At udbrede Guds rige
blandt børn
Hvis du deltog i Viggo Klausens un-
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dervisning på sommerstævnet i Mariager, ved du, hvad tallene 70 – 20
– 40 – 3000 betyder.

Mødested for børnefamilier
Messy Church er et nyt koncept, der
inspirerer til arbejdet med at udbrede

Et typisk barn kommer årligt 40 timer i en

Guds rige blandt familier. Messy Church

kirke, mens det samme barn bruger 3000

er et mødested for familier, hvor der er

forlader kirken, før de fylder 20 år.

timer i familien, hvor man kan tale med

god plads til dem, som ikke er vant til at

Næsten 3 ud af 4 børn forlader kir-

barnet om tro.

komme i kirken. Derfor mødes man typisk

70% af børnene fra kristne hjem

ken! Der kan sikkert sagtens siges

Derfor er det vigtigt, at menighederne

på en hverdagseftermiddag eller -aften

mere om disse tal, men jeg håber

og familierne lærer at hjælpe hinanden

én gang hver måned. Det er en fantastisk

alligevel, at du vågnede op, da me-

med børns trosudvikling. I Norge står Bap-

måde at få bedre

get tyder på, at det er en korrekt

tistkirken og Missionsforbundet sammen

kontakt til de

statistik.

om at løse udfordringen. I Danmark er

familier, du

Missionsforbundet gået i gang med op-

møder gen-

gaven. BBU overvejer, om dette kan blive

nem dine

det næste spændende samarbejdsprojekt

børns skole- og

mellem Baptistkirken og Missionsforbun-

fritidsaktiviteter.

det.
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Fokus på trosudvikling
Der er to vigtige retninger i arbejdet med

Grydeklare materialer

at udbrede Guds rige blandt børn. Den

Evangelisk Børnemission har udvik-

ene har fokus på trosudviklingen blandt

let GPS: Det er foreløbigt blevet til 77

børn fra kristne hjem, mens den anden

børne-tv-udsendelser, der via dukker,

rækker ud til de familier, som ikke er vant

børneskuespillere og »gale« professorer

til at komme i kirken. Alle lokale kirker bør

underviser om både Det Gamle og Det

have fokus på begge retninger, og hel-

Nye Testamente. Det er virkelig gode,

digvis er der rigtig meget hjælp at hente

professionelle materialer – grydeklare til

gennem forskellige materialer.

brug fx i BørneKirken. GPS kan downloa-

Frikirkernes børne- og ungdomsorganisationer arrangerer børnemedarbejderkonference i Jelling den 2.-4. november
2012. Se mere på
www.b-m-k.dk

des gratis på www.opdagnyt.dk, og der

Børnemedarbejder-konference

Inspiration og materialer

kan købes yderligere ressourcer til opfølg-

Hvis du gerne vil lære mere om at udbrede

Missionsforbundet:

ning på tv-udsendelserne. Næsten to års

Guds rige blandt børn, er børnemedarbej-

www.trobyggerbro.dk

bibelundervisning, som kun fordrer, at du

der-konferencen en rigtig god mulighed.

tør være den nærværende voksne, som

Her hører du om de nyeste trends, og

Evangelisk Børnemission (GPS):

børnene kan stille spørgsmål til.

du får samtidig helt praktiske værktøjer.

www.opdagnyt.dk

Du vil møde utroligt dygtige og vidende

Nærværende, nysgerrige voksne

undervisere, og du kan vælge mellem 30

Børnene har brug for voksne til at hjælpe

forskellige seminarer, som passer til dit

dem med at udvikle deres tro, men det

behov.

Kursus i den lokale menighed

nysgerrige voksne, som stiller spørgsmål og

BBUs foreningskonsulent – Bo Lundgaard

interesserer sig for, hvad der sker hos bør-

– vil naturligvis også gerne besøge din

nene, men også voksne der giver børn plads

lokale menighed. Så kan du se de forskel-

til selv at gå. Det må ikke være voksne,

lige materialer og få en snak om, hvordan

som fejer problemer væk, for børn har brug

I som menighed kan have fokus på dels at

for at lære robusthed – også i deres tro.

udvikle troen blandt børn fra kristne hjem,
dels at udbrede Guds rige blandt dem,
som ikke er vant til at komme i en kirke.

til at hjælpe dem med at udvikle
deres tro.

«

De to dele skal følges ad …
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individuelle barn. Måske kan man kalde det

Børnene har brug for voksne

BBUs foreningskonsulent Bo Lundgaard:
bo@bbunews.dk eller 7532 4885

skal være voksne, som har respekt for det

»

www.messychurch.dk

