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MANGE TROR, AT FORÆLDRE HAR EN BEGRÆNSET  
INDFLYDELSE PÅ TEENAGERE, NU HVOR VENNER OG 
MEDIER BLIVER EN STØRRE DEL AF DERES LIV. MEN  
DET ER IKKE TILFÆLDET. FOR FORÆLDRENE ER STADIG 
DEN STØRSTE INDFLYDELSE I EN TEENAGERS LIV.  
SOM FORÆLDRE, DER TROR AT VI ER ELSKET AF GUD,  
ØNSKER VI AT GØRE ALT, HVAD VI KAN FOR AT HJÆLPE 
VORES TEENAGERE TIL AT MODTAGE DEN SAMME  
KÆRLIGHED, GENNEM ET FORHOLD MED GUD, SOM  
LEDER DEM TIL ET ÅNDSFYLDT LIV I TJENESTE OG TRO. 

I en tid, hvor vores børn skal navigere gennem mange 
forandringer i deres hjerne og krop, så har de brug for vores 
hjælp til at lede dem. Det er også tilfældet i den åndelige 
dimension, hvor de begynder at stille dybe spørgsmål om, 
hvem de er, hvor de hører til og hvilken rolle der er til dem  
i verden omkring dem.

Denne folder er en kort guide og en idébank til jer som 
forældre, til, hvordan I kan være mentorer for jeres teenager, 
idet de udvikler og møder en mangfoldighed af værdier og 
kulturelle stemmer. Denne liste er på ingen måde udtøm-
mende, men vi håber, den kan hjælpe dig med at få nogle 
enkle idéer, der er brugbare, når du og din teenager møder 
de udfordringer, denne udviklingsfase byder på.



Accepter, at de træffer deres egne beslutninger om, hvordan de 
vil leve deres tro ud. Det vigtigste er, at de har tænkt over det. Så 
bliv ved med at have samtaler om tro med dem. Og husk at lytte!

Tal om værdier. Værdier er abstrakte, og det er først nu, at de be-
gynder at forstå abstrakte koncepter. Det er vigtigt, at du prøver 
at hjælpe dem med at anvende de værdier i deres liv.

Undlad ikke at tale om risiko-adfærd.

Samarbejd med dem om at lave nogle grundregler omkring 
medieforbrug. De fleste teenagere har gode forslag til, hvordan 
det skal håndteres, hvis bare de inddrages i samtalen. 

HJÆLP DEM 
MED AT 
FINDE  
DERES EGEN 
KRISTNE 
IDENTITET

PRAKTISKE TIP 
TIL AT VÆRE EN ÅNDELIG MENTOR FOR DIN TEENAGER:











Gør hvad du kan for at hjælpe dem til at tage del i menighedens 
aktiviteter. Det kan betyde nogle ekstra køreture og tid fra din 
side, men det er det værd. Det udvikler deres følelse af at høre 
til, og det viser, at du tager deres tilknytning til menigheden 
alvorligt.

Sørg for, at der er en teengruppe, som mødes regelmæssigt – kør 
dem om nødvendigt til en nabomenighed, hvis der ikke er nok, 
der hvor I går i kirke.

Opmuntr din teenager til at læse i Bibelen og have personlig  
Tid Alene med Gud (TAG). Find en bibellæseplan, der er over-
kommelig og hold hinanden op på at følge den. Brug evt. en fra 
Bibelselskabet eller fra appen YouVersion.

Hold fast i gode vaner omkring familieandagter og andre  
traditioner. Bed dem om at have ansvaret for andagterne engang 
imellem.

Køb dem en god notesbog eller dagbog de kan bruge til deres 
egen andagtstid, og led efter en god andagtsbog, de kan have 
glæde af.

Kig efter anledninger til at din teenager kan deltage i at tjene andre.

Arbejd med de lokale menighedsledere om at finde steder, hvor 
din teenager kan bidrage til kirkens arbejde. Måske som hjælper 
i spejdertroppen, børnebibelklubben, teknikken, lydanlægget, 
musik eller som mentor for et yngre barn.

Hjælp din teenager til at finde måder at tale med vennerne om 
troen. Støt og bed for din teenager, at han/hun må være et godt 
vidne.

DEL TROEN 
BÅDE I OG 
UDEN FOR 
KIRKEN

PERSONLIG 
TRO

 

 















RESSOURCER:

Bibellæseplaner:
Kontakt ungdomsafdelingen (ungdomsleder@adventist.dk). Der er udarbejdet  
mange forskellige, som I kan bruge.
YouVersion – en app til din smartphone med Bibelen på Hverdagsdansk. Den har også 
mange forskellige bibellæseplaner og andagtsbøger (mest på engelsk).
Bibelselskabet udgiver en bibellæseplan hvert år i december. 

Studiemateriale:
Kend Kristus: Bibelstudiemateriale, der gennemgår Adventistkirkens tro og lære.
En grund til at tro*: Dåbsundervisning for teenagere.
Kids in Discipleship: En god måde for hele familien at være sammen om bibelstudier på.
Vejen til Kristus*, studieudgave af Ellen White.

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

Familieandagt:
Bordkort*, 80 samtalestartere til brug rundt om middagsbordet.
Mannakorn*.

Musik:
Søg på din digitale musikudbyder (Spotify e.l.).
Hjælp din teenager med forslag til spillelister.
Bed din teenager om at lave en andagts- eller sabbatsspilleliste med  
kristen musik til hele familien.

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

Spil:
Heroes the game – til smartphone.

*Købes hos danskbogforlag.dk

• lohse.dk
• scandinavia.as

• eksistensen.dk
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EN VELSIGNELSE DU KAN 
SIGE OVER DIN TEENAGER:

Herren bevarer dig, (teenagerens navn).  
Herren er din skygge ved din højre side.

SL 121,5

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


