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Formaning for begyndere

Formål 
At teenagerne ser, at de i deres kristne fællesskab kan være med til at hjælpe hinanden til leve sammen 
med Gud. Fokus på det det kristne fællesskab med et specielt fokus på formaning.

Forslag til programforløb

Tidsforbrug Programpunkter Materialer og ressourcer Ansvar

10 min. Aftenopstart – rammerne for aftenen sættes. 
Crowdbreaker/indledning/bøn/sang.

15 min. Radiobiler Tørklæder
Div. ting se beskrivelse 

20 min. Forkyndelse

15 min. Casearbejde Case-ark

10 min. Opfølgning - bøn

? Forfriskning og hygge

1. Crowdbreaker
I skal alle have lov til at ankomme og indstille jer på, I nu er sammen og få snakket af! Forslag til opstart:

− Aftenens program afsløres med spænding og trommehvirvel!!!

Inden indledning og bøn, tager I en runde, hvor alle fortæller, hvilken person der har påvirket én mest 
siden sidst gang. Det kan både være i negativt eller positivt henseende. Personen kan både være en kendis 
eller en fra skolen, familien el.lign. Det vil være en god idé, at det er en af jer ledere, som begynder 
runden. Så kan teenagerne få et eksempel på, hvad det drejer sig om.

Derefter holder i jeres indledning; det kan være via en sang, en historie, et bibelvers el. lign., som er 
både en god oplukker for aftenen og en appetitvækker til aftens emne. Det gælder mest om at få fokus 
på, at I nu er samlet, og at I denne aften skal arbejde med det kristne fællesskab, og hvordan det kristne 
fællesskab og formaning hører sammen. Bed for aftenen og jeres fællesskab inden I går videre til punkt 2.

2. Radiobiler - igangsætningsaktivitet
Denne leg skal sætte lidt fart over feltet, men den skal også senere bruges i forbindelse med 
forkyndelsen. Læs ”spillereglerne” nedenfor igennem, så vil forklaringen komme derefter! Legen kan 
foregå indendørs eller udendørs alt efter vejr og faciliteter. Der skal laves en firkantet bane, eksempelvis 
en del af klublokalet, fodboldbanen el.lign. Banen markeres med kegler, sko, sodavandsflasker, stole eller 
andet. Det vigtigste er, at deltagerne ikke er i tvivl om, hvor banen går.

− Deltagerne deles op i 2 hold, som får hver deres baglinie, og i de 2 hold går de sammen 2 og 2. 
Den ene i hvert makkerpar får bind for øjnene, og den anden skal guide den ”blinde makker” 
rundt på banen ved at stå udenfor banen og råbe ind til makkeren. Der skal guides i, hvilken vej 
den ”blinde makker” skal gå, og hvad der skal gøres.

− Målet er, at den ”råbende makker” får den ”blinde makker” til at komme omkring på banen uden 
at støde ind i de andre ”blinde” deltager eller træde på/røre ved de forhindringer, der er på 
banen. Forhindringer kan være f.eks. stole, borde, træer, spande, flasker osv.; alt hvad fantasien 
kan støve op, men som ikke giver de store skader!
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− Samtidig kan man placerer ting, som de ”blinde” skal indsamle, og bringe med tilbage til deres 
holds baglinie. F.eks. flasker, toiletruller, sko, vandballoner osv. På den måde samler de points til 
deres hold.

− Man kan vælge mange forskellige udfordringer, f.eks. kan de ”blinde” hoppe på et ben osv. Legen 
giver mange muligheder, og I kan lave reglerne, lige som I vil.

Et alternativ, til at skulle samle points ind, er en fangeleg, hvor et af de mange makkerpar er fangeparret, 
der skal fange alle de andre. Der er stadig tale om en bane, hvor den ”råbende” makker bliver udenfor og 
guider den ”blinde” rundt. Den ”blinde” fra fangerparret skal så forsøge at fange de andre ”blinde” på 
banen, og efterhånden som man bliver fanget, går man ud af legen!

