
FASEN 19+ 

EN NY TIDSREGNING HAR BEGYNT..
DETTE ER FASEN DA...

...DEN UNGE 
VOKSNE VIL OG 
KAN FORANDRE 

VERDEN, OG DU MÅ 
STØTTE DEM SLIK 

AT DE KAN SI: «JEG 
STÅR STØTT!»

....DEN UNGE ER KLAR FOR 
Å INNTA VERDEN, BAGEN ER 

FERDIG PAKKET, MENS DU 
KJEMPER MED KLUMPEN I 

HALSEN OG LURER PÅ BÅDE 
KLESVASK OG KOKING: «VIL 

DET GÅ BRA?»

...DEN UNGE «FLYR» SELV 
OG ER PÅ VEI INN I NYE 

LUFTROM, DU SITTER IGJEN I 
FLYTÅRNET HJEMME OG LURER 
PÅ HVA SLAGS MANNSKAP OG 

FLYGELEDERE DEN UNGE VIL 
HA I SIN NYE TILVÆRELSE.

MYNDIGGJØRE

19+
...HUSET ER STILLERE 

ENN DET HAR VÆRT PÅ 20 
ÅR, «INGEN» RINGER PÅ 
LENGER, OG MOR OG FAR 
LURER PÅ OM DET GÅR AN 
Å SETTE PÅ EN HALVFULL 

OPPVASKMASKIN.



19 år + 
Den unge voksne tenker som en verdensforan-
drer. Det er nå de virkelig oppdager hvem de er 
og at valgene deres får konsekvenser. Dette er 
en sesong for å prøve og feile. Gjennom dette 
lærer de å ta ansvar i sin nye frihet.

Gi trygghet i valgene de tar, og still heller spørs-
mål enn å komme med korreksjoner. Når du gir 
rom for at de blir den Gud har skapt dem til, hjel-
per du dem til å ta steget ut i de voksnes rekker. 

Ingen barn kan plasseres i en «boks», og ingen passer 100% inn i noen faser.  
I dette heftet får du kun et riss.

Barnet ditt nå...

De unge voksne trenger å lære at Jesus vil lede 
dem gjennom livet i gode og vonde dager. De 
trenger andre for å lykkes og på den måten bety 
en positiv forskjell for andre mennesker og ver-
den. Disse sannhetene vil hjelpe dem til å utvikle 
sin relasjon til Jesus, uavhengig av deg. 

Se etter muligheter til å veilede heller enn å be-
lære. Hjelp dem til å finne et menighetsfellesskap 
og en tjeneste der de får muligheter til å utvikle 
seg, fordype seg i sin relasjon til Gud, ha innflytel-
se og ta ansvar. Vær oppmuntrende og støtten-
de, selv om det kan virke som «de kan alt».

Se etter muligheter til å 
veilede, heller enn å belære.



Din rolle er nå å gi  
den unge

til å stå på  
egne benMYNDIGHET

Videregående er ferdig og den unge voksne er klar 
for å flytte. Eller, er de det? Er du klar? Kanskje ikke. 
Spørsmålene de stiller seg er: «Hvor hører jeg til?» 
og «Hvem trenger meg?» Du mobiliserer best for 
det som ligger foran når du gir den unge myndig-

het i eget liv. La dem være den voksenpersonen de 
er, og respekter de valgene de tar.
Ikke fordøm dem, men vær der for dem. Gi dem en 
trygg selvtillit til å ta steget ut i de voksnes rekker.

Den unge tenker som en verdensforandrer, og ingenting er umulig!  
De er kritisk tenkende, men også lærevillige og ivrige etter å finne sin 
plass. De ønsker å finne ut av hvem som behøver dem og gir jernet  
for å fylle denne plassen.

Når du har et åpent og trygt hjem, kan de alltid dele livet som det er.

Den unge voksne ønsker å klare seg selv. Men de vil likevel behøve  
å kunne lene seg på deg i ulike situasjoner. Å ta store beslutninger 
alene er vanskelig og risikofylt. Din rolle er å være der når de trenger 
det og å gi dem veiledningen de behøver når de ber om det.

Vær interessert i deres nye omgangskrets og hverdag.



Når du MYNDIGGJØR den unge 
voksne, kan du hjelpe dem til å: 

ha tro på at de er i stand til å stå støtt 
og klare seg selv

utforske livet med Gud enda mer  
og finne ut av hva han ønsker  
å gjøre gjennom dem

oppdage hva deres hensikt i livet er

hjelper du den unge voksne til  
å forstå:

at Jesus vil lede dem gjennom gode  
og vonde dager

at de trenger andre for å lykkes

at de kan bety en positiv forskjell for 
andre mennesker

Når du:

oppfordrer dem til å jevnlig være  
med i en smågruppe

oppfordrer dem til å være aktive  
i en menighet

selv fortsetter å være aktiv i 
menighetslivet og i en smågruppe

snakker med dem om tro – uten at  
du har alle svarene

ber for dem

HVORDAN DU INVESTERER I DENNE FASEN 
FÅR KONSEKVENSER

Hva du gjør i dag, får betydning i morgen.

Husk at dypest sett er barna 

våre Guds prosjekt, og ikke vårt.

«Og jeg er trygg på at han 

som begynte sin gode gjerning 

i dere, skal fullføre den

– helt til Jesu Kristi dag.» 

Fil 1,6.



Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler:  
Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det  
jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.
Matt 28,18-20

I TELEFONEN NÅR DE  
ER HJEMME 

HOS DEG

PÅ BESØK
Respekter deres 

nye hjem og 
situasjon. Nå må 

du forholde deg til 
deres husregler og 
premisser. Spør om 
det er noe du kan 
hjelpe dem med 

eller støtte dem i.

Still åpne 
spørsmål  

om venner  
og fellesskap. 

Spør om det er 
noe du kan være 

med å be for.

Snakk ærlig 
sammen om livet 

og om Jesus. Ha et 
gjestfritt hjem der 
du kan «skjemme» 

dem bort.

Man har ikke lenger hverdagene sammen slik som før. Men bruk de nye kontaktpunktene 
til å fortsatt gi troen videre – enten med ord, omtanke eller gjerninger. 

VÆR TIL STEDE OG BEVISST NÅR DERE ER SAMMEN,  
OG VIT AT DET DU GJØR NÅ, TELLER.



EN FASE ER ET TIDSROM
I ET BARNS LIV

DERES TRO
TIL Å PÅVIRKE

DU HAR UNIKE MULIGHETER
HVOR

HVER TID TELLER FORTSATT! 
Barnet som en gang var lite har blitt voksent og må stå på egne ben. Bruk månedene og årene godt:

«Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet.» Salme 90,12 
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