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Post-corona
Jeg tror, det var godt, at ingen af os vidste, hvad vi så ind i, da 
Danmark lukkede ned 11. marts 2020. At der skulle gå mere end et 
helt år, inden vi kunne mødes ’normalt’, havde vi nok ikke fantasi 
til at forestille os. Jeg skriver ’normalt’ – for det er ikke givet, at vi 
kommer tilbage til den normal, vi have før nedlukningen. Måske skal 
vi sammen finde en ny normal for vores omgang med hinanden.
Både børn og voksne er i et eller andet omgang blevet berørt af ned-
lukning, delvis genåbning og ny nedlukning. Det har gjort noget ved 
os alle. Det har ramt os på forskellig vis, men ingen er gået helt fri.

Nogle har været hårdt ramt det seneste år og har måske mærket 
ensomhed eller mistet en kær. Mange har længtes efter fællesska-
bet. De er klar til at åbne op for fuld skrue og vil bare i gang med 
at holde klub igen. Andre har oplevet at blomstre med mere tid til 
familien og har nydt det mere rolige tempo, som nedlukningen har 
medført. De ser måske mere eller mindre ængstelige frem til, at det 
hele åbner igen med øget tempo i hverdagen, og har allermest lyst 
til at blive i den boble, som nedlukningen skabte. Det er i den virke-
lighed – med vores forskellige oplevelser – at vi sammen skal skabe 
en helt ny normal.

Min opfordring er derfor: Se med nåde på dig selv og dine medmen-
nesker. Vi skal alle leve med hver sin nye normal.

STEEN MØLLER LAURSEN
Landsleder i DFS

Jubilæer
I år er der to klubber, der har 
rundet et stort hjørne. 13. maj 
fyldte juniorklubben Stjerneg-
limt i Videbæk 50 år. Hyldgård 
Børneklub begyndte 12. marts 
1896 og kunne dermed fejre 
125 års jubilæum. Stort til-
lykke – og rigtig godt gået!

Forsidebilledet er taget i  
Bjerringbro Juniorklub.  
Læs historien på s. 11



NYT FRA LANDSKONTORET

NY KONFERENCE FOR 
FRIVILLIGE OG ANSATTE

NY PODCAST GIVER 
TROEN VIDERE

Hvad skal vi finde på til ju-
niorweekendlejren? Hvilket 
emne skal kredsens børne-
aktivitetsdag have? Hvor-
dan får vi sammenhæng 
mellem emnet, bibelfor-
kyndelsen og aktiviteterne? 
Se idéer til i alt 20 aktivi-
tetsdage og weekendlejre 
til hhv. børn og juniorer på 
det nye 
weekend.soendagsskoler.dk

ALT TIL WEEKENDLEJREN VEJLEDNING 
TIL KLUBBER 
OG LEJRE

DFS har været med til at forme idéen om en ny konference 
på tværs af folkekirken og folkekirkelige organisationer. 22. 
januar 2022 inviteres alle, der gennem undervisning eller ak-
tiviteter arbejder med at formidle troen videre. Hver især har 
vi vores tilgang til det kirkelige arbejde med børn og unge, 
og der bliver rig mulighed for at blive inspireret. Se mere på 
krydsfelt-folkekirken.dk

Vores nye podcast uTROligt er i luften med de første 
5-6 afsnit. Landslederne for hhv. DFS, IMU og Fami-
liearbejdet snakker med hinanden og med gæster 
om, hvordan vi kan række troen videre til næste 
generation. Anbefal podcasten til forældre og find 
den på Spotify, Apple Podcast eller imedia.dk

Efterhånden kan de fleste klubber åbne 
igen, både indendørs og med sang. Vi 
håber også, at sommerens lejre kan 
forløbe så normalt som muligt. Når vi 
får nyt om lempede restriktioner, så 
opdaterer vi corona.soendagsskoler.dk
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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

Frøstruphave-SmåSkridt2021.indd   1Frøstruphave-SmåSkridt2021.indd   1 27-01-2021   08:39:1927-01-2021   08:39:19

1  Hent OK’s app og opret konto
2  Kobl Dankort/OK-kort/MobilePay til
3  Klik på person-ikonet nederst og søg 

  efter ”Danmarks” i Sponsorstøtte 
4  Betal fremover med appen og støt

  med 5 øre/liter - det er OK, der gi’r : )
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MÅL 
FOR  
2021

