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Bibelfortællingens styrke
Jeg taler af og til med ældre mennesker om deres tid i søndagsskole 
for efterhånden mange år siden. Så spørger jeg om, hvad de tyde-
ligst husker fra den tid. Ofte handler det om, at en Hr. Andersen eller 
en Fru Sørensen var rigtig gode til genfortælle Bibelens fantastiske 
beretninger. De husker det, fordi de gennem bibelhistorierne blev 
indført i det bibelske univers – og det gjorde stort indtryk på dem 
som børn. Det er det, der stadig sidder tilbage i dem efter så mange 
år. Det var det, der gjorde en forskel.

Sådan er det også i dag. Bibelens beretninger har i sig en kraft til at 
gøre noget ved os som mennesker. Det gælder uanset alder; men 
måske særligt hos børn, der er åbne og modtagelige for ordene fra 
Gud. Den mulighed skal vi bruge, så at de, der er børn i dag, om 
mange år kan fortælle samme historie: At bibelfortællingerne, de 
hørte i børne- eller juniorklubben, skabte et godt og sikkert funda-
ment for deres liv.

Bibelens beretninger er nemlig slidstærke. De er uden alder eller 
udløbsdato. De kan få os til både at se og føle de situationer, de be-
skriver. Derfor giver de os til alle tider mulighed for at spejle os selv 
og vores livssituation i dem. Og de kan på den måde tale direkte ind 
i vores hverdagsliv og gøre noget ved os – hvis vi vel at mærke giver 
dem lov til at udfordre os!

STEEN MØLLER LAURSEN
Landsleder i DFS

Velkommen til nye klubber!
Brønderslev Børneklub
Nexus, Århus
Strandkirkens Børnekirke, 
Karlslunde
Ulvetime, Kastrup

Vi er nu 300 klubber i DFS



NYT FRA LANDSKONTORET

INSPIRATION TIL 
DAGSARRANGEMENTER

TILLYKKE!

Sommerlejrhæfterne til i år – Jorden 
vi bor på – fortæller børn og juniorer, 
at Gud har skabt jorden med alt, der 
er på den. Men jorden har brug for en 
redningsmand. Efter køb af login på 
sommerlejr.soendagsskoler.dk er der fri 
adgang til PowerPoint samt hæfter til 
hhv. ledere, børn og juniorer.

Bibelcampings følger Paulus på hans 
missionsrejser i lette og svære dage: På 
POWER-mission med Paulus. Login købes 
på bibelcamping.soendagsskoler.dk

HÆFTER TIL SOMMERFERIEN HÆFTER OM 
IDENTITET OG 
SEKSUALITET
DFS har været med til at lave oplæg til 
5 klubgange i børne- og juniorklubber. 
Det er vigtigt, at vi snakket om sex, 
identitet, kærlighed og følelser med 
børn og juniorer, vi har fået ansvar 
for. Det giver hæfterne mulighed for. 
De fem emner er ikke afhængige af 
hinanden, men kan tages op løbende, 
som det ønskes lokalt. Hent det gratis 
på jegerkoen.soendagsskoler.dk

Aktivitetsdage for børn, juniortræf og weekendlejre for hhv. 
børn og juniorer. Der er mange, der har savnet inspiration til 
denne type, lidt kortere arrangementer, og nu er løsningen 
at finde på weekend.soendagsskoler.dk
Her finder du 20 oplæg – 5 i hver kategori – med masser af 
idéer, hvor du kan plukke, hvad du har brug for.

1. april fejrer Carsten Ingolf Jensen 20 år som fri-
tidsansat i DFS. Det er imponerende og fantastisk 
med alle de mange steder, der har haft glæde af et 
besøg gennem årene. Samme dato kan Lene Rønne 
Pedersen fejre 10 års ansættelse. Som familiekonsu-
lent i Indre Mission har hun en del af tiden bl.a. brugt 
på Messy Church og andre DFS-relaterede opgaver. 
Skønt! Endeligt havde Karsten H.S. Nielsen, der er fri-
tidsansat, 30 års fødselsdag 2. januar 2021. Tillykke 
til alle, og Guds velsignelse over jeres liv og virke.

SOMMERLEJRSOMMERLEJR

Dette hæfte tilhører:

Juniorhæfte

2021sommerlejr.soendagsskoler.dk
BESØG

JORDEN VI BOR PÅ
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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

Frøstruphave 
Efterskole   

Frøstrupvej 140   

6830 Nørre Nebel
T: 75 28 21 88

Frøstruphave 
Efterskole 
ønsker at 
forandre 
og forankre. 

Ring til os,  
eller kom på 

besøg og 
mærk de gode 

vibes! 

