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5-6 timer der er givet rigtig godt ud
DFS består af en skøn blanding af meget forskellige klubber. Nogle 
klubber har en historik, der peger mere end 100 år tilbage. Andre klub-
ber er unge til sammenligning og atter andre helt nye.
De nye klubber starter op som DFS-klub, hvilket vi er meget taknem-
melige for. Det er dejligt, at man lokalt ser sig som en del af DFS-
familien og ønsker at gøre brug af DFS’ gode materialer. Andre går 
skridtet videre og starter op som DUF-klub. Det betyder, at klubben er 
med til at sikre driftstilskud til DFS på landsplan fra Dansk Ungdoms 
Fællesråd (DUF). Samtidig er klubben med i DFS-familien og får gode 
rabatter til indkøb af materialer til brug i klubben.
 At være DUF-klub kræver noget administrativt og demokratisk 
arbejde. En typisk DUF-kontaktperson bruger 5-6 timer om året på 
denne del. Det er et arbejde, som er med til at give bedre økonomi for 
DFS på landsplan. Nogle er glade for, at det kommer tilbage til klubben, 
fx i form af nye materialer og konsulentbesøg i klubben. Andre er bare 
glade for, at det giver et kæmpe økonomisk boost til arbejdet.
Nogen kan måske ikke se sig selv som leder i en klub, men så kan 
de måske alligevel hjælpe ved at stå for det administrative arbejde. 
Kontakt den lokale klub, hvis det er dig.
 Uanset din funktion i klubben, så har mange ekstra brug for at få 
kickstartet arbejdet igen. Bed for de lokale ledere i klubben og giv dem 
en highfive – uanset om klubben er ung eller gammel, om lederen står 
foran børnene eller laver det administrative arbejde bagved. Alle gør et 
fantastisk stykke arbejde med at gi’ det største til de mindste!

STEEN MØLLER LAURSEN
Landsleder i DFS

Velkommen til nye klubber!

Gospel-kids, Løsning
Vi er nu 294 klubber i DFS.

Forsidebilledet: 
Tangsø Børneklub er en 
af de nyere klubber i DFS



NYT FRA LANDSKONTORET

HOV, HVAD ER DET?

AFSKED MED LISSEN

Når konsulent Line Hede bruger den nye skuf-
febibel, bruger hun muligheden til at undre sig 
sammen med de tilhørende.
- Børn elsker at gå på opdagelse sammen med 
dig. De vil gerne inddrages i fortællingen og 
bruge deres fantasi. Så i stedet for at jeg fortæl-
ler dem, hvad de skal lære eller tænke om en 
bestemt bibelfortælling, går vi på opdagelse 
sammen.

Line har gemt et par figner i bibelen. De skal 
snakke om forskellige kulturer. Hvor spiser man 
figner? Hvad spiser man i Danmark og i andre 
lande? Det leder til en samtale om gæstfrihed 
igennem mad og Jesus, som kom på besøg og 
spiste sammen med alle slags mennesker.

Skuffebibelen er for dyr at sende pr. post, men 
bliver løbende givet til børneklubber, når konsu-
lenterne er ude hos dem.

Selvom en afskedsreception ikke er en sjov ting, 
og slet ikke i forbindelse med en meget ærgerlig 
opsigelse, så blev det alligevel en mindeværdig aften 
1. november i Stjernen i Risskov. Der blev sagt mange 
gode ord om Lissen, der er kendt for at brænde for, 
at børnene skal høre om Jesus som deres bedste ven, 
og for at de frivillige kan dygtiggøre sig igennem DFS’ 
materialer og kurser. Jonna har ikke ønsket en mar-
kering. DFS ønsker både Jonna og Lissen Guds fred og 
alt det bedste for fremtiden.

OMFORDELING 
AF OPGAVER
Da Jonna og Lissen ikke er ansat efter nytår, er andre 
nødt til at løfte deres opgaver. En stor opgave har været 
materialerne. Her er Berit trådt ind i Materialeudvalget. 
Hun overtager også klubberne i Hinnerup og Søften. 
Elisabeth overtager kredsen Himmerland. Jonathan 
overtager kredsen Randers/Djursland, klubber i Galten 
og Skovby samt kontakten til Lærkereden. Fremover 
vil Jonathan derfor få færre timer til at lave video end 
tidligere; 20 procent frem for 50 procent af ansættelsen.
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    #SammenOmOplevelser
     #SammenOmFællesskab

      #SammenOmNaturen
      #SammenOmValgfag

     #SammenOmMaden 
    #SammenOmMusical

   #SammenOmSport
  #SammenOmTroen

#SammenOmTure

Kom til Efterskolernes Dag d. 26.9.

