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Vigtig som aldrig før
De fleste af os har nok en formodning om, at færre og færre børn 
bliver døbt. Formodningen bliver bekræftet, når vi ser på dåbs-
statistikken fra folkekirken på landsplan. Heraf fremgår det, at i 
2018 blev 58,7 % af de nyfødte danskere døbt inden de var fyldt 1 
år. Hvis vi går 8, 18 og 28 år længere tilbage var dåbsprocenterne 
69,2 % i 2010, 77,2 % i 2000 og 80,6 % i 1990 – altså et tydeligt, og 
stigende, fald over de seneste 28 år.

Nogle bliver døbt senere i livet, fx i forbindelse med konfirmation 
eller som voksne, hvor den enkelte så tager et aktivt valg. Netop 
dette er en tendens, vi ser mere og mere i vores tid, at forældre vil 
ikke træffe beslutning om åndelige spørgsmål på deres børns vegne. 
Tanken er, at det må barnet selv tage stilling til, når det er gammelt 
nok til det. Men det er langt fra alle, der senere tager et aktivt valg 
om dåben.

Af disse grunde, og sikkert endnu flere, er mange børn uvidende om 
dåben og hvad der sker i dåben. Derfor tager vi det i DFS heller ikke 
længere det som en selvfølge, at alle børn i klubben er døbte. Det 
må vi være opmærksomme på ved formidling om dåbens betydning 
og i samtaler om dåben.  Men det må ikke få os til at miste frimo-
digheden, når samtalen går ind på emnet. Vores opgave om formid-
ling af dåben er vigtig som aldrig før.

STEEN MØLLER LAURSEN
Landsleder i DFS

Velkommen til nye klubber!
Kristkirkens Juniorklub, Kolding
Lemvig BREAK
Teaterklubben, juniorklub i 
Århus
Skjoldborg Juniorklub
Vildbjerg Børnekirke er begyndt 
igen efter en pause – skønt!

Vi er nu 297 klubber i DFS



NYT FRA LANDSKONTORET

ANDREAS VIL UD TIL 
JUNIORKLUBBER

- Har du juniorerne – og evt. en god 
idé til et event – så vil jeg rigtig gerne 
hjælpe jer med at lave en fed dag for 
dem, fortæller Andreas Damm, der be-
gyndte som fritidsansat 1. november. 
Evigglad har en stor plads i Andreas’ 
hjerte, og han glæder sig til at komme 
mere ud med den. Han lærer nye ting 
med hænderne, og ved, at mange 
juniorer har det på samme måde.
- Det vil jeg gerne bringe i spil, når 
jeg kommer ud. Jeg kan fx fortælle en 

masse med »rod fra køkkenskuffen«, oplyser Andreas, der bor i 
Christiansfeld med sin kone Linda og deres lille søn Johannes. Han 
tager ud omkring bopælen i en radius af ca. times kørsel på hver-
dagene, evt. lidt længere i weekenden. 
kontakt.soendagsskoler.dk

INSPIRATION I 
EN CORONATID

På hjemmesiden opdaterer vi løbende 
med retningslinjer, efterhånden som 
de kommer. Vi er glade for, at myn-
dighederne har valgt at lukke andre 
dele af samfundet ned, for netop at 
foreningslivet kan holdes åbent – med 
børn og unges trivsel for øje, og for 
at de fortsat kan deltage i de vigtige 
fællesskaber, de er en del af. Derfor 
opfordrer vi til at holde klubben åben. 
For at gøre det let for ledere har vi bl.a. 
lavet en liste med lege og løb, der ikke 
kræver tæt kontakt. Find mere inspira-
tion og hjælp på  
corona.soendagsskoler.dkLedere inviteres 

til Online hjælp 
på Google Meet, 
hvor de er med 
live sammen med 
konsulenterne 
Berit, Hanne 
og Karen for at 
snakke om co-
ronasituationen, 
retningslinjer, 
gode idéer, bekymringer, etc. 
Først var der tre møder for pri-

ONLINE HJÆLP

FORSIKRING FOR 
LEDERE OG BØRN
DFS har forsikringer, der gælder med-
arbejdere, frivillige og deltagere. Nu 
er det blevet afklaret, præcist hvad og 
hvornår den dækker. Bliv klogere på 
den under fanebladet Klubleder på
soendagsskoler.dk

mært for klubledere, dernæst 
en række møder for lejrledere.
corona.soendagsskoler.dk 
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brandtrevision.dk

Vi kan hjælpe jer igang 
med DUF tilskudsmidler. 

