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Omsorg i fællesskabet
To af værdierne i DFS lyder: ”Vi vil se den enkeltes værdi” og ”Vi 
vil bygge trygge relationer”. Det er værdier, der stemmer godt 
overens med dette nummers tema om omsorg.

Når du viser omsorg for et andet menneske, viser du interesse 
for det menneske og for hans eller hendes situation. Konkrete 
eksempler på omsorg kan være at se det enkelte menneske, som 
det er; men også det at skabe tryghed for den enkelte i fælles-
skabet.
Vi kan alle vise omsorg, og vi har alle brug for, at andre viser 
omsorg for os. Derfor kan omsorg i fællesskabet gives af alle - 
og rettes mod alle. De voksne kan vise omsorg for både børnene 
og forældrene til de børn, der kommer i klubben. De voksne kan 
også vise omsorg mod hinanden i lederfællesskabet. Børnene 
kan vise omsorg for hinanden på forskellig vis, og skal måske af 
og til have hjælp til det ved at snakke om, hvordan de er gode og 
omsorgsfulde venner. Det er alt sammen noget, der er med til at 
understøtte værdierne i DFS.

Når jeg er i et fællesskab af mennesker, der udviser omsorg, så er 
det i høj grad med til, at jeg føler mig hjemme og godt tilpas. Det 
gør også, at jeg har lyst til at komme igen.
Jeg håber og tror på, at alle fællesskaber i DFS er netop sådanne 
omsorgsfulde fællesskaber.

STEEN MØLLER LAURSEN
Landsleder i DFS



NYT FRA LANDSKONTORET

WHISTLEBLOWERORDNING
Som forening ønsker vi en gennem-
sigtig og åben kultur, hvor alle føler 
sig trygge og tør sige deres mening 
højt. Det gælder også, hvis man som 
fx medarbejder eller frivillig oplever 
potentielle brud på lovgivning, chi-
kane eller andre alvorlige forhold. Der 
kan dog være situationer, hvor det er 

NYE PRISER OG FLERE SIDER I SUPERFRØ

FOR BØRN

Det store vindpustLige som skraldespandenHemmelige rum En krypt under kirken

Februar 2022 nr. 1

KIRKERUMMET

Økonomien for børnebladet Superfrø 
har gennem længere tid ikke hængt 
sammen. Det har været set som et mis-
sionsprojekt, der ikke nødvendigvis be-
høvede at give overskud, men grundet 
den svære økonomiske situation har vi 
været nødt til at vende hver en femøre. 
Derfor er der kommet nye priser på Su-
perfrø. Prisen for et enkelt abonnement 
stiger fra 150 kr. til 175 kr. Pakkepriser-
ne til klubber og kirker stiger ikke, men 

tillægges nu den faktiske porto.
Fra 2022 udkommer der seks numre om 
året, hvor det tidligere var otte blade. Til 
gengæld er alle numre på 24 sider, mod 
før kun to af bladene, der havde flere end 
16 sider. Sidetallet for et helt år er derfor 
faktisk det samme.
Bladet er også det samme gode blad til 
uddeling i børneklub eller gave til børn 
og børnebørn. Læs mere på
superfroe.soendagsskoler.dk

svært at sige højt, fx til landsledel-
sen. Derfor har vi har koblet os på en 
whistleblowerordning sammen med 
Indre Mission. Selve indberetningen 
foregår via en ekstern portal, der 
sikrer 100 % anonymitet. Se mere - 
eller indberet - via linket nederst på 
alle sider på soendagsskoler.dk

HUSK AT SØGE 
PÅ NYE LEDERE
Selvom det er vigtigt, kan det 
være nemt at glemme at søge 
børneattester. Har I nye ledere, 
så skal I ansøge, før de begyn-
der. Vi har også lavet en guide 
til samværsregler. Læs op på 
dem og implementer dem i jeres 
arbejde med børnene. Det giver 
nemlig trygge rammer - både 
for børn og ledere. Få svar på 
evt. spørgsmål samme sted, 
som I ansøger - nemlig på 
attest.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
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 Tro, håb og 
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Vi kan hjælpe jer igang 
med DUF tilskudsmidler

Malene Mogensen
mm@rsm.dk

www.rsm.dk



INDSAMLING

KRUDTUGLERNE VANDT

børn og ledere med alt betalt, eller et 
besøg af Evigglad og konsulent.