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
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Beløbet er indsamlet 
fra 1/1 - 31/10 2021
TAK for enhver gave!

stoet.soendagsskoler.dk
MobilePay: 88 677

INDSAMLING

ETHVERT MEDLEM TÆLLER

Søjlen her til højre viser, hvordan årets 
indsamling et gået. Da vi for et halvt år 
siden opdagede et stort og uforudset hul 
i økonomien, har vi justeret højden på 
gavesøjlen, så økonomien fortsat kan 

BUDGETTET ER STEGET

DUF-klubber gør, er med til at sikre DFS 
ca. 1.000 kr. pr medlem, og derudover 
mindst 10.000 kr. ekstra, hvis klubben 

har mindst 10 medlemmer 
under 30 år. Det er 5-6 timer 
om året, dokumentationen 
tager, men det kan også synes 
af meget, hvis administration 
ikke er ens stærke side. Er der 
klubber, der ønsker hjælp til fx 
at få andre i lokalområdet til at 
tage sig af den del, så kontakt 
Sonnich Thacker.
sonnich.soendagsskoler.dk

hænge sammen, også fremadrettet. På 
den baggrund har vi ekstra brug for en 
god julegave.
gave.soendagsskoler.dk

DUF-klubber er vigtige som aldrig før, 
men også hvert eneste medlem er 
vigtigt. Det administrative arbejde, 

KIRKER, KREDSE OG SAMFUND 
SAMLER IND TIL DFS
Fra 1. søndag efter helligtrekonger til 
fastelavnssøndag er DFS sat på folkekir-
kens indsamlingsliste, hvor periodens 
tema er oplæring i den kristne tro for 
børn. Vi håber, mange kirker – og kirke-
gængere – føler sig kaldet til at støtte ad 
denne vej. Et anden måde at støtte på er 
til arrangementer som Syng den igen, 
hvor der i år blev samlet over 60.000 kr. 

ind. Det er meget flot. Andre events, 
der ønsker et indsamlingssamarbejde, 
kan altid kontakte landskontoret og 
få en snak. De seneste måneder har 
kredse, bibelcampings, IM-samfund og 
DFS-klubber gavmildt delt ud af deres 
økonomiske overskud. Det er vi meget 
taknemmelige for. 
stoet.soendagsskoler.dk
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Med naturen lige uden-
for er det naturligt at 
inddrage den i aktivi-
teterne, og børnene 
elsker det.

TEMA: VI STARTER KLUB!

DET ER SUPERNEMT AT 
STARTE BØRNEKLUB

dag fra klokken 17. Klubben begynder 
med lidt hygge, saft, frugt eller en kiks. 
Efter lidt tid synger de en sang eller to, 
hører en bibelhistorie, leger en leg og 
slutter af med fællesspisning kl. 18. De 
tirsdage, hvor IM-fællesskabet står for 
fællesspisning, knytter børneklubben 
til ved det arrangement.
I klubben er der syv børn i alderen 3-7 
år, og der er fem ledere.
- Vi har valgt, at der skal være mange 
ledere, for at vi har overskud til det i en 
hverdag med mange opgaver, fortæller 
Signe.
Hun oplever, at de har fået god sparring 
af den lokale konsulent.
- Hun hjalp os med, hvordan vi kunne 
indrette forkyndelse og aktiviteter, 
når vi i vores børnegruppe har et stort 
aldersspænd mellem børnene. Det var 
også en god idé at huske, at det er bør-
nene, som er i fokus, når der er børne-
klub, så vi skulle tage voksensnakken 
på et andet tidspunkt, forklarer Signe.

Stor hjælp på hjemmesiden
De har valgt at tilslutte børneklubben 
som en DUF-klub.

Tekst: Anette Ingemansen

I mange år har der ikke været en 
børneklub i missionshuset Eben Ezer i 
Århus, men i de sidste år er antallet af 

børnefamilier steget, og der er opstået 
et behov for en børneklub.
- Vi ville gerne, at børnene fik deres 
eget fællesskab, hvor de kan få kristne 
relationer og møde Gud, fortæller Signe 
Wengel, der er en af lederne, som be-
står primært af forældre.
De stak hovederne sammen for at 
snakke om form og indhold i klubben.
- Vi ville gerne knytte til ved IM-fælles-
skabet, så vi besluttede, at det skulle 
være om tirsdagen, hvor der er møde i 
missionshuset. Det gjorde, at vi kunne 
få det hele samlet til en dag, så vi kun 
skulle køre en gang, siger Signe.
I klubben veksler de, så længe vejret til-
lader det, mellem at høre bibelhistorie 
indendørs og lave nogle af aktiviteterne 
udendørs.

Konsulentens gode input
Børneklubben foregår hver anden tirs-



Lederne får inspi-
ration fra Børnefrø 
til formidlingen. 
Her er det fx godt 
at inddrage flere 
sanser, så bibelhi-
storien appellerer 
til flere.

brandtrevision.dk

Vi kan hjælpe jer igang 
med DUF tilskudsmidler. 

Din revisor for 
søndagsskoler

Kontakt Jan Knudsen
Email: jk@brandtrevision.dk

brandtrevision.dk

- DFS har gjort det ret nemt at gå til 
det, og vi fandt hurtigt svar. Vi fandt 
alle oplysningerne på hjemmesiden, 
hvordan vi skulle gøre det. Der var 
en foreningshåndbog med forslag til 
vedtægter, så vi ikke skulle opfinde 
den dybe tallerken. Vi har købt ’Bør-
nefrø’, og det er også lige at gå til med 
tekster, der har en god teologi og sjove 
aktiviteter, så kræver det ikke de store 
ressourcer, siger Signe, der i en travl 
hverdag er glad for al den hjælp, DFS 
kan tilbyde.

