
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

• DFS-konsulenter dækker hele Danmark

• Gejst, højt humør og fællesskab

• Messy Church

• Gospel-kids er sang, bevægelse og livsglæde

• Evigglad - den rullende søndagsskole

• Godly Play

LÆS BL.A. OM:

Giv det største
til de mindste
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I Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) ser vi 
det som vores største og fornemste opgave at bidrage 
til udvikle ledere, der kan videregive glæden ved det 
kristne budskab til børnene. Børnene skal vide, at Jesus 
elsker dem. Og de skal have mulighed for at høre de 
mange spændende historier fra Bibelen og blive oplært 
i den kristne tro - uanset hvilke vilkår de kommer fra.

For at kunne inspirere og udruste folkekirkens mange frivillige 

og professionelle ledere til denne opgave, har vi i DFS opbygget 

et stærkt netværk af konsulenter og udviklet en række tilbud: 

legestuer, klubber, søndagsskoler, lejre, blade, inspirationsbøger, 

etc. Der sker en masse over hele landet hver eneste dag - og det 

er det, vi gerne vil fortælle dig mere om i denne brochure. 

Brug den som et overblik over alle de tilbud, der står til din rådig-

hed. Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål eller vil snakke om 

aktuelle udfordringer og muligheder.

Når det handler om klub eller kirke for børn, så er vores 

konsulenter rundt om i Danmark mere end klar til at 

hjælpe med ledersparring, materialer, hoppeborg, 

kurser – eller noget helt femte!

Du ringer bare 8227 1214 eller sender en 

mail til kontakt@soendagsskoler.dk

Vi ønsker at inspirere til, 
at børn i Danmark skal 
høre om Gud!

Læs mere på www.hedemoelle.dk

Hedemølle har givet mig 
venner, der holder af mig, 
som jeg er!

Christine Vium Larsen,
elev 15-17

På Hedemølle er der plads til den fagligt meget dyg-
tige, den kreative, den sportslige, den musiske og 
mange flere – der er bredde og højde i tilbuddene!
Det har været det hele værd – hver en krone og 
hver en kilometer!

Henriette og Bo Søndergaard, 
elevforældre

EN UNIK MULIGHED!
kristent grundlag  •  nye venner  •  højt fagligt niveau  •  støtteundervisning  

fælles udlandstur og skitur til Østrig  •  sport, musik, drama og krea 
bred valgfagsvifte (ca. 50 valgfag)  •  sund og lækker mad

Følg os på
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Den kontinuerlige kontakt og dialog med lederne er 
kernen i landsarbejdet. Det er her visionerne udvikles, 
tingene udføres og fremtiden skabes.

”Vi gør det let for dig!”
Under dette motto udfører vores konsulenter et stort og enga-

geret arbejde for at støtte, opmuntre og inspirere ledere til at 

formidle Jesus til børnene: i klubber og legestuer, på lejre og 

bibelcampings - hvor som helst og når som helst. De brænder 

for opgaven med at skabe optimale rammer for formidlingen og 

medvirke til at udvikle gode rollemodeller.

Bred og farverig palet
Selv om konsulenterne har forskellige kompetencer 

og fokusområder, dækker de alle en meget bred palet. 

Du kan bl.a. trække på deres store viden og erfaring, 

når det drejer sig om:

• Fremstød for jeres klub

• Råd og vejledning

• Vejledning i DFS’ materialer

• Afholdelse af fx klubeftermiddage eller lokale ledermøder

• Hjælp til opstart af nyt børne- eller juniorarbejde

• Familiegudstjenester og fællesarrangementer

• Undervisning i forskellige emner

• Rådgivning om lederuddannelse og ledersparring

DFS-konsulenter  
dækker hele Danmark

Hold dig ikke tilbage 
- spørg din konsulent om det, 

du har brug for!

Hver konsulent har sit geografiske arbejdsområde

DFS har inddelt landet i kredse, der hver især tilbyder et hav af forskellige 

aktiviteter. Fælles for de fleste er dog, at de står for sommerlejre, weekendlejre, 

juniorevents, aktivitetsdage og kurser for frivillige ledere. 

Vores konsulenter er strategisk spredt ud 

over hele landet for bedst muligt at kunne 

facilitere dette arbejde. 

