
DIG OG DIN VERDEN  

Af Anja Adjoh 

 

En corona-konkurrence/challenge i 5 dele, fordelt på 10 dage. 

Aldersgruppe: Alle 

Målgruppe: Børn og unge 

Formål: At lade børn/unge reflektere over fortid, nutid og fremtid, samt 

sætte ord på den situation, de er i lige nu. Points i konkurrencen er 

sekundært, men kan motivere til at deltage. Præmie uddeles i klub/ved 

event/familiegudstjeneste, evt. ledsaget af diplom.  

Format: Digitalt 

Kræver: En voksen tovholder (FHBU-leder eller forælder) og en 

messenger eller snapchat-gruppe 

Baseret på bibelvers og på børn/unges behov for at sætte ord på sig 

selv, deres identitet og de udfordringer, denne tid giver lige nu med 

sygdomsfokus, lockdown og en anderledes hverdag 

Fordel: Du kommer til at kende børnene og deres tanker bedre, får et 

overblik over deres familie og netværk og kan bedre møde deres 

behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEL 1 (dag 1) 

DIG 

Dagens bibelvers (værdigrundlag) 

Salme 139,14: Jeg takker dig, fordi jeg er underfuld skabt. 

Esajas 43, 4: Du er dyrebar, har værdi og jeg elsker dig 

 

Spørgsmål: 

1.Hvad gør dig bange? 

2.Hvad gør dig glad? 

3.Hvad gør dig ked af det? 

4.Hvad gør dig begejstret? 

5.Favoritmusik:  

6.Favoritfilm:  

7.Yndlingsfarve: 

8.Yndlingsmad:  

Praktisk opgave/challenge (skal sendes til den voksne): Du kan tegne eller skrive 

dine svar på de 8 spørgsmål. Du kan også lave en video. Hvert besvaret spørgsmål 

giver 1 point i konkurrencen. 

  

Tag et billede uden filter (kun dig) 

Tag et billede med filter, effekter, fis og ballade.  

2 point pr. billede. Højst 4 billeder med effekter.   

 

Bonus: Spørg dine forældre, hvad de tænkte, da du lige var blevet født.   

  

 

 

 

 

 



DEL 2 (dag 3) 

DIG OG DIN FAMILIE 

Dagens bibelvers (værdigrundlag) 

2. Mosebog 20,12: Du skal elske din far og mor, at det må gå dig godt, og du må få 

et langt liv.  

Spørgsmål:  

1. Hvor kommer du fra? 

2. Hvad var det bedste ved din barndom? 

3. Hvad hedder dine forældre og dine søskende? Hvor gamle er de? Hvilket 

arbejde eller studie er dine forældre i gang med lige nu? 

4. Hvad er det bedste ved det land, du kommer fra? 

5. Hvad er det værste ved det land, du kommer fra? 

6. Hvad er det bedste ved Danmark? 

8. Hvad er det værste ved Danmark?  

9. Hvad er det bedste ved en familie? 

10. Hvad kan være en udfordring? 

11. Hvorfor elsker din familie dig? 

 

Praktisk opgave/challenge (skal sendes til den voksne):  

Du kan tegne eller skrive dine svar på de 11 spørgsmål. Du kan også lave en video. 

Hvert besvaret spørgsmål giver 1 point i konkurrencen.  

 

Bonus: Spørg om du må hjælpe med at lave mad eller bage en kage, du kan spise 

sammen med din familie.  

 

 

 

 

 

 



DEL 3 (dag 5) 

DIG OG DINE VENNER 

Dagens bibelvers (værdigrundlag) 

Ordsprogenes bog 18,24: En ven kan være mere trofast end en bror.  

Spørgsmål:  

1. Hvem betyder noget for dig? 

2. Kan du være dig selv, når du er sammen med dine venner, eller skal du spille en 

rolle? 

3. Hvordan vælger du dine venner? 

4. Er der nogle, du aldrig vil være venner med? Hvorfor? 

5. Har du en ven, du håber på, du kan have hele livet? 

 

Praktisk opgave/challenge (skal sendes til den voksne): 

Du kan tegne eller skrive dine svar på de 5 spørgsmål. Du kan også lave en video. 

Hvert besvaret spørgsmål giver 1 point i konkurrencen. 

  

Bonus: Fortæl dine venner, hvad de betyder for dig.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEL 4 (dag 7) 

DIG OG DINE VÆRDIER 

Dagens bibelvers (værdigrundlag) 

2. Korinterbrev 13,13: Så bliver da tro, håb og kærlighed, men størst af alt er 

kærligheden 

Spørgsmål:  

1. Hvad tror du på? 

2: Hvordan kan du gøre en forskel i verden? 

3. Finder der ting, du aldrig ville gøre? 

 

Hvad er værst? Sæt kryds ved de ting, du mener, er vigtigst. 

Løgn     Død    Sygdom   Krig   Sygdom   Ensomhed   Frygt   Mobning 

 

Hvad er bedst? Sæt kryds ved de ting, du mener, er vigtigst. 

Tro    Venskab   Kærlighed   Familie   At være dygtig i skolen   Rigdom   Arbejde 

 

Tal med en voksen om de ting, der er vigtige for dig. Du er ikke alene med dine 

tanker.  

 

Praktisk opgave/challenge (skal sendes til den voksne) 

Du kan tegne eller skrive dine svar på de 3 spørgsmål. Du kan også lave en video. 

Hvert besvaret spørgsmål giver 1 point i konkurrencen.  

Opgaverne med kryds skal ikke sendes med, men hvis du har brug for en snak om 

de ting, så er jeg her        

  

Bonus: Det er måske ikke alt, man har lyst til at tale med sine forældre om. Tal med 

en lærer, en ven eller en voksen fra din klub. Vi vil gerne lytte til dig.  

 

 

 

 



DEL 5 (dag 9) 

DIG OG DIN FREMTID 

Dagens bibelvers (værdigrundlag) 

Esajas 43,18: Husk ikke på det, der skete tidligere, giv ikke agt på fortiden, nu 

skaber jeg ny, nu spirer det frem, ved I det ikke? Ja, jeg lægger vej i ørkenen og 

floder i ødemarken. 

Jeremias 29, 11: Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om 

lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.  

 

Spørgsmål:  

1. Hvad vil du gerne blive som voksen? 

2. Hvorfor? 

3. Tror du, det bliver let eller svært? 

4. Hvem kan hjælpe dig med at nå dit mål? 

 

Praktisk opgave/challenge (skal sendes til den voksne)  

Tegn din fremtidsdrøm eller download et billede fra Google, print det eller hav det 

på din telefon. Hæng det gerne et sted, hvor du kan se det og glæde dig til din 

fremtid.  

Et point for hvert besvaret spørgsmål af de 4 – på skrift eller video – og 5 point for 

et ”fremtidsdrøm”- papir/plakat.   

Bonus: Ikke alle ved, hvad de vil blive, når de vokser op. Få dine venner og familie 

til at fortælle dig, hvad du er god til. Måske giver det dig nogle ideer til, hvad du kan 

blive? 

 


