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Flygtningebørn skal møde Jesus
Der en forventning om, at der kommer 100.000 fordrevne og 
flygtninge fra Ukraine til vores land. Der er meget stor velvilje til 
at tage imod dem og få dem integreret i skoler, arbejdspladser og 
foreningsliv. Her har DFS også en opgave og mulighed – ikke kun 
for flygtninge fra Ukraine, men for mennesker fra alle steder på 
jorden, der er flygtet på grund af krig og forfølgelse.

Opgaven er at hjælpe med at integrere de børn, der kommer til 
vores land. Muligheden er at vise næstekærlighed gennem åbne 
fællesskaber og række evangeliet om Jesus Kristus.

Man kan godt stå famlende over for den opgave. Hvad gør vi med 
sproglige og kulturelle forskelle? Hvad hvis børnene har traumer? 
Til det har vi netop udgivet et hæfte med inspiration til og grund-
viden om at tage imod flygtningebørn. Det kan du læse mere om 
i bladet - og finde det på vores hjemmeside. Vi udgiver hæftet, 
fordi vi ønsker, at vores klubber vil række ud og invitere ind i et 
kristent fællesskab.

Gud ønsker, at alle mennesker skal komme til tro på ham. Vi har 
en unik mulighed for at give evangeliet videre til de mennesker, 
som kommer til vores land, og gerne vil være en del af et fælles-
skab. Den mulighed skal vi bruge, også selv om kultur og sprog 
kan være barrierer. Guds fred i det.

STEEN MØLLER LAURSEN
Landsleder i DFS

Velkommen til nye klubber!
Helte- og heltindeklubben, 
juniorkirke i Holstebro
Mejdal Kirkes børnekirke
Gospel-kids Bording

Vi er nu 286 klubber i DFS.

Forsidebilledet: 
Korsvejskirken på Amager.
Læs historien på s. 6-8



Kurser for kirkeklubber og DFS-kredseefteråret 2022 og hele 2023

for børn og juniorer
FORMIDLINGFORMIDLINGFORMIDLING

FLONELLOGRAF

LEVENDE
FORTÆLLING

LEVENDE

FORTÆLLING
KONKRETE HJÆ

LPEMIDLER

DRAMA

NYT FRA LANDSKONTORET

NY GUIDE TIL KLUBBER OG LEJRE
SOS-mappen har i mange givet 
lejrchefer praktisk og konkret hjælp 
til små og store udfordringer. Nu er 
den gennemrevideret og skrevet om, 
så også klubledere, særligt klubkon-
takter, kan bruge den. Alt i hæftet 
er relevant på lejre, og mange af 
tingene kan bruges i klubsammen-
hæng. Alle lejrchefer og klubkontak-

UGENS BIBELVERS PÅ MELODI
Luftens helte er årets tema til 
sommerlejre. Materialet består af 
PowerPoint og tre hæfter til hhv. 
børn, juniorer og ledere. Som noget 
nyt i år er der lavet tegnefilm, der 
passer til bibeltimerne, og ugens 
bibelvers er sat på nyskrevet melodi. 
Vi håber, at den nye sang, Herren din 
Gud er hos dig, bliver en af dem, der 
høres ude i sommerlandet. Se video 

ter skal gerne læse hæftet og bruge 
det aktivt på ledermøder.
Oplysninger i SOS-mappen om over-
greb, brand og ulykker kan i sagens 
natur virke voldsomme. Fokus er at 
støtte ledernes opgave og ansvar, 
så de kan holde i mange år. Først og 
fremmest gør det opmærksom på, 
hvad vi kan gøre for at forebygge og 

giver forslag til fx generelle 
handleplaner, samværsreg-
ler og forældretilladelser. 
Hæftet skal medvirke til, at 
både børn og ledere får en 
god oplevelse i klub og på 
lejr - år efter år.
SOS-mappen er i maj blevet 
sendt til alle klubber, kreds-
formænd og lejrchefer og 
kan downloades og bestilles 
på sos.soendagsskoler.dk

SAMMENSÆT 
SELV LOKALT 
KURSUS
Under sloganet ”Vi gør det let 
for dig” prøver DFS en ny måde 
at tilbyde kurser på. Til efteråret 
2022 og i hele 2023 kan kirke-
klubber og DFS-kredse bestille 
et kursus, som de selv sam-
mensætter. Udgangspunktet er 
undervisning i fire forskellige 
formidlingsformer: Flonellograf, 
levende fortælling, drama og 
konkrete hjælpemidler. Til det 
enkelte lokale kursus væl-
ges to formidlingsformer, og 
efter kurset kan deltagerne så 
bruge fx flonellograf og drama 
i forkyndelsen. Kurset varer fra 
kl. 16.30 til senest 21. Det er 
henvendt til DFS-kredse, der kan 
invitere klubberne i kredsen, 
men klubber kan selvfølgelig 
også bestille et kursus for sig 
selv, hvis de har mulighed og 
økonomi til det. Se mere på 
kurser.soendagsskoler.dk

og download noder efter køb på 
sommerlejr.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 
kanon hverdag

Din revisor for
søndagsskoler

RSM Danmark  |  Statsaut. Revisionspartnerselskab
København  |  Aarhus  |  Esbjerg  |  Kolding  |  Holstebro 
Skive  |  Fredericia  |  Thisted  |  Nykøbing Mors 
Fjerritslev  |  Vinderup  |  Hurup Thy  |  Hanstholm

Vi kan hjælpe jer igang 
med DUF tilskudsmidler

Malene Mogensen
mm@rsm.dk

www.rsm.dk
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814.535 KR.