Børneklubben begyndte den 25. maj, og 
har fået en god start.
- Børnene har lært hinanden at kende 
og er blevet trygge ved lederne. Lige 
nu arbejder vi med, hvordan vi takler, 
når børnene er urolige, fortæller Signe. 
Også her kan de trække på ressourcer 
fra flere af DFS-konsulenterne, der har 
stor erfaring med netop urolige børn. 
Her kan Eben Ezers Børneklub få kur-
serne gratis, fordi de er tilmeldt som 
DUF-klub.

Det var på DFS’ hjem-
meside, at Eben Ezers 
Børneklub fandt god 
hjælp til at blive opret-
tet som DUF-klub.
duf.soendagsskoler.dk
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NY BØRNEKLUB 
SAMLER BYENS BØRN
Tekst og fotos: Anette Ingemansen

Først er der helt stille i Vorgod-Barde 
Hallens cafeteria, men så begynder det 
at pible ind med børn fra den nærlig-
gende skole og børnehave, som Laura 
Flensborg har hentet. Hun er én af 
lederne i børneklubben i Vorgod-Barde, 
som har booket hallen denne fredag 
inden efterårsferien.
Snart guffer 35 børn kage og frugt, 
mens Laura fortæller om får og en 
helt særlig hyrde i Bibelen. Den store 
gruppe er stille, da Laura spørger, om 
børnene har noget, som de skal bede til 
Gud om.
Bagefter giver de den gas, da de synger 

sjove kristne børnesange.
Om formiddagen har børnene deltaget 
i det årlige motionsløb, men det er ikke 
til at mærke, da de leger i hallen og i 
den tilstødende gymnastiksal.

Børneklub hver uge
Under legen fortæller Laura lidt om 
børneklubben, der er kommet i stedet 
for den tidligere søndagsskole.
- Vi havde et stort ønske om, at bør-
nene i byen skulle høre evangeliet, 
så vi ville gerne lave en børneklub, 
der foregik på en hverdag. I søndags-
skolen, som var om søndagen, var det 

TEMA: VI STARTER KLUB!

Laura bruger rekvisitter i sin bibel-
fortælling, så børnene både kan se 
og høre historien.

mest ledernes børn, der kom, fortæller 
Laura, der havde hørt fra flere forældre, 
at søndagsskole om søndagen passede 
dem dårligt.
Der var kun søndagsskole hver tredje 
uge. Nu mødes børneklubben hver 
fredag fra tre til kvart over fire.
- Det har hjulpet mange børn, at der er 
en kontinuitet i, hvor tit vi mødes. Vi 
kan også arbejde med nogle projekter 
over nogle flere gange, forklarer Laura.
De var meget spændte på, hvor mange 
børn, der ville komme til opstartsfest-
lighederne.
- Det væltede ind med børn, og de er 
blevet ved med at komme, fortæller 



Laura, der er glad for, at børnene kom-
mer fra en bred sammenhæng.

Succes med at uddele opgaver
Blandt de mange børn, som leger i hal-
len, er der en hel del ledere.
- Vi engagerer folk løbende til forskel-
lige opgaver. Vi har sendt nogle sedler 
med forskellige opgaver rundt til et 
møde i missionshuset, som folk kunne 
byde ind på, siger Laura, der er en del 
af et fast lederteam på to.
Hun kigger på de legende børn.
- Jeg brænder for børnene, at de kan 
komme et godt sted, hvor de kan høre 
om Jesus.
Hendes kærlighed til børnene mær-
kes tydeligt, da hun lidt senere tager 
afsked med dem, fordi de bliver hentet 
af deres forældre. Børnene bliver 
sendt ud i verden med et stort kram i 
øjenhøjde.

Book selv Frans til forkyndelse 
eller familieaftener på 
frans.soendagsskoler.dk

FRANS 50 ÅR

Lederne i 
Vorgod-Barde 
er gode til at få 
børnene aktive-
ret med fagter 
til sangene.

Når Frans er ude, fortæller han 
fx om David eller videnskab vs. 
tro. Det krydrer han med tryl-
leri, historie- og bibelfortæl-
ling, og man kan mærke, at han 
brænder for bibelfortælling for 
børn og barnlige sjæle.
- Jeg har gentagne gange bedt 
Gud hjælpe mig med nogle ud-
fordringer, jeg havde i mit liv. 
Der sagde jeg så til Gud, at hvis 
han hjalp mig, så ville jeg gøre 
noget for ham. Jeg oplevede, 
at Gud hjalp mig helt konkret. 
Sådan nogle oplevelser vil jeg 
gerne dele med andre, pointe-
rer jubilaren.
DFS ønsker Guds velsignelse 
over livet, familien og tjene-
sten.

