19+ FASEN

SELVSTÆNDIGGØRE

19+

EN NY TIDSREGNING ER BEGYNDT..
DETTE ER FASEN, HVOR...

...DEN UNGE

.... DEN UNGE ER KLAR

...HUSET ER MERE STILLE

...DEN UNGE «FLYVER» SELV

VOKSNE VIL OG KAN
FORANDRE VERDEN,

TIL AT INDTAGE VERDEN,
TASKEN ER PAKKET, MENS

END DET HAR VÆRET I 20
ÅR, «INGEN» RINGER PÅ

OG ER PÅ VEJ IND I NYE
LUFTRUM, DU SIDDER TILBAGE I

OG DU SKAL STØTTE
OP, SÅ DEN UNGE
OPLEVER
«AT STÅ FAST!»

DU KÆMPER MED KLUMPEN I
HALSEN OG SPEKULERER PÅ
TØJVASK OG MADLAVNING:
«KOMMER DET TIL AT GÅ?»

LÆNGERE, OG MOR OG FAR
OVERVEJER OM DET GÅR
AN AT TÆNDE EN HALVTOM
OPVASKEMASKINE.

KONTROLTÅRNET DERHJEMME:
HVILKEN SLAGS MANDSKAB
OG FLYVELEDERE VIL DEN UNGE
MON FÅ I SIN NYE TILVÆRELSE?

dit Barn nu...

19 år +
De unge voksne tænker som én, der kan forandre
verden. Det er nu, de for alvor opdager, hvem de

De unge voksne har brug for at lære, at Je-

er, og at valg har konsekvenser. Dette er en tid til

sus vil lede dem gennem livet, i gode såvel

at prøve og fejle. Herigennem lærer de unge at

som svære dage. De har brug for andre for

tage ansvar for sin nye frihed.

at lykkes og på den måde gøre en positiv forskel, for andre mennesker og verden. Dis-

Skab tryghed i forhold til de valg, de foretager

se sandheder vil hjælpe de unge med at ud-

og stil spørgsmål fremfor at irettesætte. Når du

vikle sin relation til Jesus, uafhængig af dig.

giver plads til, at dit voksne barn bliver den, Gud
har skabt det til, hjælper du det med at tage

Hold øje med muligheder for at vejlede, fremfor

skridtet ud i de voksnes rækker.

at belære. Hjælp med at ﬁnde et menighedsfællesskab og en tjeneste, hvor de får mulighed for
at udvikle sig, fordybe sig i relationen til Gud,
have indﬂydelse og tage ansvar. Vær opmuntrende og støttende, selv om det kan virke til at, ”de
kan alt”.

Hold øje med muligheder for
at vejlede, fremfor at belære
Intet barn kan placeres i en kasse, og ingen passer 100% ind i nogen faser.
I dette hæfte præsenterer vi nogle generelle kendetegn.

Din opgave er at
lade den unge udøve

Selvstændighed

Ungdomsuddannelsen er måske færdiggjort og
den unge er klar til at ﬂytte. Eller, er de? Er du klar?
Måske ikke. De spørgsmål den unge stiller er: ”Hvor
hører jeg til?” og ”Hvem har brug for mig?” Du gør
bedst den unge parat til det, som ligger foran, når
du giver ansvar og selvbestemmelse i forhold til

i sit
nye liv

den unges eget liv. Lad dem være den voksne person de er, og respektér de valg der tages.
Fordøm ikke dit voksne barn, men vær der for det.
Giv et trygt fundament af selvtillid til at tage skridtet, ud i de voksnes rækker.

De unge voksne tænker som én, der kan forandre verden. De er kritisk
tænkende, men også lærevillige og ivrige efter at ﬁnde sin plads. De
ønsker at ﬁnde ud af, hvem der har brug for dem og giver den fuld gas i
forhold til at udfylde denne rolle.

Når du har et åbent og trygt hjem, kan den unge altid dele livet som
det er.
Den unge voksne ønsker at klare sig selv. Men har alligevel brug for
at kunne læne sig op ad dig, i forskellige situationer. At træﬀe store
beslutninger alene er vanskeligt og risikofyldt. Din rolle er at være der,
når den unge har brug for det, og give den vejledning der behøves, når
der bedes om den.

Vis interesse for dit voksne barns nye omgangskreds og hverdag.

DIN INVESTERING I DENNE FASE ER VIGTIG
- OG DU ER IKKE ALENE
Når du:
opfordrer den unge til regelmæssigt at
deltage i en smågruppe
opfordrer den unge til at være aktiv i en
menighed
selv fortsætter med at være aktiv i
menighedslivet og i en smågruppe
taler med den unge om tro – uden at
have alle svarene
beder for den unge

Når du giver de unge frihed og
ansvar, hjælper du dem til at:
tro på, at de er i stand til at stå fast og
klare sig selv
udforske livet med Gud endnu mere og
finde ud af, hvad Han ønsker at gøre
gennem den unge
opdage hvad formålet med den unges
liv er

Husk at dybest set er vores børn
Guds projekt, og ikke vores.

hjælper du den unge voksne til
at forstå:

«... i tillid til, at han som har
begyndt sin gode gerning

at Jesus vil lede ham eller hende
gennem gode og svære dage

i jer, vil fuldføre den

behovet for andre, for at lykkes

Fil 1,6.

– indtil Jesu Kristi dag.»

at han eller hun kan gøre en positiv
forskel i andre menneskers liv

Det, du gør i dag, får betydning i morgen.

Man har ikke længere hverdagen sammen som tidligere. Men brug de nye mødesteder til
fortsat at give troen videre – hvad enten det er gennem ord, omsorg eller handlinger.

VÆR TIL STEDE OG VÆR BEVIDST NÅR I ER SAMMEN. HUSK, AT DET,
DU GØR NU, TÆLLER!.

I TELEFONEN

PÅ BESØG

Stil åbne
spørgsmål
om venner og
fællesskab. Spørg
om der er noget,
du skal bede for.

Respektér den
unges nye hjem og
situation. Nu må
du forholde dig til
hans eller hendes
husregler og
præmisser. Spørg
om der er noget,
du kan hjælpe med
eller støtte ham i.

HJEMME HOS
DIG
Hav et gæstfrit hjem,
hvor du kan forkæle
dit voksne barn.
Tal ærligt om livet
og om Jesus.

Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine
disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem
at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.
Matt 28,18-20

EN FASE ER EN PERIODE

I ET BARNS LIV
HVOR

DU HAR UNIKKE MULIGHEDER
FOR AT PÅVIRKE

BARNETS TRO

HVER EN TID TÆLLER STADIG!
Barnet, som engang var lille, er blevet voksen og skal stå på egne ben. Brug månederne og årene godt:
«Det var mig, der plantede, og Apollos, der vandede, men det var Gud, der gav væksten.» 1. Kor. 3,6
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