Børnesabbatsskolen
I adventisthjem findes der i øjeblikket 400 børn, og det ser ikke ud til, at tilgangen bremses!
Vi holder børnesabbatsskoler, der rammer tre fjerdedele i vist omfang, og som er en vigtig
del af et levende menighedsliv. Der udgives lidt materiale og holdes lejre og stævner, hvor der
er gives en ramme, hvor der er plads til tro.
Dog er der stadig udfordringer – da vi ved, at hovedparten tager stilling til at vælge Jesus til
eller fra i 10‐12‐årsalderen, og vi samtidig ser statistikken over, at hovedparten har forladt
menigheden efter ungdomsårene, kræver det en særlig indsats og en tydelig forandring.
Det er altid givende at arbejde med børn. Og der er et stort potentiale: under bedeugen for
0.‐6. på Vejlefjord forrige uge var det utroligt givende at se, hvordan de fulgte med i
historierne, gerne kom og stillede dybe spørgsmål, og efterspurgte voksenkontakt.
I 2015 var aktiviteterne i afdelingen:
‐ Ét kursus med ideer og materialer til de mindste for børnesabbatsskolelærere.
‐ Besøgt enkelte menigheder, hjulpet én i gang med nyt børnearb.
‐ barn.adventist.dk udveksler nu materialer, der kan printes ud og bruges.
‐ Drift af årsmøde og børnelejr.
‐ Undersøgt og forberedt muligheder for støttemidler.
‐ Afdelingsledermøder.
Bemanding:
‐ Foruden undertegnede er der tre timeansatte:
en oversætter til den løbende produktion,
en kontordame, der forsyner hjemmesiden med
materialer og en lejrassistent.
‐ Og i øvrigt Unionens største skare frivillige, der
trofast driver børnesabbatsskolearbejdet!
‐ Min ansættelsesbrøk er for lav i forhold til det
forventede aktivitetsniveau, og dette har medført, at
andre opgaver har måttet skæres.
Planerne for 2016:
‐ I skrivende stund søges KEHAP‐midler til udvikling og produktion af et blad og en digital
platform, der både er kontaktskabende og giver børnene tidssvarende og tilgængeligt
materiale til støtte i deres åndelige udvikling. Dette ville kunne danne grundlag for en
ansøgning om off. driftstilskud i 2017, og vil være den store satsning i 2016.
‐ Afholde en temadag i samarbejde med familieafd. med undervisning i familiegudstjenester.
‐ Udarbejde en discipelskabsplan i samarbejde med de øvrige afdelinger, der understøtter
børnenes åndelige udvikling hele vejen.
‐ Fortsætte med at lægge ideer på barn.adventist.dk, bl.a. musik.
‐ Besøge vores skoler og skabe en kontakt, der kan bruges til fx børnelejr‐hvervning.
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Efter generalforsamlingen:
‐ Det er vigtigt, at discipelskabsplanen på tværs af afdelingerne tages alvorligt, og der
afsættes ressourcer til at understøtte børnenes udvikling hele vejen.
‐ Det er vigtigt, at vi understøtter den frivillige arbejdskraft i menighederne og udvikler
børnebibelklubberne, så både vores egne børn får lyst til at komme, og der kan komme nye
udadrettede aktiviteter.
‐ Det er vigtigt, at vi udnytter det udadvendte potentiale på vores skoler.
‐ Der er vigtigt, at bladprojektet fortsat understøttes, da vi har brug for at få tidssvarende
materiale i børnenes hænder.
Alt i alt er vi taknemmelige for de muligheder og liv, vi forvalter på Guds vegne. Gryden bliver
holdt stille i kog – men lad os være mere seriøse i understøttelsen af de frivillige timer, der
lægges i børnearbejdet, og lad os udforske en tidssvarende måde at fortælle Bibelens
budskab til børnene på.
Til sidst en lille forvatningstanke:
Hvorfor lader vi ikke de voksne sidde med ti år gammelt
materiale til sabbatsskolen – og så løbende sørge for
løbende at udvikle materiale til de børn, vi har i vores
varetægt, og som skal tage stilling til, om de vil følge Jesus
eller ej?
Og hvad er egentlig vigtigst: Ti voksengudstjenester med
enkelte børnehistorier sat ind – eller ti børnegudstjene‐
ster med enkelte voksenhistorier sat ind?

Med tanke på dem, der lige nu gerne vil lære Jesus at kende, er åbne for at lade ham gøre en
forskel i deres liv, og på sigt skal drive arbejdet videre,
Andreas Müller
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