Til dagligt arbejder Frans 
Thusholt som lærer, hvor han 
underviser i natur/teknologi, 
idræt samt håndværk og de-
sign. I fritiden kan klubber og 
missionshuse derimod booke 
ham til bibelfortælling, fami-
liemøder og undervisning.
- Jeg er bare en lille mand, som 
ønsker at fortælle om Jesus, 
fortæller Frans, der er fritids-
ansat i DFS og fyldte rundt 28. 
november. 

2  |  38  |  9



TEMA: VI STARTER KLUB!

LEDERNE MÅTTE GENSTARTE 
BØRNEKLUBBEN

Tekst og foto: Anette Ingemansen

Børnene i Tangsø Børneklub er fuldt 
optagede af at synge med på en sang 
om fadervor, alt imens de følger med på 
en skærm, hvor der er en person, som 
synger for på sangen. Lige nu arbejder 
de med fadervor i børneklubben, og 
plancher på en væg viser, hvor langt i 
bønnen, de er nået.
Denne dag er de kommet til bønnen om 
tilgivelse, og lederen Jonna Iversen har 
taget sin gode ven, dukken Henrik med, 
og de får en snak om tilgivelse. Bagefter 
får børnene til opgave at skrive eller 
tegne noget, som de har gjort forkert. 
Deres sedler lægger de i en lomme på 

en planche, som Jonna kalder for Jesus’ 
bukselomme.
- Når man kommer og putter sedlerne i 
hans bukselomme, så husker han ikke det, 
vi har gjort, fortæller Jonna de ni ret livlige 
børn, som går på den nærliggende skole.
De begyndte børneklubben med at tjekke 
ind med boller og saftevand og snak. 
Efter flere sange, og mere snak om tilgi-
velse, så står der udeaktiviteter på pro-
grammet. Her får de brændt rigtig meget 
krudt af sammen med de tre ledere.

Mange fritidsudbud 
kræver forandringsparathed
Tangsø Børneklub har kørt i to år og 
holder til i lokaler, som hører til IM-

genbrug i Bækmarksbro, syd for Lemvig. 
Jonna Iversen har været børneklubleder i 
mange år, så det har givet hende en stor 
erfaring i at holde børneklub.
Alligevel stod hun og de andre ledere 
over for nogle udfordringer, da de ville 
lave en børneklub.
- Børn i dag går til rigtig mange aktivi-
teter, og i IM-fællesskabet har vi ingen 
børn, som kan tage deres venner med i 
børneklub. Så vi skulle starte helt fra bar 
bund med at lave pr i byen og på skolen. 
Vi begyndte med en stor fest med hop-
peborg og pandekager, og vi kørte i en 
periode med fem børn.
Så måtte vi ændre klubdagen fra onsdag 
til torsdag, fordi der var svømning for 
byens børn om onsdagen. Vi startede op 
igen med indbydelser og en ordentlig fest, 
og nu kommer der tolv børn i klubben. Det 
er vi ret glade for, fortæller Jonna.
Hun oplever, at børnene kender meget 
lidt til kristendom.
- Den første gang, jeg nævnte ordet ”at 
bede”, så anede de ikke, hvad det dre-
jede sig om, siger hun og fortæller om en 
af de mange positive oplevelser.
- Da børnene havde lært fadervorsangen, 
var der en af dem, som sang den for fuld 
hals, da han skulle hjem fra børneklub.

Børnene følger 
opmærksomt 
med, når Jonna 
snakker om bi-
belfortællingen 
med dukken 
Henrik.



Alle, der vil fortælle om Gud til børn og juniorer, kan starte en 
klub. Konsulenter hjælper med rammen og praktiske råd. Lige 
så vigtigt er frøbøgerne, som gør formidlingen enkel og kommer 
rundt i hele Bibelen. Alt er serveret, både bibelfortælling, pointer, 
maleark, undringsspørgsmål m.m. 
Se mere på formidling.soendagsskoler.dk

JEG VIL GØRE DET 
LET FOR LEDERNE

Tekst: Anette Ingemansen

Hver gang en ny klub i DFS ser dagens 
lys, så danser konsulent Hanne K. Pe-
dersen fra Vestjylland en lille glædes-
dans.
- Det er super dejligt, når en ny klub be-
gynder, fortæller Hanne, der gerne vil 
ud at snakke med lederne før opstarten 
af en ny klub. Jeg taler med dem om 
indholdet i klubben, om forkyndelse, 
og hvor vigtig forbøn er, for det er det, 
der bærer. Jeg vil gerne inspirere og 
opmuntre ledere, så de kommet så let 
som muligt fra start.
Hun kan godt mødes med lederne flere 

gange og har masser af ideer og inspi-
ration med.
- Jeg taler med dem om rammerne for 
klubben, om tid og sted og måske klub-
navn. Det er vigtigt, at man finder en 
dag, som tilgodeser de andre aktivite-
ter i området. Det gælder for eksem-
pel i de små landsogne. Hvis klubben 
kommer til at være tæt på den lokale 
skole, er det en god idé at indlede et 
samarbejde med skolen og forældrene, 
om man må komme at hente børnene, 
fortæller Hanne, der nævner betydnin-
gen af god pr for klubben.
Hun har en masse materialer med, og 
hun informerer om værdien af at være 