691.015 KR.

Beløbet er indsamlet
fra 1/1 - 30/4 2021

TAK for enhver gave!
stoet.soendagsskoler.dk

MobilePay: 88 677

BETÆNK SØNDAGSSKOLERNE

INDSAMLING

STØT ARBEJDET MED 
BENZIN, EL OG MOBIL

LODSEDLER STØTTER ARBEJDET
Også i 2021 skal lodsedler sælges 
alternativt. På hjemmesiden ligger 
tips til hurtigt salg, fx et tekstforslag 
til mail eller Facebook, der sendes 
til venner og bekendte. Sælgere kan 
vælge at beholde 10 kr. pr. lod til fx 
klubarbejdet. Lodsedlerne må sælges 
fra 18. juni og bestilles på 8227 1335 
eller lodsedler.soendagsskoler.dk

DFS har fået en sponsoraftale med OK, 
så du kan støtte vores arbejde, hver 
gang du tanker. Download OK-appen 
og kobl dit Dankort, OK Benzinkort el-
ler MobilePay til. I appen klikker du på 
person-ikonet nederst og søger efter 
»Danmarks« i Sponsorstøtte. Støtten 

Engang var det meget almindeligt at 
gå i søndagsskole. I dag er der mange 
børn, der ikke møder evangeliet. Derfor 
er der brug for DFS’ arbejde med 300 
klubber, konsulenter, materialer og 

er 5 øre/liter, og det er OK, der beta-
ler det ekstra beløb. Når nye kunder 
tanker 500 liter inden for et år, får 
DFS en ekstra bonus på 200 kr. Med 
OK Mobil eller el fra OK stiger støt-
ten til 10 eller 15 øre/liter. Se guide 
på stoet.soendagsskoler.dk

meget mere. En måde at bære med på 
er ved at betænke DFS i testamentet. 
Hør mere på 8227 1361 eller testamen-
te.soendagsskoler.dk
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TEMA: DEN NYE NORMAL

NU KAN KATRINE OG ANDREAS 
IGEN KOMME I JUNIORKLUB

tilbud til børnene. Katrine og Andreas 
deltog, men han syntes nu alligevel, at 
det var en mærkelig måde at lave klub 
på.
- Det er meget federe at være sammen 
og spise slik sammen, lyder det fra 
Andreas.
De var rigtig glade for, da det igen blev 
muligt at mødes sidste forår. Dog synes 
Katrine, at der var en ting, som ikke var 
så positivt.
- Det var lidt træls, at vi, der er over 
tolv, skulle gå med bundbind indenfor, 
når vi rejste os op. Men lederne var 
ret gode til at huske os på det, siger 
Katrine.
Det faldt absolut ikke i god jord, da 
sommerlejren på Lyngsbo blev aflyst.
- Det var meget irriterende, for jeg 
havde glædet mig til det, forklarer An-
dreas, og Katrine nikker. De to var med, 
da der blev arrangeret en dag med 
sommerhygge ude på Lyngsbo.
- Det var ret hyggeligt, fortæller 

Søskendeparret længes efter,  
at coronaen er slut og kan være  
sammen uden begrænsninger.

Tekst og billede: Anette Ingemansen

Det er tydeligt at mærke på Katrine og 
Andreas Medom Madsen fra Fredericia, 
at de er rigtig glade for at komme i 
juniorklubben ”Club Zoom”. Derfor har 
det været svært for dem i de perioder, 
hvor klubben var lukket. De husker 
begge meget tydeligt sidste år i marts, 
hvor de første gang oplevede, at de 
måtte blive hjemme.
- Det er rigtig hyggeligt at være i ju-

niorklub og lave sjove aktiviteter, og så 
kunne vi pludselig ikke mødes. Det var 
lidt mærkeligt, at vi ikke måtte være 
der. Jeg skulle lige vænne mig til det, 
fortæller Katrine, der går i sjette klasse.
Lillebror Andreas tænkte, at klubben 
nok bare var lukket et par gange, men 
da det fortsatte, gik det ham på.
- Efter lidt tid mistede jeg håbet, siger 
han, der går i fjerde klasse.
Et lyspunkt var, da lederne kørte rundt 
med kage. De lavede også et online-



Katrine, mens det lyder lidt tørt fra 
Andreas: Det var bedre end ingenting.

Restriktioner er irriterende
De to søskende var glade for at komme 
i juniorklubben henover efteråret, selv 
om restriktionerne satte en begræns-
ning på legemulighederne.
- Vi skulle jo holde afstand, siger 
Andreas. Da klubben igen måtte lukke 
op mod jul, fortalte lederne børnene, 
at det godt kunne være, at klubben må-
ske ville være lukket et helt år, og at de 
måtte mødes online.
- Da tænkte jeg: ’Øv!’ Det var ret 
nederen, siger Katrine, der er glad for, 
at den prognose ikke kom til at holde 

stik. For nu er der igen Club Zoom hver 
onsdag, hvor de mødes udenfor med 
vennerne og har det sjovt.

