i klub og på
ke, både
børn
Gud.
enkelt mennes
vil gøre for
- for hvert
og elsket af

villet
s værdi
den enkelte stor værdi som skabt,
i
for os at se
og åbner sig
Det er vigtigt er unikt og har uendelig
trives, vokser
erne.
så den enkelte
barn og voksen,
respekt i relation
relationer ærlighed og
og udviser
at bygge trygge
og ledere,
Det er vigtigtabet. Vi er rollemodeller
til alle børn
fællessk
- med plads i det, vi samles om.
fællesskab
del
et rummeligten del af DFS og tage
Vi vil være
at være
som ønsker
gsskoler.dk
vaerdier.soenda

For at huske på vær-

gratis).
07-01-2020

14:17:19

dierne er det vigtigt
t-A3.indd

Vaerdier-plaka

3

at se dem, enten
på plakat - der fås
gratis hos den lokale
konsulent - eller på
T-shirt, der bestilles
på reklame.soendagsskoler.dk

Køb bøger og lad de
store låne på klubbiblioteket, fx Eventyret
om landet bag bjergene (M639), som også
handler om noget, der
truer hele landet, så
det ligger øde. Heldigvis er der håb, for
kirke, klub og lejre kan
være aflyst, men Jesus

VI MÅ
HOLDE FAST
Uden møder må klubledere holde sig selv fast
på DFS-værdierne
Lissen er konsulent i DFS, og er den person, der ved allermest
om de ressourcer, DFS tilbyder. Vi vil gerne se den enkeltes værdi,
bygge trygge relationer og være rummelige fællesskaber
- men hvordan gør vi det på afstand?
- Vi må forsøge at gøre værdierne virksomme på afstand ved fx at bruge tid
på at cykle rundt at dele hilsner rundt til klubbørnene, påpeger Lissen. Vi
skal prioritere det og fortælle børn og juniorer, at de ikke er glemt.

er aldrig aflyst.

Vi kan minde forældrene om, at der findes
både Bibel app for børn
(M615) og Bibelen for
banditter (M614), og
samtidig opfordre til
at holde børnebladet
Superfrø (M487).

ANDAGT

TROEN HAR BRUG
FOR EN KROP!
Når vi gennem længere tid ikke har kunnet samles i klub, kirke og til møder, mærker jeg meget konkret, hvad jeg savner: fællesskabet!
Der er for tiden mange muligheder for at høre en prædiken, lytte til en sang og så
videre - men jeg savner at være sammen om det. Troen har brug for en krop! Den
overskrift bed sig fast i mig. Troen er ikke en flyvsk og uhåndgribelig størrelse.
Derfor kan det være godt at lave ritualer selv, som binder krop og tro sammen.
Tænd et lys og skriv bønner på et stykke papir og læg det i din Bibel. Kast en sten i
åen for at bede om tilgivelse for dine synder.
En opringning, en mail, Facetime, Skype. Mulighederne er mange, både for voksne
og børn. Tænk kreativt. Og det varmer helt ind i hjertet, at nogen tænker på en.

Andet kan minde os om, at vi
kan være trygge, fx spejl med
velsignelsen (M628), bedeterning aftenbønner (M521) eller
trækors (M516) med fadervor.

Midt i alt det ukendte er det trygt at vide, at jeg er kendt og ikke glemt af Gud.
Vær mig nådig, Gud, vær mig nådig,
for hos dig søger jeg tilflugt;
i dine vingers skygge søger jeg tilflugt,
til ulykken er drevet over.
Salmernes Bog 57,2
Janne Bodilsen
Medlem af landsudvalget

bed for ...
• at vores tro må få krop i denne tid, hvor vi ikke må mødes, vel vidende, at vi
kan søge tilflugt hos Gud.
• at ledere, børn og juniorer må komme sikre gennem krisen, og på en måde,
så de stadig møder Gud i hjemmet, på nettet eller på andre måder.
• at beslutningstagerne, befolkningen og verdenssamfundet må tage de
nødvendige og rigtige beslutninger og forholdsregler, så vi kommer gennem
krisen på den bedste måde.
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KONFERENCE

INSPIRATIONSKONFERNCE ONLINE
Mange havde set frem til Inspirationskonferencen, der

To af oplæggene kan stadig ses. Direkte link

skulle holdes på Børkop Højskole 2. maj. 150 heldige kunne

ligger i nyheden fra 2. maj på soendagsskoler.dk

deltage gratis og få inspiration, fællesskab og fornyet gejst
for arbejdet. Grundet covid-19-pandemien blev konferen-

Carsten Hjorth Pedersen, leder af KPI, talte i sit

cen aflyst, men oplæggene fra de tre hovedtalere blev sendt

oplæg om, at vi påvirker mennesker omkring os, om

online samme dag kl. 9-12. Alle tre sad klar og svarede på

vi vil det eller ej.

spørgsmål i kommentarerne under deres oplæg og en halv

- Vi skal vove at konfrontere børnene uden at inti-

time efterfølgende. På den måde blev der skabt lidt dialog

midere - og vi skal vove at trække os tilbage uden at

og nærvær. Det erstattede ikke en konference, men det gav

desertere. Så er vi tæt på den gode påvirkning.

alligevel mulighed for at os, der arbejder med børn og Gud,
kunne få lidt inspiration.