Refleksion og forkyndelse ud fra legen:
Forkyndelse og refleksion ud fra legen handler om, at vi som mennesker kan lede hinanden til at gå den 
rette vej til Jesus og samle ’guldkorn’ og livshjælp hos ham og samtidig hjælpe hinanden til at undgå fald 
og komme uden om fristelser, som enten ikke er synlige for os, eller kan være svære at gennemskue, fordi 
man er ”forblændet”. Du kan selv finde på flere vigtige associationspunkter til nedenstående forkyndelse. 
Legen er netop tænkt til at skulle inddrages senere i forkyndelsesafsnittet, hvor I hjælper teenagerne med 
at koble erfaringer fra legen sammen med deres konkrete liv og livserfaringer.

3.  Forkyndelse omkring formaningens rolle i det kristne fællesskab.
Intro: Da formålet er, at teenagerne skal se, at de i deres kristne fællesskab kan være med til at hjælpe 
hinanden til at leve ret sammen med Gud bl.a. gennem formaning, er der nogle vigtige områder, vi skal 
ind på i forkyndelsesdelen. Der kommer i det følgende nogle underoverskrifter, som I kan gå ud fra. Under 
disse underpunkter skal I arbejde med, hvad bibelen/Jesus siger om det kristne fællesskab og formaning. 
Det er vigtigt, at I som ledere finder nogle eksempler frem fra hverdagen og arbejder konkret med, 
hvordan og hvornår vi formaner hinanden i det kristne fællesskab. Det er helt frivilligt, hvor meget du vil 
snakke om de forskellige emner med teenagerne; det må blive en vurdering, som du som leder skal
gøre dig. Men jo mere I får snakket om, hvordan det hænger sammen i jeres liv og fællesskab, jo mere 
nærværende og aktuelt bliver budskabet!

Hvad siger Jesus om det kristne fællesskab?
For at kunne arbejde med det kristne fællesskab, er det vigtigt at finde ud af, hvad Jesus siger om det. 
Det er i bibelen, vi lærer Jesu vilje at kende. Forbered teenagerne på, at I skal læse i bibelen sammen. 
Det er ret vigtigt, du har læst bibelstederne grundigt igennem og har gjort dig klare tanker om, hvad de 
betyder, og hvordan du skal formidle dem. Jeg kommer med nogle bud på dette som en hjælp til dig. Det 
er rigtigt godt, hvis du kan finde andre vigtige aspekter i versene.

Læs 1.kor. 12. 12 – 27. Hvis det er nogle vers, I har arbejdet med før i teenklubben, så bed teenagerne 
referere det, de kan huske, og resten kan du supplere med.

Forklaring til bibelteksten: Teenagerne skal få en forståelse for, at vi alle er lemmer på Kristi legeme, og 
at vi alle er en del af Hans arbejde. I har et fællesskab sammen i jeres teenklub, fordi I har jeres tro til 
fælles, og Gud har givet jer evner hver i sær til at tjene Ham og hinanden i jeres fællesskab. I er lemmer 
sammen på trods af forskelligheder og forskellige evner, og I har alle en vigtig funktion. Forståelsen af 
’legemstanken’:

Kroppen har forskellige legemsdele, og de har alle en funktion: Øret har et hul ind til hjernen; alt lyd 
optages derinde og sendes videre til hjernen. Men: Det ville se ret fjollet ud, hvis vi gik på ørerne, de er 
ikke store nok, og vi ville sikkert få en masse hudafskrabninger i hovedet!!! Næ, så er det bedre at gå på 
fødderne. Tæerne gør, at foden bliver bred, og benene kan bedre balancere med kroppen på en bred fod 
med mange tæer end på en fod med kun en tå!!! Sådan er det også med det kristne fællesskab: Vi har 
hver vores plads og funktion og er vigtige for helheden.