Beløbet er indsamlet 
fra 1/1 - 30/4 2022

TAK for enhver gave!
stoet.soendagsskoler.dk

MobilePay: 88 677

INDSAMLING

FACEBOOK GODKENDER DFS
med i, hvor meget du har samlet ind. 
Det kan være en fødselsdagsindsam-
ling, i anledning af dåbsjubilæum 
eller andet. Det kræver bare et klik på 
facebook.com/soendagsskoler

DFS er blevet godkendt af ISOBRO og 
Facebook til at indsamle penge via 
funktionen Doner på Facebook. Ved 
at klikke på knappen på vores side, 
så kan du oprette en indsamling, hvor 
du sætter selv målet og kan følge 

Børneklubben Superfrø i Timring var 
så heldige at vinde 1.500 kr. i klub-
konkurrencen i 2020.
- Vi var med blandt de klubber, 
der blev trukket lod imellem, fordi 
børnene havde været så flittige, at 
de havde solgt over 100 lodsedler, 
fortæller Anders Carl Jensen, der er 
leder i klubben.
- På grund af nedlukninger er der gået 
lang tid, uden at vi kunne forkæle 
børnene med et særligt arrange-
ment. Men nu er det lykkedes! Det 
var en stor succes, hvor både børn og 
voksne hyggede sig i vandet.
De 1.500 kr. blev brugt på at leje en 
hel svømmehal i en time. Klubben 
valgte, at forældre og søskende også 
blev inviteret med.
Så var der flere som kunne have 
glæde af præmien. I alt var de ca. 50 
afsted.

Hvert år vinder tre klubber, der 
sælger mindst 100 lodsedler, 1.500 
kr. Juniorsælgere er også med i 
en sælgerkonkurrence, også med 
tre vindere. Sælgere kan vælge at 
beholde 10 kr. pr. lod til fx klubarbej-
det. Lodsedlerne må sælges fra 10. 
juni og bestilles på 8227 1335 eller 
lodsedler.soendagsskoler.dk

BØRNEKLUB LEJEDE SVØMMEHAL
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TEMA: FLYGTNINGEBØRN

FLYGTNINGEBØRN ER EN 
BERIGELSE FOR VORES KIRKE

på. Sognepræst Julie Aaboe og bør-
nemedarbejder Mona Madsen byder 
velkommen og sludrer med familierne.
Klokken 17 samles alle i gudstjene-
sterummet, hvor Julie står for en kort 
gudstjeneste. Hun samler børnene 
foran kirkebænkene, hvor de sidder 
på et rødt tæppe. Selv sætter hun 
sig i børnehøjde på knæfaldet, og så 
begynder hun at fortælle børnene om 
påsken, mens de får lov at smage på 
de små alterbrød. Forældrene sidder på 
bænkene og lytter med.
Bagefter samles alle til aftensmad, 
hvor der hygges, inden børnene får 
til opgave at finde påskeæg i kirke-
rummet. Derefter er der fri leg, mens 
forældrene hygger sig med hinanden. 

Tekst og billeder:  
Anette Ingemansen

”Ulvetime” står der på et stort ban-
ner, som hænger på Korsvejskirken 
på Amager. Ingen forbipasserende er i 
tvivl om, hvad der lige straks skal ske 
i kirken. Indenfor summer det af liv i 
køkkenet, hvor aftensmaden forbere-

des. På et bord i kirkens store mødesal 
står der kaffe, the, vand og frugt, som 
børn og forældre nyder, da de kommer.
Ulvetimen samler typisk mellem 30-70 
personer. De fleste af dem er tværkul-
turelle familier fra Afrika og Mellem-
østen.
Klokken er 16.30, og familierne hygger 
sig efter en lang dag, og der falder ro 

Alle i byen kan se, at der 
bliver inviteret til tvær-
kulturel gudstjeneste.



Lidt i syv rinder Ulvetimen ud for denne 
gang.