Bliv til den, du er skabt til at være: 
Spred vingerne og lad dig bære af 
fællesskabet og Guds kærlighed
Læs mere på frostruphave.dk
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INDSAMLING

EN FLOT DECEMBER-SPURT

VI GENTÆNKER LANDSGAVEN

I 2020 så det i lang tid ud til, at året 
ville give stort underskud. Gavetallet 
faldt i de fleste måneder med helt op til 
48 % ift. året før. Coronaen gjorde, at 
vi ikke længere kunne spørge om gaver 
til fx familiemøder og bibelcampings. 
Derfor igangsatte vi sidst på året for-
skellige initiativer og sendte fx breve 
ud til udvalgte givere. Rigtig mange 
hørte vores bøn om hjælp, og decem-
bers gaver steg med 102 %. Den flotte 

slutspurt gjorde, at vi lige præcis nåede 
budgettet. Der er ikke andet end bare 
at sige TAK. Det er kæmpestort!

Samtidig udgør DUF-tilskuddet stadig 
over halvdelen af budgettet, svarende 
i gennemsnit til ca. 25.000 kr. pr. 
godkendte klub, der kan dokumentere 
foreningskravene. Støtten gives både 
for samtlige betalende medlemmer i 
hele DFS, og derudover for antal klub-

ber med min. 10 betalende medlem-
mer. Vi ved ikke, hvad DUF ender med 
at melde ud, men mange klubber har af 
fuldt forståelige årsager ikke sendt alt 
det nødvendige ind for 2020. Derfor er 
det spændende, hvad det ender med, 
og DFS er nødt til at være så økonomisk 
polstret, at et evt. stort fald i tilskud 
ikke går ud over ansatte eller projekter.

Tidligere har vi sendt landsgavelister 
rundt, men kun ganske få ildsjæle bruger 
dem. Denne måde at samle ind på gav i 
mange år en god snak om arbejdet. Da vi 
stadig er afhængige af gaverne, opfordrer 
vi nu til at samle ind til DFS til fx møder, 
og samtidig lokalt sende mails rundt, så 
alle får muligheden for at give det største 
til de mindste. Samtidig ville det være 
godt at sende samtalespørgsmål med, så 
vi kan beholde den gode snak. Se mere på 
landsgave.soendagsskoler.dk, hvor man 
kan printe en flyer med et par spørgsmål 
og vores landsgave-nummeret 827 333. 
Det er også muligt stadig at downloade 
indsamlingslister.
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TEMA: BIBELHISTORIER

BIBELFORTÆLLINGERNE  
ER SKET I VIRKELIGHEDEN

først senere, man griber det, fortæller 
Svend Erik.
Det skete for ham i studietiden, hvor 
han begyndte at tro på Jesus. Han 
fik hurtigt den samme rolle som den 
gamle dame. Han blev leder i en søn-
dagsskole på Vesterbro i København.
- Det var skønt at være med, siger han, 
der fortsatte med at fortælle bibel-
historie for børn, da han og familien 
rykkede til Ringkøbing. Her var han 
med i klubarbejdet. Han inspirerede 
også andre søndagsskoleledere, og 
det skete, mens han og familien var i 
Botswana som missionærfamilie.

Det hele drejer sig om Jesus
Svend Erik kan fortsætte i dagevis, da 
han fortæller om det helt særlige ved 
bibelfortællingen.
- Bibelen vrimler med fantastiske 
fortællinger, som langt overgår Disneys 
univers. I Bibelen er der dramatiske 

Svend Erik er tidligere missionær og har 
gennem en årrække turneret som Bed-
stefar Svende med juleevangeliet sat på 
musik og hyggelig fortælling.

Tekst: Anette Ingemansen

Svend Erik Petersen har i flere år op 
til jul været rundt i kirker med bibel-
fortællingen Alletiders Historie. Her 
fortæller han juleevangeliet, mens Lise 
Petersen og hendes muntre karavane 
af musikere sætter ord og toner på det.
Inden de går i gang, beder Svend Erik 
en stille bøn om, at tilhørerne må høre, 
at det er verdens frelser, som det drejer 
sig om.

- Bibelfortællingen lever i mig, siger 
Svend Erik, der elsker at turnere med 
Alletiders Historie.
Han husker tydeligt den første bibelfor-
tæller, han mødte som dreng.
- Da jeg gik i søndagsskole, var der en 
gammel dame med sygekassebriller og 
knold i nakken, som med stor glæde 
sagde til børnene: ’Er det ikke stort, at 
Jesus døde for os?’ Vi nikkede og sagde 
jo, men vi fattede ikke hvorfor. Det er 



fortællinger om kærlighed og had, krig 
og forsoning, jalousi og misundelse og 
genopretning. Der er masser af stof til 
gode fortællinger til børn, forklarer han 
og understreger:
- Jeg lægger stor vægt på, at Bibelens 
historier ikke er opfundne. De ting, 
der står i Bibelen, er sande og er rigtig 
sket. De er et udtryk for, at Gud som 
himlens og jordens skaber har handlet 
i historien. Det er ikke bare historier, 
det er historie, og det gør det meget 
virkelighedsnært.
Så er det meget vigtigt at få fat i, at alle 
de bibelske fortællinger har et vigtigt 
formål.
- Det hele handler om Jesus og peger 
hen på ham, for uanset alder har vi 
brug for at høre om ham, forklarer 
Svend Erik.
- Det helt unikke er, at det er den le-
vende Gud, der taler i Bibelen. Guds ord 
er skarpere end noget tveægget sværd, 
og det virker til tro og frelse.