Under coronaen har de lært noget nyt.
- Jeg vidste ikke, hvad et mundbind var, 
og kendte ikke ordet pandemi, fortæl-
ler Katrine. Andreas er blevet fuld-
stændig dus med alle online platforme. 
Begge er blevet vant til restriktioner i 
skolen og i juniorklubben.
- Det er ret irriterende med restriktio-
ner, men det er også vigtigt, at man 
husker at overholde dem, for der er en 
god grund til at gøre det, understreger 
Katrine. Andreas har svinget en del. Ny CD fra

Gospel-kids!

Bestilles på:

Inkl. kode 
til down-

load

Nyt materiale om fadervor

Gospel-kids har indspillet 11 nye sange om verdens bedste 
bøn. Her er børnerock eller stille ballader, der kan danses til i 
klubben – eller gives som en rigtig god gave fra børnekirken. 
Fadervor kan stadig lære os nyt, og her er cd, singback-cd, USB 
med danse, nodehæfte og et inspirationshæfte god hjælp til 
formidlingen. Gospel-kids grupper får 10 % på alt Gospel-kids 
til gruppen. Er gruppen tilsluttet DUF er rabatten 50 %.

- Nogle gange gider jeg det ikke bare, 
og jeg kan blive stresset over det. An-
dre gange tænker jeg bare pyt.
De længes efter, at coronaen er slut.
- Jeg drømmer om, at det aldrig sker 
igen, siger Andreas, og Katrine ser frem 
til at være sammen med vennerne uden 
begrænsninger.
- Jeg vil helt sikkert sætte mere pris på, 
at jeg har mulighed for det, fortæller 
hun.
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BØRNENE HAR BRUG FOR 
TYDELIGE RAMMER
Tekst: Anette Ingemansen 

Billeder: Blå Kors 

Rundt om i Danmark bliver det igen 
muligt for børn at deltage i klubaktivi-

teter i DFS. Flere måneders nedlukning 
har påvirket børnene, og de oplevelser 
tager de med sig, når de møder op i 
klubberne. I Blå Kors har man under-
vejs i coronatiden afholdt lejre for børn 

fra familier i udsatte livssituationer. 
De fleste af de problematikker og 
udfordringer som børnene på Blå Kors 
Ferielejre bringer med sig, er blevet 
yderligere forstærket under corona.

Her ser man nogle tendenser, som også 
kan føres over på børn i almindelighed.
- Der er mange børn, som har givet ud-
tryk for, at de er ensomme. De sætter 
ikke altid direkte ord på, men man kan 
høre det, når de snakker med hinanden 
eller med voksne. Børn fra familier i 
udsatte livssituationer oplever det sær-
ligt, fordi deres forældre ikke har haft 
ressourcerne til at arrangere aftaler 
udendørs med andre børn eller familier 
i coronatiden, eller på anden måde 
har haft kræfter til at være værter i 
fællesskaber, fortæller Karen Klemmed 
Hviid, der er ferielejrchef i Blå Kors og 
understreger.
- Børnene mangler sunde fællesska-
ber. 
Hun oplever, at børn har brugt meget 
ekstra tid foran computerskærmen, og 
de har set mange ekstra voldsomme 

Karen Klem-
med Hviid har 
mærket, at 
børnene har 
manglet sunde 
fællesskaber.



film. Nogle børn har fyldt sig med slik 
og chips foran computeren og har i 
det hele taget fået væsentlig dårligere 
kost.
- Der har ikke været fokus på, at de 
skulle have madpakke med, og de 

har ikke fået den daglige mad i SFO 
eller klubben. Og fordi de har været så 
meget hjemme fra skole, er der ikke 
lærere eller pædagoger, som har kunne 
være opmærksomme på problematik-
kerne, forklarer Karen Klemmed Hviid.

- Det betyder, at nogle børn har taget 
flere kilo på, på grund af de dårlige 
kostvaner.

Mange børn kan reagere med at vise 
mistillid, fortæller ferielejrchefen. - De 
har ikke gode erfaringer med at blive 
mødt med tillid og tør derfor ikke åbne 
op. Fra vores lejre ser vi også en øget 
tendens til, at de ikke kan mærke deres 
egne grænser, så det kan være en ud-
fordring i samspillet med andre børn og 
voksne, siger Karen.
- Nogle børn har nydt at være hjemme, 
men de allerfleste har haft en hård tid, 
og skal nu arbejde med at træne den 
sociale muskel.

Fortsættes på næste side.

Uanset om det er DFS’ 
eller Blå Kors’ som-
merlejre, så elsker 
børnene sommer, sol 
og vand.

