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Tekst: Terje Dahle, 
tedahle@gmail.com 

Barna i fokus

Det er det å bry seg dette nummeret av FOLK handler om, 
og temaet er barn. Det er et tema vi lenge har ønsket å ta 
opp fordi i møtet med barna viser vi våre verdier, 
prioriteringer og våre langsiktige valg.

Jeg traff Asbjørn, en tidligere nabo, på Gran Canaria i vinter. Han 
hadde blitt pensjonist, og helsa var ikke like god som før. Vi 
begynte å snakke om gamle dager, og jeg minte ham om de tre 
guttene som vokste opp i nabolaget vårt. ”Uten deres involvering 
måtte vi ha flyttet guttene ut av heimen”, ga barnevernet oss 
beskjed om. Asbjørn syntes at hans involvering var bagatellmessig, 
men da vi begynte å snakke om alle båt- og bilturene, måltidene 
og den praktiske hjelpa, måtte han innrømme: 

– Jo da, jeg var nok som en bestefar for dem. Jeg kunne ikke 
la være å bry meg. 

Det er det å bry seg dette nummeret av FOLK handler om, og 
temaet er barn. Det er et tema vi lenge har ønsket å ta opp fordi i 
møtet med barna viser vi våre verdier, prioriteringer og våre lang-
siktige valg. 

En gudstjeneste som er ren og feilfri i Gud vår Fars øyne, er å hjelpe 
enker og foreldreløse barn i deres nød, og ikke la seg flekke til av 
verden. (Jak 1,27) 

Da vi begynte å arbeidet med dette nummeret oppdaget vi hvordan 
det å fokusere på barna berørte alle sider av livet. Det er ikke for 

Terje Dahle, ansv. redaktør i FOLK.
(Foto: Katrine Kjøllesdal)
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ingenting at mange av de politiske slagene de siste årene har hatt 
med barn å gjøre. Det er nok å nevne abortlov, barnehageutbygging, 
privat og offentlig skole, og endringer i barneloven om foreldreskap 
som eksempler på brennhete politiske temaer. Kronikken  “Norsk 
dobbeltmoral om barns rettigheter” av Jan Harsem viser noen av 
linjene i kampen mellom foreldrenes rett til å oppdra sine barn og 
statens tendens til å invadere denne sfæren i ideologiens navn, og 
hvordan voksnes rettigheter går på bekostning av barna. Dette er 
tankevekkende perspektiver som vi som kristne ikke kan forholde 
oss nøytrale til.

Gud bryr seg, og han bryr seg spesielt om barn. De er ei utsatt 
gruppe når synd og urett får plass. I artiklene som viser det bibelske 
grunnlaget for å forstå barnas plass i samfunnet, formidler vi Guds 
hjertelag, hva som er Guds plan for barna og hvordan vi som 
voksne skal møte barn på Guds måte. Vi ønsker å vise hvordan 
Bibelen formidler barnas verdi og betydning, og hvilke konse-
kvenser det får for oss voksne i vår tankegang og prioriteringer.

Vi går også mer konkret til verks og viser hvordan vi kan bety 
noe for barn rundt oss. Vi intervjuer blant annet en fosterfamilie,  
og en lærer som har betydd mye for enkeltelever fordi hun invol-
verte seg. Arbeidet med dette temaet gjør også at vi kommer nært 
innpå livet – tid og prioriteringer er noe alle foreldre kjenner på. 
Intervjuet “Tid på konto” viser hvilke verdivalg familien Haughom 
tar for å takle hverdagen som foreldre. Livet er mangfoldig og byr 
på både opp- og nedturer, men Guds nåde hjelper oss der vi er. 
“Gledessyndromet” og  “Forvandlende kjærlighetshilsen” er sterke 
historier som viser livets realiteter og Guds hjelp i rette tid. 

Vi slipper også til røster som utfordrer oss som lesere. “Mennes-
kehandel med barn” er en kronikk av Rudolf Christoffersen som 
peker på at barn som offer for menneskehandel er et skjult men 
økende problem, også i vårt samfunn. Det fins ingen enkle fasitsvar 
på hvordan denne uretten skal bekjempes, men som kristne kan vi 
ikke forholde oss nøytrale. Når vi har jobbet med dette nummeret av 
FOLK har vi sett behovet for å være konkrete og løfte fram områder 
som er aktuelle og utfordrende for alle som bryr seg om barn.  

Les og bli berørt, utfordret og kanskje litt provosert! n

Gud bryr seg, og han bryr seg 
spesielt om barn.
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På Camp24 fekk ungane sjølv slå opp i Bibelen.
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Tekst og foto: Astrid Elin Lønning,  
astridelinl@gmail.com

Camp24 
Born som formar framtida

Det er fasinerande å stå saman med 35 born frå 9 til 12 
år som ber for kvarandre. Dette er ingen stad for stillhet. 
Her er det så mange som vil be at ein må jammen vera 
på hogget for å koma utpå. 

Dei ber for alle bygdene og byane dei kjem frå,  om at reisa heim 
må gå bra, at Guds plan skal gå fram, at dei skal vera sterke og 
stolte i trua. Dei er klare til å reisa heim etter 24-timars leiren på 
Stord.

Det er profetiske 24 timar borna har vore med på. Gud talte til 
Catharina Vae om at det er viktig at Guds plan vert planta ned i 
den nye generasjonen.  Dette har  menigheten på Stord  tatt på 
alvor. Det kom barn frå ni ulike stader for å vera med. Borna har 
fått god og kreativ forkynning. Dei har lært å presentere evangeliet 
til andre, kva det vil seia å vera Jesu kropp på jorda og korleis 
Guds plan går fram gjennom våre liv. Mange viktige tema har blitt 
undervist desse 24 timane på Camp.

Catharina Vae tok tiltalen frå Gud på alvor og tok stort ansvar 
i å få 24-timars leiren, Camp24 i oktober 2012, på beina. Mange 
frå menigheten på Stord har tatt stort ansvar. Det er mykje som 
skal på plass. Praktiske ting som lokalitetar, mat, servering og 
overnatting, nattevakter, rigging av lyd, musikarar, songar, under-
visning og planar for sprell og gøy. 

– Kva fekk deg til å ta dette initiativet, Catharina? 
– Gud har lenge minna oss på at han reiser opp ein ny generasjon 
som skal væra med å forandra landet vårt. Det ser me er viktig å 

REpORTASjE

Leik og læring på Camp24
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handla på. Når Gud talar er det viktig at me handlar. Gud har også 
tala til oss at det er viktig at barna våre kjenner kvarandre og det 
kan me leggja forholda til rette for.

At ungane har hatt det fint på leiren er eg ikkje i tvil om. Då 
eg kom inn på campen laurdagsmorgon var det god stemning 
rundt frukostbordet. Dei fleste hadde sove godt på golvet i klasse-
romma. Eg som alltid har tenkt at ein må ha leirplass for å ha leir. 
Det er visst slett ikkje nødvendig. Skular har ein over alt og sova 
på klasserom er ganske gøy. Då kan ein liggja saman litt fleire og 
ha det kjempekjekt om kvelden. 

– Måltida er viktige, seier Catharina Vae. Me måtte forlenga 
frukosten fordi me såg at det var så roleg og god stemning. Det var 
så mange gode samtalar. Fokuset til dei vaksne var også å få i 
gang dei gode samtalane rundt borda. Det var godt å sjå at Gud 
handla i den gode praten og ikkje berre i samlingane. Det var også 
veldig bra å liggja i små grupper i klasserom. Det var gøy og lett å 
snakka saman.

24 timer med intensiv undervisning. Ein skulle forventa at ein 
trefte 35 ungar som var heilt utslitne. Det ser eigentleg ikkje slik 
ut. Korleis la ein det opp? 

– Me la opp eit strengt program for undervisning, fortel Catha-
rina. Lærarane blant oss hjelpte oss med det. I programmet skjedde 
det noko nytt kvar 20 minutt. 

Me som var der kunne sjå at det var nøye planlagt og satt 
saman. Her var det sketsjar og leikar som illustrerte viktige poeng. 
I samarbeidsleikar lærer ein å jobbe saman. At ein er forskjellige 
og har forskjellige sterke sider er ikkje ein trussel, men ein styrke. 
Kanskje er det lettare å lære dette gjennom leik enn gjennom berre 
å snakke om det. Å snakke saman etterpå gjorde dette ikkje berre 
til ein kjekk leik, men til lærdom og medvit om at det å vera 
forskjellig og ha ulik styrke er veldig positivt. 

– Barn har ofte større kapasitet enn ein trur, seier Catharina. 
Barn treng meir enn bibelhistorier. Dei treng solid undervisning i 
Guds ord og kva Guds ord seier til oss i dag. I invitasjonen skreiv 
me at det ville bli målretta og utrustande undervisning. Når Gud 
talar til oss om utrustning gjeld det også barna.

Daniel Vik (10 år) frå Stord: Uken etter 
Camp24 skulle Daniels far mime golfspelar på 

gudstenesta og knekte ankelen på tre stadar. 
Mora spurte om han vart redd då faren skada 
seg og ambulansen kom: – Eg visste at det var 
vondt, for eg har jo brekt armen sjølv, men eg 
var ikkje redd fordi Gud sa at eg ikkje måtte 

vera redd for alt skulle gå bra.  
(Foto: Marianne Vik)

Victoria Halleråker (11 år) frå Bømlo og  
Hanna Vae (11 år) frå Stord: Gud hadde min-
na dei på dei same bibelversa og dei har gjort 
seg einige om å ringa kvarandre og snakka og 

be saman. (Foto: Torunn Halleråker)

Catharina Vae underviser om Guds hus.
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– Det høyres ut som om alt har gått på skinner til denne leiren, 
Catharina. Er det slik du har opplevd det? Korleis er det å bera ein 
slik visjon?