Du kan se alle vores konsulenters 

og fritidskonsulenters profiler og 

kontaktoplysninger på 

konsulenter.soendagsskoler.dk

Oversigten over de enkelte kredse finder du på: 

dfskreds.dk, hvor der også er links til de kredse, 

der har egen hjemmeside.

Vælg det rette tilbud:

Legestuen er for de mindste børn – fra 0 til 3 år.

Søndagsskolen og Børneklubben er for børn i alderen 4 til 9 år.

Juniorklubben er for børn i alderen 9 til 13 år.

Messy Church er for singler, ældre og familier med eller uden børn - alle!

Gospel-kids er for børn i alderen 8 til 14 år 

– men der kan være forskel fra gruppe til gruppe.

Lejre er for alle børn - JuniorSportsCamp specielt for sportsglade juniorer

Vil du finde en klub er du altid velkommen 

til at kontakte vores landskontor på 

kontakt@soendagsskoler.dk eller 8227 1216

Legestue, børneklub, juniorklub …

- valget er dit, og det er frit!

DFS tilbyder en lang række aktiviteter for børn i forskellige aldre over hele landet. 

Alle er velkomne – såvel børn som voksne frivillige. På listen herunder kan du se 

de tilbud, der er mest udbredte og findes i stort set alle vores kredse.
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BØGER

Legestue og bibelfortælling
Indeholder 86 vejledninger til bibelfortællinger med kreative og 

pædagogiske idéer til alle sanser. Vejledningerne er inddelt efter 

en toårig periode for børn 1-4 år, hvor højtiderne danner den 

grundlæggende ramme.

Børnefrø
En gennemarbejdet serie af inspirationsbøger til ledere, som hver 

indeholder 43 komplette samlinger for børn fra 4 år til 3. kl.  – nok 

til et helt år. Som leder kommer du godt rundt i hele Bibelen og 

følger samtidig kirkeårets højtider. Sammen med bøgerne får du 

hele Børnefrø digitalt – og til hver samling følger et T-nummer, 

hvor du via hjemmesiden kan finde mange flere idéer til formid-

lingen af den udvalgte tekst.

leder.soendagsskoler.dk

Juniorfrø
Juniorfrø er også komplette samlinger til et helt år, blot for mål-

gruppen juniorer (4.- 6. klasse). Samlingerne er opbygget ud fra 

aktiviteter, og til hvert aktivitets-emne, fx bowling, pige/dreng, 

naturen osv., er der udvalgt fire bibeltekster. Du kommer godt 

rundt i hele Bibelen og følger højtiderne.

Her medfølger også adgang til en digital version samt T-numre til 

hver samling med masser af ekstra formidlings-idéer.

leder.soendagsskoler.dk

Kirkefrø
Et gennemarbejdet inspirationsmateriale bestående af to bøger 

(til 1. og 2. tekstrække), som hver indeholder komplette samlinger 

til præster, kirke- og kulturmedarbejdere og andre, der vil formid-

le kirkeårets tekster. Kirkefrø tager højde for hele barnet, og der 

er utallige idéer til, hvordan alle sanser kommer i spil når bibelhi-

storierne formidles i din børnekirke, uanset om det er 20 minutter 

eller 1½ time – eller Børnenes 5 minutter.

Kirkefrø er målrettet børn fra 4 år til og med 3. kl. Derudover er 

der idéer til, hvordan teksterne formidles for de 0-3-årige.

Sammen med bøgerne får du hele Kirkefrø digitalt samt T-numre 

til masser af online inspiration og formidlings-idéer.

kirkefrø.dk

Syng med
Sangbog til alle børn, der elsker at synge.

BLADE

Superfrø
Et supersejt og lækkert børneblad – fyldt med sjove opgaver, hyg-

gelige fortællinger, konkurrencer, vitser og alt muligt spændende. 

Udkommer otte gange årligt.

superfroe.soendagsskoler.dk

Små skridt
DFS’ venneblad for frivillige, givere og andre med information om, 

hvad der sker i DFS: glimt fra forskellige klubber, fokus på aktuelle 

temaer, præsentation af materialer, bøger, idéer m.m. Udkommer 

fire gange om året og er gratis.
 

smaaskridt.soendagsskoler.dk

LEGEKASSE.DK
Gratis hjemmeside med konkrete og kreative idéer og inspiration 

til alle, der er sammen med børn.

