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DISCIPELSKAB 
FOR 16-19 ÅRIGE

TAG 
TROEN

hjem



SELV NU, HVOR DIT BARN ER VED AT VÆRE VOKSEN,  
SÅ HAR DET STADIG BRUG FOR DIG. TEENAGEREN  
PRØVER AT FINDE OMRÅDER, HVOR DE KAN UDVIKLE 
SIG OG BLIVE SELVSTÆNDIGE. DE HAR OFTE MANGE 
SPØRGSMÅL. TAG TID TIL AT DISKUTERE DE SPØRGS-
MÅL, SOM MÅTTE OPSTÅ.

Når din teenager når den her alder, er der mange  
beslutninger, der skal tages om fremtiden. Gud siger i sit 
ord, at han har en plan for alle. Prøv at være der for din 
teenager og vejled ham/hende i de beslutninger, der  
skal tages.

Denne folder giver dig nogle tanker og idéer til, hvad du kan 
gøre for at forberede din store teenager på fremtiden. Vi 
håber, at de vil være en hjælp for dig, og at du sammen med 
din teenager vil tage udfordringen op om at blive en moden 
discipel af Jesus.



Opmuntr teenageren til at praktisere daglig tid alene med Gud. 
Husk at være en god rollemodel.

Hjælp teenageren til at finde en god Bibel og bibellæseplan. Husk 
at have samtaler om Bibelen og de spørgsmål, teenageren har.

Foreslå din teenager at have en bønnedagbog og hjælp ham/
hende i gang.

Lad din teenager finde sin egen kristne musik og hjælp ham/
hende til at værdsætte god kristen musik.

Husk, at vi alle er forskellige. Din teenager vil sikkert relatere 
anderledes til Gud end du gør, og hans/hendes åndelige liv og 
oplevelser skal der også være plads til. Vær rummelig derhjemme.

Mød op og deltag i den lokale menigheds aktiviteter. Inviter din 
teenager til at komme med dig i kirke. 

Hjælp din teenager med at finde måder, han/hun kan være 
involveret i menigheden på. Bed lederne om at finde relevante 
opgaver til teenagerne.

GUDS- 
FORHOLD

VÆR EN DEL 
AF MENIG-
HEDEN















PRAKTISKE RÅD 
TIL AT VÆRE MENTOR FOR EN STOR TEENAGER:



Opmuntr din teenager til at være med i en teenklub/ungdoms-
gruppe i menigheden. Hvis der ikke er en gruppe, så tag selv 
initiativ til at begynde med en, eller lav et samarbejde med en 
nabomenighed. 

Der arrangeres forskellige aktiviteter for denne aldersgruppe både 
nationalt og internationalt. Hjælp med at få din teenager tilmeldt 
og find måder at hjælpe økonomisk på. Det er vigtigt, at de får 
bygget gode relationer op med andre unge kristne og kirken.

Tal med din teenager om at være mentor for en yngre personer i 
menigheden.

Foreslå din teenager at lære menighedens yngre børns navne og 
sige hej til dem i kirken, når de mødes. Det vil betyde meget for 
de yngre, og vil også lære din teenager at være en god mentor og 
rollemodel.

Hjælp teenageren med at blive involveret som hjælper i f.eks. 
spejderarbejdet og børnebibelklubben. Teenageren kan være en 
rollemodel for yngre børn gennem disse aktiviteter.

Praktiser empatisk lytning. Det er vigtigt, at unge mennesker 
føler sig hørt og forstået.

Prøv at opretholde en god og afdæmpet dialog omkring svære 
beslutninger. Din teenager har brug for stille råd til at overføre 
de kristne principper til deres hverdagsliv. Sørg for, at din  
teenager ved, at de altid har et valg, når det kommer til, hvilken 
livsstil de ønsker at praktisere.

Når din teenager stiller spørgsmål om f.eks. sex, alkohol, stoffer, 
så hav modet til at diskutere det med dem. Hvis du ikke kender 
svaret, så være åben om, at du ikke ved det. Led efter svar 
sammen med din teenager.

Vær et godt eksempel på en god livsstil ved de valg du træffer for 
dig selv omkring din krop, dit sind og din mentale sundhed. 

Vær ikke fordømmende overfor andres livsstil – men brug det 
hellere som en åbning til at få en konstruktiv samtale med din 
teenager om hans/hendes valg i livet og omkring livsstil.

Bed for din teenager, at han/hun må udvikle sig til større  
modenhed og selvstændighed.

EN MENTOR 
FOR YNGRE I 
MENIGHETEN 

EN  
ADVENTIST- 
LIVSSTIL

























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.
Historien om Jesus, af Jerry D Thomas.
Vejen til Kristus*, studieudgave af Ellen White.

Andre kristne bøger:
• danskbogforlag.dk
• bibelselskabet.dk
• lohse.dk
• scandinavia.as
• eksistensen.dk

Musik:
Søg på din digitale musikudbyder (Spotify e.l.).
Del evt. jeres spillelister med hinanden.

Andagtsbøger:
Gnisten*, af Walder Hartmann (redaktør). 
Jesus – overstrømmende nåde*, af Willam G. Johnsson.

*Købes hos danskbogforlag.dk
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EN VELSIGNELSE DU KAN 
SIGE OVER DIN TEENAGER:

Herren er trofast, (teenagerens navn).  
Han vil styrke dig og bevare dig fra det onde.

2 THESS 3,3

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