Catharina ler. – Det er ikkje slik eg opplevde det heile tida. 
Ting skar seg. Det var mykje å tenkja på. Me hadde aldri gjort dette 
før og eg tenkte kan dette gå bra? Folk var sjuke. Eg må innrømma 
at eg vart litt motlaus. Eg delte desse tankane med andre rundt 
meg. Saman vart me på nytt minna på kor viktig Campen var, og 
det gav ny tru og nytt perspektiv. Dette må vera viktig for Gud. I 
etterkant ser eg at det kanskje ikkje var så mykje vanskeleg. Å gå 
den vegen Gud har talt er ikkje alltid den enklaste vegen, men det 
treng det ikkje vera heller. Venner i fellesskapet stilte opp. Eg trur 
mest alle i fellesskapet har vore involvert. Det er ganske utrustande 
å arrangera ein slik leir. 

Det er ikkje vanskeleg å sjå. Den eine etter den andre kjem og 
går, nokon lagar mat, nokon er nattevakt, nokon riggar lyd og 
andre vaskar og ryddar, ein har vore å handla inn og ikkje minst 
var det kjekt å treffa Sara og Martha som saman med mamma 
Bente skulle pynta til campen. Sara og  Martha, begge 7 år, var for 
små til å vera med på campen, men store nok til å hjelpa til med 
pynting. Dei hadde til om med planleggingsmøte på kafé med 
mamma Bente og innkjøpsrunde. Klar til å tene Gud i det han har 
lagt ned i dei. Her må ingen vera vaksne før dei tener Gud.

Når eg ser ein slik camp og ser kva Gud gjer mellom barna 
tenkjer eg at dette skulle alle barn vore på. Når eg spør Catharina 
om dette svarar ho klokt som alltid: 

– Camp er sikkert kjekt og bra for barn over heile landet det. 
Men min appell til andre er ikkje at alle bør arrangere Camp. Min 
appell er heller at alle må ta på alvor og søkje Gud for dei borna 
Gud har tiltrudd oss. Vidare er det viktig at me handlar når Gud 
talar til oss, om det er Camp eller noko anna. 

Det var med ein djupare  openbaring av Guds plan, ein større 
erfaring av Guds nærvær og med tettare vennskap dei 35 deltaka-
rane kunne reisa heim att med soveposen under armen etter 
Camp24. Ein ny generasjon står sterkare rusta til å vera Jesu 
kropp. Barn er ikkje berre i støypeforma for å bli den neste genera-
sjon Guds folk. Gud brukar dei i dag. Det var tydeleg å sjå kor 

Alle må ta på alvor og søkje Gud 
for dei borna Gud har  
tiltrudd oss

June Grønås, Bømlo: – Eg viste ikkje at eg 
var Jesu kropp på jorda i dag. (Foto: Linda 
Grønås)

Helene Vorland (10 år) frå Bømlo:   
– Eg visste ikkje at eg kunne høyra frå Gud. 
(Foto: Edgard Vorland)
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bevisste dei var på dette når dei vart sendt ut. Me kan berre gle oss 
over kva Gud gjer mellom barna. Det er herleg å få campdeltakarar 
heim syngjande på:

Jesus, det eneste navn som ikke utslettes kan 
Et lys som skinner i verdens mørke 
Alene det gav oss liv,  
brøt lenker og satte oss fri 
syng det ut syng det ut igjen  
Jesus alene er redningen 
 
n

35 engasjerte born lærer om Guds plan  
i ein gymsal på Stord.

Barn er ikkje berre i 
støypeforma for å bli den 

neste generasjon Guds folk. 
Gud brukar dei i dag.
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Tekst: Helene Erlandsen,  
ruthere@tnett.no

Helene Erlandsen, gift med Dag og mor til 
fem voksne barn. Bosatt på Sortland og er en 
del av Kristent Fellesskap i Vesterålen. Jobber 
som pedagogisk leder ved Hadsel vgs. (Foto: 
Elisabeth Erlandsen)

pERSOnLIG HISTORIE

Karrierehopp

Det var med stor ydmykhet og respekt jeg gikk inn i den 
nye stillingen min. Det var en ettertraktet og viktig 
lederjobb, som medførte mye ansvar. jeg gru-gledet meg. 
jeg ble kald og varm. noen ganger var det som om jeg 
ville kaste opp, andre ganger ble jeg helt vill av 
begeistring, for så igjen å tenke: Har jeg det som skal til 
for å klare det?

Men denne jobben ble liksom bare gitt meg. Jeg leste meg opp på 
hva den nye stillingen ville innebære. Jeg måtte møte forberedt. 
Alt måtte være klart. Jeg gikk ut oppsigelsestiden i den gamle 
jobben, og den var lang. På slutten følte jeg meg overmoden og 
tenkte at nå er jeg klar. I Bibelen fant jeg noen oppmuntrende vers: 
– De får som har lam vil jeg lede (Jes 40,11). Dette var det virkelig 
verdt å ta med seg inn i min nye stilling. Tenk – jeg skulle bli mor 
for første gang i mitt liv, og min mann skulle bli far. Og i Bibelen 
lover Gud at han skal veilede oss i den nye stillingen, han er vår 
rådgiver.

– Aha, tenkte jeg, og begynte å slappe av. Vi trenger ikke å bli 
stående alene om oppgaven. Gud er min far, ikke bare for meg og 
oss som foreldre, men også Far for min nydelige, førstefødte datter. 
Han lovet meg det, der og da: – Se, jeg er med dere alle dager 
inntil verdens ende (Matt 28,20). Altså hver eneste dag og hvert 
eneste minutt. Jeg begynte å få tro på at dette skulle vi kunne 
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klare, vi nye og unge foreldre. Vi hadde jo en evig Far, en freds-
fyrste, en underfull rådgiver (Jes 9,6). 

Gi barna perler
Gud har gjennom alle disse årene vært en trofast hyrde, alltid der 
for å hjelpe og lede oss, for hver og en av våre fem barn. Hver og 
en er unik, gitt oss for en tid, for å hjelpe og lede dem til å bli gode 
samfunnsbyggere, men også for å hjelpe dem å kjenne Far. Kjenne 
Gud og friheten i Kristus, kjenne at de ikke trenger å være redde, 
være trygge og glade, ha håp, vite at de har evig liv og er verdi-
fulle, skapt med en hensikt og en plan. Det er selve perlene i vår 
oppdragelse. Gud er alltid på barnas side. Derfor er det med stort 
alvor og nidkjærhet at Jesus irettesetter disiplene og sier at de skal 
la de små barn komme til han, og at de overhodet ikke må hindre 
dem. Guds rike hører barna til (Matt 19,14).

En sann historie fra Heidi Baker, en amerikansk misjonær som 
arbeider for foreldreløse barn i Mosambik. Hun har en enorm 
tjeneste, der hun brenner for barn som er forlatt, alene, og har 
mange forskjellige problemer i livet:

En jul hadde hun besøk på senteret. Sammen med de ansatte, 
hadde gjestene hjulpet til med å lage i stand gaver til alle gate-
barna som ville komme og feire jul med dem. De ansatte, og også 
Heidi og hennes mann, hadde sine egne barn med. Da det begynte 
å gå mot slutten av gaveutdelingen, begynte Heidis medarbeidere å 
klage over at det ikke var stort igjen til deres egne barn. Heidi ba 
dem bare om å fortsette med utdelingen til de som aldri før, i hele 
sitt liv, hadde fått en gave. Medarbeiderne fortalte at nå var det 
ikke annet enn noen gamle bamser igjen i posene. Mens Heidi ba 
til Gud kom turen til jentene deres. Hun hørte seg selv frimodig si 
– Og hva vil så dere ha? 

– Perler, svarte jentene. 
– OK, perler skal bli, sa hun. Medarbeiderne protesterte, men 

Heidi sa at de måtte se en ekstra gang i posene, og jommen, helt 
nederst, lå det perler i de nydeligste farger og glanser. Jentene ble 
hoppende glade, og Heidi og medarbeiderne kunne ikke annet enn 
å gi Gud ære, og innrømme at han er bedre enn selve julenissen. 

Kjenne Gud og friheten i Kristus, 
kjenne at de ikke trenger å være 
redde, være trygge og glade, ha 

håp, vite at de har evig liv og er 
verdifulle, skapt med en hensikt og 
en plan. Det er selve perlene i vår 

oppdragelse.
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Han gjorde vann til vin og gledet barnas hjerter, og lærte dem å 
sette andre foran seg selv. 

Men fortellingen forteller om flere perler enn de som lå i 
posene. I likhet med oss, vil Gud så gjerne gi sine barn ekte perler, 
perler som varer livet ut og som aldri mister sin glans, som barna 
kan hente fram når de er alene, når de er glade, og når de har 
forskjellige utfordringer. Perlene er løftene han gir oss: «Se jeg er 
med dere alle dager» (Matt 28,20), «For du er dyrebar i mine øyne, 
elsket høyt» (Jes 43,4), «frykt ikke, for jeg er med deg, se deg ikke 
engstelig omkring, for jeg er din Gud, jeg hjelper deg og holder 
deg oppe med min frelserhånd» (Jes 41,10). Hvilket barn vil gå 
glipp av en slik trygghet? Hvilken ungdom vil ikke gi mye for å 
slippe å engste seg, se seg rundt og sammenligne seg med de 
andre?

