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Gud i skaberværket
Når vi snakker om Gud i naturen, kan vi let få en panteistisk vinkel 
på det. Forenklet siger det panteistiske synspunkt, at alt består af 
en iboende abstrakt gud eller at naturen/universet og gud er identi-
ske. Sådan skal vi ikke tænke om, hvordan vi ser Gud i naturen. Gud 
og naturen/universet er ikke ét, men vi kan absolut se tegn på Gud i 
naturen omkring os. Det er der mange eksempler på.

Nogle ser Gud igennem de storslåede landskaber, både de rå og 
vilde og gennem de kultiverede og pæne. Igennem det bliver de 
mindet om Guds storhed og ubegribelighed. Andre mindes om Guds 
opstandelseskraft og Jesus’ opstandelse fra de døde, når de i foråret 
ser alt springe ud på ny med nye grønne blade efter en periode, hvor 
alt ser dødt ud. Det samme kan minde om Guds skaberkraft, hvor 
han med sit ord kan skabe nyt af ingenting. Atter andre mindes om 
evigheden gennem naturens cyklus og langsomhed. Nogle glædes 
over stilheden og enkeltheden i naturen, og oplever nærmest en 
åndelighed ved det.

Gud og naturen er ikke ét, men vi kan blive mindet om, eller ligefrem 
se, Gud i naturen og især blive mindet om, at Gud er skaberen af 
naturen og alle ting.

STEEN MØLLER LAURSEN
Landsleder i DFS

Velkommen til nye klubber!
Eben Ezers Børneklub, Århus
Juniorfræserne, Lemvig
Vi er nu 300 klubber i DFS.

Forsidebilledet: 
Troldeløb i skoven på 
Lærkeredens børnelejr.



NYT FRA LANDSKONTORET

ANNE MARIE NY 
FRITIDSANSAT

TINA MEJDAHL 
VALGT TIL 
LANDSUDVALGET

1. september begyndte Anne Marie Vejen Naj-
bjerg som fritidsansat i DFS. Nu er ”ny” måske 
så meget sagt, for hun har været aktiv i Søn-
dagsskolerne siden 1978. I dag er hun bl.a. en af 
de bærende kræfter i den lokale børneklub, og 
håber nu med fritidsansættelsen at komme til at 
se endnu flere børn.
- Det, der fik mig til at blive fritidsansat, er helt 
klart et hjerte, der banker for undervisning af 
kirkens børn, fortæller Anne Marie. Jeg holder 
meget af at være sammen med børn og juniorer 
og være med i oplæringsfasen. Det er meget 
spændende!
For nylig gennemførte Anne Marie et kursus i 
Godly Play, som hun også gerne vil bringe i spil, 
når jeg hun kommer rundt i området op til 60 km 
fra bopælen i Vinderslev.
annemarie.soendagsskoler.dk

Kirsten Birk Sørensen blev genvalgt og 
Tina Mejdahl blev indvalgt til landsudval-
get på repræsentantskabsmødet. Tina er 
landmand fra Løgstør og har i adskillige år 
været engageret i børneklub, sommerlejr og 
kredsarbejdet i Himmerland.
Det var 20. august, årets møde blev afholdt, 
for det var ligesom i 2020 blevet udsat fra 
foråret pga. corona. Det holdt dog ikke en 
god flok fra at komme og deltage i debat, 
samtale og hygge på aftenen, der denne 
gang blev afholdt i Vejle Missionshus. En 
god del af aftenen gik med at stille spørgs-
mål til regnskabet, der tidligere på året 
overraskede ved at se mere bekymrende ud 
end først antaget. Det kommende halvår vil 
vise, om økonomien kan nå at vende til et 
sundere niveau.
rm.soendagsskoler.dk
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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

brandtrevision.dk

Vi kan hjælpe jer igang 
med DUF tilskudsmidler. 

Din revisor for 
søndagsskoler

Kontakt Jan Knudsen
Email: jk@brandtrevision.dk

brandtrevision.dk



GAVE-STATUS

2021

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

MÅL 
FOR  
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1.394.609 KR.