Blå Kors har flere tilbud til børn fra familier i udsatte livssi-
tuationer. Blå Kors afholder i år ni sommerlejre og tre julelejre 
samt et nyt projekt, Stjernestunder, med aktiviteter og fæl-
lesskaber rundt i landet. Ligesom de også har Familienetværk, 
Barnets Blå Hus og TUBA. Læs mere på blaakors.dk
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Elastik i programmet
På lejrene i Blå Kors er der mange frivil-
lige, ligesom der er i DFS. Der er flere 
ting, de skal være opmærksomme på, 
når de møder børnene igen.
- Vi kan være så ivrige efter at lave 
nogle fede aktiviteter, når vi endelig 
kan være sammen med børnene igen. 
Men det er mindst lige så vigtigt, at vi 
laver et program, som har nogle meget 
tydelige rammer, så børnene ikke skal 
tage stilling til en masse, men bare kan 
glide ind i en rytme. Børnene elsker 

faste ritualer. Samtidig er det vigtigt, 
at der er indlagt en elastik, så program-
met ikke bliver for presset. Der kan 
være børn, der har svært ved hurtige 
skift, og som i en lang periode ikke har 
været vant til så mange mennesker, 
forklarer Karen Klemmed Hviid.
- Det er godt at tænke i nogle program-
punkter, hvor der er tid til at snakke, og 
måske skal det tænkes ind, at der også 
er ledere i klubben, som har et særligt 
fokus på at snakke med forældrene, 
når de kommer med børnene.

Lejrchefen peger også på værdien af 
frirum, hvor børnene bare kan lade sig 
opsluge af en aktivitet eller leg.
- Her er det godt at lave nogle aktivi-
teter, hvor børnene oplever at være 
vindere og ikke tabere, siger Karen 
Klemmed Hviid.
 
Tip! Piktogrammer kan hjælpe  
med tydelige rammer. Find dem på  
soendagsskoler.dk

TEMA: DEN NYE NORMAL

Jo meeere vi er sammen, er sammeeen. Vi 
EEEELSKER at lave skole! Simpelthen. Fuld ild, 
guuuuld og gejst. For vi brænder helt ærligt for 
at lave skole. Sammen! #jatakder

Også derfor ... #dufårguldmedhjem

tjek
djurslands.dk

DIT, MIT
OG VORES
GUUUULD



Tekst og billeder: Anette Ingemansen

- Janne, du bor det værste sted i byen, 
siger William højt, mens han kommer 
løbende ind haven to minutter efter, at 
juniorklubben er gået i gang hos Janne 
Bodilsen i Bjerringbro. Hun sidder på 
terrassen i det gode vejr sammen med 
de andre juniorer og spiser frugt og 
drikker juice.
- Jamen også velkommen til dig, Wil-
liam, siger hun og griner. Juniorerne 
hyggesnakker, og så dukker Sara også 
op, og så er de der alle ti.
Efter juicen og frugten er gledet ned, 
gør den anden leder i juniorklubben, 
Birthe Skov Lauritsen klar til en lille 
bibelfortælling. Hun er lidt inspireret 
af, at det lige har haglet og fortæller, 
at Bibelen faktisk også taler om sne, 
og hvordan det hænger sammen med 

STOR GLÆDE OG TROFASTHED 
I BJERRINGBRO JUNIORKLUB

Fortsættes på næste side.

Birthe Skov Lauritsen 
holder bibelfortælling 
for juniorerne.
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evangeliet.
Bagefter bruger børnene noget tid på 
at huske dagens bibelord. Først siger 
de det i kor, bagefter leger de en leg, 
hvor de hver får en sten med et af or-
dene i bibelordet. Så skal de placere sig 
på en linje, så bibelordet bliver rigtigt, 
når de læser stenene i rækkefølge.
Første gang går det lidt for langsomt 
efter Jannes smag, så de prøver at gøre 
det på tid. Og det lykkes dem at gøre 
det hurtigt.
Børnene kigger noget forbavset, da 
Birthe fortæller dem, at de skal have 
en sneboldkamp. Med stor iver går 
børnene i gang med at lave snebolde 
af avispapir med en elastik omkring. 
Bagefter er de to hold, som under høj 

latter og råb kæmper vildt om at vinde 
sneboldkampen i haven. De har meget 
svært ved at stoppe, da Birthe vil sige 
tak for denne gang.

En time er ikke nok
De to ledere smiler oven på dagens 
juniorklub. 
- Det er så dejligt at være sammen med 
børnene, siger Janne og Birthe i mun-
den på hinanden. De har tidligere været 
ledere sammen i en børneklub, og for 
to år siden besluttede de sig for at gøre 
det igen, da der var brug for ledere til 
at genopstarte en juniorklub.
- Vi håber på sigt, at der er nogle yngre 
ledere, som vil tage over, siger Birthe, 
der er 72 år, og Janne er 65 år.