Minstejenta vår på 19 år er snart på tur ut, om noen måneder 
flytter hun hjemmefra. Det er fint, trist, vemodig og verdt å tenke 
over. Hun er selv spent og tenker måneder fram i tid. Hun har alle-
rede spurt meg om å hjelpe henne til å ta med seg de rette tingene 
til den nye lille hybelen sin. 

Selvsagt skal jeg hjelpe henne, men jeg vet at det er perlene 
hun får mest bruk for. 

De kan hun bare selv velge å ta med – og jeg vet hun vil. n

Jentene ble hoppende glade, og 
Heidi og medarbeiderne kunne 
ikke annet enn å gi Gud ære, og 
innrømme at han er bedre enn 
selve julenissen. 
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UnDERVISnInG

Tekst: Catharina Alvseike Vae  
catharina.vae@hotmail.com

Catharina Alvseike Vae er gift med Jarle 
Vae og har tre barn. Dei bur på Stord i 
Sunnhordland (Foto: Astrid Elin Lønning). 

Eit folk – både store og små

Gud har eit folk, og hans vilje er at vi skal vandre med 
han slektsledd etter slektsledd. Han har ein plan og eit 
oppdrag for sitt folk og i det er også barna inkluderte, dei 
har ein plass og funksjon i Guds plan som den dei er idag. 

Kaos rundt middagsbordet
To familiar rundt middagsbordet. Ein treåring skrik fordi me song 
feil bordvers. Ei vil ikkje sette seg fordi ho ikkje likar middagen, 
medan den tredje tergar dei to første. I enden sitt to fjollete 
niåringar som gløymer å ete. Midt i alt småstressar fire vaksne for 
å halde stemninga oppe, samstundes som ein prøver å dempe 
lydnivået. Alt etter ein lang dag på jobben.  Av og til hadde det 
vore enklare å berre samlast om kveldane som vaksne. Tilbe Gud og 
dele hans ord i fred og ro.

Det er då det er godt å vere styrt av noko som er større enn seg 
sjølv. Noko som styrer våre prioriteringar og val. Guds ord viser 
oss tydeleg at barna er med i hans plan. Eg kjem tilbake til 
middagen litt seinare. 

Guds folk – Guds familie
I Femte Mosebok les me om då Gud inngjekk pakt med Israels-
folket. Gjennom pakta gjorde Gud dei til sitt folk. Folket skulle 
halde lova Gud gav dei, og Gud gav løfte om å velsigne dei og gje 
dei framgang som gjengjeld for lydnaden til hans lov: 
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De står i dag alle saman framfor Herren dykkar Guds andlet, stamme-
hovdingane, dei eldste og tilsynsmennene dykkar, kvar mann i 
Israel,  småborna og kvinnene dykkar og innflyttaren som held til i 
leiren din, både han som høgg ved og han som ber vatn for deg. Du 
skal no gå inn i pakta med Herren din Gud som Herren din Gud gjer 
med deg i dag, med dei forbanningar som høyrer pakta til. Ved dette 
skal han i dag gjera deg til sitt folk, og han sjølv vil vera din Gud, 
som han har sagt deg, og slik han med eid lova fedrane dine, 
Abraham, Isak og Jakob. Det er ikkje berre med dykk eg gjer denne 
pakta, med dei forbanningar som høyrer til,  men òg med dei som står 
her saman med oss i dag framfor Herren vår Guds andlet, og med dei 
som enno ikkje er saman med oss. (5 Mos 29,10-15)

Barna var også samla då Gud inngjekk pakt med sitt folk. Pakta 
skulle gjelde for dette folket, slektsledd etter slektsledd. Som eit 
folk skulle dei vandre med han. Ein naturlig følgje av det er at 
barna er rekna med, også dei som ikkje var fødde enno. 

Gud har eit folk også i dag. Bibelen fortel at Jesus er mellom-
mann for ein ny pakt (Hebr 7,22). Alle som tar imot Jesus som 
Herre og Frelsar vert innlemma i Guds familie, og tilhøyrer Hans 
folk (Ef 2,11-22). Guds plan for sitt folk gjeld også i dag; me skal 
vandre med han slektsledd etter slektsledd.      

jesus og barna
Jesus viste også ved fleire høve at barna er inkluderte i Guds plan. 
Me kjenner til at Jesus la hendene på barna og velsigna dei: 

Dei bar småborn til Jesus for at han skulle leggja hendene på dei og 
be; men læresveinane viste dei bort. Då sa Jesus: «Lat småborna vera, 
og hindra dei ikkje i å koma til meg! For himmelriket høyrer slike til.»  
(Matt 19,13-15)

Merk at Jesus ikkje berre seier ”La dei koma til meg”.  Han seier at 
Himmelriket, altså Guds rike, høyrer barna til! Dette handlar om 
noko mykje meir enn at barna er hans. Gud rike høyrer dei til. 
Hans rike og alt det inneber. 

 

Jesus viste også ved fleire høve at 
barna er inkludert i Guds plan.
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Då Jesus var på tempelplassen og velta borda til seljarane, var 
barna ivrig tilstades. Dei ropte ut ”Hosianna, Davids son!” Dette 
vart ikkje tatt vel i mot av alle: 

Men då overprestane og dei skriftlærde såg undera han gjorde og 
høyrde borna som ropa i heilagdomen: «Hosianna, Davids son!» vart 
dei arge og sa til han: «Høyrer du kva dei seier?» «Ja», svara Jesus. 
«Har de aldri lese dette ordet: Frå munnen på småborn og spedborn 
har du late lovsong lyda!» (Matt 21,15-17)

Jesus tok imot ropa frå barna, han kalla det lovsong. Det er ikkje 
sikkert at alle borna forstod kva dei ropte, men likevel var det 
lovsong. Jesus refererte til Salmane kor det står:

Frå munnen på småborn og spedborn ar du reist eit vern mot dei som 
står imot deg, for å gjera ende på fienden og hemnaren. (Sal 8,3)

Tenk at Gud reiser seg eit vern gjennom munnen på småborn og 
spedborn! Dette viser oss at Gud brukar den han vil til det han vil. 
Jesus viste for alle at Gud reknar med barna og at han brukar dei i 
sin plan, til si ære.  

Menigheten – jesu Kropp
Gud skal fylle jorda med kunnskapen om sin herlegdom. Gud har 
gitt oss Anden i hjarta og lar sin herlegdom stråle gjennom oss (2 
Kor 4,6). På den måten brukar han sitt folk, menigheten, til å gjen-
nomføre sin plan. I Paulus sitt første brev til korintarane ser me at 
Gud reknar meningheten som Jesu sin kropp (1 Kor 12,27). Jesus 
er hovudet og me er Hans kropp her på jorda. Det er eit praktisk 
bilde som gjer det enkelt for oss å forstå at Gud brukar oss i sin 
plan og at kvar og ein er heilt nødvendig: 

Men no har Gud gjeve kvar einskild lem sin plass på kroppen, så som 
han ville det. Om dei alle var éin lem, kvar vart det då av 
kroppen?  Men no er det mange lemer, men berre éin kropp. Auget 
kan ikkje seia til handa: «Eg treng deg ikkje», eller hovudet til føtene: 

Barna er ikkje passive lemmer 
på kroppen som skal få komme i 
funksjon når dei er vaksne. Nei, 

dei har ei oppgåve å fylle som den 
dei er i dag!
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«Eg har ikkje bruk for dykk». Tvert imot! Dei lemene på kroppen som 
synest vera veikast, kan vi ikkje vera utan. (1 Kor 12,18-22)

Menigheten, alle i hans familie, er ein del av hans kropp. Ingen 
kan seie at nokon ikkje trengst. Det betyr at også barna har sin 
plass og funksjon på kroppen, og er nødvendige. Barna er ikkje 
passive lemmer på kroppen som skal få komme i funksjon når dei 
er vaksne. Nei, dei har ei oppgåve å fylle som den dei er i dag! 

I tillegg til at alle er nødvendige er me meint å verke saman. 
Me er EIN kropp med eit felles mål og oppdrag. I verda i dag er det 
store skilje mellom dei ulike generasjonane. Ein har ulik kultur og 
utrykk, som musikkstil, interesser, språk osv. Mange opplever det 
vanskelig å kommunisere på tvers av generasjonane og ein tar den 
enkle vegen; me held på med kvart vårt. Dessverre har desse 
tankane fått rom i Guds menighet. Dette er ikkje frå Gud og er så 
absolutt ikkje ein del av hans plan. Kunstige generasjonsskilje gjer 
at lemmene på Jesu kropp ikkje får verke saman slik dei skal. Då 
får ikkje han brukt  kroppen sin slik han vil. Skilja gjer det også 
vanskelegare å gi kunnskapen om Gud vidare til dei neste slekts-
ledda. 

Heldigvis er Gud i ferd med å bryte desse skilja og hjelpe oss 
vidare: saman som eit folk – for han. 

Kva betyr dette for oss?
Når Gud inkludere barna må me gjere det same, for Guds skuld. I 
menigheten Kristent Fellesskap på Stord er 50% av dei Gud har 
sett meg saman med barn. Dersom eg ikkje ser Guds plan i dette 
går eg glipp av noko stort. Me må sjå at barna er ein del av Guds 
folk i dag og at dei har noko å tilføre. Guds plan og vilje skal 
komme til utrykk gjennom Hans kropp og det får praktiske konse-
kvensar for oss, i familien og i fellesskapa. Prinsippa som eg har 
delt ovanfor må få verke i kvardagen, i liva våre. 