Din revisor for 
søndagsskoler

Kontakt Jan Knudsen
Email: jk@brandtrevision.dk

brandtrevision.dk

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

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

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

Mekaniker



INDSAMLING

Nyt bede-bibelmærke
I dette nummer af Små skridt har vi vedlagt en 
bedefolder. Normalt har vi trykt den som en A4 til 
at hænge på køleskabet eller væggen – men vi har 
hørt fra flere, at det ville være mere praktisk, hvis 
den kunne være inde i en bibel. Den er uden årstal og 
datoer og holder derfor mange år. Se det som en lille 
gave fra os til praktisk hjælp for dig. Vi sender den ud 
med Små skridt, så alle ledere, medarbejdere og gi-
vere kan tage den i brug. Den største gave er nemlig, 
hvis du tager den i brug og beder for arbejdet.
boen.soendagsskoler.dk

DUF-klubber vigtige som aldrig før
Det administrative arbejde, DUF-klubber gør, er 
med til at sikre DFS ca. 1.000 kr. pr medlem, og 
derudover mindst 10.000 kr. ekstra, hvis klub-
ben har mindst 10 medlemmer under 30 år. Der 
er masser af fordele ved at være DUF-klub, og 
derudover sikrer fx børnerådsmøderne demo-
kratisk oplæring og forståelse hos børnene. I år 
er økonomien presset, og nogle DUF-klubber er 
ikke åbnet op igen, så derfor kommer DUF-indsatsen til at betyde ekstra 
meget i år pr. klub, der indsender dokumentation for i år.
duf.soendagsskoler.dk

Find en billigere bank
Både klubber og kredse har oplevet, at bankgebyret for foreningskontoen er 
steget voldsomt de seneste år. Gebyrerne kan svinge med mange tusinde kro-

ner fra bank til bank. Det kan derfor godt 
betale sig at overveje, om I har valgt den 
rette bank, særligt hvis I tænker både opret-
telsesgebyr og det årlige gebyr ind. Overvej, 
om I vil bruge de sparede penge på nye ma-
terialer eller evt. en ekstra gave. Se rådene 
under Klubleder > Foreningsopbygning på
soendagsskoler.dk
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MÅL FOR 
2020

1.486.217 KR.

Beløbet er indsamlet 
fra 1/1 - 31/10 2020
TAK for enhver gave!

stoet.soendagsskoler.dk 
MobilePay: 88 677
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TEMA: DÅBEN

BEKYMRENDE TENDENSER 
OMKRING DÅBENS BETYDNING

Tekst: Anette Ingemansen
Foto: Ben Haman Jensen

Engang var det en selvfølge, at alle børn, der gik i børneklub, var 
døbte. Det var også helt almindeligt, at forældre med rødder i 
Indre Mission døbte deres børn, når de var små. Billedet er noget 
mere nuanceret i i dag, og det stiller DFS over for nye udfordrin-
ger.
- Antallet af børn, der kommer i klubberne, som ikke er døbte, er 
stigende. Tendensen er størst i storbyerne, men det siver ud til 
resten af landet. Ligeledes oplever vi, at der er flere forældre med 
rødder i Indre Mission, som udsætter dåben til, at børnene selv 
kan bestemme det. De vil ikke trække noget ned over børnene, 
forklarer Steen Møller Laursen, der er landsleder og understreger:
- Bevidstheden om, hvad dåben betyder, er mindre til stede i dag 
end tidligere, og det er bekymrende.

Det stiller krav til lederne i klubberne, hvordan de formidler ind-
holdet af dåben til børn, der har det forskelligt med dåben.
- Det er en udfordring, hvordan vi taler om dåben til børn fra 
kirkevante hjem, som kender til dåben, og børn fra hjem, hvor 
de ikke kender så meget til kirken. Vi kan ikke tale om det som 
en selvfølge, at alle er døbt. Vi må møde børnene med en anden 
åbenhed og dér, hvor de er, siger landslederen.
- Vi vil rigtig gerne klæde lederne på, så de kan imødekomme den 
udfordring. Vi vil gerne nå forældrene med mere viden, men det er 
svært at brage gennem lydmuren og få deres opmærksomhed.Landslederen mener ikke længere, at vi kan tale 

om dåben som en selvfølge i klubberne.



Juniorerne er opmærksomme 
og engagerede, men det er kan 
være svært at snakke om då-
ben, når mange af dem synes, 
at de kender det meste.