På grund af coronaen mødes junior-
klubben på samme tid som børneklub-
ben fra 16.45 til 17.45. Under normale 
forhold samles de halvanden om afte-
nen i missionshuset i Bjerringbro. Lige 
nu foregår det hele udendørs på grund 
af restriktionerne.
- Vi er kun sammen med børnene en 
time, og det er alt for lidt tid, kommer 
det direkte fra de to kvinder. Det har 
svinget meget, hvordan børnene har 
taget det de gange, vi har måttet lukke 
ned for aktiviteterne på grund af coro-
naen. Det er meget rarere at være ude, 
hvor børnene kan bevæge sig mere frit. 
I efteråret var det altså noget kunstigt, 
at børnene over tolv år skulle bevæge 
sig rundt med maske, når de rejste sig 
fra deres stol i missionshuset, fortsæt-
ter Janne.

De fandt sig i haglvejr
Efter at juniorklubben igen er kommet 
i gang, er der en stor forandring, som 
lederne har hæftet sig ved.
- Vi oplever en stor glæde hos børnene 
ved at komme, og de er meget trofaste, 
siger Birthe.
Det kommer også juniorklubben til 
gode, at de er blevet skolet til at være 
ude.

Juniorerne skulle danne et 
bibelvers, hvor ordene stod 
skrevet på deres hjerter.

TEMA: DEN NYE NORMAL



Gospel-kids Special Festival
Gospel-kids Special Festival 

er for børn med særlige behov 
og deres familier. 

Her vil være fest, sang og glæde.

Informationer findes på gospel-kids.dk/special 

22.-23. oktober 2021 - Sædding Efterskole
Tilmelding åbner den 10. august kl. 12

Arrangører: Gospel-kids ○ DFS ○ IM-musik ○ Kristelig Handicapforening

Hvem skal du invitere med?

- Sidste gang til juniorklub haglede det, 
da vi var ude, men der var ikke én, som 
beklagede sig. De spurgte heller ikke, 
om de måtte gå i læ. Det var ikke sket 
for et år siden. Der er ting, som de ikke 
brokker sig over mere, konstaterer 
Janne.
- Vi prøver at give dem rigtig meget 
positiv opmærksomhed og skabe en 
positiv atmosfære. Det skal være rart 
og godt at komme her i juniorklubben, 
så vi går ikke og snakker corona hele 
tiden.

Da børnene sidste sommer hørte, at 
der ikke blev nogen sommerlejr, var 
der flere, som begyndte at græde.
- Det slog børnene helt ud, så det var 
hårdt, forklarer Janne.
Lederen ringede på døren hos alle børn 
efter nytår og afleverede program og 
slik, og senere ringede de rundt til 
børnene.
- Det oplevede vi som meget positivt. 
Vi var overraskede over, hvor længe de 
kunne snakke om hverdagsting, siger 
Janne, der under nedlukningen oplyste 

børnene om DFS’ klubtilbud 
online.
- Jeg har på fornemmelsen, at de 
ikke så det. Det værste i den pe-
riode var tanken om, at flere slet 
ikke hørte et ord om Jesus.
Både ledere og børn i juniorklub-
ben længes efter, at de igen kan 
overnatte i missionshuset. Og 
ikke mindst:
- At vi kan synge igen. Børnene er 
så glade for at synge, siger de to 
ledere.
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TEMA: DEN NYE NORMAL

Se Break-Online 1. onsdag i hver 
måned og Klub-Online onsdage 
i lige uger. Gå ind på youtube.
com/DanmarksFolkekirkeli-
geSøndagsskoler, abonnér på 
kanalen og klik på klokken. Så 
får du en meddelelse, når der 
udkommer et nyt afsnit.

ONLINE-KLUBBER BLIVER ET 
PERMANENT TILBUD I DFS
Tekst: Anette Ingemansen

Coronaen har været med til at frem-
skynde en proces i DFS. Det fortæller 
landsleder Steen Møller Laursen.
- Vi havde snakket om muligheden for 
at lave en online klub, men vi blev taget 
lidt på sengen, da coronaen gjorde, at 
klubberne måtte lukke. Vi stod i en ny 
situation, og det gav os en anledning til 
at gribe det og komme i gang.
Han havde ikke forestillet sig, at der 
ville blive lavet så mange tilbud online 
til børn.
- Nedlukningen gjorde, at vi kom i gang 
med Klub-Online og Break-Online. 
Samtidig oplevede vi, at flere og flere 
klubber selv kastede sig ud i at lave 
online tilbud, siger landslederen.
DFS’ erfaringer med onlinetilbuddene 

har vist, at der er et behov for det i 
fremtiden.
- Vi oplever, at vi når ud i områder, hvor 
der ikke er nogen klubtilbud til børn, 
og vi ser, at kirker bruger det til deres 
børnekirke, forklarer Steen Møller 
Laursen, der konkluderer:
- Det er helt klart, at online-klubberne 
vil være en del af de mange tilbud, vi 
har, så børnene kan høre evangeliet.

