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DISCIPELSKAB 
FOR 10-13 ÅRIGE

TAG 
TROEN

hjem



SOM FORÆLDRE, DER TROR VI ER ELSKET AF GUD,  
ØNSKER VI AT GØRE ALT, VI KAN, FOR AT HJÆLPE VORES 
BØRN TIL AT MODTAGE DEN SAMME KÆRLIGHED  
GENNEM ET FORHOLD TIL GUD, SOM LEDER TIL ET 
ÅNDSFYLDT LIV I TJENESTE OG TRO.

Spørgsmålet er, hvordan gør vi det? Forskning viser, at vi 
ikke kan uddelegere den vigtige opgave at lede vores børn 
henimod at blive disciple af Jesus til andre. Selv i denne 
alder, hvor vores børn begynder at blive mere selvstændige, 
kommer den største indflydelse i deres liv fra dig, som 
forælder.

Denne folder er en kort guide og idebank til dig som forælder 
om, hvordan du kan vejlede dit barn mens det nærmer sig 
teenageårene og møder en mangfoldighed af kulturer og  
meninger. På dette tidspunkt i deres liv oplever de en større 
grad af selvstændighed. Det kan være svært, og de har brug 
for din hjælp til at styre sikker igennem de år, og samtidig 
skal de prøve at finde mening med deres tro. Her er nogle 
enkle mål og idéer, som kan være en hjælp, når du og dit 
barn møder de udfordringer, som denne fase af deres  
udvikling kan give.



For de fleste unge mennesker sker dåben sidst i deres teenageår, 
men forskningen viser, at deres verdensbillede, der leder op til 
den beslutning oftest er på plads omkring de 13 år. 

Når dit barn taler om, at det gerne vil døbes og følge Jesus, så 
bekræft dem i den beslutning.

Fortæl dem historien om, hvordan du blev kristen, din dåb 
eller hvordan du blev en Jesu discipel og integrerer din tro i din 
hverdag. 

TAL OM  
DÅB OG OM 
AT FØLGE  
JESUS

FEM MÅL 
FOR FORÆLDRE TIL 10-13 ÅRIGE 
SAMMEN MED NOGLE PRAKTISKE RÅD:









Venner bliver vigtigere og vigtigere i den alder, så tag initiativ til 
at invitere kirkevenner hjem i weekenden.

Tag nogle snakke omkring venskaber og vigtigheden af at vælge 
gode venner og selv være en god ven.

Begynd en junior/tween-gruppe i kirken, hvor de kan mødes og 
have det sjovt, lave bibelstudium og involvere sig i velgørende 
arbejde.

Hjælp dit barn til at have tid alene med Gud. Hjælp med at sætte 
tid af til det og fremskaffe alderssvarende ressourcer (Bibel, 
notesbog, bibelklub-materiale etc).

Lad dit barn se, at du også har tid alene med Gud.

Skab gode familietraditioner – som familieandagt og sabbatsak-
tiviteter sammen, så I understøtter dets tro og kristne identitet.

Vis dit barn, at deres åndelige oplæring er vigtig for dig ved at 
tage dem til bibelklub og andre alderssvarende kirkeaktiviteter.

Tal med menighedens ledere om, hvordan dit barn kan blive 
involveret i menighedens arbejde.

Læs og fortæl dem historier fra Bibelen og del, hvad de historier 
betyder for dig.

Snak med dine børn om, hvordan de bibelske værdier og  
doktriner hjælper dig til at træffe valg i hverdagen.

OPFORDR 
DEM TIL  
AT BRUGE  
TID MED  
KRISTNE 
VENNER

HJÆLP DIT 
BARN TIL AT 
UDVIKLE ET 
PERSONLIGT 
FORHOLD  
TIL GUD





















INVOLVER 
DIT BARN I 
KIRKEN

UDVIKL EN 
DYBERE FOR- 
STÅELSE AF 
BIBELHISTO-
RIERNE OG 
DEN BIBEL-
SKE LÆRE



RESSOURCER:

Gracelink:
Powerpoint (11-14 år) elevhæfter*. Interaktive bibelhistorier, hvor du også kan finde  
andagtsidéer til hele ugen, der passer til historien. 

Studiemateriale:
Kend Kristus: Bibelstudiemateriale, der gennemgår Adventistkirkens tro og lære.
Kids in Discipleship: En god måde for hele familien at være sammen om bibelstudier på.

Bibler:
Barnet kan læse i sin egen bibel – enten den autoriserede eller  
Bibelen på hverdagsdansk.

Andre kristne bøger:
• danskbogforlag.dk
• bibelselskabet.dk

Familieandagt:
100 kreative børneandagter*, af Karen Holford. 
Bordkort*, 80 samtalestartere til brug rundt om middagsbordet.
Mannakorn*.

Musik:
Søg på din digitale musikudbyder (Spotify e.l.).
Hjælp med at lave barnets egen spilleliste med kristen musik eller til sabbatten.

Film:
Skabelsen – jorden er et vidne: youtube.com/watch?v=kCLqxk_Yr3c

Spil:
Heroes the game – til smartphone.

Til forældrene:
10 Christian Values Every Kid Should Know, af Donna J. Habernicht.

*Købes hos danskbogforlag.dk

• lohse.dk
• scandinavia.as

• eksistensen.dk
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EN VELSIGNELSE DU KAN 
SIGE OVER DIT BARN:

Herren velsigne dig og bevare dig, (barnets navn),
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig,
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

4. MOS 6,24-26

Udarbejdet og produceret af Syvende Dags Adventistkirkens familieafdelinger i 
de nordiske lande, 2017. Se mere på sabus.dk