Beløbet er indsamlet 
fra 1/1 - 31/7 2021

TAK for enhver gave!
stoet.soendagsskoler.dk

MobilePay: 88 677

BRUG FOR ALTERNATIVT 
SALG AF LODSEDLER

INDSAMLING

ØKONOMIEN 
HALTERFørst var der 

coronakrisen, hvor gavetallet dykkede 
gevaldigt. En flot slutspurt i december 
sidste år lukkede mere eller min-
dre det hul i kassen. Derfra gik det 
desværre sådan, at en gennemgang af 
estimaterne for fremtidens økonomi 
viste, at DFS vil stå med en negativ 
egenkapital inden for de nærmeste 
år - med mindre gavetallet hæves ret 
betydeligt.

Derfor inviterer DFS alle venner med 
til at sikre vores vision ved at tegne 
fastgaveaftale eller hæve beløbet på 
en evt. eksisterende aftale. Vi vil nem-
lig nå ud til så mange af Danmarks 
børn som overhovedet muligt. Det 
er nødvendigt, at de mange frivillige 
ledere og ikke mindst vores dygtige 

I 2020 gik salget overraskende godt i 
forhold til at mange klubber var lukke-
de. Ligesom sidste år har vi brug for, at 
mange forsøger at sælge lodsedler på 
alternative måder. Det kan fx være via 
e-mail, kirke, familieaftener eller Face-
book. På lodsedler.soendagsskoler.dk 
kan man bestille en stak lodsedler, og 

der ligger tips til hurtigt salg og forslag 
til en lille tekst, man kan bruge som 
sælger. Det er også muligt at sælge 
lodsedler på helt normal vis.

medarbejdere er godt klædt på til op-
gaven. Det kan kun lade sig gøre, hvis 
ekstra mange fortsat støtter arbejdet.

Tre ting, du kan gøre for DFS 
og Danmarks børn lige nu:
1) Tegn fast gave på 
 gave.soendagsskoler.dk
2) Har du en aftale og vil sætte 
 beløbet op, så kontakt 8227 1336.
3)  Ønsker du også at give en gave 
 her og nu, så kan du bruge
 MobilePay-nummeret 959 576
 (skriv givernummer eller navn +   
 adr. og få fradrag). Du kan også   
 bruge bank 7170 – 2257453.

TAK for enhver støtte!
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I dag samlede børnene 15 
æg i hønsegården.

TEMA: GUD I NATUREN

LILLE MARIE ER KLOG 
PÅ BÆNKEBIDERE

lillebror Eskild sover formiddagssøvn.
Familien Søtbæk bor lidt uden for 
Knuthenborg Safaripark på Lolland. 
Her har de et fritidslandbrug på syv 
tønder land, hvor Mikkel bruger noget 
af hans tid, når han ikke har opgaver 
som missionær i Indre Mission. Katrine 
er lærerstuderende, men er lige nu på 
barsel, og hun stortrives som hjemme-
gående.
- Det bedste jeg ved, er at give min 
kærlighed til børnene, siger hun, som 
inddrager børnene i, hvordan man for-
arbejder grøntsager og frugt til lækker 
mad.

Kålorme til hønsene
Alt i fritidslandbruget bliver dyrket 
økologisk, men det betyder, at der er 
nogle grønne kålorme i kålen. Far Mik-
kel finder nogle til Marie og Erik, som 
straks løber og giver dem til de glade 
høns, som holder til i en kæmpestor 
hønsegård. Bagefter hjælper børnene 

Tekst og fotos: Anette Ingemansen

Familien Søtbæk på Lolland har et 
økologisk fritidslandbrug, hvor børnene 
lærer en masse om Guds skaberværk. 
Lille Marie på fire år viser stolt et 
sylteglas frem, som hun har fyldt med 
træstykker og jord. Det huser flere 
bænkebidere, som hun har givet navne 
som Jakob og Elin.
- Mor har hjulpet mig med at lave det, 

siger hun, der godt ved, hvad en bæn-
kebider er.
- Det er en bille, forklarer hun. Hun ved 
også, hvilken nytte bænkebideren gør 
ude i naturen:
- Den rydder op ligesom myrerne.
Marie og lillebror Erik på to år viser 
rundt i familiens urtehave sammen 
med mor Katrine og far Mikkel, mens 