Forkynder i børnehøjde
Ulvetimen er ét af Korsvejskirkens til-
bud til tværkulturelle familier. Den har 
gennem de sidste år udviklet sig til at 
blive en international kirke på Amager, 
hvor tværkulturelle familier søger hen.
- Det begyndte med, at vi havde kon-
takt til to nigerianske familier, som 
inviterede deres familier med, så kom 
der nogle kristne syrere til, og gennem 
et samarbejde med en sprogcafé, som 
Dansk Flygtningehjælp står for, har vi 
fået kontakt med flygtningefamilier fra 

Eritrea. Siden er iranske studerende 
også begyndt at komme, forklarer Julie 
Aaboe. Hun har mange erfaringer, som 
hun kan trække på i formidlingen af 
kristendommen til mennesker med en 
anden kulturbaggrund.
Hun har boet i Sydafrika i mange år, 
hendes børns far er fra Nigeria, og så 
har hun en mastergrad i afrikanske 
studier.
- Der er flere ting, som jeg er opmærk-
som på, når jeg forkynder. Jeg ser bare 
børnene og ikke den baggrund, de 
kommer fra. Det er dem, jeg taler til, 
og det er meget bevidst, at jeg gør det 
i børnehøjde. Det er vigtigt, at vi sidder 

Frivillige står for at lave mad, 
og oftest er det en blanding af 
dansk, mellemøstlig og afrikansk 
mad, der bliver lavet. 

sammen og snakker om det. Nogle 
gange leger jeg også budskabet ind i 
dem, mens jeg fortæller, forklarer Julie.

Fleksibilitet frem for konformitet
- Jeg er også opmærksom på, at for-
ældrene sidder og lytter med. Derfor 
bruger jeg også bibelhistorier fra Det 
Gamle Testamente, for det spiller en 
vigtig rolle i en afrikansk sammen-
hæng.
Hun giver lidt af kirkens erfaringer 
videre, hvis der er andre kirker, som vil 
lave en aktivitet for flygtningefamilier.
- Det er vigtigt, at vi som kirke tager 
imod dem med åbne arme. Vi skal ikke 
være konforme og tænke, at en aktivi-
tet kun kan gøres på én måde. Vi skal 
være fleksible og være villige til at ud-
vikle en aktivitet, så flere kulturer kan 
være sammen i det på en god måde. 
Så er det vigtigt, at vi hurtigt får dem 
engageret som frivillige. På den måde 
viser vi, at vi har brug for deres hjælp. 
Der er en værdighed i, at der også er 
brug for dem, forklarer Julie.
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TEMA: FLYGTNINGEBØRN

Der er altid gang i samtalerne, 
når først der bliver serveret.

- Og så tager det bare lang tid at få en 
god kontakt til tværkulturelle familier.

Børnene er så interesserede
Julie har et tæt samarbejde med børne-
medarbejder, Lone Madsen, om Ulveti-
men. Det er tydeligt, at de to nyder at 
være sammen med mennesker med en 
anden kulturel baggrund. Lone har det 
også tæt inde på livet, fordi hun er gift 
med en afrikaner.

- Det er en kæmpe oplevelse og berigel-
se for kirken og mig personligt at lære 
dem at kende. Det er en fantastisk ting 
for en lokal kirke og for folkekirken, at 
vi kan lære nogle nye medborgere at 
kende så godt, som vi er kommet til, 
fortæller Lone.
Hun har en grunderfaring i samspillet 
med børn, der kommer fra andre lande.
- De er så interesseret i alt. Det er lige 
meget, om vi laver kreative ting, leger, 

synger eller fortæller bibelhistorie. 
Børn, der i starten ikke kan sproget, de 
kan sagtens være med. De kan smage 
på maden, eller deltage i sanglege, hvor 
vi laver bevægelser, forklarer Lone.
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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
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FRIVILLIGHED

FLYVENDE KYLLINGER  
OG FLYDENDE ARK
Til repræsentantskabsmødet mødte 
mange kredsbestyrelsesmedlemmer 
op for at støtte demokratiet i deres 
forening. Samtidig kunne de mødes og 
hygge med medarbejdere, landsudvalg 

og andre frivillige. Og selvfølgelig også 
få inspiration til arbejdet. Det var der 
rig lejlighed til på dagen, der blev holdt 
i Vejle 23. april.
I løbet af dagen var der både foredrag 

(se næste side), ny sommerlejrsang 
og indslag med trylleri. Dagen bød 
også på kreative aktiviteter, hvor gode 
idéer blev præsenteret. Se dem her på 
siderne.

Mellem to lag væske
Thomas Bøndergård præsenterede en måde at få 
Noas ark til at flyde mellem to lag væske: Læg en 
perleplade (med loddetin-metaltråd viklet om de 
nederste perler) i et glas med vand (blandet med blå 
frugtfarve). Top glasset op med tændvæske og skru 
låget godt på. Et forsøg kun med voksne.

Kyllingebowling
Sonnich Thacker 
præsenterede kyl-
lingebowling: Fyld 
10 colaflasker halvt 
op med vand, og 
stil dem op som i 
et spil kegler. Det 
sjove er, at kuglen 
er skiftet ud med 
ferske kyllinger. 
Det var der mange, 
der morede sig 
med, og en enkelt 
formåede at få 
strike.