Har du brug for lege, løb eller aktiviteter, så er det legekasse.dk, 

du skal besøge! Her er over 600 forskellige emner – lige til at gå til 

med vejledning og det hele – og du kan søge på kategorier, fx jul 

eller løb med bibelske temaer. 

Find også legekasse.dk på Facebook og få løbende ny inspiration 

til klub, kirke, lejr – eller bare derhjemme sammen med børn og 

børnebørn.

Derudover henviser vi til en lang række 
bøger, præmieidéer, cd’er, etc. 

– se materialer.soendagsskoler.dk

Hvert år afholder DFS en række lejre, hvor børnene kan 
fordybe sig i udvalgte emner og nyde det givende fæl-
lesskab med andre. Der er tilbud til forskellige alders-
grupper – og du er hermed inviteret!

JuniorSportsCamp – for de 10-14 årige
JuniorSportsCamp byder på en uges sportsferie med frække finter 

og fantastisk fællesskab. Du får en masse fede sports- og lejrople-

velser samtidig med at du smager på efterskolelivet i de helt rigtige 

omgivelser. 
 

sport.soendagsskoler.dk

Lejr – for børn og juniorer
Den fedeste måde at opleve alt det bedste ved sommeren: leg, 

underholdning, badning, sure tæer, mad på bål og bibelhistorier. 

Med sjove og friske ledere, som kan finde på lidt af hvert, og som 

glæder sig til at holde ferie sammen med en flok skønne børn.

 
Bibelcamping – for alle uanset alder
Skøn og afslappet familieferie i det fri med leg, fællesskab og 

aktiviteter – herunder en daglig sammenkomst, hvor vi synger og 

hører bibelhistorier mv. 

Bibelcamping afholdes i sommerferien – du og din familie kan 

være med i det antal dage, der passer jer – se mere på: 

bibelcamp.dk

Du kan få ledervejledninger og hæfter til børn og juniorer på 

bibelcamping.soendagsskoler.dk

LEJRE/CAMPS

Gejst, højt humør 
og fællesskab

Masser af inspiration til leg og undervisning

I skolernes sommerferie er der rigtig mange lejre 
– og en del kredse afholder også lejre i weeken-

der og skoleferier på andre tider af året.

Du kan få ledervejledninger og hæfter til børn 
og juniorer på sommerlejr.soendagsskoler.dk

Tlf.  74 74 36 52
Mail  lme@lme.dk
Web  www.lme.dk

Giv det største til de mindste
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Messy Church – hvor alle 
aldre kan opleve 
Jesus sammen
Messy Church er en kreativ og involverende gudstje-
nesteform, der inviterer alle mennesker til fællesskab 
med Jesus. Kom som du er til et rummende fællesskab 
med fire grundsten: Drop-in, aktiviteter, bibelhistorie 
og fællesspisning.

Gode oplevelser for alle
Når mange mennesker er sammen, er der mange forskellige be-

hov, der skal tages hensyn til. Johan på 2 der konstant er overalt, 

Lise på 12 som mest har lyst til at sende sms, Matthias på 10 der 

kun vil spille fodbold, mor eller far som har haft en hård dag på 

arbejdet, hr. Svendsen på 50 som gerne vil skille en vaskemaski-

ne ad og frk. Olsen som strikker kludetæpper til Moder Teresa. 

Messy Church kan rumme dem alle. Med de mange forskellige 

elementer i en Messy Church samling er der noget for enhver - 

også dem, der ikke er så vant med at komme i en kirke. Koncep-

tet har hurtigt spredt sig til tusindvis af kirker i næsten 20 lande, 

og DFS fik det til Danmark i 2010. Siden har vi udviklet det danske 

materiale helt fra bunden. 

Startkassen gør det nemt at komme i gang
Vi har tryllet og snydt lidt, så det er blevet virkelig nemt for dig at 

sammensætte gode arrangementer. Startkassen er en værktøjs-

kasse med alt, hvad du skal bruge for at opstarte Messy Church 

i din kirke. Den indeholder en Info-mappe, 20 små mapper til 20 

MC-samlinger og en USB-pind med sangtekster, illustrationer, 

indbydelser, plakater og meget mere. Hver mappe indeholder 

pap-kort med Drop-in, Aktiviteter, Bibelhistorie og Spisning.