Marie viser stolt sit glas 
med bænkebidere frem

med at samle dagens 15 æg.
- Der er så mange, at vi sælger nogle 
af dem, fortæller Marie, som med lidt 
hjælp fra mor Katrine remser op, hvad 
man kan bruge æggene til:
- Man bruger dem til boller, kager, man 
pensler boller med dem og så kan man 
lave æggemarmelade.
Forældrene ler højt ved tanken om det, 
men Marie har hørt, hvordan hendes 
mor har fortalt, at hun laver marmela-
de, gele og saft af de mange forskellige 
slags frugt, der er i haven.
Marie viser bedet med familiens 
græskar og siger med stemme og 
fagter, hvor store græskarrene bliver. 
De to børn kommer med mange små 
smagsoplevelser fra bærbuskene, 
mens far Mikkel fortæller om sine syv 
bistader, hvor han producerer 400 kilo 
honning om året. Derefter fortsætter 
havevandringen ud i kornmarken, hvor 
han er i gang med at høste på gam-
meldags maner. Han gør sig i gamle 
danske kornsorter og høster både byg, 
rug og hvede. Derudover også rødklø-
ver. Noget af kornet anvender han til 
brygning af øl.

Forvalter Guds skaberværk
Store og små dyr bliver ekstra forkælet 
på ejendommen, for rundt omkring er 
der mange læbælter og områder med 
vilde blomster og træer.
- Gud har skabt naturen, og det hænger 
så fint sammen, fortæller Mikkel og 
spørger Marie, om hun ved, hvem der 
har lavet bænkebiderne.

- Det har Gud, siger hun og løber videre.
- Gud har sat os til at forvalte naturen 
på en god måde, hvor vi forarbejder 
det, han giver os. Den gave og det 
ansvar vil vi gerne lære vores børn at 
kende, så de får det samme forhold til 
naturen, fortsætter Mikkel, som senere 
på dagen er ude at høste igen.
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TEMA: GUD I NATUREN

HJÆLP TIL AT FINDE 
GUD I NATUREN

Når vi bevæger os under åben himmel 
steder vi holder af, og her mærker den 
friske luft, blæsten i håret og naturens 
kræfter bevæge os, så kan vi finde Gud 
i naturen. Vi forundres, når vi ser den 
lille flittige myre eller svalen, der igen 
bygger rede, over træet i flotte efter-
årsfarver eller en mælkebøttes skub-
ben sig op gennem asfalten. Storheden 
i strand, skov eller hjemme i haven.
- Måske skal nogle minde os om Guds 
storhed, før vi kan få øje på den. Nogle 
gange kan vi nemlig ikke se skoven for 
bare træer, understreger DFS-konsu-
lent Lissen, der her vil give nogle bud 

på, hvordan DFS kan hjælpe, så vi lærer 
børn og juniorer dagligt at forundres 
og glædes over Guds storhed og hans 
mange fingeraftryk i den natur, der 
omgiver os. 

Natur … og undervisning
Jesus brugte naturen, når han formid-
lede. ’Se himlens fugle’ (Matt 6), sagde 
han, ’Jeg er vintræet, I er grenene’ (Joh 
15) osv. Han henviste til naturen og 
brugte det, han var omgivet af. Det 
samme gør DFS. I alle undervisningsbø-
ger er der idéer til at inddrage naturen. 
Bl.a. er der til alle T-numre til Junior-

frø 1 netop blevet tilføjet kategorien 
Outdoor. Vi ønsker, at deltagerne skal 
få øjnene op for Guds storslåede natur.

Natur … og sange
Sang og musik kan også åbne vores 
øjne for Guds mangfoldige skaberværk. 
Syng fx nr. 25-43 i Syng med og tal om, 
hvad sangene siger om Guds storhed i 
naturen. Vi forundres og ordene bliver 
små; ligesom Brorson følte: ”Hvad skal 
jeg sige? Mine ord vil ikke meget sige: O 
Gud! hvor er din visdom stor, din godhed, 
kraft og rige!” (v. 9 af Syng med nr. 34). 

Natur … og kreativitet
Som mennesker har vi brug for for-
skellige sanser, så vi bedre forstår 
budskabet. Hjemmesiden legekasse.
dk giver hjælp, for natur og kreativitet 
kan sammen skabe gode samtaler om 
en stor Gud. Lav fx Kors med naturfyld 
(legekasse.dk/L191), Kreativt maleri 

I Midtjyllands Børnekreds har de god 
erfaring med at involvere naturen på 
deres drengelejr.
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    #SammenOmOplevelser
     #SammenOmFællesskab

      #SammenOmNaturen
      #SammenOmValgfag

     #SammenOmMaden 
    #SammenOmMusical

   #SammenOmSport
  #SammenOmTroen

#SammenOmTure

Kom til Efterskolernes Dag d. 26.9.