Mikael Arendt Laursens oplæg om børn og medier
er efter aftale med KLF, kirke & medier taget af
siden, da det er en forkortet udgave af et foredrag,
de tager rundt med, om bevidst brug af skærme, og
ikke mindst alternativer til skærmbrug. Oplægget
tog udgangspunkt i bogen, Mikael også selv anbefaler, Digital Demens, der fås på lohse.dk
Psykoterapeut Steen Palmqvist gav råd om det
trygge og fortrolige lederfællesskab.
- Mød fx ind 30 minutter før klubstart, uden andet
formål end at være sammen med dine medledere!

Årsmødefestival udskudt til 2021
Også Indre Missions årsmøde blev holdt online 6.-7. juni.
DFS var medarrangør af begivenheden, hvor der bl.a. var
en festaften for alle aldre. Årsmødefestivalen, som det
online årsmøde erstattede, er i stedet flyttet til 2021.

NOTER

KALENDER

Godt i gang med
alternativer

21. august
Repræsentantskabsmøde
Børkop Højskole
rm.soendagsskoler.dk

Med alle sommerlejre aflyst,
deriblandt alle kredsenes
lejre, JuniorSportsCamp og

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

Sang- og musiklejr, så er der
mange børn og ledere, der går
en mere trist sommerferie i
møde. Vi kan på nuværende tidspunkt

forslag til hvordan man kan lave

ikke sige, hvornår vi igen kan sætte

arrangementer, enten over en eller

større arrangementer i kalenderen, og

flere dage. Det er vigtigt, at der bliver

er selvfølgelig rigtig trætte af at skulle

kigget på, hvor meget og hvor mange,

aflyse lejrene, der betyder meget for

der er plads til ud fra de gældende

både børn og ledere - særligt for de

retningslinjer. I skrivende stund ser

børn, der normalt ikke kommer i andre

det ud til at forsamlingsforbuddet

kristne sammenhænge.

henover sommeren kommer til at

Flere lejre arbejder dog på dagspro-

ligge på 30-50 - heri indgår lederne

grammer eller har valgt at flytte lejrene

selvfølgelig.

til efteråret. På hjemmesiden ligger

corona.soendagsskoler.dk

Gospel-kids Special Festival
Et nyt initiativ for børn med særlige

festivalen vil vi skabe et ligeværdigt

behov og deres familier. På festiva-

samvær mellem børn med og uden

len kan vi være sammen om sangen

særlige behov og håber derfor at

med alle sanser, og der er mulighed

skabe et frirum for og mellem familier

for at tage hensyn til den enkelte. På

i en lignende situation. Der vil være
seminarer og netværk for
de voksne. Festivalen arrangeres i samarbejde mellem
IM-musik, DFS og Kristelig
Handicapforening, og bl.a.
deltager DFS-konsulent Frederik Meyer Olesen. Tilmelding åbner 11. august på
gospel-kids.dk/special
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4.-5. oktober
Gospel-kids Festival
Bethesda, Nexø
gospel-kids.dk
16.-17. oktober
Gospel-kids Special Festival
Sædding Efterskole
gospel-kids.dk/special

Læs mere på
soendagsskoler.dk
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TRE SØSKENDE GÅR
STADIG I KLUB

Jakob, Erik og Laura
begyndte i Klub-Online,
da foreningslivet lukkede

- Vi fandt Klub-Online via Facebook,

af at være sammen i børneklub

Især hvis der var noget tryl, det har

siger Linda Bøge, der sammen med

med Frederik.

virkelig imponeret børnene.

familien for nylig er flyttet til Ålborg.

Både Erik og Jakob har oplevet, at

- Jeg synes, det er rigtig sjovt i

Vi havde syntes godt om Søndags-

det, de skrev i kommentarfeltet

starten af programmet, og når

skolernes Facebook-side, og så så vi

blev læst højt af Frederik.

Frederik tryller eller laver tricks,

en dag opslaget derinde.

- Det har de syntes var sjovt, at

siger Jakob.

Hendes mand Andreas er præst i

det blev sagt live, fortæller Linda.

Både Erik og Laura elsker at syn-

folkekirken, og familien flyttede

Selve forkyndelsesdelen har hver

ge og de er begge enige om, at et

fra Børkop til Ålborg, da han fik

gang været med noget visuelt, og

er rigtigt dejligt at synge sammen,

embedet i Ansgars Kirken. Herfra

det har mine børn sat stor pris på.

når Frederik finder ukulelen frem.

har han holdt flere børnegudstjenester under coronakrisen. De kan
også ses på Facebook.
Linda og Jakob på 7 år, Erik på 5 år
og Laura på 2 år ser Klub-Online
sammen. De gør billedet stort
ved at sende det over på tv’et via
Chromecast.
- Det er virkelig godt bygget op
med de første 10 minutter, hvor
børnene er med. De kan både komme med forslag til, hvad der skal
foregå og kan give kommentarer
undervejs. Det fungerer rigtig godt
og det har givet børnene en følelse

Jakob, mor Linda med Laura og Erik ser Klub-Online på fjernsynet.

