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Kerneværdi 3 – Vi vil leve i bøn 

Formål: At sætte fokus på bøn gennem bibelske forbilleder, konkrete eksempler fra 
hverdagen og samtale for hermed at give en bredere forståelse for, hvad bøn er og 
vigtigheden i at gøre det til en fast del af sin hverdag.  

Forslag til programforløb: 

Tid Programpunkter Materialer Ansvar 

10 min. 1. Crowdbreaker 
Hund efter kødben 

En genstand som 
kan bruges som 
kødben 

 

8 min. 2. Igangsætningsaktivitet 
Lovsang 

Musikinstrumenter 
Fællessang 

 

12 min. 3. Refleksionsaktivitet 
Snak i grupper 

Spørgsmålsark til 
hver leder 

 

25 min. 4. Undervisning 
1. Sam. 1, 1-28 

Bibler  

10 min. 5. Opfølgning og bøn Bønnebogen 
Bønnehånden 

 

 

 

1. Crowdbreaker 

Teenagerne deles op i 2 hold, de står i hver deres ende af banen i 2 rækker. Midt på banen 
ligger der en genstand (et kødben). Når lederen fløjter, løber forreste mand på begge hold 
mod midten, for først at få fat på kødbenet. Den, der først får fat på kødbenet, og får det 
ned på sin egen mållinje, vinder modspilleren til sit eget hold. Hvis teenageren, der 
derimod ikke fik fat på kødbenet, når at fange teenageren med kødbenet, inden 
vedkommende når mållinjen, vinder teenageren modspilleren til sit hold. Når alle til sidst 
er på samme ende af banen, kåres vinderholdet.  

 

2. Igangsætningsaktvitet 

Fokus på aftenens tema ”Bøn” gennem lovsang.  

Forslag til sange:  

 Fællessang nr. 14: Den bøn som det er sværest at be’   

 Fællessang nr. 119: Kære Fader  
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3. Refleksionsaktivitet 

Her sættes fokus på en samtalen mellem teenagerne og leder om, hvad bøn egentlig er. I 
kan evt. dele jer op i grupper med én leder i hver. Fokuspunktet er, at der ikke er én 
bestemt måde at bede på – og at Gud ikke altid svarer på den måde, jeg selv regner med.  

Spørgsmål til teenagerne:  
1. Hvornår må jeg bede til Gud?  
2. Hvad må jeg bede Gud om?  
3. Hvordan kan jeg bede til Gud? Kom gerne med praktiske redskaber og eksempler.  
4. Har jeg oplevet, at Gud har svaret min bøn? Kom gerne med eksempler på 

bønhørelse. 
5. Hvad gør det ved dig, hvis du ikke får det, du beder om?  

4. Undervisning 

Fortællingen om Samuel (1. Sam 1,1-28) 
Historien skal være klar for lederen, så den kan genfortælles med egne ord, spændende 
og tankevækkende for teenageren. Undervejs læser lederen enkelte vers højt i fra 
Bibelen.  

Lederen genfortæller med egne ord om Elkana og hans to koner Peninna og Hanna. 
Peninna har mange børn med Elkana, og at Hanna er barnløs. Hanna bliver mobbet og 
ydmyget af Peninna. Hanna græder og stopper med at spise.  

Der læses højt fra vers 10-12. Hanna bad til Gud i sin fortvivlelse, da hun var allermest 
ked af det. Her aflægger hun et løfte til Gud, om at give sin søn til Herren. Hanna beder 
i lang tid om det samme (v. 12). Her er lederens opgave, at levendegøre det for 
teenageren. Det er vigtigt at få teenageren til at se Hannas fortvivlelse, modløshed og 
håbløshed.  

Eksempel om fortvivlelse  
Kom evt. med et eksempel fra din egen hverdag om fortvivlelse i dit liv. Gerne noget 
teenageren kan relatere til. Eksempelvis: selvtillid – er jeg god nok? Kan mine venner lide 
mig? Er jeg sjov nok? Gid jeg var bedre til fodbold…  

Resten af historien 
Det er i templet, Hanna afgiver sit løfte. Hun bliver glad, og begynder at spise igen. 
Herefter tilbeder hun Gud (v. 19).  Derefter vender hun hjem til sin mand, og hun bliver 
gravid med en søn. Før året er omme føder hun en søn – Samuel. Gud hørte hendes bøn, 
huskede hende og svarede!  

Der læses højt fra vers 26-28. Hanna holder hvad hun har lovet. Hun overgiver sin søn til 
Herren, og tilbeder og takker ham!  

Teksten i teenhøjde 
Nu er udfordringen at få teenagerne til at kunne relatere det ind i deres eget liv.  
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Hanna beder i lang tid for det samme. Hun giver ikke op. Fremhæv Fil 4,6-7; vi må bede 
til Gud om ALT lige meget hvordan vi har det. Vi skal ikke bekymre os for vores 
liv/fremtid/det der fylder os, for Gud har styr på det! Hanna takker Gud – Lægger du 
mærke til, om du får bønnesvar – måske ikke lige det svar, du havde regnet med. Takker 
du Gud for det? Tør du bede som Hanna?  