Det kan være forskelligt, hvilken funktion teenagerne har i teenklubben. Nogle kan synge for, når der skal 
synges. Andre er gode til at snakke med dem, der måske er lidt udenfor. Det kan være, der er en helt 
tredje, der er god til at hjælpe med noget praktisk; f.eks. når computeren får virus.
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Tag temperaturen på jeres fællesskab!
Overvej som leder, om I skal tage en runde, hvor I nævner de gaver/evner som hver enkelt af jer har og 
kan bruge i jeres klub. Hvis du som leder har en fornemmelse af, at det ender med at gå op i hat og 
briller, eller de ikke helt er inde i tankegangen, så vent evt. til senere på aftenen eller en helt anden dag!

Hvad skal vi bruge det kristne fællesskab til?
Vi hører til i et kristent fællesskab. Gud har skabt os til at være i det. Vi er ikke skabt til at være alene 
(1.Mos. 2,18)

− Gud har givet fællesskabet til os som en gave. Der er velsignelse, tryghed, fis og ballade, 
frimodighed, hjælp osv. at finde i fællesskabet.

− Men - samtidig er det også en opgave. Gud vil, vi skal bruge vores evner til at tjene Ham og 
menigheden = det kristne fællesskab.

Hjælp teenagerne til at se, at I alle har et ansvar for hinanden i jeres fællesskab. Det er ikke
ligegyldigt, hvordan jeres fællesskab har det! Det er utrolig vigtigt, at teenagerne forstår, at vi i vores 
kristenliv ikke kan fungere uden det kristne fællesskab; ligesom et legeme ikke kan høre uden øre, eller 
kan gå uden benene.

Vi er afhængige af vores fællesskab. Det betyder, at alle er afhængige af hver eneste som kommer i jeres 
klub! Hjælp teenagerne til at forstå dette. Tiden, vi lever i, er meget individualistisk. Teenagere tænker 
meget individualistisk. Du skal som leder hjælpe dem til at se, at vi i et kristent fællesskab hænger 
sammen, og vi har brug for hinandens hjælp til at leve i troen og til at leve efter Guds vilje.

Hvorfor skal vi være i det kristne fællesskab?
Svar: Fordi det kristne fællesskab hjælper os til at holde fast i troen og leve efter Guds vilje – og – vi kan 
ikke undvære hinanden. Vi skal hjælpe hinanden til at blive ved med at tro og komme til Jesus. Vi bliver 
så nemt fristet af alverdens ting og sager. Vi kan f.eks. vælge det kristne fællesskab fra pga. tv, fodbold, 
venner osv. Men: Disse ting giver os ikke tilgivelse og en plads i himlen – DET GØR ALENE JESUS!

Fællesskabet er først og fremmest med til holde os fast i vores tro på Jesus. Det er jo her, vi hører Hans 
budskab = evangeliet. Det er også her vi møder andre kristne, og vi kan sammen hjælpe hinanden til at 
blive ved med at komme i klubben, blive ved med at bede osv. Derudover er der også mange andre styrker 
ved at være sammen med andre kristne. F.eks. kan vi måske her bedre være os selv – finde gode venner 
osv.

Mål pulsen i jeres fællesskab!
Snak evt. om fordelene/styrkerne ved at komme i et kristent fællesskab. Hvorfor kommer teenagerne her? 
(Og det er ikke en gyldig grund, at forældrene siger de skal!!!!)

Formaning
Ovenfor så vi på, at vi kan hjælpe hinanden i fællesskabet. F.eks. hjælpe hinanden til at blive ved med at 
komme i teenklubben. Du kan her snakke videre med teenagerne om, hvordan vi kan hjælpe og styrke 
hinanden i fællesskabet. Snak f.eks. om, hvordan det er at være kristen sammen med en masse ikke-
kristne i klassen, og hvad det betyder i denne sammenhæng at kunne komme i teenklubben. Få evt. også 
bragt de oplevelser på banen, som teenagerne selv nævnte lige før, hvis de passer ind i sammenhængen.

I Hebr. 10, 24-25 står der, hvilke opgaver vi alle har i det kristne fællesskab. Læs det sammen og snak om, 
hvad det betyder.