Fortsættes på næste side.

med naturen (legekasse.dk/L837) eller 
Lysestager med efterårsblade (lege-
kasse.dk/L744). Guds storhed kan åbne 
sig for os, mens vi sidder sammen og 
er kreative. Se flere aktiviteter på lege-
kasse.dk (søg fx på ’natur’).

Natur … og løb
Løb i naturen kan give gode oplevelser 
og udfordringer. Tag På løb i naturens 

efterår (legekasse.dk/L555) eller få 
Svar i naturen (legekasse.dk/L682). Der 
er også de otte komplette naturløb på 
naturloeb.soendagsskoler.dk

Natur … på weekendlejr og 
aktivitetsdage
På weekend.soendagsskoler.dk er der 
alt til en Naturlejr for juniorerne. Her er 
inspiration til hjælpemidler, bibelfor-

midling, udfordringer, kreativitet, mad, 
lege og løb, så det bliver en lejr, der sæt-
ter fokus på forundring og nysgerrighed.

Natur … og bøger
Gå på opdagelse på lohse.dk og se, 
hvad de har om Gud og naturen. Der er 
fx Bibelen hver dag, Noas ark klister-
mærke-malebog og Hvor kommer jeg 
fra?
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TEMA: GUD I NATUREN

Tekst og fotos: Anette Ingemansen

Der er ved at komme liv på Henning 
Kjærs fritidsbondegård ved Gram i Søn-
derjylland. Det vrimler med morgenfri-
ske børn, og nogle spørger de voksne, 
som går rundt på pladsen, om de ikke 
må klappe dyrene. Men svaret lyder:

BØRN LÆRER OM NATUREN PÅ 
BONDEGÅRDSFERIEN I GRAM

Børnene hjælper 
med at male foderet 
til hestene.

- Først når klokken er otte, og flaget er 
gået til tops.
Det er én af flere gode køreregler, 
for at det skal være en rigtig god lejr 
både for mennesker og dyr. I syv år har 
bondegården huset en bondegårdslejr 
arrangeret af Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler, hvor områdets børn 

kan komme i tre dage og snuse til livet 
på en bondegård.

I år er 44 børn og 16 ledere rykket ind 
i begyndelsen af august. Efter en god 
nats søvn på gårdens høloft samles 
de snart rundt om flaget og synger 
en morgensang, inden morgenmaden 
venter i et stort telt bagerst i haven. 
Under hele lejren er børnene inddelt i 
bordhold, som bærer et dyrenavn.
Ved et af bordene sidder tre piger, 
som har været på bondegårdslejr flere 
gange.
- Det er rigtig sjovt at være her, siger 
de i kor. Jeg elsker dyr, og det er sjovt 
at arbejde med dem, siger den ene.
- Og fodre og muge ud med dem, føjer 
en anden til.



Fortsættes på side 12

Til en ægte sommerlejr 
hører flaghejsning selv-
følgelig med.

De synes, at de hver gang bliver meget 
klogere på dyrene.
- Vi lærer meget om, hvordan vi kan 
passe dem på en ordentlig måde og 
omgås dem, siger en af pigerne, og 
viser, hvordan man holder en kanin 
rigtigt.

Alt om heste
Der er dog nogle dyr, som pigerne ikke 
så glade for.
- Jeg gider ikke gederne; jeg er lidt 
bange for dem, siger én, mens en 
anden ikke skal nyde noget af at kæle 
med en hane. Så er det langt bedre 
med hunden, kattene eller kaninerne.

Efter en andagt i kirketeltet ved 
siden af spiseteltet er det tid til den 
første fodring af gårdens dyr, som 
er grise, får, heste, æsler, kalve, 
høns, kaniner katte og skildpadder. 
Børnene ved æselbord jubler, da de 
får at vide, at de skal ud til hestene. 
Først får de flere fakta om heste, 
inden de hører om, hvad en hest 
spiser, og hvordan man passer den.

Nogle fra gruppen maler noget 
korn, som hestene skal have, og 
andre finder hø og gulerødder. De 
voksne siger meget bestemt, at 
børnene skal gå foran hestene, når 

de bringer dem ud til folden.
Bagefter står den på landbrugsaktivite-
ter, som kører ud over dagen. Her kan 
børnene blandt andet vælge mellem at 
lave reb, fange fisk, som skal renses og 
ryges til spisning. De kan lave medi-
sterpølse, marmelade, saft, bage boller 
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eller ride på hestene.

