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DISCIPELSKAB 
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SOM FORÆLDRE, DER TROR AT GUD ELSKER VORES 
BØRN, ØNSKER VI AT GØRE ALT, VI KAN, FOR AT HJÆLPE 
BØRNENE TIL AT MODTAGE DEN KÆRLIGHED. EN  
KÆRLIGHED, DER LEDER TIL ET FORHOLD TIL GUD OG 
FØRER TIL ÅNDSFYLDT LIV.

Vi er ofte usikre på, hvordan vi skal gribe opgaven an. 
Forskning viser, at vi ikke kan uddelegere den vigtige opgave 
at lede vores barn mod at blive Jesus’ discipel til andre. 
Den vigtigste indflydelse i vores børns åndelige udvikling 
er os som forældre. Med andre ord, vi bliver nødt til at tage 
troen hjem.

Denne folder er lavet for at inspirere dig til at dele din tro 
med dit barn i børnehavealderen. Disse idéer kan hjælpe 
dig og din familie med at tage næste skridt, idet I bliver  
bevidste om at udvikle jeres tros-rejse sammen derhjemme. 



Sabbatten er givet til os af Gud for at udvikle vores families  
forhold til ham. Den skal derfor være en god og positiv tid fyldt 
med flere ja’er end nej’er. Vær bevidst om at gøre sabbatten til en 
helt særlig familietid. Skab en hyggelig atmosfære fredag aften, 
hold andagt sammen og involver hele familien i en bønnestund. 
Tag på ture sammen. Spis jeres livretter.

Afsæt tid til familieandagter og bed aftenbøn med dit barn  
ved sengetid. 

Brug særlige ferier og mærkedage, som jul, påske, pinse,  
fødselsdage til at styrke troen og skabe gode traditioner. Lad 
ikke de verdslige traditioner drukne det kristne budskab.

ETABLER 
FAMILIE- 
TRADITIONER

FEM MÅL 
FORÆLDRE TIL 3-6 ÅRIGE  
SAMMEN MED NOGLE PRAKTISKE RÅD:









Du kan introducere dette vigtige koncept allerede tidligt i barn-
dommen. Hvorfor ikke lave en aftale om, at hele familien bruger 
5 minutter hver dag på TAG-tid? Det er ikke kun godt for dit barn, 
men også for dig!

Find andre måder, som dit børnehavebarn kan bruge tid 
sammen med Gud på – måske gennem musik, leg, historier og 
andre aktiviteter.

Der er rigtig mange gode historiebøger for børn, men den bedste 
af dem alle er Bibelen. Et godt sted at begynde er med de bøger, 
børnene bruger i bibelklubben (Gracelink: Krudtugler). Læs 
bibelhistorier og andre åndelige fortællinger for dit barn. På den 
måde skaber I nogle gode stunder sammen, og lægger samtidig 
et godt fundament for den senere trosudvikling. 

Børn er utroligt gode til at lære udenad. En god måde at give 
børnene en sikker grund for senere åndelig udvikling er gennem 
at lære bibelvers. Du kan lave din egen plan, eller du kan bruge 
den oversigt over ugentlige huskevers, som Gracelink (Krudtugler) 
bruger. Det er så nemt at hoppe over eller glemme det, men at 
kunne bibelvers er at indsætte en ugentlig investering på dit 
barns åndelige arv.

Det kan være nemmere at lære gennem bevægelser, sange eller 
konkurrencer 

Lær dit børnehavebarn om fællesskab og tjeneste ved at lade 
dem hjælpe med små pligter og dermed bidrage til familiens 
trivsel. Det tager nok lidt ekstra af din tid i begyndelsen, men det 
er det værd.

Find måder hvorpå familien kan gøre små ting for naboer eller 
familie.

Brug søskendekonflikter og dit barns frustrationer som en  
åbning til at tale med dem om værdier som tilgivelse,  
tålmodighed, omsorg og ærlighed.

HJÆLP DIT 
BARN MED 
AT BRUGE 
TID ALENE 
MED GUD 
(TAG)

HJÆLP DIT 
BARN MED  
AT LÆRE 
BIBEL- 
HISTORIERNE

HJÆLP DIT 
BARN MED 
AT LÆRE 
BIBELVERS

















BEGYND AT 
UDVIKLE 
EN KRISTEN 
KARAKTER 
GENNEM 
TJENESTE



RESSOURCER:

Gracelink:
Krudtugler (4-6 år) elevhæfter*. Der er en ny historie hver uge i 2 år. I bibelklubben  
vil barnet kunne genkende historien, hvis I har læst den 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 denne aldersgruppen, og du kan også  
finde dem hos boghandlere.

Familieandagtsbøger:
100 kreative børneandagter*, af Karen Holford. 
Bordkort*, 80 samtalestartere til brug rundt om middagsbordet.
Klip og leg*, af Karolina Poland – en aktivitetsbog hvor I selv kan fortælle  
bibelhistorien mens I spiller den med fingerdukker.

Musik:
CD + teksthæfte: 66 sabbatsskolesange* (mest så du selv kan lære  
sangene og synge for dit barn).
CD: Grøn som en abe, lohse.dk.
Sangbog med noder: Syng med, lohse.dk.
Søg på din digitale musikudbyder (Spotify e.l.).

Til forældrene – på engelsk:
52 Ways to Parent Happy Children, af Karen Holford.
10 Christian Values Every Kid Should Know, af Donna J. Habernicht.
Transforming Children into Spiritual Champions, af George Barna.

*Købes hos danskbogforlag.dk
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EN VELSIGNELSE DU KAN 
SIGE OVER DIT BARN:

Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens 
fællesskab være med dig, (barnets navn).

2 KOR 13,13

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


