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DISCIPELSKAB 
FOR 6-10 ÅRIGE

TAG 
TROEN

hjem



VI ØNSKER ALLE, AT VORES BØRN SKAL OPLEVE GUDS 
KÆRLIGHED TIL DEM OG LEVE ET ÅNDSFYLD LIV I  
TJENESTE OG TRO.

Forskning viser, at den vigtigste vejleder for børns tros- 
udvikling er deres forældre. Vi kan ikke uddelegere den 
vigtige opgave til andre, men mange er usikre på, hvordan 
de bedst griber opgaven an og tager troen hjem.

Denne folder er en kort guide og idébank til dig som  
forælder om, hvordan du kan dele din tro, når dit barn  
begynder i skole og starter en ny fase i sit liv og sin tro.  
På dette niveau er deres tro ofte en spejling af din tro, men 
de begynder at danne venskaber i skolen, og de vil blive 
mødt med andre perspektiver og udfordringer. Her er nogle 
mål og idéer, der kan hjælpe dig til at vejlede dine børn, så 
de også er Jesu disciple i denne fase af deres liv. 



Prøv at aftale, at alle i familien bruger nogle minutter hver dag  
på at have Tid Alene med Gud (TAG). Det vil være godt både for 
dig og dit barn. De vil lære af dit eksempel og din erfaring. Tal 
med dem om, hvad de læser og hvad de talte med Gud om. Børn 
på denne alder er utrolig modtagelige og ønsker at lære.

Børn i denne alder er ikke helt klar til at tænke abstrakt endnu, 
men de kan begynde at relatere bibelhistorierne til deres egen 
verden ved at finde ligheder og forskelle. 

Læs bibelhistorierne for dit barn.

Dette er et godt tidspunkt at give dit barn sin helt egen bibel  
– måske en, der er beregnet til børn i sproget og gerne attraktiv 
med billeder eller illustrationer. 

Bed dit barn om at fremføre en bibelhistorie ved næste familie-
andagt eller næste sabbat. Det hjælper dem til at tænke over, 
hvordan historien relaterer til dem.

HJÆLP DIT 
BARN TIL AT 
HAVE TID 
ALENE MED 
GUD

HJÆLP DIT 
BARN TIL AT 
KENDE OG 
BEGYNDE AT 
FORSTÅ DE 
BIBELSKE 
HISTORIER

FEM MÅL 
FOR FORÆLDRE TIL 6-10 ÅRIGE SAMMEN MED NOGLE PRAKTISKE RÅD:













Børn er utroligt gode til at lære udenad. Det giver barnet et godt 
grundlag for senere åndelig udvikling at kende Bibelen godt, og 
der er det en fordel at kunne nogle bibelvers. Du kan lave din 
egen plan, eller du kan bruge den oversigt over ugentlige huske-
vers, som Gracelink (Opdagere) 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.

Det kan være stressende at komme ud af døren om sabbatten. 
Men husk, at bibelklubben er deres helt egen tid. Gør en indsats 
for at få dem derhen til tiden, så de får det hele med.

Tal med præsten, menighedslederen, menighedstjeneren og 
bibelklublæreren om måder, hvorpå dit barn kan få en opgave i 
menigheden.

Sæt jer foran i kirken, så barnet kan se, hvad der foregår.

Hjælp dit barn til at hygge sig i kirken ved at have små opgaver 
eller belønninger med.

Brug lidt tid fredag aften på at forberede og planlægge en positiv 
og afslappet kirkeoplevelse.

Et godt udgangspunkt for at lære dit barn om tjeneste og at være 
i et fællesskab er ved at forvente, at de hjælper til derhjemme. 
6-10 årige ønsker at hjælpe og føler sig vigtige og store, når de 
får en opgave. Det kan være, at du skal bruge lidt længere tid 
på at hjælpe dem til at begynde med, men at lære barnet at 
deltage, bidrage og færdiggøre en opgave er en vigtig lektie og 
det hele værd.

Find måder, hvorpå jeres familie kan hjælpe naboer, venner  
og familie.

Involver dit barn i et frivilligt projekt eller indsamling til f.eks. 
Hjælpeaktion, HappyHand, ADRA.

HJÆLP DIT 
BARN MED  
AT LÆRE  
BIBELVERS

INVOLVER 
DIT BARN I 
KIRKEN





















UDVIKL EN 
KRISTEN 
KARAKTER 
GENNEM 
TJENESTE



RESSOURCER:

Gracelink:
Opdagere (7-10 år) elevhæfter*. Interaktive bibelhistorier, hvor du også kan finde  
andagtsidéer til hele ugen, der passer til historien. 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: 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:

Stå fast og vær modig, (barnets navn)! Vær ikke bange eller 
frygtsom! Husk, at jeg er Herren, din Gud, og jeg vil hjælpe 
dig med alt, hvad du skal gøre. 

JOS 1,9

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