Til landsudvalget blev Kirsten Braüner 
Bækgaard og Flemming Hebsgaard gen-
valgt. Økonomiudvalget er blevet styrket 
med økonomidirektør Jakob Hummelmo-
se Sønderby. Ændringer i vedtægterne 
blev vedtaget – der primært handlede 
om mulighed for repræsentation, hvis 
der lokalt mangler en kredsbestyrelse. I 
årsberetningen blev der især fokuseret 
på den flotte gaveslutspurt i 2021 og 
vigtigheden af at holde gaveniveauet.

Eddikeraket
Frederik Meyer Olesen lavede raketter med halvlitersfla-
sker, korkpropper, eddike og bagepulver. Et udendørs for-
søg, hvor du kan få den komplette opskrift hos Frederik.

Peter i lænker
Rudolf Larsen præsenterede en drillepind: En lang snor 
binder tre klodser sammen. Hvordan den midterste kunne 
komme af, var der mange, der grublede over. Det er en sjov 
aktivitet, der fx kan bruge i forbindelse med at fortælle 
historien om Peters lænker, der faldt (ApG 12). Det virkede 
som en umulighed situation, men for Gud er alt muligt. 
Aktiviteten (og løsningen) kommer til at lægge som video på 
legekasse.dk

Alle konsulenter kommer gerne med gode idéer 
til aktiviteter, der kan bruges i klub og lejr sam-
men med forskellige aldersgrupper. Brug også 
legekasse.dk

Splatkort
Randi Taulborg præsenterede en enkel måde 
at lave flotte kort med bibelvers på. Du skal 
bruge stempelsværte, forstøver med vand, cel-
lofan og akvarelkarton. Man dupper cellofanen 
(påført stempelsværte og vanddråber ovenpå) 
flere gange ned på kartonet. Skriv et bibelvers 
med din flotteste skrift.
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FRIVILLIGHED

Hvert andet år udvider DFS det årlige 
repræsentantskabsmøde med inspira-
tion udefra. Som kredse og klubber, der 
er baseret på frivilligt arbejde, har alle 
en naturlig interesse i, at der altid er 
frivillige nok til klubben, på næste lejr, 
til bestyrelsen eller til et arrangement. 
Derfor var det i år Inge Vahlgren, der 
holdt foredrag om rekruttering og fast-
holdelse af frivillige. Hun har mange 
års professionel erfaring med frivil-
lighed, og her er lidt af hendes pointer 
fra dagen.

Gør opgaverne klare
Det er først og fremmest vigtigt at 
finde ud af, hvad der virker ift. at re-
kruttere nye ledere, og samtidig holde 
for øje at få de eksisterede til at trives i 
opgaven. Ellers kommer der ingen nye, 
og de eksisterende forsvinder lige så 
stille.
Nogle vil gerne engageres i korte, 
afgrænsede opgaver, hvor det er andre, 
der definerer opgaverne. Det er så det, 
denne type frivillige skal spørges om. 
Afgræsningen skal gøres klar, så de 
kan overskue opgaven og ikke brænde 
ud. Mange siger nej til opgaver, alene 
af den grund, at de er usikre på, hvad 
opgaven konkret indebærer. For mange 

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 
GÅR HÅND I HÅND

i dag skal frivilligheden passe ind i 
en travl hverdag, og så er det ekstra 
vigtigt at gøre klart, hvad vi inviterer 
ind til.
Andre kan godt lide det lange, seje 
træk. Her er det vigtigt, at denne type 
frivillige får indflydelse på selv at for-
mulere opgaverne og sætte rammerne. 
Det er meget vigtigt at skelne mellem 
de forskellige typer. Nogle typer vil 
gerne sætte gang i ting, og andre vil 
gerne fastholde og udvikle ting.

Rekruttering og fastholdelse
Inge Vahlgren pointerede, at det klart 
er lettest at rekruttere ansigt til ansigt, 

frem for et opslag i en gruppe eller ud 
i en forsamling. Her er det også vigtigt 
at se og spørge ind til de evner, folk 
har.
Det er fællesskabet, der fastholder de 
frivillige. Så det skal der nurses om. 
Når der først ér en flok frivillige, så skal 
der jævnligt afstemmes forventninger, 
og gerne hver gang der kommer en ny 
leder. Der skal være plads til alle, og til 
alles idéer og input.
Hvis den enkelte klub og bestyrelse har 
styr på opgavepræcisering, forvent-
ningsafstemning og trivsel skal det nok 
gå, også i mange år.