JUNIORKLUBBEN BRUGER 
NYE VINKLER PÅ DÅBEN
Tekst: Anette Ingemansen

Forkyndelse og samtale om dåben 
fylder ikke så meget i det daglige i 
juniorklubben i Holstebro.
- Det er ikke noget, vi gør bevidst. Vi har 
bare mere fokus på at formidle Guds 
kærlighed og omsorg. Det er vigtigt, at 
juniorerne hører, at de er elsket af Gud, 
som dem, de er, fortæller Kathrine Eng-
holm Pedersen, der er en af lederne for 
de 15 juniorer, der kommer i klubben.
- Når vi skal fortælle børnene om ind-
holdet af dåben, bruger vi ofte billedet 
med en gave. Vi taler om, hvilke gaver, 
man får i dåben, og at det er en gave, 
som man kan vælge at tage imod eller 
lade være. Vi snakker også om, hvad 
det sker under barnedåben i kirken, og 
hvorfor nogle bliver døbt og andre ikke 
bliver det.

Alle klubbens børn kommer fra kirke-
vante hjem, og det giver lederne en 
udfordring.
- Børnene ved rigtig meget, så det er 
vigtigt, at vi forsøger at finde en anden 

vinkel på dåben og at vi formidler det i 
et nutidigt sprog. Hvis vi ikke gør det, 
lukker børnene bare deres ører, siger 
lederen.
Vi vil gerne tale om den store værdi, 
det har, at de er blevet døbt. Også om 
den betydning, det har for deres liv.
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TEMA: DÅBEN

VI BALANCERER MELLEM 
FLERE HENSYN NÅR VI 
FORMIDLER DÅBEN
Tekst og fotos: Anette Ingemansen

Selv om de er en lille flok, der kommer 
i børneklubben i Vigerslev Kirke, så er 
der gang i dem. De er flere ledere, som 
skiftes til at stå for børneklubben. En 
tirsdag i oktober er det Emilie og Mike, 
der er på. Børneklubben begynder med 

lidt hyggetid, hvor børnene får lidt godt 
at spise, og de fortæller lidt om, hvor-
dan deres dag er gået.
Emilie og Mike fortæller, at børneklub-
ben denne dag har fået en journalist 
som gæst, som gerne vil høre lidt til, 
hvad dåben betyder for dem. Ét af 
børnene fortæller helt spontant, at hun 

ikke er døbt, men hun er meget glad 
for at komme i børneklubben. Flere af 
de andre børn fortæller om, at de er 
døbt.
Samtalen drejer ind på andre ting, og 
efter nogle minutter går Emilie i gang 
med dagens bibelfortælling. Snart 
sidder børnene helt stille og lytter 
fascineret. Derefter laver de forskel-
lige aktiviteter indendørs og udendørs, 
inden de noget trætte hentes af deres 
forældre.

Emilie er både leder i børneklubben og i 
søndagens børnekirke.
- Jeg synes, at det er svært at snakke 
dåb med børnene, fordi det er forskelli-
ge børn, der kommer de to steder, siger 
Emilie. I børneklubben er der børn fra 
en bred sammenhæng. I børnekirken er 

Emilie oplever, at der er stor frimodig-
hed blandt børnene, så de fortæller 
gerne, om de er døbt eller ej.



Mike er i gang med aktivite-
ter udendørs, efter klubben 
har holdt bibelfortælling.

Idéer til at gøre dåbsdagen til en særlig dag
DFS vil gerne give inspiration til, hvordan forældre, bedsteforældre 
og faddere kan sætte fokus på dåbens vigtighed. I hæftet er der bl.a. 
maletegninger, oversigter over 5 synlige og 5 usynlige ting, der sker i 
dåben, 16 konkrete måder at markere dåbsdagen på samt aldersrele-
vante kort til samtale med hhv. børn og juniorer. Hent hæftet gratis på 
daab.soendagsskoler.dk – her ligger også en A5-reklame, klubber og 
kirker kan printe og give til forældre m.v.

det de kirkevante børn, som kommer.
- Det er ikke nemt at fortælle om då-
ben, fordi der er så mange tolkninger. 
Det er svært at fortælle om dåben, så 
det bliver enkelt og forståeligt, siger 
hun, der har prøvet at illustrere dåben 
som en gave, man får, som man så kan 
vælge, om man vil pakke op.