For eksempel når me samlast som storfamilie for å gi Gud takk 
og ære gjennom lovsong. Me ønskjer at alle skal få vere aktivt med 
å gi takk til Gud, det gjeld også barna. Fordi Gud ønskjer takk frå 
sitt folk. Ikkje tenk generasjonskilje her. Det er ikkje snakk om 
lovsong for barn, lovsongen er alltid for Gud. Me skal lære barna å 

I menigheten Kristent Fellesskap 
på Stord er 50% av dei Gud 
har sett meg saman med barn. 
Dersom eg ikkje ser Guds plan i 
dette går eg glipp av noko stort.

Det er ikkje snakk om lovsong for 
barn, lovsongen er alltid for Gud.
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takke Gud, samtidig kan me inkludere dei og bruke den barnlege 
gleda, fridommen og livslysten til å smitte oss vaksne. 

Middagen eg starta med er også eit eksempel. Ekte og reelle felles-
skap i kvardagen er ein viktig verdi for oss, og då må barna inklu-
derast i det. Heldigvis er desse treffa som oftast fylte med latter og 
glede, men me er ikkje avhengige av det. Det er livet me skal leve 
og dele saman og barna hjelper oss til å leve nært og ekte. Tar me 
barna på alvor er dei ei velsigning som hjelper oss til å legge vekk 
fasade og relgiøsitet. Dette gjeld både i små og store settingar. 

Me må også inkludere barna i det som Gud talar til sin 
menighet, til sin kropp. Dei må få grundig kjennskap til Ordet og 
utrustning slik at dei står sterke i sin kvardag der Gud har plassert 
dei. 

Sjølv om eg har gitt nokre eksempel er det ikkje noko fasitsvar 
på korleis dette vert uttrykt i praksis. Det betyr ikkje at me må 
gjere alt saman til ei kvar tid. Men, det betyr i alle fall at me må 
søke Gud og la han vise oss kvarandre slik han ser oss. Me må søke 
Gud og be om nåde til å leve ut hans vilje i praktisk liv. n

Det betyr at me må søke Gud  
og la han vise oss kvarandre slik 

han ser oss
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Tekst og foto: Stein Ørnhaug,  
steinorn@gmail.com

InTERVjU

Kristin og Frøken

Kristin skulle ikke bli kristen. Det hadde hun sagt høyt for 
klassen og for Frøken en gang i femte. 

Fire år senere hadde hun forlatt Frøken Borghilds trygge tilsyn, 
begynt på ungdomsskolen og blitt kjent med et kristent ungdoms-
miljø på hjemplassen Hordvik, nord for Bergen. Og en kveld, på vei 
hjem fra en bibelgruppe, skjønte hun at hun måtte velge. Og hun 
valgte å gi Jesus en sjanse.

I dag er Kristin Sande 38 år, utdannet spesialpedagog og snart 
mor. Valget om å følge Jesus har styrt kursen for livet hennes siden 
den kvelden, og Kristin setter sterke ord på hvilken betydning 
Frøken Borghild hadde for dette valget.

Gjensynsglede
Jeg har fått bli med Kristin for å besøke Borghild Herland på 
Hordvik barneskole, den samme skolen hun har jobbet på i 40 år 
nå, for å finne ut hvordan en voksen person kan ha så stor 
innvirkning på et barns liv og framtid. Når vi treffer Borghild har 
ikke hun og Kristin sett hverandre på nesten et halvt år, og det er 
ikke vanskelig å se at det er knyttet helt spesielle bånd mellom de 
to. Borghild tar oss med til klasserommet sitt, plasserer oss på lave 
barneskolestoler og serverer boller og saft!

Frøkens filosofi
– Jeg har alltid hatt en svakhet for de som strever litt, forteller 
Borghild. – Vi må ikke være så forferdelig opptatt av det barna 

Kristin Sande tar FOLK med til Hordvik skole 
der hun gikk på barneskole og ble kjent med 
Frøken Borghild.
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ikke får til, men heller det de faktisk får til. Alle er verdifulle, alle 
har så mye positivt i seg. Når vi kan få fram det, da blomstrer 
barna og vokser. Det er en kjempegod opplevelse å få være med 
på.

Hun peker på noen plakater som henger rundt i klasserommet 
mens vi tygger på Frøkens berømte boller. (– De er akkurat som de 
du serverte oss da vi var små! stråler Kristin!) På plakatene står det 
ting som «Sebastian, du er flink i fotball» og «Du er en person man 
kan stole på». Hver time begynner Borghild med at tre slike gode 
ting om en elev blir lest opp, slik at de stadig får høre alt de er 
gode på.

– Tidligere sto jeg alltid i døra og tok hver elev i hånden ved 
skolestart og skoleslutt. Jeg forsøkte så langt som mulig å la alle i 

Klasserommet er dekorert med fargerike bok-
staver og plakater. 
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klassen få høre navnet sitt en til to ganger hver dag. Det å virkelig 
se den enkelte så de kan føle at de betyr noe, blir jo bare viktigere 
og viktigere i dag.

– Hvorfor tenker du dette er enda viktigere nå?
– Fordi barna trenger det. Det er en urolig tid vi lever i, med 

mange krav. Barna blir dratt i alle retninger, det er stadig konkur-
rering og sammenligning med andre, og de tror de kommer til kort 
og at de ikke er gode nok. Det å løfte den enkelte fram gjør at de 
kan få tro på seg selv og klare å tro på at de kan mye. Alle har noe 
som de er veldig gode på og som de er interessert i. Når jeg lykkes 
med dette i skolehverdagen oppstår det gylne øyeblikk.

Å bli sett av en voksen
Det viktigste Kristin kan fortelle om Frøken Borghild er nettopp det 
at hun var en voksen som så henne: Så henne som lita jente da 
hun begynte på skolen, og som så henne som gryende ungdom da 
hun sto i rivningene på vei ut av barndommen. Og selv så Kristin 
en voksen kristen, og de kjente hun ikke så mange av. Frøken 
Borghild ble derfor også en viktig rollemodell for henne.

– Jeg hadde en opplevelse av at jeg kunne snakke med Frøken 
om alt, forteller Kristin. – Både når ting var bra og når de ikke var 
bra. Spesielt husker jeg en gang klassen var ute og hadde lunsj i 
det fri. Jeg hadde gått og satt meg bak en haug og så kom Frøken 
og satte seg sammen med meg. Da hadde vi en prat som jeg husker 
betydde mye for meg. Og det var bare i tredje klasse!

Borghild Herland har aldri vært redd for å involvere seg i 
elevene sine. Hun hadde dem med hjem i stua når været var for 
surt og vått. Der tørket de tøy, spiste frøkens boller og så på skole-
fjernsyn. Eller hun ble med elevene hjem på «strikkeklubb», noe de 
selv hadde funnet på.

– Det er slike ting vi husker, forteller hun. – Det er ikke matte-
timene eller norsktimene, men disse andre opplevelsene. Men jeg 
satte også mine grenser. Elevene fikk ikke komme og gå som de 
ville i hjemmet vårt. Det er en måte å leve på hvor du må gi av deg 
selv, men det gir så mye tilbake også. Det er veldig rikt! 

Borghild starter hver time med å lese opp tre 
gode ting om en elev fra plakatene som henger 
på veggen.

– Vi må ikke være så forferdelig 
opptatt av det barna ikke får til, 
men heller det de faktisk får til. 
Alle er verdifulle, alle har så mye 
positivt i seg.
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Frøken som fadder
På barneskolen hadde Kristin vært fritatt for kristendomsundervis-
ningen, og hadde hatt denne klare bekjennelsen overfor Frøken og 
klassen: «Jeg kommer aldri til å bli noen kristen likevel, så for meg 
er det helt greit å gå ut av kristendomstimene!» Da det var tid for 
konfirmasjon hadde hun begynt på et opplegg i regi av Humane-
tisk Forbund. Men så grep altså Gud fatt i henne, og etter at hun 
valgte å «gi Jesus en sjanse» ville hun nå stå til konfirmasjon i 
kirka. Det var bare det at hun ikke var døpt. Og som dåpsbarn i en 
alder av 14 år falt det helt naturlig for henne å be Frøken Borghild 
om å være hennes fadder og følge henne til døpefonten.

– Ja, det å bli spurt om å stå fadder for en av sine tidligere 
elever..., begynner Borghild.

– ... som hadde sagt at hun i hvert fall ikke skulle blir en 
kristen, bryter Kristin lattermildt inn.

– ... Ja, det var stort! smiler Frøken, der vi sitter på de små 
plaststolene i det tomme klasserommet hennes. – Ja, det var veldig 
spesielt, legger hun ettertenksomt til. 

Men for Kristin var det helt selvfølgelig.
– Du var den som hadde introdusert meg for og vist meg hva 

det å være en kristen er. Du hadde sett meg. Og når jeg så hvordan 
du var mot meg, koblet jeg det opp mot det å være kristen. 

Skolehverdagen med Borghild Herland som lærer var rammet 
inn av kristne sanger og bønn. For Kristin ble dette viktige berø-
ringer med troen, også før hun selv gjorde et bevisst valg.

