
DU GØR EN FORSKEL
I DFS lever vi af forbøn, frivillighed og gav-
milde givere - og alle de gode historier om 
børn og juniorer, der får en relation til Jesus. 

TAK fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 
og Danmarks børn, uanset om du hjælper via de foldede hæn- 
der, er leder i klub eller på lejr eller sender økonomisk bidrag.
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Søndag
Tak for 
• bønnens gave
• Guds nærvær og hviledagen

Bed for
• gudstjenester i dag, både for børn og voksne
• at Helligånden må gøre Ordet levende for børn og voksne

boen.soendagsskoler.dkStøt arbejdet via MobilePay 88 677 / stoet.soendagsskoler.dk

Lørdag
Tak for 
• livet, gode kår, demokrati og mad på bordet hver dag
• at Jesus kom som verdens frelser

Bed for
• det lokale fællesskab; samværet med naboer og venner
• frivillige, ansatte og bestyrelser i kristne foreninger



Der er brug for dig! Bed for Søndagsskolernes arbejde, bliv frivillig eller støt økonomisk, fx via gavebrev eller MobilePay 88 677.

Mandag
Tak for 
• Guds kærlighed, nåde og omsorg for alle
• vores familie og vores venner og naboer

Bed for
• de steder, der holder klub, møder og lejr i denne uge
• at flere må få lyst til kirke, klub og kristent fællesskab

Som kristne har vi en far, der ønsker en relation med os. 
Han vil gerne høre, og han vil gerne svare. Vi kan altid fortælle ham 
om det, der er svært, det, der er godt og det, vi måske fortryder.

Bibelen er Guds ord til os. Gud taler til mennesket som det allerfør-
ste efter dets skabelse (1 Mos 1,28). Bøn er nævnt i Bibelens næst-
sidste vers (Åb 22,20). I DFS ønsker vi også, at bønnen skal være en 
ramme om alt det, vi gør. Vi ønsker også, at DIT liv må være ram-
met ind af snak med Gud. Må denne folder være en hjælp til det.

Her er nogle bønner fra Bibelen, du selv kan bede
  2 Mos 33,13      1 Sam 2,1-9      1 Krøn 4,10      Sl 3,2-9    
  Sl 51,3-17      Jon 2,3-10      Matt 6,9-13      Fil 1,9-11

Tirsdag
Tak for 
• Bibelen og forkyndelse, vi møder denne uge
• at vi frit må fortælle om Gud i vores land

Bed for
• dem, vi møder på vores vej i dag
• ledelse og økonomi i foreninger, der forkynder evangeliet

Onsdag
Tak for 
• at vi bliver Guds børn i dåben
• at Jesus vil være børn og voksnes ven og bror

Bed for
• kirkens arbejde i Danmark og udlandet
• Danmarks/verdens flygtninge, indvandrere og konvervitter

Torsdag
Tak for 
• tilgivelsen og at Jesus døde og opstod for vor skyld
• håbet om livet på den nye jord

Bed for
• børn i vores familie og vennekreds - og deres tro
• skoler og foreninger, vi er en del af

Fredag
Tak for 
• Helligånden og at han kan forvandle os
• vores kristne fællesskab lokalt og verden over

Bed for
• at Bibelens ord vil påvirke vores liv og hverdag
• hjem, der har problemer eller er ramt af sygdom

BØN ER 
SAMTALE MED GUD