Næste generation er vigtig
Bibelen er meget klar i, at det er lige så 
vigtigt, at børnene hører om Jesus som 
de voksne.

- Ved påskefejringen i 2. Mosebog kapi-
tel 13 spørger sønnen sin far: ’Hvorfor 
gør vi dette?’, og han fortæller om, 
hvad Abrahams, Isaks og Jakobs Gud 
har gjort for folket. Dybest set er det 
derfor, at vi fortæller bibelhistorie for 
børn. De skal høre, hvad Jesus har gjort 

for os, fortæller Svend Erik, der kom-
mer med følgende opfordring.
- Det er uhyre vigtig, at vi fortæller bi-
belhistorierne videre til næste genera-
tion. Sådan lærer de, hvem Jesus er, og 
hvad han har gjort for os.

- Hvis ikke der er nogen, der fortæller 
børnene om Jesus, så lærer de ham ikke 
at kende, konstaterer Kai Lund helt 
enkelt. Derfor har han i mange år været 
engageret i Søndagsskolerne, både i 
klub, på lejr og til familiemøder. Og der-
for blev han fra december fritidsansat i 
DFS. På kai.soendagsskoler.dk uddybes 
det, hvad Kai brænder for. Velkommen 
som fritidsansat!

Hele holdet bag ’Alletiders 
Historie’, der også i 2020 kom 
ud og underholdte i kirker.
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TEMA: BIBELHISTORIER

FORTÆLLETÆPPET  
GØR BIBELEN LEVENDE

- Der er lagt op til gode samtaler for 
børn, unge og voksne, når Fortælletæp-
pet viser et udvalg af de vigtigste bibel-
historier. Fortællinger, vi kan spejle os 

Karen står foran Fortælletæppet, der 
kan drejes rundt, så den rette historie 
vender rigtigt. 

Fotos: Anders Godtfred-Rasmussen

I Søften Sognegård har de fået et nyt 
redskab til at formidle bibelhistorierne

i. Fortællinger om Gud og mennesker, 
fortæller Karen Damsgaard-Bruhn, 
der er kirke- og kulturmedarbejder i 
Søften og Foldby Kirker og klubleder i 

børneklubben Spiren og juniorklubben 
Råhyggen.
- Hvert billede kan bruges som ud-
gangspunkt for en fortælling, men 
tæppet kan også bruges til at give et 
overblik over både Gamle og Nye Testa-
mente, forklarer hun stolt.

Fra midten af tæppet vælter fortæl-
lingerne ud fra Bibelen. Rundt og rundt 
går det med de spændende fortællinger 
fra Gamle Testamente. I de to inderste 
striber er historierne fra skabelsen til 
profeten Esajas, som fortæller om det 
barn, der skal fødes. I de to yderste er 
fortællinger fra Nye Testamente, hvor 
det begynder med Marias bebudelse 
og Jesus’ liv. Efter pinseunderet slutter 
Paulus tæppet med de nutidige børn 
på billedet i centrum, og løftet om en 



Zoomer man helt ind, kan 
man se alle de flotte, små 
detaljer. Her er det den egyp-
tiske prinsesse, der finder 
Moses på Nilen.

ny himmel og en ny jord, hvor alt bliver 
godt.

Fire års håndarbejde
Karen fortæller, hvordan fem syersker 
fra sognet har arbejdet på projektet 
siden 2016. Deres applikationer og bro-
derier blev indviet 1. søndag i advent 
2020.
- Tæppet hænger på væggen her i 
Søften Sognegård og kan dreje, så man 
kan få den aktuelle bibelhistorie, som 
man ønsker at fortælle om, i spil, for-
tæller Karen, mens hun drejer Fortæl-
letæppet rundt.
- Mange frivillige har været inde over 
projektet i form af idéer, sparring og 
ophængning, så projektet er blevet 
vores allesammens, siger Karen. Der 
er udgivet et hæfte om Fortælletæppet 
og også nogle postkort. Vi håber, at 

mange vil komme forbi og se tæppet. 
Vi viser det nemlig gerne frem, smiler 
hun.