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



-
ELISABETH 40 ÅR

DET BEDSTE ER AT 
SYNGE MED BØRNENE
Coronatiden har udfordret DFS-
konsulent Elisabeth Holdensen, der 1. 
maj fyldte 40. Normalt går arbejdsti-
den med at besøge hendes nordjyske 
klubber, kor og lejre. De besøg har hun 
måttet undvære i mere end et år. Og de 
besøg har hun savnet.

- Nedlukningen bekræftede, at det 
betyder virkelig meget at mødes med 
dem, jeg er ansat til at hjælpe – nemlig 
børnene og lederne, fortæller konsu-
lenten. Jeg brænder for at formidle, 
hvordan vi lever med Gud, og om vores 
værdi i Guds øjne.
I vores tid er de bibelske personers 
fejl og mangler befriende at formidle 
videre, mener hun.

Et af Elisabeths ansvarsområder er 
Gospel-kids; og sang og musik betyder 
meget for hende. Derfor var hun glad 
for, at hun i coronatiden var med til 
at skrive Gospel-kids’ seneste cd, 
Fadervor.
- Jeg har det allerbedst, når jeg synger 
med børnene. De er levende og på 
bølgelængde, og det ser jeg frem til at 
kunne gøre igen, fortæller hun.
 

Sommerlejrene betyder også meget for 
Elisabeth Holdensen. Hun medvirker 
på flere af dem og skal igen i år lede 
børnesporet på Hjallerup. Netop som-
merens arrangementer betyder meget 
for hele familien. Konsulenten fejrede 
tidligere i år kobberbryllup med sin 
mand Jonas, og de mødtes, mens de 
begge var frivillige på bibelcamping. I 
dag har de børnene Samuel, Annika og 
Elias på hhv. 11, 9 og 6 år.

I dag arbejder konsulenten med det, 

hun før var frivillig med, og det er stort 
for hende at formidle Gud og Jesus.
- At tjene de mindste er mit største 
kald, og det kan ikke gøres op i penge. 
Når jeg sparrer med klubledere, så 
mærker jeg, at vi bærer i flok og sup-
plerer hinanden som lemmer på et 
legeme, understreger hun. Jeg kan kun 
så frøene og så håbe på, at de spirer og 
vokser, slutter Elisabeth, der begyndte 
som konsulent i januar 2016. I fritiden 
går hun ture med familien - og strikker, 
når der er tid til det.
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BÅDE FORDELE OG 
ULEMPER VED ONLINE 
KREDSBESTYRELSESMØDER
Anja Gramstrup Sloth er formand for 
kredsbestyrelsen i DFS’ Himmerlands-
kreds. Kredsbestyrelsen har under 
coronatiden holdt kontakten og holdt 
omtrent samme antal møder som 
normalt. Derfor har de også været nødt 
til at give sig i kast med online møder. 
Senest mødtes de dog rundt om et bål-
sted, da restriktionerne tillod det.
- Det var alletiders at mødes igen, 
fortæller formanden, som står bagerst 
i billedet med grøn, pelsforet frakke. 
Hun mener, at der både er fordele og 

Kredsbestyrelsen var glade 
for endelig at kunne mødes 
uden en skærm.

ulemper ved online vs. fysiske bestyrel-
sesmøder.
- Når det foregår online, så er vi utrolig 
effektive, og tingene kører bare. Der er 
heller ikke spildtid ved kørsel, og der 
skal ikke findes barnepasning. Til gen-
gæld er møderne ikke særlig hyggelige. 
Smalltalk kan være lidt akavet eller 
måske helt fraværende, og vi kommer 
hurtigt til at afbryde hinanden.

Men de online møder er især udfor-
drende, fordi det er svært at få nye ind i 

flokken, påpeger formanden. Her giver 
det mere mening med fysiske møder, 
så man kan lære hinanden at kende. 
Fordi der både er fordele og ulemper 
ved begge former, regner kredsbe-
styrelsen dog med, at de efter corona 
benytter sig af begge mødeformer.