Krudtuglerne i Bjerringbro 
vandt 2021-lodtræknin-
gen blandt alle de DUF-
klubber, der havde sendt 
dokumentation ind for 
DUF-året 2020. Uden den 
støtte, DUF-kontakternes 
arbejde giver, kunne vi slet 
ikke holde det niveau, som 
vi gør i DFS, og det er vi 
meget taknemmelige for. 
For at sige tak kan DUF-klubber vinde 
en tur i sommerland for alle klubbens 

Lise fra Slagelse solgte flest lodsedler - 
182 - og har derfor fået et gavekort på 
1.000 kr. To andre supersælgere vandt 
gavekort på hver 500 kr.: Alexander fra 
Græsted og Anna fra Vejle. Børneklub-
ben Skattekisten (Fredericia), Vinding 
Søndagsskole og Gøttrup Børneklub 
har alle vundet 1.500 kr. til en spæn-
dende dag i klubben. I kan allerede nu 
bestille lodsedler på lodsedler.soen-
dagsskoler.dk og være med i konkur-
rencen for 2022.

LODSEDDEL-
VINDERE 2021

ØKONOMIEN I DFS
- Det er meget opmuntrende, at vi i 2021 
har fået 37 % mere i gaveindtægt end 
budgetteret. Det er hele 21 % mere end 
året før, udtaler Steen Møller Laursen, 
landsleder i DFS. Det giver grund til stor 
taknemmelighed, og det varmer at mær-
ke støtten fra baglandet på den måde.
Gaveregnskabet løftede sig allerede i juni 
måned og holdt sig over budget resten 
af året. I 2021 var der budgetteret med 
2,6 mio. kr. i gaver, men vi har modta-
get knap 3,6 mio. kr. Udfordringen er 
selvfølgelig, at der var budgetteret med 
et stort underskud, og at vi fremover 

budgetterer med ca. 3,4 mio. kr. 
i årlige gaveindtægter. Derfor 
opfordrer vi til stadig at betænke 
DFS med spontane gaver, men 
også med faste gaver, der giver 
større tryghed for regnskab og 
medarbejdere.

Samtidig udgør DUF-tilskuddet 
stadig godt halvdelen af budget-
tet, svarende i gennemsnit til ca. 25.000 
kr. pr. godkendte klub, der opfylder for-
eningskravene. DUF giver to støttebeløb: 
Et for samtlige betalende medlemmer 

i hele DFS, og et for antal klubber med 
min. 10 betalende medlemmer. Som det 
ser ud i skrivende stund regner vi med 
den samme støtte for 2021 som for 2020.
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TEMA: OMSORG

OMSORG ØGER TRYGHEDEN I 
EN SAMMENSAT KLUB

skab. Omsorg er at hjælpe hinanden til 
at være i et fællesskab på en god måde, 
forklarer Laila, der ligesom de andre 
ledere ikke er fedtede med krammere, 
eller hvis et barn har brug for at sidde 
på skødet.

Synlig struktur
Laila giver et indblik i nogle af fokus-
punkterne.
- Når børnene kommer, eller når vi 
sidder ved bordene og får saft og kage, 
er det vigtigt, at vi ser dem i øjnene og 
lytter til dem og spørger ind til dem. Så 
kan de fortælle, hvad de har oplevet. På 
bordene er der små kort med børnenes 
navne, som fortæller, hvor hvert barn 
skal sidde. På den måde kan vi blande 
børnene, så fællesskabet fungerer 
bedst muligt. Når vi har andagt eller 
bibeltime, sidder børnene på puder på 
gulvet. Vi blander os lidt mellem dem 

Tekst: Anette Ingemansen

Fotos: Privat

Børneklubben Spilopperne i Ådum er 
en spændende sammensat gruppe af 
særdeles livlige og flersprogede børn. 
Derfor har det været ekstra nødven-
digt, at Laila Larsen og de andre ledere 
lige fra starten har haft fokus på, hvor-
dan de kunne lave en børneklub, der 
kunne rumme de 22 børn, som hver 

uge tropper op og får en varm modta-
gelse af lederne.
- Vi har arbejdet med at lave nogle 
strukturer, som kan rumme alle 
børnene. Vi synes, at det er kærligt 
og omsorgsfuldt at have en struktur, 
så alle børn føler sig trygge. Vi kan se, 
at der er nogle børn, som har nogle 
specielle behov, som har brug for faste 
rammer og finde ud af, hvordan man 
er sammen med hinanden i et fælles-

Børnene er glade for 
det trygge fællesskab 
i børneklubben.



og sætter os ved dem, som er mest 
urolige, fortæller Laila.
- Vi bruger også meget piktogrammer, 
billeder, som viser, hvad vi skal i dag. 
Forud for hver klubmøde plejer vi at 
orientere hinanden om, hvad der skal 
foregå. Det er vigtigt, at vi som ledere 
har fælles fodslag, så børnene ikke 
mærker en usikkerhed hos os.

