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Følgende foredrag tilbydes. Tag kontakt med den enkelte foredragsholder, med hvem der kan 
forhandles om form og indhold, og som oplyser om priser etc.

	Forankring og dialog – hvordan give børn et sundt ståsted at møde verden fra? 
 Tænk, hvis vores børn inderst inde kendte Guds uforbeholdne, fuldkomne kærlighed og 

dermed var tilfredse med at være uperfekte Guds børn og ikke lod sig påvirke af verdens 
forventninger!

 Konkrete hverdagsredskaber til forældre.
 Ved Merete Holm Dalsgaard, konsulent Børne- og UngdomsOase
 e-mail: merete@buo.dk, telefon: 50 51 65 95.

	Hvad og hvordan svare på mine børns spørgsmål om Gud?
	 Når	børn	spørger,	hvordan	vi	kan	vide,	at	Gud	findes	–	og	meget	andet	…
 Syv relevante råd, når vi taler med børn. 
 Beskyttelsesstrategi eller udrustningsstrategi.
 Ved Carsten Hjorth Pedersen, daglig leder Kristent Pædagogisk Institut
 e-mail chp@kpi.dk, telefon: 28 40 53 14

 Hvordan tale med mine børn om Gud?
 Børn husker følelser frem for fakta.
 God konfrontering og nødvendig tilbagetrækning.
 At lytte til børn og at bede med dem.
 Ved Carsten Hjorth Pedersen, daglig leder Kristent Pædagogisk Institut 
 e-mail chp@kpi.dk, telefon: 28 40 53 14
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 Pluralismens tid: Tidens trend og udfordringer for forældre og børn
	 Vi	lever	i	nådens	tid	–	og	i	pluralismens	tid.	Det	giver	udfordringer	for	både	børn	og	

forældre at navigere i. Hvor er faldgruberne og mulighederne, og hvordan hjælper vi 
vores børn med at navigere?

 Ved Steen Møller Laursen,	landsleder	Danmarks	Folkekirkelige	Søndagsskoler
 e-mail: steen@soendagsskoler.dk, telefon: 30 72 38 43

 Kristen identitet bidrager i det sekulært-pluralistiske samfund. Med børn 
som case

	 Dette	foredrag	vil,	med	børnene	som	eksempel,	pege	på	alt	det	livsbekræftende,	som	
Gud lader mennesker med en tydelig kristen identitet betyde for det samfund og den 
verden, de indgår i.

	 			Det	danske	samfund	er	fortsat	stærkt	præget	af	den	kristne	kulturarv.	Vi	er	dog	ha-
stigt på vej mod kulturel og religiøs mangfoldighed. Samtidig ser mange helst, at troen 
holdes i det private rum. 

    Som mennesker med en bevidst kristen identitet, der gerne vil lade os lede af Gud og 
af Bibelen, kan det opleves som en udfordring. Hvordan agerer og lever vi bedst under 
disse omstændigheder, ikke mindst når det gælder vores børn? Hvordan undgår vi en-
ten at give op og tilpasse os, eller at blive mavesure kritikere, der holder os for os selv

 Ved Andreas Østerlund Nielsen, teologisk konsulent Helsyn
 e-mail: andreas@helsyn.dk, telefon: 30 29 56 14


