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Alderstrin 0-2 år 3-5 år  6-9 år 10-13 år 14-17 år

Fokus
At opleve sig elsket
At mærke en gudsfyldt atmosfære i 
kirke og familie

At udvikle respekt for Gud
At høre bibelhistorier

At få gennemgået de vigtigste historier i Bibelen i 
kronologisk rækkefølge
At forstå evangeliet
At kende Guds vilje og handle efter den 

At identiteten bliver formet i Jesus
At styrke den personlige relation med Gud
At være en del af en kirke med jævnaldrende og 
andre generationer
At vise nåde overfor andre

At få Guds perspektiv på livet som grundlag 
for gode værdier og for at kunne tackle kriser.
At troen er integreret i alle dele af livet
At være engageret i mission og tjeneste

Barnets viden 
om Gud 

Gud findes
Gud elsker mig
Gud passer på mig
Jeg kan snakke med Gud

Gud har skabt alt
Gud elsker mig altid
Gud kan alt
Gud er god
Jesus vil være min ven

Gud er hellig
Gud har givet os regler for at passe på os
Gud er trofast 
Gud har talt til os gennem Bibelen
Jesus kan frelse dig
Helligånden kan lede og hjælpe dig
Evigt liv er en gave fra Gud

Gud har en plan for dig
Gud har givet dig talenter
Gud kan hjælpe dig med at tage gode valg
Kirken er alle kristnes familie

Gud har kontrol over alt
Gud kan bruge kriser til at forme dit liv
Gud har givet dig særlige nådegaver
Gud ønsker, at du giver af din tid og dine penge
Gud ønsker, at du skal leve i seksuel renhed
Videnskab og skabelse er ikke modsætninger

Barnets relation 
til Gud

Simpel bøn
Blive velsignet

Daglig bøn
Takke Gud
Fortælle Gud alt
Bede om hjælp

Stole på Gud
Lytte til Gud
Sige undskyld til Gud
Tilbede Gud
Tage imod Jesus
Bede for andre
Have stilletid

Søge Guds nærvær selv
Søge Guds nærvær i kirken
Følge en bibellæseplan
Deltage i lovsang
Tilgive andre

Daglig relation med Gud
Søge Guds planer for livet
Overgive sit liv og omstændigheder til Gud
Træffe gode valg
Vælge at være en del af kirken

Barnets tro
 i praksis

Være med
Velsigne andre med smil, glæde og 
nærhed

Dele af det, man har
Hjælpe til med det kirkelige  
arbejde, ens familie har

Være en god ven
Inkludere andre i lege
Invitere andre med i kirke
Give af sine penge til konkrete projekter
Være med i små missionale projekter

Vise nåde overfor andre
Fortælle andre om sin tro
Have små opgaver i kirken/børnekirken
Give af sine penge

Dele sin tro
Deltage i mission (lokalt og globalt)
Støtte projekter / kirken fast
Afprøve nådegaver og talenter

I familien

Bede for barnet
Bede bord- og aftenbøn
Velsigne barnet
Læse billedbibel
Synge for barnet

Bede for barnet
Bede bord- og aftenbøn
Velsigne barnet
Tale om Gud i dagligdagen
Lade børnene se ens åndelige liv
Takke for bønnesvar
Læse børnebibel
Høre børnelovsang

Bede for barnet
Bede bord- og aftenbøn
Velsigne barnet
Tale om Gud i dagligdagen
Lade børnene se ens åndelige liv
Etablere fællesskab om bøn, bibellæsning m.m.
Skabe fælles oplevelser med at tjene

Bede for barnet
Bede bord- og aftenbøn
Velsigne barnet
Tale om Gud i dagligdagen
Lade børnene se ens åndelige liv
Prioritere samtale med barnet om tro, rammer m.m. 
Kunne rumme tvivl og spørgsmål
Skabe rammer for venskaber med andre kristne på 
samme alder
Skabe fælles oplevelser med at tjene

Bede for barnet
Bede bord- og aftenbøn
Velsigne barnet
Tale om Gud i dagligdagen
Lade børnene se ens åndelige liv
Prioritere samtaler med barnet om tro, rammer m.m.
Opmuntre og bakke op om åndelighed og tjeneste
Vise tillid

I kirken Barnevelsignelse/barnedåb

Konkrete redskaber til udvikling af 
hverdagstro familien
Forældrekursus om børns tro
Arrangementer hvor alle genera-
tioner i kirken kan lære hinanden at 
kende
Faste ritualer i børnekirken

Børnekirke med både undervisning og aktiviteter
Forbøn i kirken ved skolestart med uddeling af al-
dersrelevant børnebibel
Etablere gode venskaber med andre børn i kirken
Sociale aktiviteter
Overnatning
Børnelejr

Forældrekursus om teenagere og tro
Dele tro på tværs af generationer
Temabaseret undervisning i børnekirken
Etablere venskaber med andre kristne på samme 
alder

Ungdomsvelsignelse/konfirmation
Gudstjenester med plads til teenagerne
Involvering i gudstjenesten
Mulighed for at tjene fast
Mulighed for at få en mentor

Kirke for 
byens børn

Legestue
Babysalmesang

Højtidsevents (fastelavn, jul, påske)
Spaghettigudstjenester

Børneklub
Børnelejr
Børneevents
Spejder

Tweenklub
Kor
Aktivitetsklubber
Lejr (konfirmand og andre)
Sociale aktiviteter

Teenklub 
Lejr 
Sociale aktiviteter

TRO, DER HÆNGER VED  - En plan for børns åndelige udvikling