God omsorg smitter
Det har haft stor betydning for trivslen 
i børneklubben, at der er skabt nogle 
gode rammer.
- Jeg har fået større kærlighed til det 

enkelte barn i klubben, uanset hvad 
barnet har med i rygsækken. Vi har 
alle brug for at blive set og aner-
kendt. Det er vigtigt for børnene og 
for os ledere imellem, forklarer Laila.
- Det er vigtigt, at vi som ledere er 
der for hinanden, og at der er rum til, 
at vi kan sige, hvis vi går rundt med 
frustrationer.
Hun kan se, at en god omsorg i bør-
neklubben præger omgangsformen 
mellem børnene.
- Vi ser indimellem, hvordan de store 
tager sig af de mindre børn, siger 
Laila.

15 år i DFS
Hanne Pedersen arbejdede i 
mange år i hjemmeplejen og var si-
deløbende frivillig i både søndags-
skole og fredagsklub. 1. februar 
2007 blev hun så konsulent i DFS. 
I alle de år, der siden er gået, har 
Hanne været meget vellidt, både 
af kolleger, klub- og lejrledere og 
alle de børn, hvis hjerte hun rigtig 
gerne vil ramme med budskabet 
om Jesus. DFS ønsker stort tillykke 
og Guds velsignelse!
Læs mere om Hanne på 
hanne.soendagsskoler.dk

Både borde og stole tages 
i brug, når der er kreative 
aktiviteter.
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MAN SMITTER HINANDEN 
MED DET HUMØR MAN FÅR
Tekst: Anette Ingemansen

Fotos: Carsten Fonsdal Mikkelsen

Omsorg spiller en uhyre vigtig rolle 
i Danmarks Folkekirkelige Søndags-
skoler. Konsulent Morten Nørgaard fra 
Bornholm kalder det en grundsubstans 
i en børneklub.
- Det grundlæggende i en børneklub 
er, at Jesus elsker os alle sammen. En 
klub, hvor nogle har det skidt, vil ikke 

være en god kristen klub i min bog. 
Det ville være et træls fællesskab. Man 
kommer ikke i børneklub for at have 
det skidt. Man kommer, fordi man 
skal have det dejligt og møde Jesus’ 
kærlighed. Klubben skulle gerne være 
et fristed, hvor man kan være sig selv, 
understreger Morten, og definerer 
omsorg som at have øje for det enkelte 
menneske.
- Hvis man ikke har fokus på det en-

TEMA: OMSORG

kelte menneske, har man heller ikke 
nok fokus på fællesskabet. Man smitter 
hinanden med det humør, man får.

Omsorg er et fælles ansvar
Konsulenten nævner nogle af de situa-
tioner, hvor omsorgen udfordres.
- Jeg kan godt mærke, når jeg kommer 
ud i en klub, hvis der er noget, som 
ikke fungerer. For eksempel hvis der er 
nogle børn, som fylder rigtig meget, så 
bliver de andre børn utrygge. Det på-
virker også lederne. Ingen kan holde til 
det i længden, hvis der ikke bliver gjort 
noget. Det giver et ekstra stort ansvar, 
hvis der er børn i klubben, som ikke har 
det godt, siger Morten, som både har 
fokus på børnene og lederne i en bør-
neklub. Han har jævnligt samtale med 
ledere, hvordan de kan styrke trivslen i 
børneklubben.

I Rønne har de lavet et spise-
fællesskab, der begynder lige 
efter børneklubben er slut. Efter 
maden er der Break-klub. På 
den måde bindes klubberne og 
aldersgrupperne sammen.



- Jeg gør meget for at rose og opmun-
tre lederne, for de gør et fantastisk 
arbejde for at favne børnene og deres 
forældre.
Han kommer kort ind på samarbejdet 
med forældrene.
- Omsorg er et fælles ansvar, forklarer 
konsulenten.
- Som ledere skal vi forsøge at skabe 
et rum, så der er tid til at lytte til for-
ældrene. Det betyder ret meget, hvis 

Børn og ledere hjælper 
hinanden, når der 
bliver serveret.

Der er højt humør og 
store smil, når maden 

bliver sat på bordet.

forældrene ikke altid har så travlt, når 
de skal hente børnene, men har tid til 
en snak.

