Kære alle børnemedarbejdere!
Dette nyhedsbrev har især 2 emner:
1. Bestilling af Gracelink lektier og eller intranetadgang til disse.
2. Var det noget for dig at blive koordinator for børnearbejdet (½ tids arbejde)

Gracelink lektierne
Nu er der Gracelink lektier til alle aldersgrupper!
0-3 år: Puslinge
4-6 år: Krudtugler
7-10 år: Opdagere
11-14 år PowerPoint
Hvis du vil vide mere om lektierne kan du læse på vedhæftede reklamefolder.
MEN det er ved at være tid at bestille lektierne til næste år. De koster 80 kr. for lærerhæftet og 70
kr. pr. elevhæfte.
Nu er det imidlertid sådan, at lektierne bliver lagt på hjemmesiden: born.adventist.dk. Hvis du vil se,
hvordan det kommer til at se ud, kan du gå ind på hjemmesiden, under ”intranet” (står øverst på
siden), så kommer du ind hvor kvartalets lektier ligger. Lektierne her for 4. kvartal er lagt ind som
gratis demonstration, for fra næste år kræver det en adgangskode at komme ind til lektierne.
Dansk Bogforlag har lavet følgende tilbud:
2 lærerhæfter + 2 elevhæfter + adgangskode til aldersgruppen koster 300 kr.
Hvis du allerede tidligere har købt min. 2 lærerhæfter til det pågældende kvartal og aldersgruppe,
får du gratis adgangskode.
Efterhånden håber vi også det vil lykkes at få lagt Børnenes Missionshistorier og ”Mit blad” på
hjemmesiden, så den for alvor kan blive et sted man kan hente ressourcer.
Det lille farvekort til Krudtuglernes lektier kan vi ikke få lov at lægge på nettet, så de kan stadig
bestilles, og måske sendes elektronisk.

Koordinator for børnearbejdet
Da jeg i 2008 har passet børnearbejdet ved siden af et fuldtidsarbejde (-jeg kunne ikke få lov at
blive på halv tid), er jeg ved at trænge til afløsning.
Børnearbejdet er spændende, man har stor frihed ift. indsatsområder, som man brænder for, og
størstedelen kan ordnes hjemmefra (stor fordel når man har børn). Da der endnu ikke er fundet en
afløser vil jeg bare nævne det for jer, da jeg ved at rigtig mange af jer brænder for børnearbejdet.
Så føler du, at dette kunne være Guds kald til dig i nogle år, så kontakt Thomas Müller eller mig,
hvis du vil vide mere om, hvad opgaven indebærer.

Andet
Ellers kan jeg fortælle at jeg for 1½ uge siden havde fornøjelsen af at fremvise nogle af DB’s ting
(især Gracelink) på Børnemedarbejderkonferencen i Jelling. Der var over 300, som arbejder med
kristent børnearbejde, så det var superinspirerende. Rigtig mange fik prøvehæfter med hjem.
Kids in Discipleship (du kan google det, hvis du vil læse mere om det), som jeg jo efterhånden har
nævnt mange gange, kører på fuldt tryk i Vejle for tiden. Tænker du på at introducere det i din
menighed, og vil høre dugfriske meldinger om hvordan det er at bruge, så kontakt Gitte, Hanneke
eller en anden fra Vejle.
Hvis I arbejder med noget spændende, som I vil dele med os andre, så lad mig endelig vide om
det!
Må Gud fortsat velsigne arbejdet i din børnebibelklub!
Kærlig hilsen Lotte.