På hjemmesiden kan du få smagsprøver på Idébanken og Spørgs-

målskassen, se hvor Messy Church allerede findes i 

Danmark eller tilmelde dig næste Inspirationsdag.

messychurch.dk

Gospel-kids er sang, 
bevægelse og livsglæde
Der er i dag omkring 25 Gospel-kids grupper rundt 
omkring i hele landet, Gospel-kids Festival tre steder 
og en god håndfuld Gospel-kids cd’er i butikkerne. Og 
der er meget mere på vej. Gospel-kids er en succes med 
vokseværk.

Glæden og sangen i centrum
Gospel-kids giver børn mulighed for at udtrykke glæde gennem 

bevægelse og sang – og derigennem formidle evangeliet om Jesus 

Kristus for børn og juniorer.

Al vores samvær med børnene, både i lokale kor 
og til festivalerne, bygger på følgende værdier:

• Musik er en gave, som vi kan bruge til at lovsynge til Gud 
 og fortælle andre om ham. 

• Børn lærer bedst ved at bruge HELE kroppen og alle sanserne.

• Børn lærer mest i en behagelig atmosfære, hvor det er sjovt 
 at være med.

• Børn er umiddelbare - også i deres tro på Gud, og deres tanker  
 er lige så vigtige som de voksnes.

• Børn har brug for ægte og troværdige voksne, når de skal lære  
 om Gud og vokse i troen.

• Børn har brug for venskaber, og det hjælper vi dem med.

Som en hjælp til korarbejdet udgiver vi cd’er, inspirationshæf-

ter, koreografi-videoer, etc. Du er som altid velkommen til at 

kontakte en af vores konsulenter, hvis du ønsker at vide mere om 

Gospel-kids eller om at starte et kor.

         gospel-kids.dk

Skrødstrup Efterskole
Skrødstrupvej 26
9550 Mariager
Tlf: 98 55 01 44
skrodstrup@mail.tele.dk
www.skrodstrup.dk

• Solidt kristent fællesskab

• Et sikkert alternativ

• Stærk faglig profil
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Udforsk dit potentiale...
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Støt DFS

Forbøn
Vores arbejde i DFS er afhængigt af forbøn. Vi vil opfordre enhver 

til at bede for arbejdet med at give det største til de mindste – for 

lokalt arbejde, landsarbejdet og børn i Danmark.

Du kan også blive forbeder i vores bønnenetværk. 

Læs mere om bønnenetværket på hjemmesiden.

boen.soendagsskoler.dk

Bliv frivillig
Uden frivillige ledere ville der ikke være noget, der hed DFS. Der-

for vil vi gerne hylde frivilligheden og passe godt på vores frivillige 

ledere, så det at være med i DFS opleves sjovt og nemt. Det er 

især det, konsulenterne er ansat til. Og derfor har vi gjort det let 

med gode materialer i DFS, som lederne kan bruge, så de ikke 

selv skal finde på hver gang.

Giv en fast gave til DFS
Du kan også oprette en gaveaftale med DFS. Flere faste givere gør 

det enklere at budgettere, så vi ved, hvor mange penge vi har at 

give Jesus til børnene for. Gaver til DFS giver ret til fradrag.

Opret testamente 
Hvis du ønsker at støtte Jesus til børnene ved at betænke DFS, er 

det et juridisk krav, at du opretter et testamente. Et testamente 

kan skrives af dig selv eller en advokat.  

Du kan også få hjælp af DFS!

Mange børn i Danmark hører aldrig om Jesus. Andre børn ønsker et sted, hvor de kan lære ham bedre at kende. 
Derfor er DFS er sat i verden! Der er mange måder at støtte os, og det er helt op til dig, hvordan du vil gøre det.
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Få ny inspiration – og dygtiggør dig sammen med 

andre DFS afholder desuden forskellige kurser og 

konferencer, så du kan dygtiggøre dig og netværke med 

andre, der brænder for at give det største til de mindste.

Følg det aktuelle udbud på soendagsskoler.dk.