Godt med en tjek ind-runde
Han kommer med nogle tips til, 
hvordan man kan styrke omsorgen i 
en børneklub.
- Man kan tage en tjek ind-runde, 
hvor børn og ledere fortæller, hvad 
de har lavet siden sidst. Vi har alle 
brug for at blive set. Så er det godt 
være opmærksom på små øjeblikke, 
man får med det enkelte barn og 
giver sig tid til at lytte til, hvad de vil 
fortælle. På den måde oplever bør-
nene sig set og hørt. Nogle børn kan 
have det svært derhjemme, og det 
tager de med hen i klubben, fortæller 
Morten, som har et vigtigt budskab 
til lederne.
- Det er vigtigt, at du tør være dig 
selv over for børnene. De kan mærke, 
hvis du ikke er det.
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SPARRINGSKASSEN

Konkret hjælp til det, der kan være svært 
i klubben. Kirsten Taulborg Hansen kan 
kontaktes via sparring.soendagsskoler.dk

Kære klubledere

Der er p.t. ikke nogen form for restrik-
tioner i DFS eller i foreningslivet som 
sådan – se corona.soendagsskoler.dk 
for de aktuelle retningslinjer. Selvføl-
gelig skal vi lufte ud, spritte af, nyse 
i ærmet, holde afstand så vidt det er 
muligt – og har man symptomer, skal 
man ikke gå ind. Ellers er det helt okay 
at holde klub. Det kan dog være svært, 
hvis I lokalt oplever større smitteud-
bryd på skoler og institutioner.

Afstem forventninger
Jeg tænker her, at det er godt at lave 
en forventningsafstemning blandt jer 
som ledere. Så kan I handle ud fra, 
hvad I er mest trygge ved. For mit eget 
vedkommende, stod vi meget aktuelt 

for en lille uge siden i den situation, 
at der var et højt smittetryk i området 
her omkring Hjordkær. Jeg valgte at 
sende en sms rundt til de andre ledere 
og bad dem melde ind, hvad de syntes, 
vi skulle gøre. Selvom vi vidste, at der 
ikke var restriktioner for klubber valgte 
vi at aflyse og se an til næste gang. Det 
meldte vi ud til forældrene pr. sms, og 
flere svarede tilbage, at det var en god 
og rigtig beslutning.
Vi kunne også have stået i den situa-
tion, at nogle ledere havde sagt, at de 
syntes, vi skulle holde klub. Så kunne 
vi lade dem, der ville holde klub, holde 
klub. Hvilket ville have været okay. 
Fordi vi tog en forventningsafstem-
ning, så lærte vi dels hinanden bedre 
at kende. Samtidig skabte vi tryghed 
lederne imellem.

Klare rammer giver tryghed og ro
I et ægteskab kan man ikke være enige 
om alt. Det er stadig nødvendigt at lave 
aftaler om, hvordan man som forældre 
skaber trygge rammer for sine børn. 
Sådan er det også i en klub. Er lederne 
nogenlunde enige, så giver det en klub 
med god stemning og trivsel for børn 
og ledere. Klare og trygge rammer er 
også med til at skabe ro og hygge i 
klubben.
Jeg ved, at vi står i en tid, hvor vi møder 
flere og flere børn med forskellige diag-
noser. Det er dog ikke altid tilfældet, 
at vi som ledere har hørt om børnenes 
udfordringer. Derfor kan opgaven med 
at skabe ro i klubben være noget af en 
udfordring, som ikke må nedpriorite-
res. Gå gerne i dialog med forældrene 

?
SPARRINGS

KASSEN

Vi opfatter restriktioner  

forskelligt

Hvordan rummer vi hinanden i forbindel-

se med covid-19? I lederflokken forhol-

der vi os lidt forskelligt. Og hvad gør vi, 

når vi samtidig oplever uro?

Med venlig hilsen klublederne



Indre Missions

Se mere info og program på
festival.indremission.dk

10.-12. JUNI 2022
Festival

og det enkelte barn, om hvad I kan 
gøre. Snak med børnene/juniorerne på 
et børnerådsmøde. Lav faste rutiner 
og en struktur, som alle er enige om. 
Brug piktogrammer, som I kan finde 
på piktogrammer.soendagsskoler.dk 
– det giver ro gennem forudsigelighed. 
Inddrag børnene i jeres aktiviteter og 
giv dem forskellige opgaver, lige fra at 
have omsorg for en anden i klubben 

til at hjælpe til med en aktivitet eller 
forkyndelsen.

Bed med børnene
Måske er det allervigtigste at bede 
sammen med børnene. Bed Gud om at 
hjælpe jer alle til at få et lyttende øre 
og være nysgerrige på det, der bliver 
fortalt, så det giver snak om det at tro 
på Gud og Jesus.