NY INSPIRATION  
TIL ARBEJDET MED FLYGTNINGEBØRN

Tekst: Anette Ingemansen
Foto: Ben Haman

Danmarks Folkekirkelige Søndags-
skoler har lavet et inspirationshæfte 
til alle, som arbejder med at formidle 
evangeliet til flygtningebørn i kirkeligt 
regi. Der har været flygtninge i Dan-
mark i mange år, men emnet er blevet 
aktuelt med krigen Ukraine.
- Vi oplever et behov for, at ledere som 
møder flygtningebørn bliver klædt på 
til at være sammen med dem på en 
god måde. Der er en stor udfordring i 
at være sammen med flygtningebørn 
og deres forældre. Det erfarede vi, da 
vi hjalp med et projekt i Indre Mission 
i Allerød i Nordsjælland, hvor der kom 
familier fra udrejsecentret Sjælsmark, 
fortæller Thomas Kildeholm Jensen, der 
er missionær i Indre Mission i Region 
Øst. Han står bag hæftet sammen med 
tidligere konsulent i Søndagsskolerne, 
Line Hede.
- Flygtningebørn er skønne at være 
sammen med, men nogle af dem bærer 
rundt på mange tunge ting, som kan 

Læs meget mere i inspirationshæftet 
på flygtning.soendagsskoler.dk

være svært for voksne at håndtere. 
Nogle har brug for professionel hjælp, 
og der kan en leder hjælpe med at 
henvise forældrene til et sted, hvor de 
kan få professionel hjælp, forklarer 
Thomas, der giver en lille guide.
- Det er vigtigt, at en leder lytter og 
træder varsomt i forhold til flygtnin-
gebørn med mentalt tunge ting. Ellers 
gælder det om at gå til dem som andre 
børn eller lade børnene selv komme.

Vær mere konsekvent
Thomas berører også udfordringen ved 
den kulturelle barriere.
- Børn fra fx Afrika og Mellemøsten har 
fået en anden opdragelse end danske 
børn. Her gælder det rigtig meget om, 
hvordan vi møder det enkle barn. Der 
skal være nogle tydelige rammer og 
strukturer, og så må vi være mere kon-
sekvente. Flygtningebørn er vant til, at 
troen er en del af deres hverdag, så vi 
skal respektere deres tro. En anden vig-
tig faktor er mad og snacks. Det er med 
til at skabe god ramme for et hyggeligt 
fællesskab, forklarer Thomas.

TEMA: FLYGTNINGEBØRN
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TEMA: FLYGTNINGEBØRN

DET ER VIGTIGT MED EN 
ÅBEN SNAK OM TRO PÅ GUD
Tekst: Anette Ingemansen
Billeder: Privat

Hanne Vig Hansen er tovholder for 
børneteamet, der står for nogle af 
aktiviteterne for flygtningebørn på den 
tværkulturelle sommerlejr på Børkop 
Højskole.
- Vi inddrager temaet for lejren i de 
bibeltimer og aktiviteter, vi laver sam-
men med børnene. Vi synger sange og 

forsøger at lave et program, hvor der 
både er noget stillesiddende og noget 
mere aktivt, fortæller Hanne, der er 22 
år og studerer Diakoni og socialpæda-
gogik.
De har gjort flere erfaringer i samværet 
med flygtningebørnene.
- Det er anderledes at være sammen 
med dem på en lejr end i en klub. Vi har 
dem i kortere tid og lærer dem ikke at 
kende på samme måde som i en klub, 

hvor man er sammen over flere år. Vi 
får en anden kontakt til dem, fordi vi 
går rundt og synger godnatsang for 
børnene. Vi kommer ind på et lidt mere 
privat område, og ser dem som noget 
af det sidste på en dag. Det giver også 
en relation til hele familien, som er en 
styrke, forklarer Hanne.

Internt kristent sprog dur ikke
Hun fremhæver betydningen, at man 
som leder er meget bevidst om, hvor-
dan man forkynder om den kristne tro.
- Børnene kommer med forskellig 
kulturel og religiøs baggrund, og de 
kan sidde med en anden forståelse af 
Gud end det, vi lige tænker. Så når vi 
snakker om Gud, er det vigtigt at være 
tydelig om, hvilken Gud vi snakker om. 
Hvis vi er inde på tilgivelse, kan der 
sidde nogle børn, der har en forståelse 
af, at Gud bliver sur, hvis man gør nogle 
forkerte ting, siger Hanne.
- Så dur det heller ikke, at vi anvender 
et indforstået kristent sprog. Hvis vi 

Både børn og ledere får en oplevelse for livet, 
når de er på tværkulturel lejr i Børkop.



Lejren giver en relation til hele familien, 
og det er en styrke, mener tovholder 
Hanne Vig Hansen.

gør det, får vi ikke alle børn med i snak-
ken. Så skal vi have respekt for og være 
åbne over for, at børn kan have en 
forskellig forståelse af tro. Vi skal prøve 
at åbne op for en snak om, hvad de 
tænker om tro og være opmærksomme 
på at inddrage især de ældre børn og 
lytte til dem, hvis de er uenige.
Hun anbefaler, at børnene får et over-
blik over, hvad der skal ske hver dag på 
lejren.
- Det skaber uro, hvis ikke børnene ved, 
hvad der skal ske. De skal have et tyde-
ligt overblik. Det giver dem en tryghed, 
fortæller Hanne.