Lissen M.B. Jensen, der er en af de 
frivillige ledere i klubberne, fortæller, 
hvordan tæppet har været brugt blandt 
børn og juniorer.
- Vi drejer tæppet og sætter samtidig 
helt automatisk dagens fortælling ind 
i dens sammenhæng. Det sker, når vi 
kan se, hvad der kommer før og efter 
dagens beretning. Her kan vi også hur-
tigt finde ud af, om beretningen hører 
til GT eller NT. Vi kan også fortælle 
en beretning, som børn og juniorer 
skal finde på tæppet. Eller vi kan lege 
bibel-gemmeleg med tæppet og fx sige 
’Jeg gemmer mig på en stige’. Så skal 
deltagerne lede efter et billedet, hvor 
der er en stige og derefter prøve at 

gætte, hvilken beretning fra Bibelen, 
billedet viser.

Tæppet giver mange muligheder for at 
give børn og juniorer kendskab til de 
bibelske beretninger.
- Vi kan lege dem ind i dem, og de får 
en stor visuel oplevelse, der kan være 
med til, at de bedre kan huske alle de 
vigtige beretninger fra verdens mest 
læste bog, pointerer Lissen.

Karen og Lissen er enige om, at den idé 
kunne flere sagtens tage op.
- Vi giver gerne idéen videre og glæder 
os til at se, hvordan tæppet også sæt-
tes i spil blandt alle kirkens målgrupper 
– lige fra minikonfirmander, konfir-
mander og til de ældre, der kommer i 
kirkens café, slutter de.
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TEMA: BIBELHISTORIER

Erik Holmgaard har i mange år været en 
af de certificerede undervisere på kur-
serne, der afholdes to-tre gange årligt.

Tekst: Anette Ingemansen

Tilbage i 2008 drak sognepræst Erik 
Holmgaard kaffe med en god ven på 
caféen Kaffemisjonen i Bergen. Vennen 
fortalte, at han lige havde været på et 
kursus, der hed Godly Play, der er en 
metode til at formidle Bibelens fortæl-
linger.
For at illustrere hvad han havde lært, 
tog han en colaflaske og to servietter 
og begyndte fortælle evangeliet i et 
langsomt tempo.
- Jeg var grebet af, at det kunne lade 
sig gøre at fortælle bibelhistorie så 
gribende og langsomt i en tid, hvor alt 
sker så hurtigt, fortæller Erik Holmga-
ard, som tog idéen med hjem og tog 
kontakt til DFS. Det førte til den første 
inspirationsdag i 2010 og lidt senere på 
året det første kursus i Godly Play, som 
nu hører under aktiviteterne i DFS.

GODLY PLAY LUKKER 
BIBELHISTORIEN OP  
PÅ EN ENKEL MÅDE

I dag er der over 200 personer, lige fra 
præster, kirke- og kulturmedarbejdere 
og andre ledere i kirkeligt arbejde, som 
har været på kursus og nu underviser i 
Godly Play.

Børnene får en sjælden ro
- Det er lidt svært at sige, hvad Godly 
Play er, siger Erik. Det er meget nem-

mere at vise det, men jeg vil sige, at 
det er en meget enkel og tydelig måde 
at fortælle bibelhistorie. Det er en me-
tode, der skaber respekt omkring den, 
der lytter; og som inviterer deltageren 
til at tænke over det, man ser og hører.
Godly Play foregår på den måde, at 
fortælleren typisk sidder på gulvet 
med god plads omkring sig, så tilhø-



Det seneste hold kursister, der her 
står med nogle af de enkle rekvisit-
ter, der bruges i formidlingen af 
bibelhistorierne.

Læs mere om Godly Play og se 
videoer med fortællemåden i 
praksis på godlyplay.dk

rerne tydeligt kan se, hvad der foregår. 
Fortælleren anvender forskellige enkle 
ting, der skal illustrere historien.
- Når fortælleren sidder på gulvet og 
fortæller, skyldes det, at små børn 
leger på gulvet. For børnene er leg ikke 
pjat. Leg er barnets arbejde, hvor de 
forholder sig til, hvad livet går ud på, 
forklarer Erik.
Fortælleren har heller ikke øjenkontakt 
med tilhørerne, mens han fortæller.
- Børn leger med hinanden uden at 
have øjenkontakt. Det er krævende at 
have øjenkontakt, for så afkræver vi 
hinanden respons. Når vi ikke bruger 

øjenkontakt, mens vi fortæller, så kan 
børnene nøjes med at se og lytte til 
bibelfortællingen. De får en sjælden ro 
til at mærke, hvad bibelfortællingen 
betyder for dem, siger Erik, der fortæl-
ler bibelhistorien i et langsomt tempo 
med små pauser indimellem.