Jeg tænker, at I sidder med endnu flere 
gode måder at gribe tingene an på. 
Derfor vil jeg kun opfordre til at komme 
frem med, hvad I har gjort i jeres klub, 
både når det handler om corona, men 
også omkring det at skabe ro. Skriv 
gerne tilbage, hvis I har noget, I vil dele 
– eller har flere spørgsmål.
Må Gud velsigne jer i jeres arbejde!

Kærlig hilsen
Kirsten Taulborg Hansen

SANGOGMUSIKLEJR.DK

SANG 
OG MUSIKLEJR

2022 

GREJSDALENS EFTERSKOLE, VEJLE
26. juni -1. juli

TILMELDING ÅBNER  
ONSDAG DEN 23. MARTS KL. 16
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TEMA: OMSORG

VI SKAL KENDE BØRNENE FOR 
AT SKABE EN GOD TRIVSEL
Tekst og fotos: Anette Ingemansen

Børneklubben i Aulum har ikke været 
sammen siden i begyndelsen af decem-
ber, og det præger gensynsglæden, da 
de ses igen den 18. januar i missions-
huset. På førstesalen hjælper nogle 
af børnene hinanden med at finde en 
sang i børnesangbogen. Sangstemmer-
ne er lidt rustne, men det bliver taget 
med et smil.
Efter en andagt om værdien af ikke 
at glemme Jesus, annoncerer lederen 

Birgit Nielsen, at børnene skal møde 
to unge piger, som har været i Afrika. 
En af de livlige drenge reagerer hurtigt 
med, at dét gider han ikke. Men lidt 
senere sidder han musestille og lyt-
ter interesseret, da pigerne tager 
børnene med til Cameroun i ord og 
billeder.
Senere, da børneklubben er slut, 
og forældrene har hentet børnene, 
konstaterer lederne Birgit og Anja 
Sørensen samstemmende:
- Det var utroligt, som børnene lyt-

tede. Det var de virkelig gode til, 
sådan er det ikke hver gang.

Regler er udformet af ledere og børn
Det er ikke hver dag, at de fire ledere i 
klubben lige stiller skarpt på omsorgs-
temperaturen i klubben.
- Vi tager det, når der opstår nogle si-
tuationer, fortæller Birgit. Nogle gange 
repeterer de nogle sociale spilleregler 
i klubben, hvis lederne fornemmer, at 
der er brug for det. Børnene har selv 
været med til at udforme reglerne for, 
hvordan de er sammen i klubben.
- Det er vigtigt, at man er gode ved hin-
anden og hjælper hinanden, siger Bir-
git, og Anja fortsætter: Vi gør meget ud 
af at få skabt ro, så vi kan høre, hvad 
vi siger, og at vi respekterer, når nogle 
siger noget. Vi har også arbejdet meget 
med, at man ikke begynder at synge, 
før alle har fundet sangen i sangbogen. 

At stå samlet i en rundkreds 
giver en følelse af fælles-
skab og nærvær, som også 
er vigtig for omsorgen i 
klubben.



Alle lytter intenst, mens 
der bliver fortalt om børn 
og Jesus i Cameroun.

Omsorg er at skabe nogle klare struk-
turer, så alle kan være i klubben.
I børneklubben er der fire ledere til 20 
børn, og lederne skal være lidt på for-
kant med tingene, for nogle af børnene 
kan være ret livlige.
- Vi skal kende børnene for at være 
på forkant af tingene og skabe en god 
atmosfære. Vi prøver også at få sam-
mensat børnene i nogle grupper, som 
fungerer, når vi skal lave aktiviteter, 
siger Birgit, der peger på ansvaret som 
en leder har med at se og lytte til det 
enkelte barn.

Livlighed kan være udtryk for hygge
Hun kommer ind på udfordringerne 
ved, at børn kan blive for livlige.
- Det kan være lidt støjende og gene-
rende for de andre børn. Nogle gange 
tænker jeg, at børnenes livlighed er et 
udtryk for, at de hygger sig og har det 
godt med at være i klubben, forklarer 
Birgit, og Anja føjer til: Nogle gange 
bliver vi nødt til at være lidt large.

engagement. Kommer børnene glade 
til klubben, og går de glade hjem, for-
tæller Anja.

Hvis lederne skal tage temperaturen på 
omsorgen i børneklubben, så er der en 
ting, som de ser efter.
- Vi kigger efter børnenes glæde og 
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TEMA: VI STARTER KLUB!