– Hver skoledag begynte vi med en sang, og det var vel ikke 
helt tilfeldig hvilke sanger Frøken valgte. Særlig husker jeg en 
sang som jeg sang av hjertet: «Jesus, her er jeg, send meg. Jeg vil 
leve mitt liv i tjeneste for deg!» Jeg tror ikke jeg forstod hva det 
innebar, men jeg vet jeg sang det med hele meg! Og vi avsluttet 
hver dag med en bønn: «Velsign oss, Gud Fader, velsign oss, Gud 
Sønn, velsign oss, Gud den Hellige Ånd, amen og takk for i dag!», 
ler Kristin.

Alle voksne kan bety noe
– Finnes det noen ting alle voksne kan tenke på for å bety en 
forskjell for barn i deres omgivelser?

Det er en urolig tid vi lever i, 
med mange krav. Barna blir dratt 

i alle retninger, det er stadig 
konkurrering og sammenligning 

med andre, og de tror de kommer 
til kort og at de ikke er gode nok.

Kristin og Borghild smiler og ler, og prater i 
munnen på hverandre, selv om det er gått mer 
enn 20 år siden den ene var barneskoleelev og 

den andre lærer.
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– Alle barn trenger å bli sett, svarer Herland. – Det tror jeg er 
det viktigste. Så er det jo mange måter å gjøre det på. Vi kan alle 
gi kjærlighet og omsorg, og i det hele tatt bry oss. Det er jo det det 
handler om!

Men også grensesetting er viktig, mener den erfarne læreren.
– Å sette grenser skaper trygghet. Å få lov til hva som helst er 

gøy i ti minutter men så er det ikke gøy lengre. Det er ingen 
motsetning i å sette grenser og i det å bli sett og få masse ros. 

Og ros og gode tilbakemeldinger er viktig for Frøken Borghild.
– Jeg hørte en gang at jeg skulle ha sju steiner i lomma når jeg 

sto opp om morgenen. For hver gang jeg sa noe positivt til noen 
skulle jeg ta ut en stein. Hvis det fremdeles lå steiner i lomma når 
kvelden kom, så hadde jeg ikke sagt nok positivt! Vi må gi ros og 
oppmuntring og peke på det barna får til. Vis at du bryr deg, at du 
er glad i dem og at de betyr veldig mye for deg. Og det du da får 
tilbake igjen, er helt fantastisk!

Og i Kristin har Borghild Herland fått se eleven som ikke ville ha 
kristendomsundervisning bli en kristen, og hun fikk også oppleve å 
være gjest i bryllupet, da Kristin sist høst giftet seg med sin 
Zerihun Endale Legesse. Og uten valget om å følge Jesus, hadde 
Kristin neppe havnet i Etiopia for å jobbe med psykisk utviklings-
hemmede barn og hjelpe misjonærvenner som arbeider i landet. Og 
da hadde hun neppe møtt Zerihun. Så det er ikke vanskelig å se at 
Frøken Borghilds omsorg og oppmerksomhet har hatt vide ring-
virkninger i Kristin Sande sitt liv. n

Borghild og Kristins barneskoleklasse på tur 
på Fløyen. Kristin i midten foran.

«Jesus, her er jeg, send meg. Jeg 
vil leve mitt liv i tjeneste for deg!» 
Jeg tror ikke jeg forstod hva det 
innebar, men jeg vet jeg sang det 
med hele meg! 
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pERSOnLIG HISTORIE

Tekst: Karethe Fletcher Stormark  
karethe@yahoo.com

Karethe Stormark er gift med Kristian, bor i 
Stavanger og har snart tre barn. Karethe job-
ber i Stavanger kommune som skolepsykolog. 
(Foto: Katrine Kjøllesdal)

Forvandlende kjærlighetshilsen

jeg vokste opp med en far som ble alvorlig psykisk syk da 
jeg var 3-4 år gammel. Spesielt kan jeg huske en kveld vi 
ventet ham hjem fra nordsjøen og jeg fikk lov til å være 
lengre oppe for å ta imot ham når han kom. jeg husker 
ennå at jeg satt i sofaen og at jeg gledet meg. Men det 
som møtte meg den kvelden var en psykotisk og aggressiv 
mann som ropte og skrek og kastet møbler rundt omkring 
i stua, til og med den nye dukkevogna mi. 

Faren min fortsatte med å hente kjøkkenkniven og true med å 
drepe moren min. Hun løp for livet og berget seg inn hos en nabo. 
Den kvelden bestemt hun seg omsider for å gå fra faren min, og 
legge bak seg flere år med fysisk og psykisk vold. Dette er bilder 
og erfaringer som jeg aldri vil glemme og som satte spor i meg for 
lang tid etterpå. Faren min ble i etterkant av denne episoden 
tvangsinnlagt i psykiatrien, og fikk etter hvert en schizofreni-diag-
nose. Moren min slet i ettertid med depresjoner og måtte kjempe 
en seig kamp mot bygdesladder og falske rykter.

En ny start
Vi flyttet etter hvert til Egersund for å starte et nytt liv. Her fikk 
jeg og lillesøsteren min mulighet til å vokse til å bli sunne og 
friske små jenter, til tross for det vanskelige vi hadde vært 
igjennom. Vi var henholdsvis 5 og 3 år da vi flyttet. Faren min 
fikk vi innimellom besøke på psykiatrisk avdeling, når han var 
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frisk nok til å ta imot besøk. Etter hvert bodde vi annenhver helg hos 
farmor for å kunne være sammen med faren vår, men han ble aldri 
frisk nok til å kunne ta vare på oss alene. Men han prøvde så godt 
han kunne, og av og til glimtet det til med noen gode opplevelser. 
Dessverre ble det også en del sårende kommentarer, som for eksempel 
at vi ikke fortjente å få noe av ham, eller at vi ikke var flinke nok, 
eller at vi hadde stygt utseende. På grunn av dette var forholdet mitt 
til faren min temmelig dårlig. Han fikk meg jo så ofte til å føle meg 
lite verdifull. Moren min beskyttet oss heldigvis fra det verste og jeg 
er veldig takknemlig for at jeg hadde en god og tøff mor som stod 
opp for barna sine selv om hun selv hadde det vanskelig. 

Hjelp til å tilgi
Da jeg i en alder av 22 år bestemte meg for å bli en kristen og gi livet 
mitt til Jesus, utfordret Gud meg på å tilgi faren min. Jeg husker jeg 
lå og gråt til Gud flere kvelder og sa at jeg ikke klarte det, jeg klarte 
ikke å tilgi han for alt han hadde sagt og gjort mot meg. Men en 
kveld ringte plutselig telefonen. Det var faren min som ringte meg for 
å si at han var lei seg for at han ikke hadde vært en god nok far for 
meg. På den måten fikk jeg hjelp til å tilgi ham, og den kvelden ble 
begynnelsen på et mye bedre far-datter-forhold. Selv om ting ennå 
kan være vanskelige mellom oss på grunn av hans alvorlige psykiske 
lidelse, har jeg likevel et annet forhold til alt det vonde som har 
skjedd. Som det står i Paulus’ andre brev til korinterne: ”Det gamle er 
borte, se det nye er blitt til”(2 Kor 5,17). Jeg kan den dag i dag si at 
jeg er veldig glad i faren min, og jeg vet også at han er glad i meg.

En sommerfugl
Selv om jeg den kvelden tilgav faren min, så var dette bare begyn-
nelsen på en lang helbredelsesprosess. Jeg hadde i hele oppveksten 
slitt med en følelse av at jeg ikke var god nok, og at jeg var mindre 
verdifull enn andre. Dette gjorde at jeg ofte prøvde å tilfredsstille alle 
andres behov på min egen bekostning, og jeg gjorde alt mulig for å 
bli likt, godtatt og akseptert. En vinterdag tre år etter telefonsamtalen 
satt jeg på hybelen min i Trondheim og leste om karakterdannelse, 
med en parallell til larven som blir til en sommerfugl. Akkurat i 
samme øyeblikk kom det plutselig en sommerfugl flygende ut av ei 
taklampe på rommet mitt, og jeg følte at Gud sa at jeg nå var blitt en 

Det er bare Gud som kan sende 
en sommerfugl midt på vinteren i 
akkurat rette øyeblikk!

Jeg har kjent på kroppen hva 
det vil si å ikke føle seg verdifull, 
samtidig som jeg har fått oppleve 
Guds foreldrekjærlighet som 
helbreder og setter fri.



26 

Ba
rn

a 
i 
fo

k
u
s

sommerfugl. Dette er en av de mest spesielle opplevelsene jeg har 
hatt med Gud. Det er bare Gud som kan sende en sommerfugl midt 
på vinteren i akkurat rette øyeblikk! Jeg ble samtidig minnet på 
bibelverset om at Gud lar alt tjene til det gode for dem som elsker 
Ham (Rom 8,28). Selv om jeg som alle andre kan ha dager der jeg 
strever med meg selv og mine tanker og følelser, skjedde det noe 
denne dagen som fullførte en prosess Gud hadde holdt på med over 
lang tid. Jeg ble glad i meg selv på en ny måte, og skjønte at Gud 
elsket meg som jeg var! Det skal sant nok sies at det har dukket opp 
en del nye prosesser som Gud har latt meg jobbe med etter hvert, 
men sånn er livet med Gud!