Brug fx piktogrammer til at skabe overblik 
– se piktogrammer.soendagsskoler.dk – og 
brug hæftet om Frivilligt arbejde blandt flygt-
ningebørn, som ligger på flygtning.soendags-
skoler.dk
I begyndelsen af maj blev der sendt over 1.000 
hæfter ud til klubber, IM-fællesskaber, KFUM, 
Blå Kors, Oase og flere andre. Der kan stadig 
bestilles hæfter på hjemmesiden.

14  |  15



 

Landets minikonfirmander kan begyn-
de at glæde sig til at blive inviteret til 
minikonfirmand i deres lokale sogne-
kirke. For nu udkommer DFS snart med 
en ny inspirationsbog: På opdagelses-
rejse i kirken – inspiration til undervi-
seren, et frø til minikonfirmanden. 
Ligesom blomsterfrø spirer og gror 
i vores have, sådan er ønsket at se 
Guds ord spire og gro i minikonfirman-
derne. Underviseren bliver den, der 
kan så frøene. Minikonfirmanderne får 
mulighed for at lære kristendommen 
at kende og se, hvilken gave, de får i 

dåben. De kan derefter bære det, der 
er sået, med i deres liv, og Gud sørger 
for væksten. Kendskabet til kirken og 
kristendommen bliver således noget, 
minikonfirmanderne senere i livet kan 
søge tilbage til.

- Vi glæder os til at vores nye materiale 
bliver brugt sammen med minikonfir-
manderne, fortæller Berit Skødt, der 
sidder i DFS’ materialeudvalg. Vi har 
fået en del efterspørgsel efter netop 
sådan et materiale.
Tidligere konsulent i DFS, Lissen M.B. 

Jensen, har sammen med tre kirke- og 
kulturmedarbejdere arbejdet på mate-
rialet gennem længere tid.  

- Vi har netop været ude og spørge en 
del kirke- og kulturarbejdere om hvilke 
emner, der at vigtige at undervise i, 
men selvfølgelig også om, hvad der 
virker til den målgruppe. Ud fra deres 
tilbagemeldinger, har vi sammensat 
et spændende og idéfyldt minikonfir-
mandmateriale, som inddrager mini-
konfirmanderne på forskellige måder, 
og som kan bruges på mange forskel-

Bogen indeholder 12 komplette samlinger til kirke- 
og kulturmedarbejdere, der underviser minikonfir-
mander. Derudover er der relevant baggrundsstof, så 
de kommer godt i gang med undervisningen.

Prisen indeholder en lækker bog og licens til at læse 
bogen online, samt omfattende online hjælpemidler 
til alle samlingerne.

Køb af bogen giver gratis adgang til DFS’ Dukke-
teater- og dramakartotek.

PÅ OPDAGELSESREJSE I KIRKEN

MATERIALER

KIRKE FOR BØRN

Kirkefrø gør det let for dig. Her får du inspiration til alle 

tekster i kirkeårets 1. tekstrække.

Kirkefrø 1 er den første ud af to i Kirke-

frø-serien. Hver bog indeholder inspiration 

til formidling af alle tekster i kirkeåret til 

aldersgruppen 4 år til og med 3. klasse.  

Der er også ideer til de allermindste (0-3 år).

Kirkefrø tager højde for hele barnet. Her er 

masser af ideer til, hvordan alle sanser kom-

mer i spil, når bibelhistorierne formidles i din 

børnekirke - uanset om det er 20 minutter eller 

halvanden time – eller blot Børnenes 5 minutter.

Hver samling har sit eget opslag med en unik 

henvisning til soendagsskoler.dk, hvor du kan 

finde ideer til forskellige formidlingsmetoder, 

lege, aktiviteter, PowerPoint, bibeltegning, 

opgave- og samtaleark, min kirke, ark til ud-

deling til forældre, så der kan snakkes videre 

derhjemme. Osv.

Du kan finde hele Kirkefrø 1 online og down-

loade hver samling som pdf.

Børnene skal høre om Gud i din menighed

– og vi har gjort det let for dig!

- et   frø   til minikonfirmandenInspiration   til underviseren

Kirkefrø er udviklet af Danmarks Folkekirkelige 

Søndagsskoler, som har en lang og sund tradition 

for at inspirere og udruste ledere til at vise børn i 

Danmark, hvem Jesus er.

IS
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99
54

68
-6

-2 12 KOMPLETTE  SAMLINGER

- et   frø   til minikonfirmandenInspiration   til underviseren

- et   frø   til m
inikonfirm
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Inspiration   til underviseren

Se, hvad vi ellers 

laver på 

soendagsskoler.dk



 

lige spændende områder, forklarer 
Berit.

Bogen er bygget om som en opdagel-
sesrejse i kirken, både selve bygningen 
og kirkegården, men også i de forskel-
lige områder i kristendommen med 
samlinger som fx Påsken og Dåben. I 
alt er der 12 samlinger, som man kan 
plukke i og kombinere på kryds og 
tværs ud fra det, der passer lokalt.