Giver forståelse for naturen
Inden Henning skal lære en gruppe 
af ivrige drenge at fange fisk og gøre 
dem klar til røgeri, har han lige tid til, 
hvorfor han investerer tid og rammer 
til bondegårdslejr.
- Det er fedt at forene muligheden for 
at formidle bibelhistorie til børn, sam-
tidig med at de lærer at omgås dyr og 
natur på en god måde, siger han, der 
også er en garvet spejderleder.
- Børnene er så umiddelbare og fan-
tastisk spørgelystne, når de er ved 

dyrene. På den måde får de en masse 
at vide. Nogle børn ved ingenting om 
dyrene og naturen, andre ved lidt mere 
om, hvordan det hænger sammen, men 
hvert år er der mange børn, som opda-
ger noget nyt om bondegårdens dyr.

Det er tydeligt at se, at Henning selv er 
et naturmenneske, som elsker at give 
hans viden videre til børnene.
- Vi vil gerne give dem en forståelse for 
naturen, og hvordan det hele hænger 
sammen. I landbrugsaktiviteterne 
viser vi dem, hvordan ting fra naturen 
forarbejdes til mad. For eksempel kom-

mer æslets gødning i vores urtehave. 
Her gror rødbederne, som vi trækker 
op i eftermiddag. Børnene ser, hvordan 
de bliver kogt og kommer i glas, så vi 
senere kan spise dem, forklarer han, 
som præciserer, at fundamentet for 
bondegårdslejren er synet på, at det er 
Gud, som har skabt naturen.
- Nogle år har vi i andagterne sat fokus 
på dyrene i Bibelen. Ellers får vi mange 
samtaler med børnene, når de mellem 
aktiviteterne er ude ved dyrene.

TEMA: GUD I NATUREN

Fortsat fra side 11

De små heste 
er populære 
blandt både 
drenge og piger.



SPARRINGSKASSENSPARRINGSKASSEN

Hvor er børnene efter ferien?

Hvordan får vi fat i de børn, som ikke 

dukker op, når klubben starter op igen? 

Vi oplever nedgang her efter corona og 

sommerferie.
Med venlig hilsen

Den halvtomme klub

Kære klub

Efter en lang periode uden klub er det vigtigt at 
komme i gang igen. Mange steder har børn og foræl-
dre fået en ny rytme. Derfor skal tilbuddet om klub – i 
endnu højere grad end før – være attraktivt. Selv med 
dygtige ledere og spændende klubgange er noget 
af udfordringen, at mange har fundet ro i en stille 
hverdag. Efter ferie og corona er mange gearet ned i 
aktivitetsniveauet og selv børnene har svært ved at 
komme afsted. Jeg har dog oplevet, at kontakt med 
forældrene gør, at der ikke går længe, før børnene er 
der igen. Måske ikke dem alle, men en stor del – og 
måske nogle nye!

Personlig kontakt er nødvendig. Send sms, kør rundt 
med invitationer og inviter forældre med første 
gang, hvor I kan servere lidt. Lyt til, hvad børnene 
har oplevet siden sidst. De vil gerne høres. Fortæl 
også om dine egen oplevelser i den tid, I har savnet 
hinanden. Rund af med at fortælle om, hvordan klub-
ben vil være fremadrettet. I har nemlig mulighed for 
at tilrettelægge klubben efter nye behov, og måske 
er de vante rammer ikke længere fordelagtige? På et 
ledermøde inden kan I drøfte, hvilke gode ændringer, 
I evt. skal lave i klubben. Vær klar med bibelfortæl-
ling på 10 minutter, hvor der er noget, deltagerne 
kan røre og se. Så har du deres opmærksomhed. 
Syng deres yndlingssange og hav en aktivitet klar, 
hvor forældrene kan være med. Slut af med fadervor 
og en sang.

