
Børn i pluralisme
En robust barnetro 
i en turbulent tidsalder

STUDIEHÆFTE  
FOR FORÆLDRE

Børn i pluralisme: En robust barne- 
tro i en turbulent tidsalder giver 
forældre en hjælpende hånd til at 
gøre hjemmet og familien til et 
rum, hvor børnene kan dannes med 
en robust, kristen tro. En tro, som de 
kan tage med sig og bringe i spil 
i deres mangfoldige og ofte tur-
bulente hverdag – i skole og fritid, 
blandt kammerater og i den digi-
tale verden.

Hæftet er på 64 sider og rummer 
syv samlinger med oplæg til sam-
tale om kultur og samfund; vaner, 
hverdagspraksis og traditioner i 
hjemmet; seksualitet; skolen; og 
de digitale medier. Der er desuden 
øvelser knyttet til de enkelte sam-
linger.

Let at gå til og enkelt at bruge – i 
grupper, som kursus eller derhjemme.

• Pris: 60,- kr. (+ porto)
• Rabatpris v. min. 10 stk.: 50,- kr. (+ porto)
• Elektronisk version (til én person): 50,- kr.
• Bestil hæftet hos Kristent Pædagogisk Institut, 

chp@kpi.dk, 28 40 53 14

Hæftet er redigeret af Andreas Østerlund Nielsen

Kristent Pædagogisk Institut (KPI) – Luthersk Missions Børn og Unge 
(LMBU) – Børne- og UngdomsOase (BUO) – Danmarks Folkekirkelige Søn-
dagsskoler (DFS) – Helsyn (teologi-bureau)

Læs mere om projekt Børn i pluralisme på 
www.kpi.dk/projekter/boern-i-pluralisme 
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