− Hvad betyder at give agt på? = Rette opmærksomhed på noget/nogen.
− Hvad betyder tilskynde? = At få nogen til at handle på en bestemt måde gennem sine ord, 

handlinger eller som forbillede
− Hvad betyder formane? = Alvorligt opfordre (formaning betyder også at opmuntre alvorligt!)

Altså: Teenagerne skal komme frem til, at der står følgende: Vi skal være opmærksomme på hinanden i 
vores fællesskab ved at minde hinanden om, at vi skal være kærlige og leve så vidt muligt, som Jesus 
ønsker det. (VIGTIGT at pointere, at gode gerninger frelser ikke! MEN de er frugten af vores tro. Dvs. at 
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når vi tror på Jesus, bor Helligånden i os – og hjælper os/minder os om, hvad der er godt og rigtigt at 
gøre. Men det gør os ikke mere fromme, vi lever bare et federe liv!) Derfor skal vi ikke være ligeglade 
med hinanden, men hjælpe hinanden til at leve et godt liv sammen med Jesus i lydighed mod ham.

Hvorfor formaning?
Lad teenagerne forstå, at formaning altid skal ses i kærlighedens og omsorgens lys. Brug Radiobil-legen 
her. Teenagerne kan reflektere over følgende: Da I legede Radiobiler, var halvdelen af jer dem, der skulle 
sørge for, at der ikke skete noget med jeres makkere. I råbte til dem, hvor de skulle hen, og hvordan de 
skulle gøre det. I passede på, de ikke gik den forkerte vej eller stødte ind i de forkerte mennesker. I 
sørgede for, at de samlede det rigtige op, og kom tilbage til baglinien. Vi ønsker det bedste for vores 
venner, og det bedste i vores liv er da JESUS!!! Han giver os tilgivelse, fuldstændig ubetinget kærlighed, 
et evigt liv – og Han ønsker det bedste for os. Han viser os, hvad der er ret og forkert. Derfor har vi 
Bibelen at rette os efter, når vi har brug for et fif eller konkret hjælp fra Ham. I bibelen står, hvad der er 
det bedste for os at gøre, så vi kan blive ved med at leve et liv sammen med Ham. Derfor er formaning i 
et kristent fællesskab meget vigtig.

− Formaning går ud på at hjælpe hinanden på den rette vej ud fra Bibelens ord!
− Formaning er at gøre opmærksom på det forkerte over for vedkommende, når nogen ikke længere 

vil ha' noget med Jesus at gøre eller er ved at ’glide væk’ fra Jesus eller gør noget, som er imod 
Jesu ønsker og vilje; dvs. det som står i bibelen.

− Formaning kan være svært og træls – især hvis nogen synes, det virker som om, man vil tromle 
dem, eller lade som om man selv er bedre. Men - hvis formaningen er sagt i kærlighed og opleves 
som sagt i omsorg og kærlighed, fordi man virkelig er bekymret for sin ven og ’kristne broder’, så 
opleves det helt anderledes.

4. Casearbejde om hvordan man formaner hinanden.
I skal nu til at arbejde med nogle fiktive cases, som skal hive nogle problemstillinger frem i lyset omkring 
formaning. (Se sidste sider i denne fil)

− Del flokken op i grupper på ca. 4-5 i hver gruppe alt efter, hvad I har bedst erfaring med. I 
grupperne læses den første case op, og man forsøger at løse problemstillingen, før man går videre 
til næste case.

− Hvis der er nogle af case-problematikkerne,  som I som ledere specielt gerne vil, at teenagerne 
når at snakke om, så sig det til dem inden de begynder!

− Til lederne: Forsøg at tage del i diskussionen som en medkristen i grupperne, og ikke som leder, 
der fører ordet! Det giver en troværdighed og et indblik i for teenagerne, at kristenlivet ikke er 
”piece of cake” for jer, bare fordi I er ledere.

Til overvejelse omkring case-arbejdet: Det kan være svært at finde ud af for teenagerne (og vi andre!), 
hvad der er rigtigt at gøre i situationerne, - f.eks. i forhold til konkrete fristelser. Men hjælp teenagerne 
til at bruge Bibelen til at finde svaret i. Brug Jesus som et spejl for, hvad der er rigtigt at gøre og vælge. 
Spørg: ”What would Jesus do?” Snak med teenagerne om, hvorfor det er vigtigt at leve, som Jesus ønsker 
det. Kan det hamle op med, hvad vi selv ønsker?