Det kræver noget at komme i gang igen, men det er 
ikke umuligt! Jeg har selv oplevet, at forældre hyg-
gede sig ved opstarten, og at de også havde brug for 
se hinanden igen. Bed så Gud om kræfter og frimo-
dighed, børn og juniorer. Og husk, at I har det bedste 

tilbud af dem alle!
Kærlig hilsen

Kirsten

Kom til webinar med Kirsten 5. oktober – 
se webinar.soendagsskoler.dk
Sparringskassen giver konkret hjælp til 
det, der kan være svært i klubben. Kir-
sten Taulborg Hansen kan kontaktes via 
sparring.soendagsskoler.dk
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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

Bestil på 8227 1335 eller 
lodsedler.soendagsskoler.dk

Pga. trængt økonomi 
har vi ekstra brug 
for din hjælp i år.

Sælg fx via mail 
eller Facebook.

SÆLG LODSEDLER
og støt det vigtige arbejde

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



-
NYHEDER

Bogen er rigtig 
god. Karenbodil 
giver den 4½ ud 
af 5 stjerner.

Karenbodil Leth Madsen er kirke- og 
kulturmedarbejder samt frivillig i 
Rønne Messy Church. Hun anmelder 
den nye andagtsbog af Carsten Hjorth 
Pedersen. Tidligere har han skrevet 
andagtsbøger for juniorer, denne gang 
er det så til teenagere.
- Andagtsbogen kommer omkring 
mange centrale emner på en fin og en-
kel måde. Stykkerne berører ting, som 
teenagerne går og tænker på, fortæller 
hun og uddyber:

For mere end 10 år siden blev det soen-
dagsskoler.dk som vi kender lanceret. 
Teknologien bagved har efterhånden 
længe været forældet, og det har været 
nødvendigt med en del lappeløsninger, 
der ikke alle har været lige hensigts-
mæssige. Gennem det seneste lange 
stykke tid har IT-folk, ansatte og fri-
tidsansatte arbejdet med at kode, lave 

ANMELDELSE: 
DET MED GUD 
- 30 TEKSTER TIL TEENAGERE

- Jeg har selv haft glæde af at bruge 
bogen nogle gange i en teenklub her i 
2021. Teenagerne i klubben kommer 
stort set alle fra kirkefremmede hjem, 
men med udgangspunkt i stykkerne 
fra andagtsbogen, så har vi fået nogle 
rigtig gode snakke.
Karenbodil anbefaler andagtsbogen 
og giver det tip, at bogen også fint kan 
bruges som konfirmationsgave og i 
teenklubben.

billeder og flytte de cirka 1.500 sider. 
Det har taget lang tid, men siden er 

NY SOENDAGSSKOLER.DK
blevet meget mere brugervenlig, sær-
ligt på mobil. T-numrene på fx Børnefrø 
og Kirkefrø er lettere at navigere i og 
shopdelen har også fået et stort løft. 
Alle brugere og adgange er flyttet med 
over. Tjek siden ud, når den lanceres, 
på soendagsskoler.dk
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NÅR FARFAR GÅR PÅ JAGT
Tekst: Anette Ingemansen

Steen Bjerregård Jørgensen fra Henne 
i Vestjylland har gået på jagt i rigtig 
mange år, og han har givet glæden ved 
naturen videre til børnene, som nu er 
i gang med det i forhold til deres børn. 
Nogle gange er de flere generationer, 
som går på jagt.
- Det er dejligt, at vi har det sammen, 
fortæller Steen. Han går på jagt meget 
tidligt om morgenen eller sent om 
aftenen.
- Jeg synes, at det er fantastisk at være 
ude i naturen. Gang på gang bliver 
jeg mindet om, hvor fantastisk Guds 
skaberværk er. Jeg ser, når solen går 
op og ned. Jeg hører alle fuglene eller 
kronvildtet, som brøler, siger jægeren, 
som også er landmand. Lige nu venter 
han på, at nogle kyllinger skal ud af 
deres æg.
- Det er et under hver gang, fortæller 
han.
 
Det kræver tålmodighed  
at være jæger.
- Nogle gange må jeg sidde og vente 
i halvanden time, før der sker noget. 
Mens det hele er stille, har jeg rigtig 

god tid til at tænke over livet, og det 
er sundt for helbredet, forklarer Steen. 
Han har ikke tal på, hvor mange dyr 
han har skudt, men der hænger 20 ge-
virer fra krondyr hjemme på gården.

En kronhjort er et imponerende 
dyr, og det er en stor oplevelse 
at få lov til at se den i naturen på 
helt nært hold.