SammenOmValgfagw
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    #SammenOmOplevelser
     #SammenOmFællesskab

      #SammenOmNaturen
      #SammenOmValgfag

     #SammenOmMaden 
    #SammenOmMusical

   #SammenOmSport
  #SammenOmTroen

#SammenOmTure

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



Britta Bank Møller og Karen Markussen valgte i 
januar at sige deres stillinger op pr. 1. marts.
- Det handler om, at jeg gerne vil tilbage til det 
pædagogiske arbejde, som jeg ikke syntes, jeg 
var færdig med, fortæller Britta, der i fem år har 
været konsulent i kredsene Fredericia-Kolding og 
Vejle.
- Jeg har savnet at bidrage fagligt til arbejdet 
med især sårbare børn og være en del af et pæ-
dagogisk team. Der opstod en konkret mulighed 
tæt på bopælen, og så var tilbuddet bare for 
attraktivt.

Karen Markussen er ansvarlig for fritidsansatte 
og Messy Church i Danmark. Derudover er hun 
knyttet til klubber i lokalområdet.
- Da jeg blev ansat som konsulent for 16½ år 
siden, var jeg overhovedet ikke uddannet til det. 
Alle årene har faktisk været én lang uddannelse, 
fortæller hun. Det har været rigtig spændende, 
og jeg har oplevet stor opbakning og tro på mine 
evner.
- At være ansat i DFS handler om at være den, 
man er, reflekterer Karen. Man får virkelig lov til 
at præge sine opgaver.
- Jeg er en anden person i dag, end da jeg 
begyndte i 2017, tilføjer Britta. Jeg har fået 
rigtig mange ting med og har udviklet mig både 
personligt og fagligt. Hun pointerer også, at hun 
har fået mange nye kompetencer, som hun kan 
bruge i sit nye arbejde i Kolding.

Karen stopper nu, fordi hun føler, det er det rig-
tige tidspunkt for hende.

MEDARBEJDERE

JEG ER EN ANDEN PERSON I DAG 
END DA JEG STARTEDE I DFS

- Jeg har ikke andre planer, men jeg stoler på, at 
Gud har en plan for mit liv, siger hun med et smil.

Både Karen og Britta har oplevet stor opbakning 
fra de andre konsulenter og fra de frivillige i 
klubberne.
- Der har været rig mulighed for at udvikle sig 
og prøve nye idéer af. Der har været plads til at 
komme med egne bud på, hvordan tingene skal 
gøres, mener Britta, og Karen supplerer:
- Stor respekt til alle lederne, for de kan bare så 
meget. Min primære opgave har nærmest været 
at coache dem til at hive de evner og gaver frem, 
der i forvejen findes lokalt.

Lige inden bladets deadline valgte Line Hede, 
konsulent i Hovedstaden, at sige op pr. 15. marts. 
Hun havde fra starten sagt, at hun ville være 
i DFS i 5 år, men blev så knapt et år tidligere 
headhuntet til ChurchDesk. Line fortsætter som 
frivillig på forskellige projekter.

I begyndelsen af marts er der møde i landsud-
valget, som vil snakke om, hvordan stillingerne 
fremadrettet bliver besat. DFS ønsker Line, Britta 
og Karen Guds velsignelse og alt godt fremover.
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HELT NYT KONCEPT 
FOR LEJRHÆFTER

Dette   

      tilhører

Børnehæf te

BIBELCA
MPING 2022

HUSKEVERS 2022

HERREN ER MIN STYRKE

OG MIN LOVSANG, HAN 

BLEV MIN FRELSE.

2 MOS 15,2A

SOMMERLEJR
2022

SOMMERLEJR

bibelcamping.soendagsskoler.dk

BESØG

Dette     
 tilhører

2022

Lederhæf te

Britta Bank Møller er konsulent i DFS 
og sidder med i DFS’ materialeudvalg. 
Hun blev sat i spidsen for et hold af fri-
villige, der skulle gentænke materialet 
til sommerlejr.
- Hvert år udgiver vi i DFS hæfter til 
børn, juniorer og ledere. Vi har i mange 
år gjort det mere eller mindre ens, og 
nu var det ligesom tid til at kaste alle 
bolde op i luften og starte helt forfra, 
forklarer Britta.
- Det har været en spændende proces, 

men også udfordrende, fordi vi valgte 
at arbejde helt fra bunden af.
Konsulenten samlede et lille hold med 
et par frivillige, der også brænder for at 
formidle til børn på lejre. Karla Lind er 
lejrchef, frivillig i børnekirke og højsko-
lelærer. Sammen med Line Munk Friis, 
der har været frivillig i børneklub og er 
tidligere kirke- og kulturmedarbejder 
og efterskolelærer, har de spurgt un-
drende og konstruktivt kritisk til hvert 
element i sommerlejrkonceptet. 