Dialog om bibelfortællingen
Fortællingen af bibelhistorie følges op 
af en samtale med tilhørerne.
- I forlængelse af fortællingen er der 
nogle meget enkle spørgsmål, som 
alle kan svare på uden nogen andre 
forkundskaber, end at de har set det, 
de lige har fået fortalt, og at de har haft 
sig selv med i det, de har hørt, forklarer 
sognepræsten.
- Vi inviterer tilhøreren ind i en dialog 
om bibelfortællingen med spørgsmål 

som ’Var der noget i det her, som du 
kunne lide?’ eller ’Var der noget i det, 
jeg brugte, som du syntes, jeg godt 
kunne undvære, uden at fortællingen 
går i stykker?’ siger Erik, der oplever, at 
Godly Play kan anvendes i alle alders-
grupper.
Han har set, at børn, unge og gamle 
bliver så optaget, når han bruger Godly 
Play, at han bruger metoden i mange 
sammenhænge. For eksempel er det en 
fast del af konfirmandundervisningen.
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TEMA: BIBELHISTORIER

BIBELFORTÆLLING  
ER MERE END ET EVENTYR 
ELLER EN GOD HISTORIE
Tekst: Anette Ingemansen

Bibelfortælling er krumtappen i for-
kyndelsen i Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler, fordi det er Guds ord. 
Så enkelt og ligetil er det ifølge Lissen 
Margård Bendix Jensen, der har været 
konsulent i DFS i 30 år.
- Bibelen vil lære os at leve det gode 
liv, som Gud vil give os. I Bibelen finder 
vi alt til undervisning, vejledning og 
opdragelse. Bibelen er Guds brev, hvori 
han fortæller os, hvad der er godt for 
os. Heri kan vi lære Gud, Jesus og Hel-
ligånden bedre at kende. Vi kan møde 
helt almindelige mennesker i Bibelen, 
som lever med Gud i deres hverdag, 
forklarer Lissen.
- Gennem bibelfortællingen kan vi lære 
om Guds vilje med os og om hans plan 
for os.

Hun peger på det, der er bibelfortæl-
lingens styrke.
- De bibelske beretninger er med til 
skabe billeder i vores hoveder. Den 
tager dilemmaer og temaer op fra 
menneskelivet, som er de samme, 
som de var dengang. Bibelfortællingen 
tager aktuelle og nærværende emner 
op, som mennesker kan genkende fra 
deres hverdag, siger Lissen.
- Jeg vil påstå, at man kan finde sig selv 
i hver enkelt bibelhistorie. Det vil man 
kunne gøre til alle tider, fordi Guds ord 
er levende.

Bibelhistorier lagres
Mange kender H.C. Andersens eventyr, 
og de kan noget, men bibelhistorien 
kan så meget mere end eventyr og 
gode historier, fortæller Lissen.
- Vi skal give den tid og rum til forun-

dring og samtale, for troen kommer 
af det, der høres. Gennem bibelhisto-
rierne bliver vi kloge på, hvem Gud og 
Jesus er, og hvem vi er i lyset af dem. 
Vi kan hele tiden lære nyt af beretnin-
gerne, fordi vi hele tiden befinder os i 
nye situationer, forklarer Lissen, der 
understreger:
- Når vi fortæller bibelhistorierne, er 
det vigtigt, at man er bibeltro mod 
teksten og ikke digter en masse ting til, 
så den ikke kan genkendes.

Hun peger på en anden egenskab ved 
bibelhistorier.
- I takt med at børnene hører beret-
ningerne i børneklubben, så lagres 
de i dem, og de bærer dem med ud i 
livet, og de kan tale til dem i forskel-
lige situationer. Også selv hvis børnene 
holder op med at komme i det kristne 



Lissen har mange års 
erfaring med bibel-
fortælling, både rent 
praktisk i klubber og 
på lejre, men også 
mere teoretisk, som 
DFS’ materialer får 
gavn af.

fællesskab, siger konsulenten.
Hun fremhæver bibelfortællingens 
vigtige betydning i DFS.
- Børn, der vokser op i kristne hjem, 
har brug for andre vokse end deres 
forældre, der kan fortælle dem om 
Jesus. Mange børn i DFS har forældre, 
der ikke selv kan de bibelske beretnin-
ger og derfor ikke formidler dem. Det 
viser, hvor vigtigt det er, at vi fortæller 
bibelhistorie, for ellers er der måske 
ingen til at fortælle dem det, under-
streger Lissen.
- Det har stor værdi, at vi er sammen 
om at høre bibelhistorie i det kristne 
fællesskab. Når jeg holder familieafte-

ner, der samler generationer, så er vi 
sammen om Guds ord, og vi kan løfte 
det op for hinanden. Guds ord har jo 
noget at sige til alle aldersgrupper.

Lad bibelfortællingen få plads
Konsulenten opfordrer til, at man giver 
plads til bibelfortællingen i sit eget liv, 
og når man er sammen. Det er en måde 
at styrke bibelfortællingen i dag.
- Bedsteforældre skal benytte mu-
ligheden for at læse bibelhistorie for 
børnebørnene, eller give en børnebibel 
i gave, fortæller Lissen, der lige har 
været til begravelse, hvor hun ople-

vede, hvordan Bibelen havde fyldt i et 
menneskes liv.
- På kisten lå en meget slidt bibel, som 
personen havde brugt, siden hun havde 
fået den som flidspræmie i søndags-
skolen i 1947.
Lissen trækker en række af DFS’ mate-
rialer frem, som kan styrke bibelfortæl-
lingen i klubarbejdet.
- Vi har udgivet en frø-serie, hvor nye 
og erfarne ledere kan hente inspira-
tion til at fortælle bibelhistorie, for vi 
har et stort ansvar for at fortælle om 
Jesus, så det bliver nærværende, slutter 
konsulenten.
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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

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

evigglad.soendagsskoler.dk
BESØG

Synes du varm 
luft er cool?