Det blev besluttet at lave et materiale, 
efter en anordning trådte i kraft, der 
forpligter alle menighedsråd på at til-
byde minikonfirmandundervisning til 
sognets elever i 3.-4. klasse. Indtil nu 
har der ikke været udgivet et materi-
ale fra den del af kirken, man traditio-
nelt kalder højrefløjen. Ind i denne nye 
virkelighed ønsker DFS at komme med 
et solidt materiale, der på en nutidig 
måde kan hjælpe med at formidle kir-
kens formål, indhold og værdier.

Samlingerne er tænkt som inspira-
tion, hvor man selv vælger stof og den 
vinkel, der passer til ens målgruppe. 
Alle samlinger er opbygget ens og 
indeholder pædagogiske, teologiske 
og didaktiske overvejelser.
- Vi håber, det bliver til stor glæde i 
præsters og kirke- og kulturmedar-
bejderes forberedelse, og især til, når 
det skal videregives til minikonfirman-
derne, slutter Berit.

ANDAGT

I denne tid er mange af os til konfirmationer. Vi hører konfirma-
tionsordene til den enkelte ved alteret og der bliver holdt taler og 
skrevet gode ord til konfirmanden.
Et af de gode ord er Salme 37,5: Overgiv din vej til Herren, stol på 
ham, så griber han ind. 
I forbindelse med mit arbejde som læge stiller jeg ofte spørgsmå-
let: Har du feber? Der kan komme mange forskellige udsagn, og 
ofte viser det sig, at temperaturen ikke er målt – udover med en 
hånd på panden. For at vide, om man har feber, er det forudsæt-
ningen at vide, hvad normaltemperaturen er. Ingen er i tvivl om, at 
39 eller 40 grader er feber, men hvad med 37,8?
Ligesom det er godt at kende menneskets normaltemperatur på 
37,5 grader, således er det godt at kende den kristnes normaltem-
peratur. Det er til at huske, nemlig også 37,5 i Salmernes Bog.
Overgiv din vej til Herren: kom til Gud med alle ting, alt hvad du 
er optaget af og som bekymrer dig. Hav tillid til ham, og han vil 
gribe ind. Vi er ikke lovet, at Gud vil lade tingene gå som vi gerne 
vil, men det er en stor tryghed at vide, at vi kan lægge alt i Guds 
hånd. Han vil råde til bedste for os. Det gælder det, der er svært og 
uoverskueligt, og der hvor vi ikke selv kan se en vej. 
I Johannesevangeliet findes et lignende ord af Jesus: Den, der 
kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort (Joh 6,37).
Må vi sætte vores lid til Gud og hans ord.

Kirsten Braüner Bækgaard
Medlem af landsudvalget

bed for ...
•  at der må komme fred i Ukraine, og at de mange internt fordrevne, 

flygtningene og lederne må møde Gud midt i alt det forfærdelige.
•  at børn, juniorer og ledere må tage godt imod evt. flygtninge i deres 

nærområde.
•  at det nye materiale til minikonfirmander må komme ud og inspirere 

kirkerne til at fortælle om Gud.

HAR DU FEBER?
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?
SPARRINGS

KASSEN

Kære klubledere

Tak for jeres spørgsmål. Jeg kan godt 
forstå jeres udfordring.
Det er vigtigt, at I som ledere er enige 
om klubbens værdier. Tag en for-
ventningsafstemning i ledergruppen, 
hvor den enkelte leder fortæller sine 
holdninger om, hvad børn/juniorer må 
og ikke må.
Det kan nemt gå galt, hvis I ikke har 
fælles afsæt. For jeg kan mene ét, og 
min medleder kan mene noget andet. 
Så bliver der noget udefineret, som vi 
ikke er enige om. Børn er eksperter i 
at mærke voksnes uenigheder. De kan 
blive usikre, og derfor kan det blive 
noget rod.
Jeg har også oplevet børn, der har 
svært ved at tåle en irettesættelse, 
selvom den er sagt på en respektfuld 

måde. Her er det en balance mellem 
at behandle dem som et æg, eller om 
jeg må sige dét højt, som jeg ser. Her 
vælger jeg ofte at gøre det sidste. Det 
betyder i enkelte tilfælde, at barnet 
lægger sig hen i hjørnet og føler sig 
uretfærdig behandlet. I må ikke igno-
rere barnet og dets følelser og udfor-
dringer, men efter aktiviteten skal den 
respektive leder tage en snak med 
barnet. Tal om, hvad det var, barnet 
oplevede. Giv evt. barnet en undskyld-
ning, for vi kan også tage fejl. Det er 
vigtigt, at barnet mærker, at I som 
ledere ikke er ligeglade, men gerne vil 
barnet - selvom I ikke altid kan være 
enige.
Bagefter snakker lederflokken om, 
hvad der gik galt. På den måde får 
I bygget en fælles forståelse for et 
værdisæt op. I vil efterhånden opleve, 