En balancekunst
Sognemedhjælper Maibritt Iversen 
fortæller, at der i børneklubben og i Kir-
keROD, der er Vigerslev Kirkes Messy 
Church-tilbud, kommer børn, som har 
forskellige tilgange til dåben.
- Vi har en fin blanding af børn, der er 
vokset op med den kristne tro, og børn, 

som ikke så kirkevante, og som derfor 
ikke kender noget til dåb og kristen-
dom, forklarer Maibritt.
- Det er en udfordring at formidle 
dåben, når vi skal tage hensyn til begge 
grupper. Det er en balancekunst, hvor 
vi gerne vil, at de børn, som er døbt, får 
øje på den gave, det er at blive døbt, 
og de opdager, at de tilhører Gud. På 
den anden side ønsker vi at inkludere 
dem, der ikke er døbt, så de føler sig 
velkomne.

DÅBSDAGENDÅBSDAGEN

daab.soendagsskoler.dk

BESØG

Idéer til at gøre dåbsdagen
til en særlig dag
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TEMA: DÅBEN

Sognepræst Filip Torp Kildeholm er 
gået over i kirken og fortæller om 
dåben sammen med børnene, der 
ivrigt følger med.

Tekst og fotos: Anette Ingemansen

Familierne, der kommer i kontakt med 
Løsning og Korning Kirker, bliver intro-
duceret til dåben på mange forskellige 
måder. Det sker, når de skal have deres 
børn døbt. Bagefter tilbydes de at kom-
me med i en dåbsklub, og forældrene 
inviteres til en dåbsaften, hvor de hører 

om, hvordan de kan oplære deres børn 
i, hvad dåben betyder.
Indtil børnene er fem, får de på deres 
dåbsdag en hilsen fra kirken med en 
gave og et brev. Når de er fem, invite-
res de til en familiegudstjeneste. Her 
får de en invitation til at komme med i 
en børneklub.
Når de er minikonfirmander, møder 

de igen kirken. Ni gange samles de i 
kirken, hvor de hører om forskellige 
emner. Én af gangene handler det om 
dåben, og én af kirkens to præster 
fortæller dem om dåbens indhold.

Det er en udfordring at fortælle dem 
om dåben, for de har vidt forskellige er-
faringer med kirken. Nogle kommer fra 
en kristen friskole, andre kommer fra 
en af de tre lokale kommuneskoler.
- Nogle af børnene ved næsten alt om 
dåb, og hvad kristendommen går ud 
på. En del af børnene kender nærmest 
ikke noget til det. Det er så spændende 
at fortælle denne gruppe om evange-
liet! De suger til sig og får store øjne, 
når de opdager, hvad dåben går ud på, 
forklarer Linda Klitlund, der er sogne-
medhjælper.

Rum til forskellige holdninger
I kirkerne er de meget bevidste om, 
hvordan de formidler dåben til denne 

DÅBEN FYLDER MEGET 
I LØSNING OG KORNING



To af børnene får lov til at føre et barn til dåb. 
De synes tydeligvis, det er rigtig spændende!

I dåben sker der nogle usynlige ting, som ting fra 
hverdagen kan hjælpe med at forklare. Kan du 
regne de fem ting ud?

BLIV INSPIRERET AF HVORDAN LØSNING OG 
KORNING KIRKER SÆTTER FOKUS PÅ DÅBEN
1. Selve dåben og samtalen hertil.
2. Forældre tilbydes dåbsklub.
3. Forældre inviteres til dåbsundervisningsaften.
4. Dåbshilsen og -gave indtil børnenes 5-års-dåbsdag.
5. 5-års-børnene inviteres til dåbsgudstjeneste.
6. Her inviteres børnene til børneklub.
7. Dåben indgår som en gang til minikonfirmandundervisning.
8. Efter minikonfirmand inviteres børnene til juniorklub.

blandede gruppe af minikonfirmander.
- Vi taler med dem om, at det måske 
ikke er alle, der har en dåbsdag, men 
en navngivelsesdag. Men uanset bag-

grund får de alle det samme at vide. 
De hører om, at dåben er en indgang til 
livet med Gud. Så reagerer nogle måske 
med, at det tror de på, og andre siger, 

at det tror de ikke på. Det er vigtigt, 
at de oplever, at der er rum til, at de 
kan sige deres holdning, understreger 
Linda.
- Vi vil gerne give børnene en oplevelse 
af, at det er deres kirke, selv om de 
ikke har brugt den så meget.