… og har du ovenikøbet 
en tom lade?

Så er det måske dig, 
vi søger til at opbevare 
hoppeborge og andet 
udstyr fra Evigglad 
og gøre det klar, 
når lejre, klubber og 
kirker lejer, henter og 
afleverer det igen.

Kontakt Rudolf på 2673 0780 
og få en snak om opgaven.



ZOOM GØR DET MULIGT AT MØDES

Nicolai Skødt Holmgaard ville gerne 
hjælpe andre med at holde online klub. 
Han kendte teknikken, men vidste 
også, at mange ville finde det udfor-
drede på grund af det tekniske. Derfor 
skulle hjælpen være på et niveau, hvor 
alle ledere kunne være med.

- I forbindelse med at jeg blev fritidsan-
sat under coronaen, foreslog jeg at lave 
videoer, som demonstrerer, hvordan 
man kan bruge Zoom til at lave online 
klub, fortæller Nicolai, der til daglig går 
i gymnasiet i Haderslev – også online.

Corona har lukket for lejre og klub-

FRA LEDER TIL LEDER

Håbet er, at flere klubber vil 
mødes online og på den måde 
holde kontakten til børn og 
juniorer.

ber. Store og små fællesskaber længes 
efter at mødes igen. Ledere og børn 
savner hinanden. Vi har alle brug for 
at grine og hygge, og mange børn og 
ledere savner fællesskabet i klubben og 
børnekirken.
Gennem to videoer guider Nicolai igen-
nem videoprogrammet Zoom, der er 
det letteste program at bruge. Du lærer 
først at installere det, og derefter om 
forskellige funktioner i programmet, 
som kan bruges til en online klub.
- Selvom skolen er lukket, har vi stadig-
væk undervisning. Det er bare online. 
Jeg tænkte, at det kunne være fedt 
at gøre det samme i DFS. Vi ved godt, 

at folks tekniske færdigheder rækker 
meget forskelligt, så derfor er guiden 
lavet meget pædagogisk.

Andre i DFS har hjulpet med redigering, 
kommet med idéer og prøvet guiden af 
på ledere uden særlig teknisk kunnen. 
På den måde blev det sikret, at alle 
kunne være med.
- Har nogen alligevel brug for hjælp, så 
kontakt mig, og så finder vi ud af det. 
Ellers kan man altid spørge sit barn el-
ler barnebarn. Det har de typisk meget 
let ved, slutter Nicolai med et smil.

Inviter til Zoom-klub

Gå ind på zoom.soendagsskoler.dk 
og se de to videoer. De er inddelt 
i kapitler, så det er let at følge 
guiden trin for trin. På siden er 
også links til en række idéer, der 
kan bruges online, fx en ny Online 
kategori på legekasse.dk
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HJÆLP TIL 
BIBELFORTÆLLINGEN  

I KLUBBEN OG HJEMMET

Læs om det, der skete i fx 
påsken, mens du farvelæg-
ger. Der er god tid til at 
undres, nyde tegningerne, 
slappe af med farvelægnin-
gen - og bare nyde at være 
sammen på tværs af alder, 
hvis I sidder flere sammen. 
Søg på malebog på lohse.
dk og se malebøger i alle 
afskygninger.

Med farverige illustrationer 
tager Karen Williamson 
børnene i hånden, så de 
lærer bibelske personer at 
kende. 5 nye bøger til 25 kr. 
stykket. Find dem på lohse.
dk (søg på minibog).

Højtider fylder meget i Gamle Testamente. 
Det gør de stadig i kirkeåret, og særlig 
foråret er fyldt af dem. En højtidsfolder 
kan være med til at fortælle, hvad påske og 
pinse handler om. Mængderabat fra 50 stk. 
på hoejtid.soendagsskoler.dk

Når vi er aktive, husker 
vi bedre. Derfor er 
malebøger, legebøger 
og bøger, der sæt-
ter samtaler i gang, 
rigtig gode. Find hoved 
og hale på bibelens 
personer fra lohse.dk 
er lærerig og sjov på en 
finurlig måde.

Før Christian III i 1550 fik oversat hele Bibelen til dansk, så var det 
et fåtal i Danmark, der havde mulighed for selv at sætte sig ind i 
Bibelens univers. Cirka 200 år senere var bibler kommet ned i en 
overkommelig pris, hvorfor de blev allemandseje. I dag er der så et 
utal af hjælpemidler, så også børn kan være med. Her er nogle af 
dem, DFS anbefaler lige nu.