- Karla og Line har haft mange gode 
input, fastslår Britta. De har været gode 
til at hjælpe med at formulere, så det 
er forståeligt og tilgængeligt, også for 
ikke-kirkevante og for nye ledere. Der 
er tænkt kreativt ud af boksen, så man 
kan roligt sige, at materialet er noget 
helt nyt, fortæller konsulenten.
Der er kun ét lederhæfte på 16 sider, 
og hver time består af et opslag på to 
sider med en bibeltekst, tre pointer og 
inspiration til forskellige måder, lederne 

Kan bestilles nu
Bestil årets materialer på 
sommerlejr.soendagsskoler.dk og 
bibelcamping.soendagsskoler.dk 
Lejren/bibelcampingen får for 250 kr. adgang til 
hæfter til børn, juniorer og ledere, PowerPoint 
til alle timer og ugens bibelvers på melodi lavet 
til formålet. Til sommerlejr er der også tegne-
film til bibeltimerne.

LEJR 



 

kan formidle teksten på.
- Vi har gjort det kort, overskueligt og 
samtidig fyldt med idéer, siger Britta, 
der fortæller, at man kan se nærmere 
beskrivelse af opbygningen på hjem-
mesiden.
Holdet har brugt mange timer på 
arbejdet og håber, at lederne til som-
mer bliver glade for resultatet. Der er 
skåret meget ned på antallet af sider 
i alle hæfter og fx givet inspiration til 
aktiviteter, så lejren kan sætte temaet 
i gang i løbet af ugen.
De to frivillige var så glade for at 
kunne bidrage, at de har sagt ja til 
være med igen i 2023.
- Vi vil meget gerne have feedback, 
for vi er meget åbne for at ændre på 
tingene fremadrettet, siger Britta.

DFS-konsulent Berit Skødt har stået 
i spidsen for en lignende gruppe, der 
har arbejdet med bibelcampingmate-
rialet, som på samme måde er tænkt 
helt nyt. Der har løbende været dialog 
mellem de to tovholdere for at få det 
optimale ud af en ny ramme.

ANDAGT

Vi kører jævnligt over dæmningen til Rømø. På markerne 
i nærheden græsser rigtig mange får. Det ser fredeligt og 
trygt ud. De senere år har der dog bredt sig utryghed hos 
fåreavlerne på grund af frygt for en voksende ulvebestand. 
Alligevel er tiden forbi, hvor der i døgndrift er en hyrde sam-
men med fårene.
På Bibelens tid gik fårene ikke i sikre indhegninger. Her var 
hyrdens ansvarlighed og omsorg afgørende for fårets sik-
kerhed. Den gode hyrde havde så stor omsorg for fårene, at 
han var villig til at sætte sit liv til for fårene. Det er kærlig-
hedens inderste væsen: At ville redde den, man elsker. Den 
gode hyrdes omsorg for fårene er i Bibelen blevet et billede 
på Jesus’ omsorg og kærlighed til os.
På en bakketop uden for Jerusalem stod tre kors, med hver 
en dødsdømt. Selvom Jesus var uskyldig, døde han langfre-
dag. Han vidste nemlig, at skulle han redde de mennesker, 
han elsker så meget, så måtte den magt, som holder dem 
fangne, brydes. Derfor tog han kampen op med døden - og 
vandt.
Jesus sagde ikke blot, at han er som en god hyrde, men at 
han er den gode hyrde. Han døde og opstod, og ordene om 
det har spredt sig over hele jorden og spreder sig endnu.

Bent Oluf Damm
Medlem af DFS’ landsudvalg

bed for ...
•  at børn og ledere konkret må opleve Jesus som den gode hyrde i 

deres liv.
•  at klubber og lejre også i 2022 må være fristeder for børn, juniorer og 

ledere, og at de må opleve omsorg i et trygt og kærligt fællesskab.
• at DFS’ gavegivere må fastholde det høje gaveniveau, så der også i 

fremtiden er råd til nye konsulenter og udvikling af nye materialer.

DEN GODE HYRDE
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NOTER

Gense webinarer
- Tak for et godt og aktuelt tema. 
Jeg fik bestemt noget med, 
siger Jakob Kjærgaard, leder i 
Hjordkær Junior/teenklub, om 
det seneste af tre webinarer. 