TEMA: GUD I NATUREN



- Det er vigtigt, at jeg behandler dyrene 
med respekt, når jeg går på jagt. Der-
for skal jeg dræbe dem så hurtigt og 
smertefrit som muligt, siger jægeren, 
som skal også være opfindsom, når 
han for eksempel jager gæs.
- Gæs ser uroligt godt, hvis de opdager 
mig, flyver de væk. Så hvis jeg sidder i 
en kornmark, skal jeg kamuflere mig 
med korn, så de ikke ser mig.

Gæs er kloge og opmærk-
somme fugle, men kamu-
flage hjalp farfar med at 
få ram på den her.

ANDAGT

– PÅ EN SOMMER
Tagetes er en af de blomster, der bare skal være i min have. 
Desværre kan jeg ikke have så mange, som jeg gerne ville, for 
dræbersneglene kan også godt lide dem. I foråret ville jeg fjerne de 
sørgelige rester af sidste års tagetes. Da jeg stod med hænderne 
fulde af visne blomsterhoveder, tænkte jeg: De er fulde af frø, 
disse hoveder. Mon det virker at så dem? Derefter tog jeg en masse 
frøstande, nulrede dem i stykker, strøede dem ud over plantekas-
sen, kom et tyndt lag jord på, vandede og dækkede med et stykke 
plastik. Længe troede jeg ikke, at det ville lykkes. Jeg kiggede til 
det hver dag og passede det med vand. Og pludselig begyndte det 
at spire. I dag kan jeg hver dag glæde mig over en masse fantasti-
ske kraftige og dejlige tagetesblomster ude på min terrasse.

For mig er det bare ét tegn blandt mange på, at vores natur er 
skabt af Gud. Det er helt fantastisk, hvor pragtfulde planter der 
kan komme ud af blot et lille frø. Planter, som glæder med farve 
og duft næsten hele sommeren. Jeg har prøvet at tælle frøene i et 
blomsterhoved. Der var over 100! Ét frø kan altså blive til 100 nye 
blomster. Ja, Gud forstår at glæde os!

Michael Thomsen
Formand for DFS’ landsudvalg

bed for ...
•  en opstart af klubberne, hvor både børn og ledere må vende 
 tilbage i stort tal.
•  at klubber, kirker og lejre må få visdom til at inddrage naturen 
 i forkyndelsen, så Gud og skaberværket bliver stort for dem.
•  at DFS’ økonomi må forbedres af givere, der hører kaldet til at støtte, 
 både med gaver her og nu samt langsigtet med gavebreve og testamente.

FRA 1 TIL 100 

16  |  17



SOMMERLEJRENE VENDTE 
STÆRKT TILBAGE

DFS-LEJRE

Mange steder blev der henover som-
meren afholdt lejre. Det var tiltrængt 
for både børn og ledere, der har ventet 
på at komme afsted i lang tid. Et af ste-
derne var børnelejren på Lærkereden 
i Grenå i uge 27. Lejren arrangeres af 
DFS-kredsen Randers/Djursland.
- Vi vil gerne give børnene en dejlig 
sommerferieoplevelse, hvor de får et 
frirum og lærer nogle gode værdier at 
kende. Hvad er næstekærlighed? Hvor-
dan er man en god ven? Hvordan beder 
man om hjælp, når man har det svært? 
Vi vil se den enkeltes værdi, bygge 

trygge relationer og være rummelige 
fællesskaber, fastslår lejrchef Jakob 
Nejsum. Efter lang tid med corona og 
en lejr i 2020 med mange restriktioner 
var det dejligt at tage imod så glade 
børn. Det var tydeligt, at de havde brug 
for en lejr med sjov og fællesskab med 
andre børn, fortæller lejrchefen.

Vilja Svane på 9 år elsker også at være 
på børnelejr på Lærkereden. Hun har 
været med i fire år.
- Jeg synes, vi har et fedt fællesskab. 
Når der kommer nye børn, tager alle 

Børnene nyder at være tilbage 
på sommerlejr, særligt venner-
ne og at de kan vælge imellem 
mange forskellige aktiviteter 
efter bibeltimerne.

godt imod og byder dem velkommen. 
Jeg har nogle venner, der kun er lejr-
venner, og dem elsker jeg at bade med 
og sove sammen med på sovesalen, 
fortæller Vilja. Dem har jeg savnet!