Godly Play
 
Plads til fortælling og eftertanke

Godly Play er en unik religionspædagogisk metode. Det er en ene-

stående måde at fortælle bibelhistorie på, hvor der på en enkel og 

opmærksomhedsskabende måde gives rum for både fortællingen 

og for tilhørerens egen reaktion og eftertanke. Den kreative og an-

erkendende tilgang til kristen formidling er i højsædet, da tilhøreren 

ikke blot er modtager, men også deltager i den samtale, som Godly 

Play skaber rum for.

Godly Play inviterer tilhøreren til respektfuldt at træde ind i histori-

en, hvor der skabes forbindelse til personlige erfaringer. Godly Play 

tager den legende tilgang til livet og undervisningen alvorligt, så det 

samtidig både er kreativt og sjovt – vigtigt og alvorligt!

På et kursus i Godly Play får du en række enkle og brugbare redska-

ber til formidlingen og efterfølgende kan du trække inspiration og 

ressourcer til arbejdet fra vores hjemmeside, hvor du får adgang.

Undervisningen er tilrettelagt, så der veksles mellem teori, teologi, 

praktiske øvelser, gruppearbejde og spørgsmål.

godlyplay.dk

Evigglad
 
- den rullende søndagsskole

Evigglad 1 er et mobilt tilbud til steder i Danmark, hvor der 

endnu ikke er oprettet en klub. Vi kommer med bil og vogn og 

stiller op med hoppeborg, dukketeater og sjove legeredska-

ber - og så er der klub! Evigglad kan også være med til at lave 

et arrangement i forbindelse med klubstart, byfest, kirkedage 

eller åbent-hus arrangementer.

Du kan også booke Evigglad 2 med eller uden konsulent. Spil og 

legetøj kan lejes separat, fx en stor forhindringsbane, hockey-spil, 

grill, stylter, flødebolle-maskine eller oppustelig fodboldbane. 

Forskellige steder i landet står der DFS-trailere pakket med 

en ordentlig bunke spændende aktiviteter, der bare venter 

på at komme ud og gøre børn glade. Sådan en trailer kalder vi 

Mini-Evigglad.

Se hjemmesiden for at høre mere om mulighederne med 

Evigglad. Her er også kontaktinfo.

evigglad.soendagsskoler.dk
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DFS … 
• er en selvstændig forening i den danske folkekirke

• er frivilligt og professionelt lokalt arbejde i legestuer, 
 søndagsskoler, børne- og juniorklubber, lejre, Gospel-kids  
 grupper og Messy Church

• støtter, inspirerer og udruster ledere i kirkeligt 
 børnearbejde

• ledes af et landsudvalg med kredsbestyrelser og foreninger  
 fordelt over hele landet 
 

 
DFS ønsker …
• at fortælle ALLE børn og juniorer om Jesus, 
 uanset baggrund og kendskab til Bibelens budskab

• at arbejde ud fra Bibelen og den evangelisk-lutherske 
 folkekirkes bekendelsesskrifter

• at møde hvert enkelt barn midt i dets hverdag

• at give børn gode, sociale og trygge rammer at udfolde sig i 

• at støtte det lokale børnearbejde og være en hjælp for 
 lederne i det daglige.

Hvem er vi?
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ønsker at 

inspirere til, at børn i Danmark skal høre om Gud. 

Vi ønsker at inspirere og udruste dem, der vil ”give 

det største til de mindste”. 

Derfor - når emnet er ”Børn og Gud” – eller ”Kirke 

for børn” så er DFS organisationen, der kan hjælpe!
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Kontakt:

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

Korskærvej 25, 7000 Fredericia

Tlf: 8227 1216

CVR: 2580 1792 · Bank: 7170 – 2257453

MobilePay: 3050 4054

Mail: kontakt@soendagsskoler.dk

Hør nærmere om vores
on demand magasin koncept
Kontakt IT-chef Bo Christensen på 2566 5612 eller på mail bo@jto.dk

Essen 22 • 6000 Kolding
Tlf. 7637 6000

jto@jto.dk • www.jto.dk

Tryghed giver frihed
Bolig, parforhold, familie og egen virksomhed
– vi tager hånd om situationen

Kontakt os uforpligtende
– det koster ikke noget at spørge

Telefon 70 15 15 32   |   info@trolle-law.dk   |   www.trolle-law.dk

FREDERICIA | KOLDING | MIDDELFART | VEJLE 

Giv det største til de mindste