5. Opfølgning, afrunding og bedefællesskab:
Sørg for at I får samlet godt op på snakken ved at høre teenagerne efter, hvilken problemstilling de syntes 
var sværest at sige noget til. Snak om, hvad der gør det svært for os som kristne at formane. Janteloven 
spiller nok en rolle hér! Sørg for at få repeteret vigtigheden af, at vi i det kristne skal hjælpe hinanden til 
at blive i troen. Det er en vigtig del af det at være i et kristent fællesskab.

Slut af med at snakke om, hvilke ændringer der skal til, før I bliver bedre til at formane hinanden i jeres 
fællesskab: Er det mod? Er det en anti-jantelov? Er det ”formaningsregler”, tillid og respekt for hinanden? 
Er det et ’formaningskursus’?

Overvej, om I skal bruge en aften mere på at snakke om formaning i jeres fællesskab!
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a) Form på bedefællesskabet: Brug den form, I har bedst erfaring med! Sørg for at fælles bedeemner 
bliver nævnt inden bønnen starter.

b) Bedeemner:
− Jeres fællesskab med hinanden.
− At vi må øve os i at formane, og at der må være plads til det i vores fællesskab.
− At Jesus vil vise os, hvordan vi formaner i kærlighed.
− At vi alle må blive ved at leve sammen med Jesus.

6. Husk – før aftenen:
− Bed for den.
− Aftal hvem der står for indledningen og hvilke sange I skal synge.
− Forbered på forhånd, hvad I vil bruge af ting og sager til Radiobiler, så I har det klart. Overvej, 

hvor det skal være: udendørs/indendørs  – lav en plan B, hvis I regner med at være ude, og det 
står ned i stænger!

− Aftal hvem der står for forkyndelsen/undervisning. Alle ledere forbereder sig via dette materiale: 
Læs bibelstederne i forkyndelsen igennem, og tænk over hvad de siger dig, inden du”sluger råt”, 
hvad der ellers står her!
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Cases omkring formaning i det kristne fællesskab.
Case 1:
I Millerup Teenklub er de ca. 10 teenagere, som alle kommer næsten hver gang. De fleste
går i 7. – 9. klasse. Mange plejer at tage på en kristen efterskole i 9. eller 10. klasse. De
er meget forskellige, men har det godt nok sammen i teenklubben. Nogle af drengene går
rigtig meget op i Counter Strike og computerspil. Andre er vilde med fodbold og ’Premier
League’ og disse ting diskuteres ivrigt i drengeflokken! Pigerne fniser som regel en del, når
de er sammen. De snakker om tøj, butikker og drengene fra de ældre klasser. Så alt i alt
er Millerup Teenklub en ganske almindelig teenklub!

Mona er en af pigerne i teenklubben. Mona elsker at købe tøj, og lommepengene fra
forældrene slår ikke helt til, hvis hun både skal have de rigtige mærker. Og det vil hun
have. Så hun arbejder gerne, alt hvad hun kan. Hun passer naboernes børn, og hun gør
rent nede i byens frisørsalon osv.

Men - nu ligger landet sådan, at det er ’sorte penge’, Mona tjener nede i frisørsalonen og
hos naboerne. (Sorte penge = penge, der ikke bliver betalt skat af = at bryde landets love
= skattesnyd)

Til diskussion: Er det okay, at Mona tjener ’sorte penge’?
� Læs i denne forbindelse Rom. 13, 1. – Diskuter hvad det betyder.
� Hvilken betydning får det for Mona, hvis hun fortsætter med at arbejde sort?
� Hvad vil I sige til Mona? Hvordan vil I sige det?

Case 2:
Ruben og Bo fra teenklubben elsker at spille computerspil. Hvis deres forældre ikke er
hjemme en aften, hvor der er teenklub, kan de godt finde på at blive hjemme fra
teenklubben og spille computerspil hele aftenen i stedet.