Lengsel etter kjærlighet
Når jeg nå sitter som skolepsykolog på to videregående skoler i 
Stavanger, opplever jeg at Gud bruker meg på en spesiell måte. Han 
lar meg få lov til å elske masse ungdommer som ikke vet hva kjær-
lighet er, som har vokst opp under omsorgssvikt og hatt foreldre 
som av ulike grunner ikke har stilt opp for barna sine. Der andre 
kanskje klager over ungdommen som får for mange puter sydd 
under armene sine, kan jeg kanskje lettere identifisere meg med og 
møte ungdommer som dessverre har fått altfor få eller ingen puter å 
hvile på. På denne måten opplever jeg at Gud vender det vonde til 
det gode. Jeg har kjent på kroppen hva det vil si å ikke føle seg 
verdifull, samtidig som jeg har fått oppleve Guds foreldrekjærlighet 
som helbreder og setter fri. Jeg får i det stille be for og velsigne 
mange ungdommer, stille opp for dem i praktiske problemer og vise 
at det er noen som bryr seg og at det er noen som er glad i dem. 
Noen ganger hender det at noen spør om jeg er kristen, fordi de ikke 
har møtt så mange personer før som de opplever at virkelig bryr seg, 
og da lurer de på hva som egentlig er grunnen til at jeg bryr meg. 
Det finnes så mange barn og unge som lengter etter kjærlighet, og 
for dem kan vi være den eneste de møter som kan gi dem det de 
trenger: en kjærlighetshilsen fra Gud. n

...for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som 
han har gitt oss. (Rom 5,5)   

Det finnes så mange barn 
og unge som lengter etter 

kjærlighet, og for dem kan vi 
være den eneste de møter som 
kan gi dem det de trenger: en 

kjærlighetshilsen fra Gud.
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AnnonSE

KLASSER PÅ INTERNETT.
FORELESNINGER PÅ MP3SPILLEREN.
DISKUSJONER HJEMME FRA 
DIN EGEN STUE

“

For å studere i FOLK bibelskole
trenger du kun en pc med internettforbindelse.
Hver kursmodul står for seg selv 
og kan tas enkeltvis. Når du har fullført alle 
kursene får du bibelskolevitnemål.

Hvem som helst
Hvor som helst
Når som helst

Les mer på www.folkbibelskole.no
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UnDERVISnInG

Barna i Guds rike

Tekst: Erling Thu,  
erlingthu@gmail.com

Erling Thu, gift med Solveig, presenterer 
seg selv som «ektemann, bestefar, forfatter, 
forkynner og lærer» (www.erling.typepad.
com). Har skrevet en rekke bøker og vært 
en pioner i Guds rike, blant annet ved å 
være med å starte Kristent Nettverk, bladet 
FOLK og Bergen Bibelskole. (Foto: Katrine 
Kjøllesdal)

Familien står sentralt i den bibelske framstillinga av 
mennesket og samfunnet. Familien er byggjeklossen i eit 
velordna og harmonisk samfunn og barna er sentrale i å 
vidareføra og utvikla samfunnet.

Barna byggjer opp familien, slekta, samfunnet og heile nasjonen  
(Rut 4,11 12). På dei første sidene i Bibelen møter me historia om 
mennesket som vert skapt i Guds bilete og som vert velsigna med 
evne til å få barn og eit oppdrag om å fylla og dyrka jorda. Me 
høyrer om dei første menneske som får barn i sitt eige bilete og me 
får innsikt i korleis synda øydelegg familierelasjonar og samfunnet. 
Men me får også høyra at eit barn skal verta fødd som skal knusa 
hovudet til fienden som har kome for å drepa, stela og øydeleggja. 
Difor var det stor spenning og forventing når barn vart fødde inn i 
verda. 

Då Eva fekk sin tredje son, Seth, etter at Abel hadde vorte 
drepen, sa ho: Dette er sonen frå Gud! Det verkar som om ho venta 
at han skulle vera den lova sonen som skulle gjera ende på vond-
skapen. Gudfryktige kvinner har gjennom heile Bibelen den same 
audmjuke tru og forventing når dei ventar og sidan føder barn. 
Barna er med andre ord svært viktige, for dei er ein del av Guds 
frelsesplan. Det er kvinna si ætt, hennar barn, lovnadane er knytte 
til.

Barna blir lyfte opp i Guds rike
Profeten Jesaja skildrar den profetiske forventinga med desse orda: 
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For eit barn er oss fødd, ein son er oss gjeven. Herreveldet er lagt på 
hans skulder. Han har fått namnet Underfull rådgjevar, Veldig Gud, 
Evig far, Fredsfyrste (Jes 9,6). 

Dette er ei fantastisk profeti. Det er barnet, sonen, gjeven av Gud 
som skal berga samfunnet. Me veit jo sjølvsagt at dette er ei profeti 
om Jesus, Guds Son som vart fødd som eit menneske. Men det at 
frelsa ville koma som eit barn, født av ei kvinne, lyfter statusen til 
barna mellom paktsfolket til store høgder. Frelsa og framtida ligg i 
eit barn født av ei kvinne! Difor må alle barn takast godt vare på, 
for i barnet held me framtida i våre hender:  

«Kva skal det vel bli av dette barnet?» (Luk 1,66). 

Jesus prioriterte barna og lyfte dei fram i mange samanhengar. 
Læresveinane var opptekne av å verna meisteren deira frå kvinner 
og barn. Jesus vart sint på dei og talte dei til rettes. Han sa:

 Lat småborna koma til meg; hindra dei ikkje! for Guds rike høyrer 
slike til. (Mark 10,14)

Han heldt fram med å seia at utan at dei vaksne vender om og vert 
som barn kjem dei ikkje inn i Guds rike (Mark 10,15; Matt 18,3). 
Her gjer Jesus barna til eit føredøme for dei vaksne! Slik dei med 
uskuld og opne hjarte tek imot Jesus må vaksne ta imot Guds rike!

Jesus tok eit lite barn og sette det midt mellom læresveinane 
og sa at dei ikkje berre måtte verta som eit lite barn for å koma inn 
i Guds rike, men at å gjera seg sjølv liten som eit barn er den 
einaste måten å vera stor på i Guds rike (Matt 18,4). Barna vert 
med andre ord lyfte opp til eit førebilete for dei vaksne. Det var jo 
ganske uhøyrt å gjera noko slikt, men det viser at å ta barn på 
alvor, gje rom for dei, verdsetja dei, er grunnleggjande verdiar i 
Guds verda.
Men Jesus lyfter barna endå høgare. Han lyfter dei opp til seg og 
gjer seg til eitt med dei. Han identifiserer seg heilt og fullt med 
barna ved å seia: 

Barna er med andre ord svært 
viktige, for dei er ein del av 
Guds frelsesplan. Det er kvinna 
si ætt, hennar barn, lovnadane 
er knytte til.

Men det at frelsa ville koma 
som eit barn, født av ei kvinne, 
lyfter statusen til barna mellom 
paktsfolket til store høgder. 
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Den som tek imot eit slikt lite barn i mitt namn, tek imot meg  
(Matt 18,5). 

Å ta imot eit lite barn med kjærleik og respekt er å ta imot 
Jesus med kjærleik og respekt! Jesus graderer ikkje menneske-
verdet etter alder, kjønn eller status. Det minste barnet set han på 
linje med seg sjølv. På denne bakgrunnen forstår me alvoret i det 
neste Jesus sa: 

Men den som lokkar til fall ein av desse små som trur på meg, han 
var betre tent med å få ein kvernstein hengd om halsen og bli søkkt i 
havsens djup. (Matt 18,6)

Rett forhold til barn gjev grunnlag for teneste og ansvar i Guds 
forsamling. For å kunna verta sett inn som tilsynsmann i ei kristen 
forsamling må ein mann styra sitt eige hus godt, så borna hans 
alltid viser lydnad og respekt. For greier han ikkje styra sitt eige 
hus, korleis kan han då ha omsorg for Guds forsamling (1 Tim 
3,4-5)? Eit godt forhold til barna er med andre ord viktigare enn 
teneste i forsamlinga! Det viktigaste må først på plass og så kjem 
det andre som ei fylgje av det.

Apostelen Paulus seier også at å forsømma barna og heimen så 
dei ikkje får det dei treng er å vera verre enn ein heidning: 

Den som ikkje har omsorg for sine næraste, og først og fremst for sin 
eigen heim, har fornekta trua og er verre enn ein vantruande.  
(1 Tim 5,8). 

Det vil seia at me som trur på Jesus Kristus må ha ein høgare stan-
dard og betre haldning til barna enn det som er vanleg i samfunnet 
rundt oss. Kan vel ei mor gløyma sitt diande barn? Kan vel ein far 
la barna sine gå for lut og kaldt vatn? 

Kan en kvinne glemme sitt diende barn, en omsorgsfull mor det barnet 
hun bar? Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg.  
(Jes 49,15) n

Her gjer Jesus barna til eit 
føredøme for dei vaksne! Slik 

dei med uskuld og opne hjarte 
tek imot Jesus må vaksne ta 

imot Guds rike!

Å ta imot eit lite barn med 
kjærleik og respekt er å ta 

imot Jesus med kjærleik og 
respekt! Jesus graderer ikkje 
menneskeverdet etter alder, 

kjønn eller status. Det minste 
barnet set han på linje med seg 

sjølv. 
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AnnonSE

Endelig mandag er en befriende bok 
om det livet som Gud kaller alle kristne 
til å leve i hverdagen. 

Boken innspirerer og oppmuntrer 
gjennom humor og praktiske eksempler.

Ordet “evangelisering” får en ny mening 
og et nytt innhold, og Arne G. Skagen og et nytt innhold, og Arne G. Skagen 
motbeviser at evangelisering er en 
aktivtet for spesielt interesserte.

