LØFTE 2

Ti løfter til barna våre!

Og den som tar imot et slikt lite barn i
mitt navn, tar imot meg (Matt 18,5).

Hvordan kan du følge Jesus i å ønske barna velkommen i menigheten?
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LØFTE 2

Ti løfter til barna våre!

Løfte 2: Ønske barna velkommen
Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg (Matt 18,5)
Tilbakeblikk: Hvordan går det med planene dere la om å vise barna kjærlighet og
omsorg?
Be om at dere vil kunne ta imot barna, slik Jesus tok imot dem.
Fortell om en gang du følte at du ikke var velkommen
• Hva skjedde?
• Nevn hva konkret som gjorde at du ikke følte deg velkommen.
Fortell om en gang du følte deg særlig velkommen
• Hva skjedde?
• Lag en liste over hva som gjorde at du følte deg særlig velkommen!
• Hva gjorde det med dine følelser for stedet eller vertskapet?
Her er noen måter dere kan få barna til å føle seg velkomne på
• Hilse på dem ved navn (fordi du vet hva de heter)
• Spørre dem hvordan de har det i dag
• Spørre dem hva som var det beste som skjedde i uken som gikk
• Spørre om det er noe du kan gjøre for at de skal få en fin dag i kirka
• Hjelpe dem å finne det de trenger… noe å drikke, en barnebibel, tørkepapir etc.
• Passe på at toaletter, vasker, såpe, håndklær er rene og tilgjengelige for dem
• Gi dem noe som har blitt laget særlig for barna, f. eks. et aktivitetsark, Mitt
Blad etc.
Hvordan kan dere ta imot barna slik Jesu ville tatt imot dem?
Skriv ned konkrete planer for hva dere vil gjennomføre.
Be sammen i gruppen om ideer og utfordringer som har kommet opp i samtalen.
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