Når et miniformandforløb sluttes 
inviteres de til at komme med i en 
juniorklub.
- Det er vigtigt for os at følge børnene 
videre. Derfor tilbyder vi dem børne-
klub og efter minikonfirmand junior-
klub, siger sognemedhjælperen.
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KREDSENE I DFS

AMALIE ER UNG I KREDSBESTYRELSEN 
OG VIL GERNE HAVE FLERE MED

Siden hun var 8 år, har Amalie Holst 
Madsen været med på Feddet, en DFS-
lejr på Sjælland. I dag er hun 26 år og 
med i kredsbestyrelsen i DFS Hoved-
staden. Hun var med i teamet, der 
planlagde lejrene, og det var lejrchefen 
på Feddet, der spurgte, om hun ville 
være med i kredsbestyrelsen.
- Det var vigtigt for mig, at der var en 
personlig relation. Det gjorde det også 
nemmere at spørge ind til, hvad arbej-
det gik ud på. Det er nemlig vigtigt, at 
rollen og arbejdet – men også praktiske 
ting som antal møder – bliver forklaret 
præcist.
Det tog lidt tid, før Amalie følte sig 
tryg i at sige sin mening. Men nu føler 
hun, at der er plads til at sætte nye 
ting i værk og udvikle på eksisterende 
projekter.
- Det er farligt at blive fanget i »vi 
plejer at gøre sådan og sådan«. Vi har 
heldigvis plads til nytænkning. Det er 
den primære grund til, at jeg fortsæt-
ter. Vi skal ikke lave alt om, men det er 

fx også sundt at stille spørgsmål til det, 
der fungerer godt – også for at få de 
ting ud andre steder.

Få de unge med
Amalie har nogle lavpraktiske tips til 
de øvrige kredse i DFS, så kredsbesty-
relsesarbejdet kan blive mere spiseligt 
for unge.
- Sørg for, at det ikke er lange møder 
med små anekdoter, hvor snakken bli-
ver lang. Det kan være hyggeligt, men 
gem det hellere til bagefter, opfordrer 
hun. Det behøver heller ikke partout 
være formanden, der er dirigent, men 
bare en, der er struktureret og leder 
mødet effektivt.
Noget, der kan afholde nye fra en 
bestyrelsespost, er ansvaret, der følger 
med. Mange har måske med beundring 
set op til en lejrchef, der var primus 
motor for det hele; men samtidig kan 
det sætte alt for høje forventninger til 
potentielle nye.
- Vi har et lejrchef-team hos os, ud-

dyber Amalie. Det giver en følelse af, 
at vi gør tingene sammen, og at det 
hele ikke hænger på én person. Det er 
vigtigt at uddele ansvar, men lige så 
vigtigt at lade være mere med at stille 
for mange spørgsmål til, hvordan det 
så bliver udført. Vi skal have tiltro til, 
at vi hver især klarer det. Samtidig 
skal der selvfølgelig være plads til at få 
hjælp til tingene.

Mødte ledere fra en anden kreds
Line Hede, der er konsulent i DFS, 
spurgte, om Amalie ville være med til 
at holde et løb om verdensmålene i en 
nabokreds.

Se mere om DFS’ kredse på 
kreds.soendagsskoler.dk



Amalie Holst Madsen var som barn mangeårig 
deltager på Feddet. Nu sidder hun i kreds-
bestyrelsen i DFS Hovedstaden.

- Det var rigtig godt at møde dem, for-
tæller Amalie, der gerne vil opmuntre 
flere kredse til at udveksle ledere på 
den måde. Jeg oplevede, at der er rigtig 
meget viden i de andre kredse, og vi 
samler det ikke rigtigt ind. At jeg kom 
derud, det åbnede øjnene op for, at DFS 
er meget mere end lige min egen lille 
lejr. Det smarteste ville jo være en form 
for workshop. Det er motiverende at se 
andres engagement for noget – og det 
kræver, at man mødes.

Begynd tidligt med rekrutteringen
Der er behov for at kommunikere 
arbejdet ud, særligt til de yngre ledere. 
Hvis kredsbestyrelsen nærmest er 
usynlig, mens der holdes lejr, så er det 
svært at rekruttere nye til bestyrelsen.
- Vi er nødt til at starte tidligt og for-
tælle om kredsarbejdet til fx ungledere. 
Giv små, afgrænsede opgaver. Ansvaret 
giver ejerskabsfølelse og opgaverne 
giver motivation for mere. Det er nem-
mere at overskue med få opgaver ad 
gangen.