tilsluttet DUF og om DFS’ hjemmeside, 
hvor der er mange gode idéer og inspi-
ration.
- Jeg hjælper ledere for at gøre det let for 
dem, og jeg forsøger at give dem det, de 
siger, at de har behov for, siger konsu-
lenten, der gør meget ud af at opmuntre 
lederne i deres opgave, og værdien af at 
de har tid til det enkelte barn i klubben.
- Det vigtigste er, at børnene oplever 
at blive set, hørt og anerkendt, fastslår 
hun.

Hanne Pedersen har mange års 
erfaring med at hjælpe ledere i gang 
– eller videre, hvis nød, glød og gejst 
begynder at aftage.
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TEMA: VI STARTER KLUB!

DFS-HJEMMESIDE GUIDER 
NYE KLUBBER OM DUF

Tekst: Anette Ingemansen

Udviklingskoordinator i DFS, Sonnich 
Thacker, ved rigtig meget om DUF, 
Dansk Ungdoms Fællesråd. Faktisk 
er han lidt af en ekspert på området. 
Han kommer med gode argumenter, 
hvorfor det er en ren win-win-situation, 
både for den enkelte klub og for DFS, at 
være tilsluttet DUF.
- Det er vigtigt, at alle klubber, og her-
under også nye klubber, bliver tilsluttet 
DUF. Fra hver enkelt klub, som er med 
i DUF, får Søndagsskolerne cirka 1.000 
kroner pr. medlem. Derudover, for hver 
klub, der har mindst ti medlemmer, får 
DFS cirka 10.000 kroner ekstra. Det er 
en del penge, som kommer klubberne 
til gode i form af konsulentbistand og 
rabat på materialer. Derudover får de 
også mulighed for at søge kommunen 
og DUF om tilskud, fortæller Sonnich.
Han opmuntrer nye klubber, som gerne 
vil være en DUF-klub, til at tjekke DFS’ 
hjemmeside.
- Her findes vores Klubguide, der kort 
og godt fortæller klubber, hvad man 
skal gøre. Der er også en skabelon med 
vedtægter, som er lige til at gå til, siger 

Sonnich, der kort nævner nogle af de 
krav, en klub som er tilsluttet, skal leve 
op til. Man skal holde generalforsam-
ling, et til to årlige børnerådsmøder 
og have et kontingent på minimum 75 
kroner.
Han kommer med et råd til de ledere, 
som gerne vil lave klub, men som ikke 
hører til den administrative type, og 
som synes at det med DUF virker som 
en kompliceret størrelse.
- Det er en god ide at finde en anden 
person i det kristne fællesskab, som er 
god til den slags opgaver, så man ikke 
knækker halsen på det.
Sonnich opfordrer lederne til først at 
kontakte den lokale konsulent, hvis de 
ønsker hjælp til at blive en DUF-klub. 
Derudover sidder han klar med bistand, 
hvis der skulle være behov for det.

Sonnich Sunil Nørtoft Thacker op-
fordrer klubber til at slutte sig som 
DUF-klub.

At blive DUF-klub er en rigtig god 
måde at støtte op om demokrati, 
dannelse og DFS’ økonomi. Se 
mere om fordelene ved at blive 
DUF-klub på 
duf.soendagsskoler.dk



Med en masse 
udendørs aktivite-
ter var det godt, at 
vejret holdt tørt.

På Juniorevent 
bliver venskaber 
genopfrisket og 
nye dannet.

Første lørdag i oktober er der 
fuld fart over feltet på Hedemølle 
Efterskole. Her arrangerer Midtjyl-
lands Børnekreds hvert år Junio-
revent. 100 juniorer strømmer ind 
på efterskolen og hen til sedlerne 
med holdfordelingen over dagens 
aktiviteter. De studeres nærgående 
og enkelte flytter hold for at være 
sammen med veninden eller klas-
sekammeraten - eller fordi discgolf 
pludselig er mere spændende end 
bordtennis.
Til bibeltimen er der sange med fagter 
og der bliver vist videoer med lignelser. 
Ud fra dem går snakken livligt. Efter 
nogle sjove ryste sammen-lege med løb 
og dyrelyde er det tid til eftermiddagens 
aktiviteter. Nogle prøver smykkefremstil-
ling, bolsjekogning og træværksted, og 
det kræver både fokus og koncentration. 
Andre steder kommer pulsen i vejret, når 
juniorerne prøver bordtennis, fodbold, 
geocaching, atletik eller discgolf. Nogle 