MATERIALER



DFS har bidraget til udvik-
lingen af appen Bibelen for 
banditter, der gør tærsklen 
til Bibelen lavere. Der er ikke 
indforstået sprog, og historier 
og spil er fortalt i børnehøjde, 
så alle, uanset kendskab, kan 
gå i gang. Til bibelhistorierne 
hører aktiviteter, fx puslespil 
og maletegninger. Download i 
App Store.

ANDAGT

I december var jeg en af dem, der blev smittet med corona. Det var et 
mildt sygdomsforløb, men et af symptomerne var, at min smags- og 
lugtesans forsvandt. Det, der var tilbage, var, at jeg kunne smage for-
skel på salt, surt og sødt. Salt fik derfor i en periode stor betydning for 
mine måltider.

Salt bliver brugt som smagsforstærker og til konservering. Som smags-
forstærker er det med til at fremhæve råvarernes egen smag. Som kon-
servering havde det, særligt før køleskab og fryser blev hvermandseje, 
stor betydning, så kød og fisk ikke fordærvede. 

Jesus siger i Matthæusevangeliet kapitel 5, at »I er jordens salt«. Vi skal 
være smagsforstærkere, der fremhæver de gode ting i verden - og vi 
skal konservere, så verden ikke fordærver. 

Det handler bl.a. om at være næste for dem, vi er sat iblandt. Det kan 
gøres på mange måder. Her er et eksempel fra børnesangen »Spred lidt 
glæde« (Syng med nr. 129).

For husk, vi har få’t en glæde,
og glæden er til for at deles med fler’.

Især i denne tid er der brug for glæde og omsorg på afstand. Har du 
sangbogen vil jeg foreslå, at du læser hele sangen. Du kan også finde 
den på streamingtjenesterne. Der er meget i sangen, vi kan relatere til, 
særligt i den coronatid, vi lever i.

Majbrit Lund Jessen 
Medlem af DFS’ landsudvalg

bed for ...
• at vi må sprede glæde, fremhæve det gode og konservere verden 

omkring os.
• at bibelhistorier må skabe liv og tro i både børn og ledere, når de 

bliver formidlet i klubber, på lejre og online for tiden.
• at DFS må komme godt igennem krisen, og at ledere må få energi 

til at holde kontakten ved lige indtil hverdagen vender tilbage.

SPRED LIDT GLÆDE
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SPARRINGSKASSEN

Kære Kirsten

I vores klub har vi nogle børn, der 

nærmest giver udtryk for, at de ved alt 

om Bibelen, og som vi derfor har svært 

ved at inddrage. Det forstyrrer både os 

ledere og de andre børn. Vi håber, du 

kan give os et godt råd.
Venlig hilsen

Klubben med »de kloge børn«

Kære klub

Tak for spørgsmålet. Jeg tænker, vi skal turde tale om 
omstillingsparathed. I er ikke den eneste klub, der 
har børn, som mener, de ved alt om Bibelen, fordi de 
kender mange af bibelhistorierne og mange gange 
afbryder de andre med et lidt for kvikt svar. Her vil 
jeg anbefale at lægge andre spor ind i forkyndelsen.

I kan prøve at inddrage børnene, fx med drama og 
levende fortælling. Børn elsker teater, udklædning 
og at få små roller. Bibelhistorierne fortælles her på 
en måde, hvor »de kloge« ikke bare lige kan regne 
den ud. Bagefter kommer din forklaring. Her er der 
fx hjælp i DFS’ frøserier, hvor to af hjælpemidlerne 
er Drama og Levende fortælling. I kan også prøve 
at få børnene til at fortælle historien først. Derefter 
fortæller I jeres udgave, hvor I fylder mere på. På den 
måde er der noget for dem, der ved en masse, og 
dem, der ikke har så meget faktuel viden. I kan også 
bestille et kursus hos en DFS-konsulent på kurser.
soendagsskoler.dk – fx Gør bibelfortællingen levende 
med krop og stemme eller Inddragelse af børnene. 
Mange af kurserne kan også klares online i denne tid.

Vis anerkendelse
Det er vigtigt, at de meget vidende børn møder aner-
kendelse, og ikke den irritation, som de kan vække 
i os. Ellers vil nogle af dem senere vende os ryggen. 
Fortæl, at I har brug for dem, og at de altid vil have 
brug for at kende Gud og Jesus i deres liv – ikke kun 
som korrekte svar, men som en personlig relation. En 
personlig relation bliver man aldrig færdig med!

Jeg håber, at I kan se dem som en stor gave, og at I 
forsøger at lægge nye spor ind i forkyndelsen, så det 
bliver til liv for jer alle.

