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Aftenbøn  
 
Brug i dag og de næste fem gange på at lære børnene at bede aftenbøn. Hver gang har sit emne. 
 
Uge 1 
Tak 
Første gang handler om at takke for dagen. Print taleboblen ud eller tegn selv en stor taleboble på 
f.eks. en tavle.  
 
Vi kan hver aften, inden vi skal sove, takke Gud for det, der er sket i løbet af dagen.  
 
Spørg børnene, hvad vi kan sige tak for og skriv deres forslag i taleboblen. Læs forslagene højt 
sammen som en bøn til Gud.    
 
Uge 2 
Pas godt på 
Fortsæt med at lære børnene at bede aftenbøn. Tag taleboblen med ”tak” med fra sidst og skriv 
videre på den eller lav en ny, hvis der ikke er plads. Denne gang skal børnene lære at bede Gud om 
at passe på deres familie og venner.  
 
Sidste gang talte vi om at takke Gud, inden vi lægger os til at sove. Vi kan også bede Gud om at 
passe godt på dem, vi kender.  
 
Spørg børnene, hvem de vil bede Gud om at passe på. Skriv deres forslag i taleboblen, f.eks.: Pas 
godt på min mor og far, mine bedsteforældre og min kanin. Læs takkebønnen fra sidst og den nye 
bøn sammen som en tak til Gud. 
 
Uge 3 
Hjælp 
Fortsæt med at lære børnene at bede aftenbøn. Tag taleboblen med ”tak” og ”pas godt på” med 
fra de foregående gange og skriv videre på bønnen. Lav en ny taleboble, hvis der ikke er mere 
plads. Denne gang skal børnene lære at bede Gud om hjælp.  
 
Om aftenen kan vi bede en bøn til Gud, hvor vi beder ham om at hjælpe os med det, vi ikke selv kan 
finde ud af.  
 
Spørg børnene, hvad de kan bede Gud om hjælp til, og skriv deres forslag i taleboblen, f.eks. 
lektier og at være god ved andre. Læs det, børnene har sagt, højt sammen med dem som en bøn 
til Gud. Læs også bønnerne fra de sidste uger. 
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Uge 4 
Undskyld 
Fortsæt med at lære børnene at bede aftenbøn. Tag taleboblen med ”tak”, ”pas godt på” og 
”hjælp” med fra de foregående gange og skriv ”undskyld …” som fortsættelse på bønnen. Denne 
gang skal børnene nemlig lære at sige undskyld til Gud.  
 
Når man ligger i sin seng om aftenen, kan man komme til at tænke på noget dumt, man har gjort i 
dagens løb. Hvad kan man gøre ved det? Man kan sige undskyld til Gud og bede ham om tilgivelse. 
Så behøver man ikke have dårlig samvittighed mere, fordi Gud har renset en. Måske skal man også 
sige undskyld til en person næste dag, men det kan man bede Gud om hjælp til. Om lidt skal vi læse 
bønnerne fra de sidste uger, og når vi kommer til ”undskyld …”, er vi helt stille alle sammen. Hvis 
du kommer i tanke om noget dumt, du har gjort, kan du sige undskyld til Gud inde i dig selv.   
 
Læs bønnerne og vær stille et øjeblik til sidst. 
 
Uge 5 
Lyt til Gud 
Det sidste, børnene skal lære af aftenbønnen, er at lytte til Gud. Tag taleboblerne med fra de 
foregående gange og skriv ”lyt” som det sidste af bønnen. Spørg børnene, om de har prøvet at 
være stille og lytte til Gud. Læs bønnerne højt sammen og slut af med at være stille ca. ½ minut. 
Opfordr børnene til også at være stille og lytte til Gud derhjemme. Hvis børnene har mange 
spørgsmål til, hvordan man lytter til Gud kan du købe materialet ”Hvordan høre Gud tale?” på 
børnogtro.dk/shop. 
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