Efter at Amalie er kommet ind i besty-
relsen har hun fundet er rart og hygge-
ligt fællesskab, hvor det er givtigt med 
forskellige aldre og baggrunde.
- Nogle gange skal man også være flek-
sibel og lade de unge få lov til at sige 
ja til 1 år. Det viser en forståelse for de 
unges livssituation, hvor mange ting 
ændrer sig, slutter Amalie – der indtil 
videre har siddet i kredsbestyrelsen i 
2½ år.
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DIT GAVEBREV

 bedste materialer

DIT GAVEBREV

Tak for din langsigtede støtte.
Du sikrer fremtiden for Danmarks børn. 
Det er let at underskrive online på 
       gave.soendagsskoler.dk

 bedste materialer
sikrer klublederne desikrer klublederne de

Frederik inviterer til sang, bibelfortælling og sjove aktiviteter,
 I kan lave derhjemme eller i klubben. Klub-Online varer ca. 

30 minutter, og I kan se det, når I vil - eller onsdage i lige 
uger, når der kommer en ny episode på youtube.com

& junior/teensOnline klub til børn

Break-Online er andagt, sjov aktivitet og en challenge,
vært Morten skal udføre. Det er fedt, og meganice, 
hvis DU er med. Se det i klubben eller tjek det ud på 
youtube.com (nyt afsnit 1. onsdag i hver måned).



DE HØRER MERE 
OM LIGNELSER 
END OM DÅB

Tekst: Anette Ingemansen

I Vorgod-Barde i Vestjylland vrimler 
det med børn i søndagsskolen. Lige 
omkring 40 børn mødes hver søndag 
for at høre Guds ord og lave nogle sjove 
aktiviteter.
Lene Alstrup er leder og færdes blandt 
de mindste fra tre til seks år.
- Jeg har ikke lige haft fokus på at 
fortælle dem om dåben. Det er mest 
lignelser, vi snakker med dem om, 

siger Lene.
- Når det giver mening at tale om 
dåben, fortæller vi dem, at de tilhører 
Gud, når de er døbt. Det betyder, at de 
kan bede til ham.

Nogle ting behøver man ikke 
forklare
De mindste i søndagsskolen kommer 
primært fra kirkevante hjem.
- Jeg tænker, at når de kommer fra 
kristne hjem, så er der ting, man ikke 

behøver at forklare, fortæller Lene. Det 
er anderledes, når børnene når op i 
klubalderen.
- Så har vi mange børn, der kommer fra 
hjem med forskellig kirkelig erfaring.
Hun mener, at det er godt som leder 
at tænke over, hvad dåben betyder, og 
hvordan man kan formidle det på en 
anderledes måde til børnene.
- Det er så naturligt, at vi alle er døbt, 
at vi glemmer, hvor stort det er, forkla-
rer lederen.

TEMA: DÅBEN

Lene Alstrup synes, det kan 
være svært at formidle dåben, 
fordi den er så naturlig for 
hende.
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RESSOURCER 
HJÆLPER MED 

DÅBSFORMIDLINGEN

Andre materialer til dåbsoplæring er fx 
en dåbslysestage, der tændes på barnets 
dåbsdag og danner baggrund for en snak 
om dåben. Trine og Tobias er til dåb for 
fætter Frederik er skrevet i børnehøjde 
og besvarer børnenes mange spørgsmål, 
der kommer lige fra hjertet. I frø-serierne 
er der også masser af hjælp til at for-
midle dåbens gave i klub og kirke. Find 
det hele på soendagsskoler.dk

Den nye bog Aldrig for lille! 
tager udgangspunkt i tek-
sten fra dåbsritualet – for-
tællingen om børnene, der 
kom til Jesus. Bag i bogen 
kan voksne læse, hvad det 
vil sige at tage imod Jesus 
som et lille barn. Legestuer 
m.fl. kan få mængderabat 
ved køb af flere.

Lille knop på livets træ er en dåbs-cd, der 
formidler gudstjenesten og dens centrale 
ritualer gennem musik og fortælling. 
De 13 sange spænder fra Grundtvig til 
Sigurd Barrett, og derudover er der fire 
speaks af sognepræster, der forklarer hhv. 
dåben, nadveren, fadervor og Gud som far. 
Mulighed for mængderabat.