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 venter på at høre om 
netop jeres udfordring – kontakt hende på 
sparring.soendagsskoler.dk



NOTER

højeste myndighed i DFS, og vi mangler 
således en kandidat til landsudvalget. 
Vi håber, at kredsene indstiller en eller 
flere kandidater. Forslag skal være DFS 
i hænde senest 8 uger før, dvs. senest 
26. februar.
rm.soendagsskoler.dk

Salget af lodsedler i 2020 var kraf-
tigt udfordret af coronaen, men en 
flot indsats af mange – med mange 
alternative måder at sælge på – gjorde, 
at DFS på landsplan kun fik 5.711,- kr. 
mindre end 2019. Årets juniorsælger 
blev Villads fra Hvide Sande, der med 
182 solgte lodsedler fik et gavekort på 
1.000 kr. To andre superseje sælgere 
vandt gavekort på hver 500 kr.

Vi håber, vi kan gennemføre et fysisk 
repræsentantskabsmøde fredag 
den 23. april. På valg er Kirsten Birk 
Sørensen (modtager genvalg) og Jens 
Edvard Vammen, der ikke modtager 
genvalg. Tak til Jens Edvard for en 
årrække med masser af gode input til 
arbejdet. Repræsentantskabet er den 

Sang, musik, sport & Gud

Børn, der lige nu går i 0.-6. klasse, kan 
i stedet tage på Sang- og musiklejr. 
Det er nemlig i samme tidsrum. Her 
får børnene en sommerlejr med sang, 
sjov og skønne oplevelser. Se mere på 
sangogmusiklejr.dk

Klubber, der sælger mindst 100 lodsed-
ler, er med i klubkonkurrencen om 3 x 
1.500 kr. til en spændende dag i klub-
ben. De tre heldige klubber var Juels-
minde Børneklub, Superfrø Timring og 
juniorklubben Club Light i Ans. Tillykke 
– og stor tak – til alle!

Indstil kandidater og få indflydelse

Vinderne af lodseddelkonkurrencerne

Juniorer, der går i 3.-7. klasse kan få 
både »Sport & Gud« på to sportscamp/
juniorlejre på Hestlund og Djurslands 
Efterskole. Begge steder er der to linjer. 
Fodboldlinjen følger træningskoncep-
tet for DBU-fodboldcamps og Blandet 
sport giver bl.a. volley og badminton, 
men også noget nyt og spændende. Se 
mere på sport.soendagsskoler.dk

KALENDER
4.-6. marts

Godly Play

Diakonhøjskolen, Århus

godlyplay.dk

23. april 

Repræsentantskabsmøde

Børkop Højskole

rm.soendagsskoler.dk

5. juni

Online årsmøde

Transmitteret fra Bethesda, Kbh.

aarsmoede.indremission.dk

Fra 26. el. 27. juni

JuniorSportsCamp ’21

Hestlund Efterskole

Djurslands Efterskole

sport.soendagsskoler.dk

27. juni - 2. juli

Sang- og musiklejr

Frøstruphave Efterskole

sangogmusiklejr.dk

Læs mere på 
soendagsskoler.dk 
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KLUBBER FORTÆLLER BIBELHISTORIE 
UNDER CORONAEN
Det er vigtigt at holde kontakten til deltagerne i klubberne. Både af 
hensyn til børnenes trivsel, men også for at holde modet og humø-
ret oppe blandt lederne. Så hvordan holder vi kontakt med klub- og 
kirkebørnene i denne coronatid? Her er tre idéer, som klubber og 
kirker kan bruge, også selvom de ikke fysisk kan mødes.

1  Deltagerne i børneklubben Spiren har 
modtaget små pakker med Superfrø og forskellige 
minibøger (se side 16) med bibelhistorier. Denne 
hilsen var med i pakken. Her er bl.a. kreative idéer, 
som børnene opfordres til at sende ind til lederne, 
der lægger det ud på klubbens hjemmeside.

2  Messy Church har ud-
givet tre nyskrevne sange, og 
Gospel-kids udgiver til marts en 
ny cd, Fadervor. Del et link med 
gode sange, du kan finde på fx 
YouTube, og giv samtidig børnene 
en opgave, der passer til sangen, 
søndagens tekst eller måske 
årstiden. MC-sangene er nemme 
at synge og taler til alle, om man 
kender Gud i forvejen eller er på 
vej. De kan deles ved at søge på 
YouTube på messy church sang. 
Cd’en Fadervor kan bestilles på 
lohse.dk

3  Frederik er vært i Klub-Online, 
hvor han hver anden uge inviterer til 
sjove aktiviteter, sang og bibelfortæl-
linger. Send et link og en hilsen pr. 
sms til klubbørnene, hver gang et nyt 
afsnit får premiere. Juniorklubber 
kan gøre det samme med Break-On-
line, der udkommer med et nyt afsnit 
hver måned. Søg efter playlisterne på 
YouTube, lige når du vil.

... og husk at tjekke corona.soendagsskoler.dk og 
zoom.soendagsskoler.dk ud – her er masser af inspiration til 
at holde kontakten ved lige – og til selv at holde online klub.
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