Lejren bliver drevet af frivillige, og sær-
ligt en stor gruppe ungledere er med til 
at skabe de gode rammer. Marie Jepsen 
på 16 år er en af dem.
- Jeg kommer igen hvert år, fordi jeg er 
vild med at være på børnelejr. Det er 
tydeligt, at det er en fed oplevelse for 
børnene. Det motiverer mig, fortæl-
ler unglederen. Vi har fx hver aften en 
lejravis, som nogle af os ungledere står 
for. Børnene skriver i løbet af dagen 
sjove ting til avisen, og de bliver så læst 
op af udklædte ungledere om aftenen; 
til stor underholdning for alle. Det er 
også en motivationsfaktor, at vi ung-
ledere har et rigtig stærkt fællesskab, 
pointerer Marie.



ARRANGEMENTER

Gratis webinarer
 
Tre gange i efteråret er der online 
kursusaftener, hvor klubledere kan 
deltage i webinarer hjemmefra eller 
se det sammen i ledergruppen. Få 
kompetent og faglig input og bliv 
klogere på anerkendelse af børn i 
klubben, på fællesskabet i klubben 
og på det aktuelle med et, to eller 
mange køn. Se mere på kurser.
soendagsskoler.dk

Når hverdagen kører kan man hur-
tigt glemme det med børneattester. 
Det skal være trygt at være både 
barn og leder i DFS. Derfor kan man 
ikke være leder uden en børneat-
test, søgt af klubben eller lejren. At-
testen gælder så længe, lederen er 
tilknyttet fast, men skal søges igen 

Overvejer I, at der skal ske noget nyt i 
byen, noget der kan samle alle aldre, så 
kom til Inspirationsdag i Ringsted 19/3 
2022, Ålborg 26/3 eller Vejle 2/4. Her 
kan man blive klogere på, hvad Messy 
Church er og kan.

efter pauser længere end 6 mdr. Få 
svar på spørgsmål og ansøg på 
attest.soendagsskoler.dk

Messy hvaffor noget?

Filippa rejser til månen

Mon Gud bor længere væk 
end Månen? Det og meget 
mere bliver der snakket 
om, når Filippa og hendes 
far tager til månen i deres 
sommerferie. En underfun-
dig børnebog om misundel-
se, skuffelser og drømme. 
Bogen vil være en god gave 
til børnene i børneklub-
ben, og kan også bruges i 
klubben til at få samtaler 
i gang om fx misundelse, 
gerne koblet med relevante 
bibelhistorier.

Så vigtigt, men let at glemme

KALENDER
2.-3. oktober

Gospel-kids Festival

Bethesda, Nexø

gospel-kids.dk

5. og 13. okt. + 25. nov.

Tre webinarer:

Anerkendelse giver ro

Det stærke fællesskab

Dreng/pige og mangfoldighed

webinar.soendagsskoler.dk

22.-23. oktober

Gospel-kids Special Festival

Sædding Efterskole

gospel-kids.dk/special

18.-20. november

Godly Play kursus

Diakonhøjskolen, Århus

godlyplay.dk

22. januar 2022

Krydsfelt

Hardsyssel Efterskole

krydsfelt-folkekirken.dk

Foråret 2022

Messy Church 3 x Inspirationsdag 

Ringsted, Ålborg, Vejle

inspirationsdag.messychurch.dk

Læs mere på 
soendagsskoler.dk 
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CAROLINE OG JOHANNES’ 
BONDEGÅRDSFERIE
Tekst og fotos: Anette Ingemansen 

De er 44 børn på bondegårdslejr i Sønderjyl-
land i august. To af dem er seksårige Johannes 
Christensen, som er med for første gang. Og 
Caroline Skovsgaard på ni år, som er med for 
anden gang.

Johannes er rigtig glad for at lære bondegårdens 
dyr at kende.
- Jeg vidste slet ikke noget om æsler, men det 
gør jeg nu, fortæller Johannes, som har svært 
ved at sidde stille. Børnene skal lave landbrugs-
aktiviteter, og han vil gerne med gruppen, som 
skal fange fisk. Derefter skal fiskene renses og 
røges og spises.

Caroline er ikke i tvivl om, 
hvad hun bedst kan lide på 
bondegården.
- Det er sjovest at passe 
dyrene, siger hun, inden hun 
skal i gang med at bage boller 
sammen med nogle andre 
piger. 

Caroline og Johannes 
syntes, det var fedt 
på bondegården – 
også at rense fiskene.


