LØFTE 4

Ti løfter til barna våre!

«La de små barna komme til meg, og
hindre dem ikke! For Guds rike tilhører
slike som dem (Mark 10,14).

Hvor trygge og glade er barna i deres menighet. Hvor
ofte føler de at de er viktige!
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LØFTE 4

Ti løfter til barna våre!

Løfte fire: Trygge og glade barn
«La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem (Mark
10,14).
Tilbakeblikk: Hvordan går det med forsettet deres om å lytte til barnas behov?
Be om at Gud vil vise dere hvordan dere kan gi barna en trygg og god opplevelse av
menigheten.
Hvor trygt er kirkebygget?
Gå sammen to og to. Hvert par får fem røde ark der det står «FARE» øverst og fem
blå ark der det står «LITE HYGGELIG» øverst. Alle får også litt lærer-tyggis til å
henge opp arkene med.
• Parene utforsker kirkebygget og for å kartlegge områder som kunne være
farlige eller oppleves som lite hyggelige for barna
• Når de finner et sted som vekker bekymring skriver de ned hva som kan
være farlig eller lite hyggelig og fester lappen der.
• Gi dem 15 minutter eller mer om dere har et stort bygg.
• Gå så gjennom kirkebygget sammen og se hva dere kan lære. Er det noe
dere må forandre for å ivareta barnas trygghet?
Trygghet mot overgrep og skader
• Har menigheten en oppdatert policy for å sikre barna mot overgrep i menighetssammenheng? Hvem har ansvaret for å sørge for at alle som arbeider med barn har politiattest.
• Om det skulle skje et overgrep i kirkebygget, hvor ville det mest sannsynlig
skje og hva kan gjøres for å forsikre seg om at det ikke kan skje?
• Hvor er det fare for ulykker eller skader og hvordan kan det forhindres?
• Er det noen som helst fare for at barna kan oppleve følelsesmessige eller
åndelige overgrep i menigheten?
Hjelp barna å føle seg sett og ivaretatt
• Hva kan du gjøre for at barna skal føle seg sett og prioritert?
• Lag en liste med tolv ideer og velg tre av dem som dere vil implementere i
løpet av de neste tre månedene. Hvem skal stå som ansvarlig for at det
skjer?
Hvilken forskjell vil det utgjøre for barna i menigheten om de føler seg trygge, ivaretatt og prioritert hver gang de kom til kirken?
Be sammen i gruppen om ideer og utfordringer som har kommet opp i samtalen om
om planene dere har lagt.
Her kan dere finne Adventistsamfunnets policy angående seksuelle overgrep: https://
www.sabu.no/om/trygt-fellesskap/. Om menigheten ikke har hatt dette oppe til behandling i menighetsstyret på en stund kan dere be dem sette det på agendaen.
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