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Hvordan hjælper vi børnefamilier? – fokus på Småbørnsfamilien. 
 
Hvad kan vi gøre? 

 Vær nysgerrige ift.  dem. 
 Ingen familier er ens; spørg derfor ind til dem. 

o Hvordan har de det? 
o Hvordan  går det med det åndelige liv? 
o Hvordan kan vi hjælpe jer? 

 
Hvad kan vi gøre mht. vores møder: 

 Hvis børnene kan lide at komme til møde, så kommer forældrene også lettere af sted. 
o At komme til møde er med til at fastholde os hos Jesus. Som børnefamilie er det også 

vigtigt at vise barnet med vores handlinger at  dette er vigtigt for os som forældre. 
 Det er vigtigt at både børn og forældre føler sig velkomne. 
 Tag godt imod dem. Snak med dem. Lær deres børn at kende.  
 Udfordrere seniorgruppen på at byde sig til som reserve bedsteforældre.  

o Oftest er det jo dem som klager over larmen, men de kan acceptere meget når de bliver 
knyttet til en lille. 

 Gør det okay at børnene larmer lidt. Man vil ofte kunne høre dem. 
 Har de meget krudt bagi, så skab et sted hvor de kan tumle. 
 Det er okay at stille krav om, at når vi skal lytte, så skal der ikke være så meget larm. 
 Lav noget til mødet som børnene synes er sjovt.  

o Lav dukketeater, hvor man fortæller bibelhistorie (det kan jo være samme tekst som 
prædikanten skal tale om); syng nogle børnesange; lav udendørsaktiviteter om 
sommeren. Man kunne for eksempel starte mødet lidt før, for dem som har lyst til en 
fodboldkamp. 

 Arranger børnepasning til møderne.  
o Man kan hvis man har store børn/ teenager sagtens inddrage dem i den del. Lad dem få 

noget ansvar sammen med en voksen. Lad dem lave noget for de mindste.  
Indretning 

 Gør missionshuset og møderne hyggelige for børnene. 
 Hav et legerum hvis der er plads til det, eller bare nogle legesager 
 Lad der være mulighed for at børn kan tegne under møderne. Man kunne for eksempel nogle 

steder sagtens have en papirdug på, så de bare kunne tegne på dugen. 
 Skab et sted (hyggehjørne) hvor forældrene kan tage en sovepose med til børnene, så de kan 

blive puttet under mødet hvis de har brug for det. 
 
Andre møder: 

 Man kan lave en udflugt eller andet som er med til at skabe sociale fællesskaber på tværs. 
 Starte X antal møder om måneden med fællesspisning. Ryk møderne frem til kl. 19.00 generelt 
 Hav et bestemt emne med fokus på familie m.m. en gang i kvartalet   

 
Andre muligheder og tiltag 

 Man kan nogle gange tilbyde dem at der kommer nogle og passer deres børn, så de har 
mulighed for at komme til møde sammen. 

 Hvis der er mulighed for det så læg en lyd fil op, så forældrene kan høre mødet selv om de ikke 
var til stede. 

 Opmuntre dem til at komme med til møde. Pres dem ikke, og giv dem ikke dårlig samvittighed. 
Giv i stedet en kærlig opmuntring, og lad dem vide at de er savnet.  

VIGTIGT: 
Vi skal væk med den dårlige samvittighed. 
Det er okay at blive væk fra møderne 
 


