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SOM FORÆLDRE, DER TROR VI ER ELSKET AF GUD,  
ØNSKER VI AT GØRE ALT, VI KAN, FOR AT HJÆLPE 
VORES BØRN TIL AT ERFARE DEN SAMME KÆRLIGHED. 
EN KÆRLIGHED, DER LEDER TIL EN RELATION MED GUD 
OG FØRER TIL ET RIGT ÅNDELIGT LIV.

Spørgsmålet er, hvordan gør vi det? Forskning viser, at vi ikke 
kan uddelegere den vigtige opgave med at lede vores børn  
til at blive Jesus’ disciple til andre. Den vigtigste indflydelse 
i vores børns trosudvikling er gennem os som forældre. Med 
andre ord – vi bliver nødt til at tage troen hjem.

Denne folder er en kort guide og idébank til, hvordan du 
kan dele din tro med dit lille barn i de vigtige år fra fødsel 
til 3 års-alderen. Vi håber, at disse ideer kan blive et godt 
udgangspunkt for dig og din familie til at udvikle jeres tro 
sammen derhjemme.



Tag tid hver dag til at lege med dit barn. Vær ikke for stresset. 
Smil, slap af og nyd tiden I har sammen. Din babys oplevelse 
nu vil forme deres billede af Gud i fremtiden og deres evne til at 
have en åben og tillidsfuld relation til Gud.

Pas på dine egne relationer. Hvis du er gift, så tag tid sammen 
hver uge til at holde liv i jeres forhold og intimitet. Hvis du er  
enlig forælder, så vær bevidst om at pleje dine relationer til  
andre voksne. Det vil have en positiv virkning på det kærlige 
miljø, dit lille barn oplever og vokser op i.

Vær bevidst om at begynde nogle gode familietraditioner 
allerede nu. Måske tror du ikke, at dit lille barn lægger mærke til 
det, men det gør det. Byd sabbatten velkommen ved at tænde 
lys, synge og læse en børneandagtsbog. Andre traditioner kan 
komme ud af jul, fødselsdage, påske.

HJÆLP DIT 
BARN TIL AT 
VIDE, AT DET 
ER ELSKET 
AF GUD

FIRE MÅL 
FOR FORÆLDRE I TROSUDVIKLINGEN AF BØRN 0-3 ÅR,  
SAMMEN MED NOGLE PRAKTISKE RÅD:









Din baby er ikke for ung til at begynde at komme i kirke.  
Jo tidligere I begynder den rutine, des bedre. Dit barn vil nyde  
at komme i bibelklub og menigheden vil elske at se dit barn. 

Du føler dig sikkert træt som forælder, og det er fristende at  
blive hjemme og slappe af. Men vi har alle brug for at være i et 
trosfællesskab, og de fleste gange vil du være glad for, at du 
gjorde den ekstra indsats og kom afsted. 

Overvej at få dit barn velsignet i menigheden. Kontakt din lokale 
præst for at arrangere en særlig begivenhed, hvor I siger tak for 
og velsigner barnet.

Der er mange gode historiebøger for børn, men den største af 
dem alle er nok Bibelen. Begynd med at læse historier fra en  
børnebibel og åndelige godnathistorier så tidligt som muligt. 
På den måde skaber I nogle gode stunder sammen, og lægger 
samtidig et godt fundament for den senere trosudvikling.

Babyer og småbørn elsker sang og musik. Invester i god kristen 
musik for småbørn – de vil elske det.

Syng sange for dit barn. Husk, at de er helt vilde med at høre netop 
din stemme! Derudover vil det lære dem selv at prise Gud aktivt.

Husk at bede med og for dit barn. Kom ind i en rutine hvor I beder 
før sengetid og ved begyndelsen af dagen. Sig en velsignelse 
over dit barn mens det sover, eller inden det falder i søvn. Hvis 
muligt, så bed sammen som forælder og barn.

HJÆLP DIT 
BARN TIL 
AT FØLE SIG 
VELKOMMEN 
I ET MENIG-
HEDSFÆLLES- 
SKAB

HJÆLP DIT 
BARN TIL AT 
KENDE BIBEL-
HISTORIERNE

HJÆLP DIT 
BARN TIL AT 
PRISE GUD

















RESSOURCER:

Gracelink:

Puslinge (0-4 år) elevhæfter*. Indeholder basishistorier fra Bibelen, og hver historie repeteres  

4 uger i træk i bibelklubben. I bibelklubben vil barnet genkende historien hjemmefra. 

Børnebibler:

Hold godt øje med, hvad der er aktuelt lige nu for aldersgruppen hos

• danskbogforlag.dk

• bibelselskabet.dk

• lohse.dk

• scandinavia.as

• eksistensen.dk

Der er mange bøger med bibelhistorier til de helt små med stive sider og løft-en-flap og 

andre aktiviteter.

Familieandagtsbøger:

100 kreative børneandagter*, af Karen Holford.

Musik:

66 sabbatsskolesange* (mest så du selv kan lære sangene og synge for dit barn).

Søg på din digitale musikudbyder (Spotify e.l.).

*Købes hos danskbogforlag.dk



EN VELSIGNELSE DU KAN 
SIGE OVER DIT BARN:

Herren bevare dig, (barnets navn), mod alt ondt,
han bevare dit liv. Herren bevare din udgang og din indgang
fra nu af og til evig tid. 
Amen.
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