KREDSENE

GUD VELSIGNER OS MED GODT VEJR

lærer at kravle højt op i træerne, godt 
hjulpet af erfarne ledere, der har styr 
på tov og sikkerhed.
- Vi har altid bålhygge, og år efter år 
har Gud velsignet os med vejr, hvor 
snobrød og skumfiduser ikke druk-
nede i regn. I år var ingen undtagelse, 
fortæller Kirsten Birk Sørensen, der er 
medlem af kredsbestyrelsen.
Efter flere udendørs aktiviteter og 
aftensmad begynder forældre og 
søskende at ankomme. De er med til 

andagt, lovsang og 
afsluttende kage 
og kaffe.
- Vi spurgte hin-
anden, om vi skal 
gentage dagen 
også næste år, 
smiler Kirsten, 
og svaret var ’Ja, 
absolut’. Vi er al-
lerede begyndt at 

glæde os!
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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
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ÅlborG
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InsPiRationsdaG.
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Hvordan kan Messy Church 
styrke jeres fællesskab?!



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

SPARRINGSKASSEN

Jeg skal forberede børneklub med teksten Opvækkelsen af 

enkens søn (T200 i Børnefrø 1) og pludselig kan jeg mærke, 

at teksten går rigtig tæt på. For nyligt mistede en nær ven-

inde sit barn meget sent i graviditeten. Blandt klubbørnene 

sidder der også en, der har mister sin far alt for tidligt. Jeg 

føler, at disse ulykkelige og uforståelige kendsgerninger 

overskygger miraklet i bibelfortællingen. Hvad gør jeg?

Kærlig hilsen den anonymeKonkret hjælp til det, der kan være svært 
i klubben. Kirsten Taulborg Hansen kan 
kontaktes via sparring.soendagsskoler.dk

Kære anonyme

Tak for din henvendelse. Jeg har bedt for 
dig og ønsker dig Guds fred i din forkyn-
delse og børneklub. Det gør mig ondt at 
høre, at du har haft flere oplevelser af at 
miste i en tidlig alder. Det er altid hårdt. Jeg 
kan sagtens forstå, at det kan være anfæg-
tende og udfordrende at skulle formidle en 
tekst, som du nævner, i jeres situation. Når 
Gud kunne opvække enkens søn, hvorfor 
greb han så ikke ind her? Vi må dog altid 
hvile i, at alle ting er i Guds hånd, også når 
det ikke opleves sådan.
Når I som ledere møder en tekst, der er 
svær at formidle, så er det godt at have 
en aftale om, at en anden gerne må tage 
over. Det vil jeg anbefale jer at have. Vi 
kan alle komme ud for tekster, hvor det 
bliver svært; den siger ikke en noget, eller 
den kommer for tæt på lige nu, så jeg bli-
ver anfægtet. Det skal være okay at tage 
en anden tekst!
Ligesom I har det med Børnefrø, så er det 
godt at følge et materiale i klubben, som 
både giver dig som leder refleksion til at 
kunne formidle budskabet, og samtidig 
redskaber til, hvordan du tager fat om 

teksterne. Et fast materiale gør også, at I 
kommer rundt i hele Bibelen og ikke kun de 
tekster, der er nemme at gå til. Det udeluk-
ker dog ikke, at det er helt okay at tage en 
anden tekst, hvis den er for svær eller kom-
mer for tæt på. Som i dette tilfælde.
Jeg tror, det er vigtigt, at vi som ledere er 
autentiske i vores formidling til børnene 
om det allerbedste budskab, vi har fået. 
Børnene fornemmer hurtigt, hvis ikke vi 

er helt autentiske. Men vi må også sige 
til Gud, at vi føler os anfægtede, så kan 
han give os vished. I en sådan situation 
er det godt at spørge nogle af sine ven-
ner om at bede for en.
Jeg håber, at jeg har givet dig nogle 
svar og at du må få fred i din formid-
ling, uanset hvordan du griber det an.

Med kærlig hilsen
Kirsten

?
SPARRINGS

KASSEN
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ONLINE KURSER SAMLEDE 
KLUBLEDERE FRA HELE LANDET
I oktober og november gjorde Kirsten 
Taulborg, Berit Skødt og Vibeke Sode 
Hjorth klubledere klogere om tre 
konkrete problemstillinger, der er i de 
fleste klubber.
- Webinarerne var lidt en prøveballon 
for at se, om vi kan mødes på en ander-
ledes måde, fortæller Berit, der også 
sidder med i kursusudvalget og derfor 
var med til at planlægge den online 
møderække.
Karen Birthe og Villy Nørgaard er ledere 
i Korning Børneklub. De var med på 
flere af webinarerne og syntes begge, 
det var en god oplevelse at være med.
- Det var megagodt. Fx var webinaret 
om ”Fællesskab i klubben” virkelig 
godt, fordi Berit gav nogle konkrete 
idéer til at styrke fællesskabet gennem 
sjove lege og gåder. Og så er det jo 
smart, at man på hjemmesiden kan 
gense webinaret sammen i ledergrup-
pen og få nogle gode snakke sammen.
De første 10 minutter gik med at small-
talke, byde velkommen og informere 
om praktiske ting. Derefter var selve 
kurset på 1 time. Det sidste stykke tid 
gik med at lederne kunne stille spørgs-