at børnene kan mærke, at I som ledere 
står sammen om at skabe de bedste 
rammer for alle. Det betyder som regel 
også, at der kommer ro på dem, der har 
brug for tydelige rammer.
Det her sker selvfølgelig ikke over en 
enkelt gang. Det tager tid at lægge nye 
rammer i struktur. Giv det derfor en 
chance. Laver I forventningsafstemnin-
gen om klubbens værdisæt, vil I opleve, 
at det bliver til gavn for alle. Hverken 
børn eller ledere fortjener, at det er en 
sur oplevelse at komme i klub. Børn/
juniorer bliver trætte af uro, og de 
voksne er på overarbejde for at skabe 
ro. Så det handler om at vi voksne 
sætter os ned og får lavet nogle fælles 
rammer. Brug fx spørgsmålshæftet på 
vaerdier.soendagsskoler.dk

Guds velsignelse i arbejdet!

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

SPARRINGSKASSEN

Skal vi have rammer eller ej?

Vi har en udfordring. På den ene side har vi 

børn i klubben, som ikke tåler en irettesæt-

telse. På den anden side har vi børn, som 

kræver tydelige rammer. Hvad gør vi?

Mvh. klublederne



Europæisk konference udskudt
Hvert tredje år mødes ledere fra søn-
dagsskoler på tværs af Europa for at 
udveksle de bedste idéer og opbygge 
hinanden i den lutherske tro. Konfe-
rencen har været udskudt på grund af 
corona, men i 2022 er den igen blevet 
udskudt, nu på grund af Ruslands 
invasion af Ukraine. ELSA, Evangelisk-
luthersk søndagsskole-association, 
blev dannet i Danmark efter murens 
fald, og er et arbejde, der har godt fat i 
de tidligere sovjetrepublikker, heri-

ARRANGEMENTER

blandt Ukraine og Hviderusland. Derfor 
udsættelsen til 2023, hvor ELSA efter 
planen mødes en hel uge i Danmark.
En af dagene bliver lørdag 5. august, 
som bliver en åben dag for alle interes-
serede. Her kan klubledere få nye per-
spektiver og få idéer til arbejdet med 
at opbygge rødder og række ud, som er 
konferencens tema. Det bliver gratis at 
deltage. Tilmelding kommer senere på 
elsa.soendagsskoler.dk

er ikke afklaret endnu. De steder, 
der holder Messy Church, kan stadig 
komme i kontakt med de lokale MC-
konsulenter. Se mere om Messy Church 
på messychurch.dk

Messy Church
Indtil vi får uddelegeret 
opgaven med at lede Messy 
Church i Danmark, så har vi sat 
de landsdækkende ting i bero. 
Derfor blev tre inspirationsdage 
udskudt på ubestemt tid, men som 
vi håber at kunne afholde senere. 
Konferencen i januar 2023 bliver i 
stedet holdt 13. januar 2024. 11. marts 
2023 inviterer vi til en Messy Church 
Inspirationseftermiddag. Stederne 

KALENDER
Sommerferien
Se den lokale sommerlejr på
soendagsskoler.dk/kalender

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

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

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

1.-2. oktober
Gospel-kids Festival
Bornholm
gospel-kids.dk

Læs mere på 
soendagsskoler.dk
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KLUBLEDERE KAN 
TAGE TIL ISRAEL
Frivillige og medarbejdere får 2.-9. januar 2023 en 
unik mulighed for at tage på kursus med Ordet og 
Israel. Kursets overordnede formål er at give en 
større forståelse af Bibelens verden ved at give un-
dervisning der, hvor de bibelske beretninger skete. 
Erfaringen viser, at det som leder er nemmere at 
leve sig ind i de fortællingerne, når man selv har væ-
ret på stederne. Det gør formidlingen af de bibelske 
beretninger mere levende.

Se fx bibelske seværdigheder 
ved Genesaret Sø.

Kurset foregår på Det Danske Hus i Poriya ved 
Genesaret Sø og i Joffihuset i Jerusalem. Det giver 
konkrete redskaber og ny inspiration til den opgave, 
ledere står med som formidlere over for børn og 
juniorer.
Undervisning og kursusledelse står Krista Andersen, 
Kirsten Østerby og Ellen Hessellund Mikkelsen samt 
lederparret i Det Danske Hus for. Prisen for hele kur-
set er maks. 5.400 kr. og er inkl. forplejning, overnat-

ning, entreer og transport i Israel, men 
ekskl. flyrejse og rejseforsikring.

Der er ikke sat en tilmeldingsfrist, 
men hvis man er interesseret skal man 
hurtigst muligt sende en mail. Så vil der 
blive kommunikeret direkte til interes-
serede. Maks. 18 ledere kan komme 
med, så det er først til mølle. Tilmelding 
er til ellenhessellund@ordetogisrael.dk 
eller 8698 7912.