Med et abonnement 
på Børnenes Dåbsklub 
modtager børnene 
pakker på deres 
dåbsdag. Kirker og 
klubber kan vælge 
forskellige pakker på 
lohse.dk/daabsklub

Hvis ikke den lokale sognekirke giver en bog til dåbssamtalen, så 
har legestuen en unik mulighed for at give forældrene en gave, der 
forklarer mere om, hvad dåben er for en størrelse. Og hvis klubben 

har et bibliotek, eller en praksis med at give gaver af og til, så er 
her nogle idéer til bøger m.m., som I kan bruge. Print også gerne en 

reklame for DFS’ dåbshæfte, så forældrene selv kan hente det på 
daab.soendagsskoler.dk (se side 9 i bladet).

MATERIALER



Lille bog om dåben er på godt 
100 små sider, der fortæller 
forældre, hvorfor dåben er nød-
vendig, hvordan den foregår og 
hvordan man i hjemmet kan 
oplære sit barn i den kristne 
tro. En oplagt barselsgave til 
forældre, der kommer til baby-
salmesang eller legestue.

ANDAGT

Hvad vil det sige at være kristen? Hvad skal vi gøre?
 Det helt fantastiske og ufattelige budskab til os er, at ALT er gjort. 
Mit første kald er at VÆRE Guds barn. Det vigtigste er ikke, hvad jeg 
udretter, men at jeg bliver hos ham, som tog imod mig i min dåb. Gud 
kalder sine børn ind i mange forskellige opgaver og tjenester – og som 
hans børn må vi gå med frimodighed. Men det er aldrig opgaverne og 
tjenesten, der er det bærende. Det er den relation, Gud selv har skabt os 
til og sat os ind i.
 Fællesskabet med ham rækker helt ind igennem døden. Der, hvor 
intet menneske kan følge os, slipper han os ikke. Som Hendes Maje-
stæt Dronning Margrethe II for nogle år siden udtalte: »Man skal ikke 
gå alene ind i døden. For Jesus har været der selv«. Og som han opstod, 
skal vi opstå. Vi må gå sammen med Jesus hele vejen: gennem livet, ind 
i døden og ud til livet på den anden side.
 Hvilken fantastisk gave, vi får rakt i dåben. At vi bliver Guds børn og 
bliver sat ind i en relation til ham. En relation, der rækker helt ind i evig-
heden. Lad os tage imod gaven med tak og leve hver dag i fællesskabet 
med ham!

Sara Møller Olesen
Medlem af DFS’ landsudvalg

bed for ...
• at børn, juniorer, ledere, medarbejdere og forældre må opleve, at vi 

er Guds børn, for hvem alt allerede er gjort.
• at dåben og dåbens indhold må blive stort og vedkommende, og 

ledere må få inspiration og nåde til at formidle det.
• at julen må blive en velsignet tid, at coronaen må slippe sit tag, og 

at DFS må komme ind i det nye år med en sund økonomi.

DÅBEN RÆKKER IND 
I EVIGHEDEN
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SPARRINGSKASSEN

Kære Kirsten

Vi oplever ofte, at børnene i vores 

klub ikke synes at have behov for de 

aktiviteter, vi gør så meget ud af at 

planlægge. Hvad gør vi?
Venlig hilsen

De lærevillige ledere

Hej lærevillige

Det er et supergodt spørgsmål, og jeg tror, de fleste 
har prøvet det.
  Som ledere skal vi være omstillingsparate; 
forstået på den måde, at vi interesserer os for, hvad 
børnene vil. Det er en måde at trække børnene ind i 
klubben på – inden for klubbens rammer, selvfølge-
lig.
  Lyt ind til, hvorfor de siger nej. Handler det om, at 
den samme aktivitet har været i børnehaven/skolen? 
Eller har børnene fundet ud af, at de kan »styre« 
ledergruppen? Er der en, de andre ser op til, og derfor 
mener det samme - for ikke at skille sig ud? Sådant 
gruppepres må drøftes til et børnerådsmøde.
  Når børnene ikke vil de planlagte aktiviteter, så 
må vi ledere tage en snak om, hvordan vi fanger 
deres interesser. Her har jeg gode erfaringer med 
helt lavpraktisk at snakke med børnene om, hvad 
de kunne tænke sig skulle ske. Tag fx snakken i for-
bindelse med årsfesten (generalforsamlingen) eller 
børnerådsmøder (der er forslag til samtalespørgsmål 
på hjemmesiden).
  Jeg har selv stået med børn, der meldte fra. Frem 
for at tvinge noget igennem, har jeg nogle gange 
spurgt, hvad de så vil lave, og forsøgt at være omstil-
lingsparat. Det er mere vigtigt, at børnene kommer 
i klubben og hører om Jesus, end at lave specifikke 
aktiviteter. Snak om, hvad det er, vi laver i klubben, 
og at det er vigtigt, at børnene er glade for at komme 
– alle sammen. Men tal også om, at lederne bruger 
tid på at forberede sig, og det derfor kan opleves som 
trælst, hvis børnene siger fra.
  Har I brug for konkrete idéer, så kan I kontakte 
jeres lokale konsulent eller tjekke legekasse.dk ud. 
Børnefrø og Juniorfrø indeholder også mange gode 
forslag til aktiviteter.

