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Børn i pluralisme 
- en præsentation af et projekt 
 
Projektets formål 
Projektet Børn i pluralisme søger at besvare følgende spørgsmål: Hvordan kan kristne fællesskaber hjælpe 
forældre til at støtte og inspirere deres børn (0-18 år) til at leve i et pluralistisk/sekulært samfund i 
dynamikken forankring/dialog? 
  Vi arbejder med dette spørgsmål, fordi vi har en bekræftet fornemmelse af, at det adresserer en vigtig og 
påtrængende problemstilling for mange kristne forældre. 
  Vores mål er, at give forældre tro på og lyst til at gøre hjemmet og familien til en ramme om dannelse af en 
sund, kristen identitet hos barnet, hvor ud af barnet frimodigt kan deltage og bidrage i de pluralistiske/ 
sekulære sammenhænge, hvori det indgår. 
 
Projektets målgruppe 
Vi afgrænser projektet ved at målrette det mod, hvad kristne fællesskaber kan gøre for forældrene i denne 
sammenhæng. Det er især rettet mod kristne fællesskaber, som deler forudsætningen om, at Bibelen er 
grundlag og rettesnor for det kristne liv. Men alle er naturligvis velkomne til at lade sig inspirere af projektet. 
 
Projektets antagelser 

1) Vi lever i Danmark i et pluralistisk samfund, hvor en række forskellige religiøse og sekulære 
livstydninger og virkelighedsopfattelser lever side om side. Den kristne kulturarv sætter fortsat et 
stærkt præg på samfundet, samtidig med at sekularismen gør sig stærkt gældende. Det er både en 
mulighed og en udfordring. 

2) Kristentro er et liv at leve, som udfolder sig i en kultur. Kristendom er således ikke blot en viden, 
synspunkter. Det er heller ikke et rent privat, indre eller ”åndeligt” anliggende. Det er Gud, der ved 
sin Ånd giver og skaber tro på ham. Det sker i dåben og nadveren, gennem Bibelen, i bønnen og i 
samværet med andre kristne. Og det får altid synlige konsekvenser i forhold til medmennesker. 

3) Vi mennesker og vores tro, værdier og overbevisninger formes bevidst og ubevidst, i med- og 
modspil med de sociale og kulturelle sammenhænge, vi indgår i. Det omfatter familie, skole, medier 
og kristne fællesskaber. Kammerater kan også have stor betydning, når børnene når teenagealderen. 
Mens børnene er mindre, har forældre og familie dog den uden sammenligning største betydning. 
Det er her kernen i deres identitet bliver formet. 

4) Formningen i hjemmet til et liv i tro på Gud sker, når forældrene synligt for børnene modellerer et 
sådant liv, og taler med børnene om Gud og troens liv og tvivl. Familien kan være et nådes-rum for 
både børn og voksne. Forældrene må også svarende til børnenes udviklingstrin bevidstgøre dem om 
et positivt-kritisk samspil mellem hjemmets og det kristne fællesskabs kristne kultur og det 
pluralistisk/sekulære samfund. Her kan læringen i øvrigt ofte gå begge veje mellem børn og 
forældre! 

5) Kristentro kan og skal ikke ”bevares” i isolation fra samfund og omverden. Kristentro er nemlig i sin 
kerne at blive rettet udad af Guds kærlighed og tilgivelse. Gud er kærlighed og vil, at vi skal ligne 
ham. Det er noget, Gud gør, når vi møder og er sammen med andre – troende og ikke-troende. 

6) Kristentro kan ikke udleves i isolation fra kirken og det kristne fællesskab. Kristentroen udfolder sig, 
som en særlig måde at leve sammen med andre på. I det kristne fællesskab er vi fælles om at være 
sat fri ved evangeliet om Jesus Kristus til at leve på denne måde. Det er en livsmulighed, som kirken 
er. Dermed vidner kirken om Guds Rige og om, hvad Gud vil i verden. Hver for sig kan vi bære lidt af 
dette med os uden for det kristne fællesskab. 

7) Guds mission er altomfattende, derfor er det også vores opgave som kristne at bidrage til vores 
samfund og kulturer. Det gælder også børn fra kristne hjem. De kan være med til at gøre deres skole 
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eller sportsklub etc. til et bedre sted for alle ved frimodigt at leve i tro disse steder. De kan også, 
svarende til deres alder og situationen, sætte ord på deres tro på og erfaringer med Gud. Børn bør 
opmuntres og inspireres til – især gennem samvær med troværdige voksne – at være en del af Guds 
folks diakoni og mission på en måde og et niveau, der er naturlig for deres alder og modenhed. 

 

Projektet synlige resultater 

Projektet udmønter sig – foreløbig – i følgende produkter: 

Seks artikler, som bliver disponible på hjemmesider og i foreningsmagasiner etc. 

1. Hvori består selve udfordringen?   
2. Intra- og interkulturel dannelse 
3. Samspil mellem kirke / kristent fællesskab og familie 
4. Forankring og dialog 
5. Apologetik for børn 
6. Ti konkrete spørgsmål fra børn. Hvad og hvordan svarer vi? 
 

Studiehæfte/samtalekort – primært til brug i smågrupper 
Skal bl.a. omhandle: 

 Forståelsesramme 

 Tro og værdier i hjemmet 

 At søge Gud sammen 

 Hellige rytmer og rammer 

 At udvikle en sund kønsidentitet og seksualitet 

 At gå i skole med tro 

 At tro i den digitale verden 
Kan suppleres med videooplæg.  
 
Inspirationsdag for konsulenter 
Forsøg på at sammenkalde de tilknyttede børne- og ungdomsorganisationers konsulenter til en fælles tema-
dag i lighed med den, der blev holdt om børn, unge og sex. 
 
Videoklip til sociale medier 
Fx klip med børn, der spørger ”Mor, hvorfor skal vi synge bordvers, når mine venner er på besøg?” eller: ”Er 
den Gud, Muhammed fra klassen tror på, den samme, som vi tror på?” 
 
Facebookgruppe for forældre 
Her kan dialogen køre, og projektets materialer kan markedsføres og anbefales.  
 
Andre ideer: 

 Udvikling af et kort- eller brætspil. 

 Udrustning af et par foredragsholdere på feltet, som menigheder kan benytte. 

 Udvikling af en app, der fx kan minde forældre om at huske at tale med børnene. 

 Bogudgivelse. 

 Vidnesbyrd og historier fra formative kirker og kristne familier. 

 Et kursus eller en konference. 

 En familieskole eller inspiration til tema på menighedslejr etc. fx med input til rollespil og 

samtaler/arbejde på tværs af generationerne. Evt. med coach, der åndeligt og fagligt kan være 

vejleder. 
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Projektets styregruppe 

Merete Holm Dalsgaard, Børne- og Ungdomsoase (BUO) 

Lars Brian Larsen, Luthersk Missions Børn og Unge (LMBU) 

Steen Møller Laursen, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) 

Carsten Hjorth Pedersen, Kristent Pædagogisk Institut (KPI) 

Andreas Østerlund Nielsen, Helsyn 

Projektet tog sin begyndelse med en henvendelse fra Andreas Ø. Nielsen til KPI, som betingede sig, at de tre 

nævnte børneorganisationer kom med, så projektet kunne forankres i et kirkeligt bagland, der dels ser 

behovet og dels har kanalerne ud til de forældre, vi gerne vil nå med projektets inspiration og resurser. 