Kr. 199,- på www.proklamedia.no

Endelig kommer Endelig mandag!
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Tekst og foto: Dag Erlandsen,  
daerl@tnett.no

Tid på konto

Fembarnsforeldrene Liv Anne (41) og Geir Arne Haughom 
(42) vil ha tid med barna. Det betaler de for. Flere 
årslønner har «gått tapt» de siste årene, men de angrer 
ikke.

– Fra vi giftet oss og fikk barn, har vi vært veldig klar på at vi selv 
ville oppdra ungene våre. Vi har prioritert mer tid hjemme – og 
mindre tid på jobb, forteller lærerparet fra Øksnes, som konsekvent 
har gått ned i stilling for å være hjemme med barna. 

Lavere inntekt
En slik prioritering innebærer selvsagt bortfall av inntekter, men 
de ser ikke på det som noe tap. Tvert om; de opplever heller at de 
har vært velsignet som har kunnet prioritere slik de har gjort. 
Ingen av de eldste barna var i barnehage før de var over tre år 
gamle. Yngstemann Isak måtte tre dager i uken i barnehagen da 
han var to år, siden det ikke lenger var kontantstøtte for to-treår-
inger. Ellers har ekteparet stort sett hatt til sammen 150 prosent 
jobb. 

– Noen fridager i uka er med på å senke tempoet i en ellers 
travel hverdag, forteller de.

På mange måter kan man si at denne prioriteringen innebærer 
offer; pensjonspoeng, sydenturer og planlagte oppussingsprosjekter 
på huset fordufter eller blir ikke en gang vurdert. På den annen 
side: de skjønner ikke helt hvordan de skulle klart hverdagene om 
begge hadde gått i full jobb.

InTERVjU
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Tøff hverdag
Dette er ingen solskinnshistorie om idealfamilien uten konflikter, 
som flyter på en bølge av økonomiske velsignelser, med biler og 
oppvaskmaskiner som aldri går i stykker og der ukjente formuer 
jevnlig daler ned i posten fra rike slektninger de ikke visste de 
hadde. Huslånet er blitt refinansiert flere ganger, Liv Anne og Geir 
Arne innrømmer gjerne at hverdagen kan være tøff og utfor-
drende, og at økonomien er blitt flere hakk vanskeligere etter at 
kontantstøtten ble mindre. 

– Rent sosialt er det lett å føle på at man er litt sær, og at vi 
bare har oss selv å takke, sier Liv Anne, som synes det blir stadig 
tøffere å komme tilbake på jobb etter endt hjemmeperiode. 

Pappa Geir Arne og minstemann Isak.
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– Vi som er kristne burde kanskje være flinkere til å bry oss 
om hverandre. Det er utrolig å merke hvor mye hjelp det er i noen 
som bryr seg og støtter oss i de valgene vi har gjort, sier hun.

– Men Gud velsigner. Er det ikke slik at Gud gir litt økonomisk 
velsignelse på toppen, som en liten bekreftelse på at de gjør det 
rette?

De to tenker seg om. De lever jo i Norge, verdens rikeste land. 
Som andre nordmenn har de det godt, og de opplever stadig 
Herrens trofasthet. Men opplever de å bli direkte økonomisk 
velsignet som følge av at de prioriterer slik de gjør? 

– Vi opplever at vi lever i Guds velsignelse hver dag, men det 
har lite å gjøre med dalende tusenlapper. Vi tror tvert om at Guds 
velsignelse hjelper oss å få fokuset bort fra materialismen. Det er jo 
ikke alltid vi merker Guds velsignelse så lett. Det kan være biler 
som ikke trenger verkstedopphold, vaskemaskiner som ikke går i 
stykker og lignende.

– Å være velsignet tror vi handler vel så mye om å få lov til å 
gi, som det å få noe. Vi tror at Guds velsignelse er noe man kan 
være kanal for. Gud velsigner oss, og vi får gi det videre. Gjerne i 
det å ha tid til å hjelpe andre rundt oss.

– En av Geir Arne sine spesialiteter på det feltet er å reparere 
syklene til barna sine venner når de er på besøk, gjerne uten at de 
selv vet om det, skyter Liv Anne inn. 

Lever bare denne versjonen
Paradokset er at mange, også fagfolk, mener livet familien 
Haughom lever burde være det normale. – Selv om toneangivende 
krefter i norsk politikk ønsker å normalisere det å sende fra seg 
barna allerede når de er ett år gamle, er det ingen tvil om at mange 
seriøse forskere innen pedagogikken peker på at det er først etter 
tre år barna begynner å få behov for å være sammen med jevnal-
drende. Da spiller de rollespill, utvikler språket og prøver ut de 
sosiale ferdighetene. Før det er det foreldrene som er det trygge og 
viktige i livet, påpeker Geir Arne og Liv Anne.

– Mange støtter nok tanken om at det er rett å prioritere tid 
med barna når de er små, men det er vanskelig å sette det ut i 
praksis. Det er jo utfordrende at regjeringa gjør alt for å få forel-

I Nord-Norge varer vinteren til langt utpå 
våren, noe familien Haughom vet å benytte 

seg av.

På mange måter 
kan man si at denne 

prioriteringen innebærer 
offer; pensjonspoeng, 

sydenturer og planlagte 
oppussingsprosjekter på 

huset fordufter eller blir ikke 
en gang vurdert.
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drene til å si i fra seg dette ansvaret. Mange opplever det vanskelig 
å stå imot det økonomiske presset som oppstår når man velger 
annerledes enn det de sosiale støtteordningene legger opp til, sier 
de.

De to vil ikke være belærende overfor andre ektepar, hevde at 
måten de gjør det på er det eneste rette, eller påstå at de alltid 
lykkes som foreldre. De er avhengige av Guds nåde for å lykkes, 
også som foreldre. På den annen side; skulle de begynt om igjen, 
ville de gjort akkurat det samme.

– Vi vet ikke hvordan livet ville vært om vi hadde prioritert 
annerledes, og kan vanskelig uttale oss om alternativene. Vi lever 
bare denne ene versjonen. Det er derfor det er vanskelig å lage 
oppskrifter for andre. Men for oss er dette den rette metoden.

perler på en snor
De fikk Mathias mens Liv Anne studerte. Hun var i gang med 
lærerutdannelse i Bergen, og hadde ett år igjen. Geir Arne var 
hjemme med den lille gutten, mens Liv Anne fullførte utdannelsen. 
Etter eksamen flyttet de umiddelbart nordover til hennes hjemsted 
i Vesterålen. Der ble Malin født året etter, i 2000. Liv Anne var 
hjemme med de to barna, og kom seg knapt ut i jobb igjen før de 
fikk Julianne i 2004. Alise kom i 2006 og minstegutten Isak i 2010. 
Når vi treffer familien, har de nettopp bestemt seg for at Liv Anne 
skal gå nok et år i 60 prosent stilling, selv om dette betyr nok en 
utsettelse av den planlagte utvidelsen av huset. 

– Denne måten å leve livet på var egentlig litt enklere da de 
første barna var små. Flere jevnaldrende barn fantes i nabolaget, 
og vi var flere hjemmeværende mødre som brukte tida sammen. 
Isak er blitt litt mer alene enn de andre, forteller Liv Anne.

Kort vei til naturen
Vi treffer familien en tidlig søndag ettermiddag. Planen er å ta en 
rask middag, deretter skal alle på ski. Det fine med Nord-Norge er 
at vintrene varer til langt utpå våren, og den aktive familien lar 
ikke sjansen gå fra seg. Spesielt Isak er ivrig. Toåringen har 
virkelig fått dreisen på skiene, og etter hver nedoverbakke må de 
vente på ham, for lillebror går opp igjen og tar bakken en gang til. 

Geir Arne og Liv Anne Hauhom har prioritert 
tid med barna framfor lønning på konto.

Mange støtter nok tanken om at 
det er rett å prioritere tid med 
barna når de er små, men det er 
vanskelig å sette det ut i praksis.
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Og enda en. Så har da også disse ungene noe å slekte på, fetteren 
er berømte Johan Remen Evensen, som har utført verdens lengste 
skihopp.

Husprisene i den lille bygda er lavere enn i byen. De var 
heldige og fikk et rimelig 70-talls hus plassert ved idylliske 
Sørvågvatnet. Mathias er en ivrig fisker, han kan nærmest fiske 
ørret fra verandaen. Om sommeren ligger kanoen klar, og på andre 
sida av vannet ligger moltemyrene. Livskvaliteten er høy, kostna-
dene lave. Det er nært til alt, tida det tar å komme seg fra det ene 
til det andre er forsvinnende liten.

Felles måltider er viktig for å skape samhold 
og styrke felleskapet i familien.
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Samlingspunkt
Tid er viktig, og at vi bruker den sammen. Foreldreparet mener det 
er viktig å finne samlingspunkter for hele familien; prinsippet om 
felles måltider tror de er viktig for å skape samhold og styrke felle-
skapet i familien. Noen ganger leser de i Bibelen, ber og har natt-
verd sammen etter søndagsfrokosten. Det er ikke alltid så lett å få 
gjennomført, men de føler seg alltid oppbygd når de gjør det. 
Leggetid, med aftenbønn og gode samtaler med hver av barna, er 
også viktig. Og formiddagstid med de minste, der barn og voksne 
snakker om det som opptar dem akkurat da. Det skal være liv, 
trygghet og  ro der hjemme. Huset er noe mer enn et sted der du 
leverer inn skittentøyet og får rent tøy tilbake.