mål og dele lokale erfaringer.
- Mit indtryk er, lederne har taget rigtig 
godt imod det. Det har været nogle 
spændende emner, og det har været 
et redskab, vi har taget i brug for at nå 
nogle flere ledere, påpeger Britta Bank 
Møller, der også var med i planlægnin-
gen af webinarerne.
Det kan være svært at finde tid som 
leder til at komme til et kursus. DFS 
vil stadig invitere til arrangementer i 
kredsene og andre steder, men webi-

narer kan være mere overskueligt for 
nogle, fordi der fx ikke er kørsel frem og 
tilbage.
Flere steder sad de sammen i lederflok-
ken. 
- Det var tænkt, at klublederne kunne 
se webinarerne sammen. Nogle gange 
går tingene så stærkt i klubben, så her 
var en mulighed for at hygge sammen, 
eventuelt lægge program, og så med 
webinaret blive klogere sammen, slut-
ter Berit.

MATERIALER



KIRSTEN TAULBORG 
er psykoterapeut og fritidsansat 
i DFS. Hun gav redskaber til at 
børnene oplever sig set og lyttet 
til. Og den anerkendelse giver 
ro i klubben.

BERIT SKØDT 
er konsulent og kursusansvarlig 
i DFS. Hun gav på webinaret 
bl.a. svaret på, hvordan I skaber 
et fællesskab for alle på trods af 
alder og personlighedstyper.

VIBEKE SODE HJORTH 
er teolog og redaktør af 
AdamogEva.dk Hun viste, at 
vi frimodigt kan tale om for-
skelle på piger og drenge og 
at vi i klubberne italesætter 
mangfoldighed.
Webinarerne kan stadig ses på 
webinar.soendagsskoler.dk

DET HANDLEDE 
WEBINARERNE OM

ANDAGT

Jeg har lidt blandede erfaringer med brugsanvisninger og samlevejled-
ninger. Det bliver ikke bedre, hvis projektet er stort.

Denne sommer har min mand og jeg samlet et drivhus. Det blev leveret 
i en masse dele, som skulle skrues og boltes sammen. Vi gjorde os hur-
tigt den erfaring, at det var bedst at følge samle-manualen nøje. Men 
selvom vi gjorde det, erfarede vi, at noget måtte gøres om. Vi tog det 
i etaper og søgte råd hos mere erfarne folk, inden vi her efterfølgende 
kunne nyde godt af det færdige resultat. Det ligner ligefrem billedet på 
forsiden af manualen!

Dit og mit liv er ét stort samle-projekt. Her er mange forskellige dele, 
der skal falde på plads, men vi er ikke blevet givet et billede af det fær-
dige resultat, ligesom på forsiden af manualen. Derfor har vi hver dag 
brug for at søge Gud og bede om vejledning til vores liv. Vi kan også 
søge råd hos nogen med mere livserfaring.  Jeg må for mit vedkom-
mende sige, at jeg nogen gange handler på egen hånd og tror, at jeg 
kan klare opgaverne i livet selv. Men jeg erfarer også, at det hele går 
nemmere, når jeg tager Gud med på råd og søger vejledning i hans Ord, 

som er manualen til mit liv.

Hos Gud er min hjælp

Sl 62,8a

Tina Højris Mejdahl
Medlem af DFS’ landsudvalg

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

Guds ord som manual for livet, forkyndelsen og tjenesten.
•  at der fortsat må komme nye klubber i DFS, også DUF-klubber, så børn kan 

høre evangeliet, og økonomien hænge sammen.
•  at julen må blive en tid, hvor Jesus må blive levende for mange, og at klub-

ber og kredse må komme ind i det nye år med fornyet gejst og glæde.

GUDS VEJLEDNING
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JUBILÆUM

20 ÅR MED BIBELEN OG BØRN
Selvom Randi Taulborg 1. november 
2021 rundede hjørnet, hvor hun i to år-
tier har været konsulent i DFS, så ind-
rømmer hun gerne, at hun stadig er lidt 
af et legebarn. Hun er glad, hver gang 
hun er sammen med børn og ledere i 
DFS-kredsene Midtjylland, Holstebro, 
Lemvig, Salling, Morsø og Thy, hvor hun 
er tilknyttet.
- Jeg elsker at besøge børn og ledere 
og fortælle om, hvad der står i Bibelen, 
være kreativ og lege. Det at få lov til 
at gå sammen med børn og voksne på 
vores vej gennem livet er en stor ting, 
fortæller konsulenten, der både kom-
mer på besøg i klubber, til aftenmøder 
og på sommerlejre.

Konsulenten ønsker ikke så meget 
opmærksomhed omkring sig selv eller 
dagen.
- Det vigtigste for mig er, at børn lærer 
Jesus at kende. Jeg skal ikke være i 
centrum, det skal han, understreger 
Randi. Det er vigtigt for mig, at formid-
lingen foregår på en måde, der er på 
børnenes præmisser. Når jeg kan se, at 
de lever sig ind i fortællingerne, så føler 
jeg, at jeg har gjort mit arbejde godt, 
fastslår hun.