Tænk hvis Hanna ikke havde fået bønnesvar?  
Jeg kan godt opleve i mit eget liv, at jeg ikke får det, jeg beder om. Er Gud der så? Elsker 
han mig så? Lederen må gerne komme med et konkret hverdagseksempel, som teenageren 
kan relatere til (fx bede om godt vejr til teenlejr, men det regnede hele weekenden). 
Hørte Gud så min bøn? – spørgsmål stilles i plenum til debat.  

Tag udgangspunkt i 1 Joh 5,14-15: Vi kan frimodigt bede til Gud om alt. Dog er ikke alt, 
vi beder om efter Guds vilje. Alligevel hører Gud alle dine bønner – og han svarer dem 
alle! Nogle gange svarer han dog på en anden måde end den, jeg selv ønskede. Ofte ser vi 
først meningen/grunden til Guds måde at svare på, når vi kommer over på den anden side. 
(fx selv om det regnede på lejren, fik vi en rigtig god weekend ud af det, med masser 
vandpjaskeri). Regnvejret førte til noget, der var endnu bedre, end hvis solen havde 
skinnet. Guds planer er så meget større end vores.  

Selv om det nogle gange kan se håbløst ud, når vi står i situationen, og det føles måske 
ikke altid som om Gud svarer, så har han lovet os, at gå med os og beskytte os. Ex Salme 
91.  

Gud giver os forskellige svar på vores bønner, disse kan ses på en lysregulering med 
rød/gul/grøn lys.  

 Rødt lys: Gud siger nej  

 Gult lys: Gud siger vent – fx for at være udholdende i bøn lige som Hanna, måske 
er det ikke det rette tidspunkt endnu osv.  

 Grønt lys: Gud siger ja  

At takke Gud 
Tænk hvor glad Hanna er endelig for at have fået en søn – det må have været meget svært 
at skulle overgive ham til Gud! Her får alle teenagere 1 min til at tænke på det allerbedste 
de har, og de kan evt. sige det højt for de andre - Er du villig til at give det til Gud? Samuel 
er det kæreste Hanna har, alligevel takker hun Gud! Takker du Gud, for det han giver dig?  

5. Opfølgning og bøn 

Saml op på aftenens vigtigste elementer. Teenagerne kan stille spørgsmål.  

Bønnehånden 
På sidste side i dokumentet her, finder du bønnehånden. Del et eksemplar ud til 
teenagerne og forklar konceptet. Der bliver 5 minutters stilhed, hvor alle kan bruge 
bønnehånden, og gå de 5 fingre igennem. De 5 elementer er:  

1. Lovprisning  
2. Bekendelse  
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3. Tak  
4. Forbøn  
5. Bøn  

 
Bønnebog  
En god ting er at have en bog, hvor I hver uge skriver bedeemner ned – gerne både takke- 
og bedemner. Derefter kan man hver uge følge op på tidligere bedeemner Hvis der er 
kommet bønnesvar kan man lave et flueben. Dette giver anledning til at være udholdende 
i bøn. (Fremhæv evt. 1 Thess 5,16-18 om udholdenhed og tak i bøn)  

Start et. Bønnebogen op og lad teenagerne komme med bedeemner og takkeemner. Husk 
opfølgning og brug den gerne som afslutning for eftertiden.  

Aftenen afsluttes med en fællesbøn.  

 

6. Husk – før aftenen 

Print spørgsmålene ud til den første gruppesnak. 

Print Tip 13’eren ud. 

Find en lille bog, der kan bruges som bønnebog. 

Print bønnehånden ud  

Bed for aftenen! 
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Spørgsmål: 
1. Hvornår må jeg bede til Gud?  
2. Hvad må jeg bede Gud om?  
3. Hvordan kan jeg bede til Gud? Kom gerne med praktiske redskaber og eksempler.  
4. Har jeg oplevet, at Gud har svaret min bøn? Kom gerne med eksempler på 

bønhørelse. 
5. Hvad gør det ved dig, hvis du ikke får det, du beder om?  

 

 

 

Spørgsmål: 
1. Hvornår må jeg bede til Gud?  
2. Hvad må jeg bede Gud om?  
3. Hvordan kan jeg bede til Gud? Kom gerne med praktiske redskaber og eksempler.  
4. Har jeg oplevet, at Gud har svaret min bøn? Kom gerne med eksempler på 

bønhørelse. 
5. Hvad gør det ved dig, hvis du ikke får det, du beder om?  

 

 

Spørgsmål: 
1. Hvornår må jeg bede til Gud?  
2. Hvad må jeg bede Gud om?  
3. Hvordan kan jeg bede til Gud? Kom gerne med praktiske redskaber og eksempler.  
4. Har jeg oplevet, at Gud har svaret min bøn? Kom gerne med eksempler på 

bønhørelse. 
5. Hvad gør det ved dig, hvis du ikke får det, du beder om?  

 

 

 

Spørgsmål: 
1. Hvornår må jeg bede til Gud?  
2. Hvad må jeg bede Gud om?  
3. Hvordan kan jeg bede til Gud? Kom gerne med praktiske redskaber og eksempler.  
4. Har jeg oplevet, at Gud har svaret min bøn? Kom gerne med eksempler på 

bønhørelse. 
5. Hvad gør det ved dig, hvis du ikke får det, du beder om?  
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