Ledermangel er et tilbagevendende 
emne i Himmerlandskredsen. Det rum-
mer både negative, men også positive 
aspekter.
- Vi snakkede om, hvordan det går i 
klubberne. Mange steder er der ønske 
om fx at starte en juniorklub, men det 
er svært at finde ledere. Det er selvføl-
gelig trist at mangle ledere, men sam-
tidig virkelig positivt, at der ildsjæle, 
der gerne vil have nyt arbejde op at stå, 
mener formanden.

Inviterer alle klubberne
Hele bestyrelsen var til stede og da det 

DFS-KREDSE



var generalforsamling, foregik det, 
som det gør, med formandsberetning, 
godkendelse af regnskab og valg til 
kredsbestyrelsen. Rundt om bålet blev 
der bagt snobrød og pandekager, og 
bestyrelsen kom også ind på noget 
helt nyt, de vil arrangere.
- Vi har nogle penge på bundlinjen, 
og da vi ønsker at nå så mange børn 
som muligt med Jesus, besluttede vi 
os for at lave et kredsarrangement. 
Her inviterer vi klubberne i kredsen; og 
også gerne de lokale kirkers minikon-
firmander.
Kredsen har konkrete planer om en 
gratis julekoncert med Alletiders 
Historie.
- Vi vil gerne gøre noget godt for 
klubberne. De har ikke haft det nemt 
i coronatiden, og i det hele taget vil vi 
gerne anerkende deres arbejde. Samti-
dig vil vi gerne gøre noget for synlig-
heden i området, og så fik vi idéen om 
at lave sådan et arrangement, slutter 
Anja.

ANDAGT

For nyligt læste jeg Thomas Bernhards koncentrerede og 
poetiske bog, Wittgensteins nevø. De små 100 sider har auto-
biografiske træk og handler om forfatteren selv og sin bedste 
ven gennem mange år, Paul Wittgenstein. Begge er indlagt på 
et sanatorium på hver sin afdeling. Thomas fordi han lider af en 
tilbagevendende ondartet lungesygdom, Paul fordi hans mentale 
helbred skranter. Begges lidelser dikterer både liv og livssyn. 
Fortælleren ser sort på livet – særligt andre mennesker og insti-
tutioner, der hagles ned i al deres forgængelighed – og vennen 
fanges så at sige i sit eget hoved. Tidligere har han nydt livet 
som en rig levemand, nu er det tvivlsomt, hvad han overhovedet 
nyder. Begge tager mere og mere afstand til samfundet, familien 
og traditioner. Til sidst flygter de frem og tilbage mellem stor-
byen og landet. Hjem er ingen steder. De er ensomme sammen, 
og vennen ender da også med at dø.

Efter at have læst sådan en bog, så er det befriende, at vi ikke 
behøver lade vores fysiske eller psykiske helbred være bestem-
mende for livet og livssynet. Vi behøver aldrig være ensomme, 
og vi kan altid finde ro. Vi skal blot komme til Gud. Her er vi 

hjemme. Om end vi dør.

Henrik Torrier Nielsen
Kommunikationsmedarbejder i DFS

bed for ...
•  at mistede medlemmer under nedlukningen må komme tilbage til klub-

berne og endnu flere forældre må prioritere at sende børnene i klub.
•  at lederne i klubber, kirker og på lejre må få nød, glød og gejst til at få 

det hele op at køre igen, så vi kan give evangeliet til næste generation.
•  at børn og juniorer må kunne komme på sommerlejr i år.

HJEM ER LIGE HER
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VI SKAL VISE BYEN 
AT VI ER HER

DEN NYE NORMAL

brandtrevision.dk

Vi kan hjælpe jer igang 
med DUF tilskudsmidler. 

Din revisor for 
søndagsskoler

Kontakt Jan Knudsen
Email: jk@brandtrevision.dk

brandtrevision.dk

Da Klub 16.30 i Bedsted Thy lukkede op 
igen efter nedlukningen blev lederne 
enige om at bruge den første møde-
gang på at lave en række kreative ting, 
der skulle pynte hækken ud mod byen.
- Det var vigtigt for os, at hele byen 
kunne se, at vi var i gang igen, fortæller 
Merete Egeberg Nielsen, en af lederne 
i klubben. Børnene lavede vindmøller, 
laminerede blomster og perleplader. 
Det blev rigtig fint.

Det var en fredag i begyndelsen af april, 
at børne- og juniorklubben mødtes for 
første gang efter corona – efter alt for 
lang tid, føltes det.
- Det var virkelig positivt og en fanta-
stisk oplevelse igen at være sammen, 
udbryder lederen begejstret. Hun 
fortæller, at klubben begynder med en 

fælles velkomst, og fordi der er en stor 
aldersspredning i klubben, deler de sig 
efterfølgende op i børn og juniorer.

