Pressrelease 2016-09-01

Barntidningen just de’ fyller 10 år
I 10 år har just de’ spridits i hem, kyrkor och skolor.
– Ibland känner man sig som den enda kristna i hela världen. Då känns det skönt
att se att så många i min ålder hör av sig till tidningen. Det säger Vilma, 12 år, en av
just de’:s läsare.
Tidningen fyller en viktig funktion för de kristna barn som har en prenumeration. just
de’ delas även ut till barn i kyrkornas verksamheter.
– Många barnledare hämtar inspiration, tips och idéer i tidningen, säger
chefredaktör Ewa Wymark.
I varje nummer finns en mix anpassad för målgruppen 9–12 år, med
bibelberättelser, vägledare, pyssel, vetenskap, djur, sport och intervjuer.
just de’ används av pedagoger både i kyrkor och skolor. Under många år delade
skolkyrkan i Örnsköldsvik ut tidningen till alla barn i åk 5.
– Vi står upp för barnens rätt att tro, och gör en tidning som kan läsas av alla, säger
Ewa.
Till varje nummer finns en handledning för pedagoger.
– Vi följer läroplanens riktlinjer, och vill uppmuntra alla samfund att använda just
de’ som ett verktyg i kontakten med skolan, säger Ewa.
Den första barnredaktionen skapades av Marina Andersson som då var barnpastor i
Pingst Jönköping. Lilla Redaktionen har sedan dess i olika konstellationer funnits
med som bollplank och även producerat delar av innehållet.
– Vårt mål är att göra en tidning med barn, för barn, säger ansvarig utgivare Marie
Arnfjell.
Redaktionen består av Ewa Wymark, Jeanette Engqvist, Cecilia Imberg, Stina
Jonsson samt Marie och Roger Arnfjell. Tidningen kommer ut i mars, maj, september
och november.
just de’ har som mål att
* stärka barns självbild och självkänsla
* utifrån Barnkonventionen bekräfta barns rätt att ha en egen tro
* vara ett stöd för undervisningen och utifrån skollagens och läroplanens riktlinjer
förmedla Bibelns berättelser och kristen tradition
* locka till läsning, stimulera barns kreativitet och nyfikenhet att lösa problem
* ge vägledning och hjälpa barn att utveckla goda relationer.
För intervju, ytterligare bilder och kontakt:
Ewa Wymark
Marie och Roger Arnfjell
0736-38 29 92
073-381 06 38
ewa@wymark.se
Barntidningens hemsida: www.justde.nu