Kærlig hilsen
Kirsten

Sparringskassen er DFS’ brevkasse, som giver 
konkret ledersparring om det, der kan være 
svært i klubben. Svaret her er et forkortet 
svar fra hjemmesiden.
Kirsten Taulborg Hansen er klar til at svare på 
netop din udfordring – se kontaktmuligheder 
på sparringskassen.soendagsskoler.dk



NOTER

fokus på den hensigtsmæssige adfærd 
og kommunikation mellem børn, unge 
og ledere i foreningslivet. Vi vil fore-
bygge og give redskaber, så klub- og 
lejrledere kan handle på grænseover-
skridende adfærd. Se forslag til tre 
videoer og refleksionsspørgsmål på 
Klubleder > Samværsregler på
soendagsskoler.dk

Vi vil ud med julens budskab
I julen kommer mange i berøring med 
det kristne budskab. Derfor har DFS’ 
materialer rigtig meget om julen - og 
noget af det har vi lagt ud på nettet til 
gratis afbenyttelse. Julevideoerne på 
YouTube er fx nogle af de mest sete, 
og derfor vil vi gerne bakke op om, 
når kirker, skoler og klubber holder 
arrangementer om advent og jul. Der 
ligger krybbespil, videoer og andet, der 

og bugtaleri
GospelFamily og Danmarks Folekir-
kelige Søndagsskoler distribuerer 
julegospelmusicalen Kongesøn 
som julekalender denne jul. Den 
ørehængende julekalender kan 
findes på facebook.com/soendags-
skoler og på DFS’ YouTube-kanal. 

Landets børnefamilier kan også 
følge med, når Hans Jørn Østerby 
sammen med bugtalerdukken 
Jack – og bl.a. et æsel og en gorilla 
– sender 24 afsnit om Jesus og ju-
len. Hvert afsnit varer ca. 20 min. 
og lægges ud på jacksjul.dk

Julekalendere med gospel 

forklarer elementer i julen, på
krybbespil.soendagsskoler.dk

Når grænser brydes
DFS sætter i samarbejde med seks 
andre børne- og ungeorganisationer 

KALENDER
4.-6. marts
Godly Play kursus,
Diakonhøjskolen
godlyplay.dk

24. april
Gratis inspirationsdag og repræ-
sentantskabsmøde,
Børkop Højskole
rm.soendagsskoler.dk

Læs mere på 
soendagsskoler.dk 
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VIGERSLEVPIGERS 
FORSTÅELSE AF DÅB

Tekst og foto: Anette Ingemansen

Laura og Therese er to af børnene, 
der kommer i børneklubben i Vi-
gerslev Kirke. Laura fortæller glad, 
at hun er blevet inviteret med af 

Therese og Laura tilføjer:
- Dåben gør, at jeg har fået lov til 
at tro på Gud.
I pigernes hverdag betyder det, at 
de beder aftenbøn.
- Jeg beder aftenbøn med mine 
forældre, og vi slutter med et 
fadervor, fortæller Therese. Nogle 
gange markeres hendes dåbsdag 
ved at de tænder et lys.
De har begge set billeder fra deres 
dåb, og de snakker lidt om, hvad 
den hvide kjole betyder.
- Jeg har hørt, at den hvide farve er 
et symbol på, at man bliver renset 
for sine synder, og at man ved, at 
man altid kan blive tilgivet, siger 
Therese lidt klogt.

Therese, og at det er rigtig sjovt at 
komme i børneklubben.
Begge piger er døbt, og de ved godt 
lidt om, hvad det betyder.
- I dåben er jeg blevet et Guds 
barn, og han passer på mig, siger 

Laura er med i klubben, forbi 
Therese inviterede hende med. 
Det er hun rigtig glad for.