Randi kan nemlig godt lide at fortælle 

Randi har ofte Kloge Aage med, når 
hun er ude og fortælle bibelhistorier.

fortæller. Så kan deltagerne konkret se, 
at fortællingerne stammer fra Bibelen. 
Jeg har også min bugtalerdukke Kloge 
Aage med. Han er fræk, glad for piger 
og kan stille de mærkeligste spørgs-
mål, fortæller Randi med et glimt i øjet. 
For mig er det bedste at fortælle om 
det, der står i Bibelen. Det er det, jeg 
bygger mit liv på, og det fundament 
vil jeg gerne dele med andre, slutter 
jubilaren.

om de bibelske beretninger. Her er 
pointer, som vi også kan bruge i dag, 
mener konsulenten.
- Til arrangementer bruger jeg ofte 
en hjemmelavet bibel i overstørrelse. 
Den har små bøger, jeg åbner, mes jeg 



NOTER

Gør byen opmærksom på klubben
Vil I til næste år lave et fremstød i byen, 
så er det en god idé at planlægge i god 
tid. Der er mange muligheder, lige fra 
det helt store, hvor vi står for det hele, 
over leje af biler og hoppeborge til leje 
af en trailer med legesager. På hjem-
mesiden ligger en praktisk guide med 
konkrete tips og inspiration til planlæg-
ningen. Så bliver det enkelt at invitere 
byen indenfor. Se mere på
evigglad.soendagsskoler.dk

Umuligt at vælge 
Når du som leder møder op 22. januar 
2022 til Krydsfelt, en konference på 
tværs af folkekirken og folkekirkelige 
organisationer, så står du i et dilemma. 
Her er en masse andre, der også vil 
formidle kristendom for børn og unge, 
og der er så mange spændende work-
shops, seminarer og feltstudier, at det 
bliver svært at vælge. Der er standup 
comedy ”Grin med Gud”, Sjælesorg i 
børnehøjde, Naturen som formidler, 
Formidling gennem musik, Børns guds-
billeder og meget mere. Dagen inkl. 
forplejning koster 150 kr. Tilmelding 
senest 7. januar på 
krydsfelt-folkekirken.dk

Gospel-kids Festival 2022
Temaet for de tre festivaler i 
2022 er ”Vi synger”. Det er for 
børn i 1.-7. klasse, der synger i 
kor, men også dem, der bare har 
lyst til at være med. Der er sjove 
aktiviteter, bibelfortællinger og 
selvfølgelig masser af sang og 
god musik.
gospel-kids.dk/festival

28. - 29 . januar i København    18. - 19. marts i Bramming    1. – 2. oktober på Bornholm

Gospel-kids Festival 2022

AR
RA

NG
Ø

RE
R

M
ED

IN
DB

YD
ER

 

Inspirerende korlederworkshop den 19. marts i Bramming    Læs mere på gospel-kids.dk

SPONSORER

KALENDER
18.-20. november
Godly Play kursus
Diakonhøjskolen, Århus
godlyplay.dk

22. januar - Krydsfelt
Hardsyssel Efterskole
krydsfelt-folkekirken.dk

28.-29. januar
Gospel-kids Festival
Bethesda, København
gospel-kids.dk

18.-19. marts
Gospel-kids Festival
Sydvestjyllands Efterskole

19. + 26. marts + 2. april
Messy Church Inspirationsdag
Ringsted / Ålborg / Vejle
inspirationsdag.messychurch.dk

19-22. april
Godly Play kursus,
FUV, Løgumkloster
godlyplay.dk

23. april
Inspirationsdag og repræsen-
tantskabsmøde
rm.soendagsskoler.dk

23. juli
ELSA-konferencedag
elsa.soendagsskoler.dk

Læs mere på 
soendagsskoler.dk 
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KAJ OG ELLENS NYE BØRNEKLUB
Tekst og foto: Anette Ingemansen

Kaj på otte år og Ellen på syv 
år er superglade for deres nye 
børneklub i Bækmarksbro, 
Tangsø Børneklub. Da Ellen 
hørte om den nye klub, ville 
hun gerne prøve det, og siden 
er hun blevet hængende.
- Det sjovt at komme her. Jeg 
kan lide det hele, siger Ellen 
begejstret.

Kaj ville gerne komme i 
børneklubben, fordi han ville 
lære mere om Gud og Jesus 
og Moses. Flere gange nævner 
han, at han er ret glad for at synge og 
høre historier fra Bibelen.
- Det med fadervor, synes jeg, det er 
sjovt.
Højt på listen over gode ting står også 
aktiviteterne.
- Jeg kan godt lide at spille spil og lave 

Kaj og Ellen 
synes det er 
sjovt at kom-
me i Tangsø 
Børneklub.

aktiviteter udenfor, siger han, og Ellen 
nikker.
Der er dog en ting, han ikke kan lide i 
klubben, og så griner han højt, som om 
han har sagt noget frækt.
- Nogle gange prutter nogle af de andre 
børn, griner han.