- Vi mødes i missionshuset i Bedsted, 
og da vi er fra 5 år og helt op til 7. 
klasse, så vi er vi nødt til at være meget 
opmærksomme på, at vi skal give 
noget til alle.
Det synes klublederne heldigvis sag-
tens, de kan gøre. Rent praktisk deler 
de sig op i to afdelinger, en på hver sin 
side af huset.
- Juniorerne hørte om, at Jesus i går 
og i dag er den samme. Det er en god 
tekst i coronatiden, fremhæver Merete, 
der pointerer, at Gud ikke forandrer 
sig, uanset om hverdagen forandrer sig 
nok så meget.

Selvom både børn og ledere var glade 
for at kunne mødes, så de alle frem til 
at kunne mødes indendørs igen.
- Vi har dog bål hver gang, og har fx 
sluttet af med hotdogs. Det er bør-
nene helt vilde med. Og så har vi nogle 
aktiviteter, der bare egner sig bedst 
udendørs, fx en kartoffelkaster, siger 
lederen. Det er også meget sjovt.



ARRANGEMENTER

13. oktober kl. 19-20 underviser 
pædagog og konsulent i DFS Berit 
Skødt om fællesskab i klubben. 
Endeligt underviser teolog og 
redaktør af AdamogEva.dk Vibeke 
Sode Hjorth 25. november kl. 17-18 
under overskriften Der er jo kun to 
køn! Eller ...  
Se mere på kurser.soendagsskoler.dk

DFS-konsulent Frederik Meyer Olesen 
er med, og han mener, at alle har godt 
af fest, sang og glæde i livet. Familier 
med børn med og uden særlige behov 
kan på festivalen møde et frirum 
sammen med andre familier i lig-

DFS inviterer i efteråret til tre online kur-
susaftener, hvor klubledere kan deltage 
hjemmefra eller fx samles i ledergrup-
pen, spise sammen og derefter følge 
undervisningen. Hvert webinar varer 60 
minutter med indlagte pauser.
5. oktober kl. 19-20 underviser psyko-
terapeut og fritidsansat i DFS Kirsten 
Taulborg om anerkendelse af børn. 

nende situationer. Der er seminarer og 
netværk for de voksne. Festivalen 22.-
23. oktober arrangeres i samarbejde 
mellem Gospel-kids, IM-musik, DFS og 
Kristelig Handicapforening. Se mere på 
gospel-kids.dk/special

Tre webinarer for klubledere

Gospel-kids Special Festival 

KALENDER
26./27. juni - 1./2. juli

JuniorSportsCamp

Djurslands/Hestlund Efterskole

sport.soendagsskoler.dk

27. juni - 2. juli

Sang- og musiklejr

Frøstruphave Efterskole

sangogmusiklejr.dk

19.-21. august

Godly Play kursus

Diakonhøjskolen, Århus

godlyplay.dk

20. august

Repræsentantskabsmøde

Vejle Missionshus

rm.soendagsskoler.dk

2.-3. oktober

Gospel-kids Festival

Bethesda, Nexø

gospel-kids.dk

5. oktober

Første af tre webinarer

Online via Zoom

kurser.soendagsskoler.dk

Læs mere på 
soendagsskoler.dk 
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YES! NU KAN VI 
VÆRE SAMMEN IGEN
Børnene i juniorklubben i Bjerringbro 
giver den gas med sjove udendørs akti-
viteter i en leders private have. De kan 
nærmest ikke få nok af at lege nu, da 
de igen kan være sammen. To af dem er 
Rakel og Sara, som virkelig har savnet 
ikke at kunne komme i klub, da den var 
lukket ned.
- Jeg blev helt ked af det, da juniorklub-

Rakel blev ked af det, da juniorklub-
ben måtte lukke.

Sara kommer trofast hver gang, 
så hun har savnet klubben.

ben måtte lukke. Jeg er 
rigtig glad for at komme 
og være sammen med 
andre kristne, for det 
er der ikke i min klasse, 
siger Rakel. Ved siden af 
står hendes ven, Sara, 
som har det på samme 
måde.
- Jeg kommer altid i klub-
ben, så jeg var ked af, da 
jeg ikke kunne det.
Rakel sætter lidt flere ord 
på ikke at være sammen med de kristne 
venner:
- Jeg har så stor glæde af at være sammen 
med dem, så jeg blev helt skuffet indeni, 
da det ikke kunne lade sig gøre.

Derfor udbrød hun også et stort ’Yes!’ og 
slog ud med armene, da hun fik at vide, at 
hun igen kunne komme i juniorklub. Sara 
synes, at det er rigtig dejligt at kunne se 
alle dem i juniorklubben.
- Selv om det nogen gange er koldt at 
være udenfor i juniorklubben, er det det 
hele værd, for vi ser hinanden, siger de to.