De er også meget på internettet sammen. De finder alverdens ting på nettet, møder
spændende folk, som ved en masse om computerspil. De gør også tit brug af muligheden for 
at kopiere spil og programmer til hinanden, som de henter ulovligt på nettet. De tænker: 
”Det betyder jo ikke så meget, når det bare er til os selv. Det er jo meget mere ulovligt, 
hvis vi giver det videre til andre også”.

Til diskussion: Hvad mener I om det, Ruben og Bo har gang i?
� Hvad sker ved at kopiere lidt til sine venner (sådan som Ruben og Bo gør det
over for hinanden), og snyde lidt her og der? Tænk på Rom. 13,1.
� Skal man som kristen formane Ruben og Bo, eller skal man ’blande sig uden
om’?
� Hvordan kan I snakke med Ruben og Bo om, hvad der er rigtigst at gøre omkring
kopiering?
� Hvad vil du sige, hvis Ruben og Bo reagerer voldsomt, når de får at vide, at
piratkopiering er forkert. Forestil dig, at Bo siger til dig: ”Du er da ikke bedre selv,
din storebror har en ulovlig knallert, som du kører på engang imellem”.
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Case 3:
Lisbeth og Johanne, som også kommer i teenklubben, elsker bare fest og farver. De elsker
at være der, hvor der sker noget. I skolen er de populære; de snakker med de seje, og
hænger ud med de rigtige om aftenen.

Efter en weekend fortæller de henne i skolen om en fest, de var til hos Rolf fra 10. klasse.
Rolf er ret sej, god til fodbold, og hans far har sit eget firma.

Lisbeth og Johanne fortæller om Rolfs store hus og festen; de havde hele kælderen og
farens barskab for dem selv. Der var nok 30 med til festen, og den fik ikke for lidt. Johanne
fortalte lidt stolt om, at hun havde spillet et drikkespil med nogle af Rolfs venner, og så kan
hun ikke huske mere...

Til diskussion: Hvad mener i om Johannes aktiviteter og valg?
� Kan man være kristen og have en masse ikke-kristne venner?
� Læs Ordsp. 20, 1. Snak om hvilket forhold man kan/bør have til alkohol som
kristen.
� Hvordan snakker vi lige med Johanne om det, hun har været med til i
weekenden, og hvad skal vi sige til hende?
� Hvordan kan vi i det kristne fællesskab hjælpe hinanden til at have det rigtige
forhold til alkohol?
� Hvad gør man, når man som kristen måske føler sig anderledes og gerne vil
være sej med de seje?

Case 4:
Marie og Rasmus er kærester, og totalt forelskede i hinanden. Der hvor Marie er, der er
Rasmus også! En dag i spisefrikvarteret afslører Marie ved et uheld til hendes bedste
veninde, Lone, at Rasmus og Marie tit sover sammen i weekenderne.

Marie stopper op midt i samtalen. Hun bliver lidt rød i hovedet og siger ikke mere; det er
som om, hun godt ved, det ikke er så smart, det hun står og siger og lukker op for.
Da Marie ikke siger mere, ved Lone slet ikke, hvad hun lige skal sige til Marie. Lone når at
tænke mange tanker, inden det ringer ind: ”Er det da forkert at sove sammen, hvis man
bare lader være med at gå i seng sammen? Og – sover de ’kun’ sammen uden at tage
skridtet fuldt ud? Hvad skal jeg sige til Marie? Jeg ved jo godt, hvor sure og kede af det
hendes forældre bliver, hvis de finder ud af det.”

Til diskussion: Er der brug for formaning over for Marie (og Rasmus)?
� Hvad sker der ved at sove sammen, hvis man bare ikke går i seng sammen? Er
det problematisk? (Læs Rom. 14, 13, som giver en vigtig anvisning fra Gud)
� Hvad kan Lone sige til Marie, uden at de bliver uvenner? Hvordan formane Lone
på en god måde?
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