Nyt i frøserierne
Mange afsnit af den online børneklub, 
Klub-Online, er nu at finde under login 
på Børnefrø og Kirkefrø. De er lagt 
ind de steder, hvor afsnittet passer til 
bibelteksten. Tanken er at se det sam-
men i klubben og efterfølgende lave de 
aktiviteter, der er i videoen. Afsnittene 
kan også ses af lederne som forbe-

gospel-kids.dk/festival/korleder2022

Korleder- 
workshop  

2022
19. marts i Bramming  

Inspiration til ledere  
lørdag eftermiddag på  
Gospel-kids Festival

Optagelser af oplæggene ligger på 
webinar.soendagsskoler.dk og kan 
med fordel bruges af ledergrupper, der 
ønsker en god dialog om hhv. kønsrol-
ler, fællesskab og anerkendelse.

redelse og inspiration til formidling. 
Klub-Online er 20-30 minutter med 
aktiviteter, sang og bibelfortællinger. 
Se under hjælpemidlet Video, hvor også 
tegnefilm er lagt ind.
Samtidig er Juniorfrø 1 gennemgået og 
opdateret, og Outdoor og Break er godt 
undervejs til Juniorfrø-serien.



Sang & musik, sport & Gud
Juniorer i 3.-7. klasse kan få 
både Sport & Gud på to sports-
camp/juniorlejre på Hestlund 
og Sydvestjyllands Efterskole. 
Begge steder udbyder to linjer. 
Fodboldlinjen følger trænings-
konceptet for DBU-fodbold-
camps og Blandet sport giver 
bl.a. volley og badminton, men 
også noget nyt og spændende. 
Se mere på 
sport.soendagsskoler.dk

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

Frivilligfejring
I år holder vi en kortere udgave af 
repræsentantskabsmødet for at give 
plads til foredrag med Inge Vahlgren, 
der har mange års erfaring med frivil-
lighed. Tilmelding senest 23. marts på 
rm.soendagsskoler.dk 
Dagen er for alle med interesse i DFS’ 
arbejde, og vil give både inspiration 
til det lokale arbejde og indblik i det 
landsdækkende arbejde.

Godly Play på Sjælland
Til oktober er det muligt at komme 
med på et lokalt Godly Play-kursus 
på Sjælland. Det foregår i Haslev på 
Emmaus Højskole. Ledere i DUF-
klubber får 500 kr. rabat. Kursister-
ne vil på et godt pakket program 
få fortælleteknikken under huden 
gennem en blanding af undervis-
ning og praksis, og efterfølgende få 
login til en VIP-side med videoer og 
en lang række fortællinger. Tilmel-
ding på godlyplay.dk

KALENDER
18.-19. marts
Gospel-kids Festival
Sydvestjyllands Efterskole
gospel-kids.dk

23. april
Frivilligfejring og 
repræsentantskabsmøde
rm.soendagsskoler.dk

10.-12. juni 
Årsmødefestival
Mørkholt Strand Camping
festival.indremission.dk

26. juni – 1. juli
JuniorSportsCamp
Hestlund Efterskole
Sydvestjyllands Efterskole
sport.soendagsskoler.dk

26. juni – 1. juli
Sang- og musiklejr
Grejsdalens Efterskole
sangogmusiklejr.dk

23. juli
ELSA-konferencedag
elsa.soendagsskoler.dk

27-29. oktober
Godly Play kursus,
Haslev
godlyplay.dk

Læs mere på 
soendagsskoler.dk
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OMSORG ER HJÆLP TIL AT FÅ DET 
BEDSTE UD AF FÆLLESSKABET
Tekst og foto: Anette Ingemansen

Clara og Johanne er rigtig glade for at komme 
i børneklubben i Aulum. De ved godt, hvad der 
skal til, for at der er et godt fællesskab i børne-
klubben.
- Et godt fællesskab er, at man hjælper hinan-
den, siger de to.
- Så får man det bedste ud af det sammen, 
understreger Clara, der er 8 år.
- Nogle gange hører vi, når vi har andagt, at 

Det er vigtigt, 
at man hjæl-
per hinanden, 
mener Clara 
og Johanne.

det er godt at hjælpe hinanden. Det er jeg glad 
for. Jeg tror, at det er med til, at vi er gode til at 
hjælpe hinanden. Hvis der er noget, jeg ikke kan 
finde ud af, så hjælper lederne mig eller nogle af 
de andre børn.
Johanne nikker og bekræfter.
- Jeg har nogle gange hjulpet med nogle ting.
Clara sætter lidt flere ord på, hvordan man kan 
være gode ved hinanden i børneklubben.

- Det er, at vi 
snakker pænt til 
hinanden, og at vi 
ikke ødelægger de 
ting, som de andre 
har lavet.