– Det er nå det gjelder. Vi vet ikke hvor lenge vi har mulighet 
til å påvirke barna våre. Så lenge vi har mulighet ønsker vi å gi 
dem god ballast med seg i livet. Dagen i dag er viktig, valgene vi 
tar i dag kan være med å påvirke fremtiden mer enn vi aner. Vi 
tror det er viktig å være til stede. Selv om vi ikke alltid føler at vi 
strekker til, og at hverdagene er uoversiktlige.

Familien mener selv at de ikke akkurat er en foregangsfamilie 
på ro og harmoni i heimen, de har sine utfordringer på lik linje 
med alle andre. Men de ønsker å oppfordre andre til å tenke seg 
nøye om når de tar de viktige valgene. 

– Bestemmer du deg for å kjøpe drømmehuset eller drømme-
bilen, får det automatisk konsekvenser for hvordan du må 
innordne livet i mange år framover. 

Tid er penger, heter det i ordtaket. Men i huset ytterst i Vester-
ålen teller verdiene på tidskontoen mer enn pengene på bankkon-
toen. n

Malin Haughom tester enhjulssykkelen på 
verandaen mens pappa Geir Arne følger med.

Dagen i dag er viktig, valgene 
vi tar i dag kan være med å 
påvirke fremtiden mer enn vi 
aner.
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UnDERVISnInG

Menighetslivet hjemme

Tekst: Stein Ørnhaug,  
steinorn@gmail.com

Stein Ørnhaug er gift med Kjersti, har to barn 
og er bosatt i Bergen. Stein har jobbet som 
lærer og rektor ved Bergen Bibelskole, og i 
en årrekke har han og Kjersti vært sentrale 
lovsangsledere i Kristent Fellesskap. (Foto: 
Katrine Kjøllesdal)

Det er interessant at i den gamle pakt, med alle sine 
forskrifter og instruksjoner, var familien en like viktig 
gudstjenestearena som tempelet. Det er lett å tenke at 
med alt fokuset i Bibelen på helligdommen, levittene og 
ofringene, så var gudslivet noe som skjedde i det 
offentlige rommet. At Guds nærvær og Guds veiledning 
var noe man bare fikk gjennom prestene og i tempelet. 
Men det er faktisk ikke sant. 

På en fantastisk enkel måte beskriver Johannes i sitt evangelium 
en livsforvandlende sannhet: 

Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de 
som tror på hans navn. (Joh 1,12)

Når vi tar i mot Jesu frelsesverk og nåde, gir han oss retten til å 
kalle Gud for -Pappa, vår Far!

Åndelige sannheter med praktiske konsekvenser
Å bli Guds barn innebærer blant annet at alle de som har Gud som 
far, blir mine søsken. Dette er en åndelig sannhet med mange prak-
tiske konsekvenser. I evangeliet etter Matteus gir Jesus et eksempel 
på hvordan Guds barn forholder seg til sine søsken (Matt 18,15-
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17). Gjennom dette gir han oss hjelp til å forstå hvordan praktisk 
menighetsliv skal være.

Videre lærer Jesus oss at vi som er blitt Guds barn, gjennom å ta 
imot han som Herre i våre liv, bare har ett bud å forholde oss til:

Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske 
hverandre. (Joh 13,34)

Menighet i praksis
Så alle som har Gud som far, gjennom hans sønn Jesus Kristus, er 
mine søsken. I praksis innebærer menighet at jeg forholder meg 
konkret til noen av alle disse søsknene. Og i menigheten har jeg et 
forhold til mine søsken som både kan skape konflikt og kan gi 
løsninger. Jeg er nær nok til andre til at de kan såre meg, og for 
nær til at jeg kan la slike vanskeligheter ligge. Jeg er nær nok til at 
jeg kan (og har plikt til, i følge Jesus) gå til dem og at vi sammen 
kan finne en løsning.

I dette fellesskapet av søsken opplever jeg Guds nærvær i tilbe-
delse og bønn samme med de andre. I dette fellesskapet opplever 
jeg vekst og modning i troen, og i hvordan jeg lever. Gjennom 
andre får jeg motta Guds ord, og jeg får ta imot råd, veiledning og 
korreksjon.

Menigheten i familien
For oss som både er Guds barn og selv har barn, er vår egen 
familie det første og nærmeste området å leve menighet på. For 
også i min egen familie, i min ektefelle og i mine barn, har jeg 
brødre og søstre. Og i dette nærmeste fellesskapet av Guds barn, 
hører Guds nærvær også med, i takk og bønn, i veiledning i Guds 
ord og i råd fra hverandre.

Det er interessant at i den gamle pakt, med alle sine forskrifter 
og instruksjoner, var familien en like viktig gudstjenestearena som 
tempelet. Det er lett å tenke at med alt fokuset i Bibelen på hellig-
dommen, levittene og ofringene, så var gudslivet noe som skjedde i 
det offentlige rommet. At Guds nærvær og Guds veiledning var 

Jeg er nær nok til at jeg kan (og 
har plikt til, i følge Jesus) gå til 
dem og at vi sammen kan finne en 
løsning.
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noe man bare fikk gjennom prestene og i tempelet. Men det er 
faktisk ikke sant. 

Familiefeiringer
I Femte Mosebok oppsummerer Moses de religiøse høytidene i 
Israel, og sier at det er tre ganger om året alle skal komme fram for 
Gud: ved de usyrede brøds høytid, ved ukefesten og ved løvhytte-
festen. Til og med ved disse anledningene var familien sentral (5 
Mos 16,16). De usyrede brøds høytid, eller påske, skulle feires ved 
at familien eller husstanden spiste påskelammet sammen, med alle 
sine ingredienser som minnet Israel på frelsen fra Egypt. Ved 
feiringen av ukefesten skulle de glede seg 

“for Herren din Guds ansikt på det stedet Herren din Gud velger ut til 
bolig for sitt navn, både du og din sønn og din datter, din slave og din 
slavekvinne, levittene som bor i byene dine, og innflytterne, de farløse 
og enkene som er hos deg.” (5 Mos 16,11) 

Løvhyttefesten skulle feires med familien til minne om utfrielsen 
fra Egypt, og til minne om den tiden Israel levde på vandring i 
ørkenen. 

Alle som er født i Israel, skal bo i løvhytter. Slik skal etterkommerne 
deres vite at jeg lot israelittene bo i hytter da jeg førte dem ut av 
Egypt. (3 Mos 23,42) 

Og gjennom det, også hjelpe folket til takknemlighet for alle Guds 
velsignelser i landet de fikk komme inn i og bo i.

Men disse festene kom bare en gang i året, og minst like viktig 
var derfor den ukentlige sabbatsfeiringen. Da kom familien 
sammen og holdt gudstjeneste i hjemmet. Nå var ikke familie 
begrenset til vår “kjernefamilie”, familie var et stort og inklude-
rende begrep. I forbindelse med påskefeiringen fikk Israel instruk-
sjoner om å slå familiene sammen, hvis et helt påskelam ble for 
mye for én familie å spise opp alene. Og til sabbatsmåltidet fant 
man sikkert både flere slektsledd og husvenner eller tjenerskap 
samlet.

For oss som både er Guds barn og 
selv har barn, er vår egen familie 
det første og nærmeste området å 

leve menighet på. 
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Gudstjeneste god nok
Men det viktige er at gudstjenestelivet ikke var profesjonalisert. 
Det var ingen som tenkte at det måtte en prest til for å holde 
sabbat. De var opplært til at Guds ord, Guds instruksjoner og Guds 
løfter, talte direkte til den enkelte familie. Og når familien sammen 
ga en respons, om det var å bo i løvhytter, holde påskemåltidet slik 
Gud hadde innstiftet det, eller respektere sabbaten, så var det guds-
tjeneste god nok. Både for Gud og for dem selv. 

Det er også interessant hvordan ansvaret for å bringe Guds ord 
og vitnesbyrdet om Guds frelse, var noe som ble lagt på foreldre, 
at de skulle bringe det videre til sine barn, og at det skulle prege 
hjemmet (5 Mos 6,6-9 og 4,10).

Livsnært gudsliv
Det kan være lett å la seg lure til å tenke at det er i offentlige 
møter og under ledelse av lovsangsledere, barne- eller ungdomsle-
dere eller andre ledere, at vi virkelig har med Gud å gjøre. Men 
sannheten er enda bedre! Gud er like oppmerksom på og tilfreds 
med din lovprisning, om den skjer i hjemmet eller på et møte med 
andre. Gud er like ivrig etter å åpenbare sine sannheter for deg (og 
for andre gjennom deg!) om du bruker tid med Bibelen hjemme 
eller på et møte. Det er viktig at vi griper dette, så vi ikke blir lurt 
til å tro at gudslivet bare er “på ordentlig” når det skjer under 
autorisert ledelse og sammen med andre. En slik måte å tenke på 
kan stjele fra oss gudgitte privilegier, som de “kongelige prestene” 
Jesus har gjort oss til (1 Pet 2,9) . Og det er ille nok for oss som er 
voksne. Men at vi i hjemmene våre kan komme til å fostre nye 
generasjoner med barn og unge som blir opplært til å tenke på 
denne måten, er mye verre! Hvis vi lar barnemøtene alene lære de 
små å bli kjent med Gud, kan barna også få med seg et gudsfor-
hold som i hvert fall ikke er livsnært. Hvis ungdomsmøtene alene 
skal lære ungdommene våre om å møte livets forandringer og 
utfordringer med Guds løsninger, kan resultatet bli det samme. Det 
er vårt privilegium og vårt ansvar å inkludere Gud i forholdet vårt 
til barna våre, og i forholdet til alle sider ved livet, sammen som 
familier.

Men det viktige er at 
gudstjenestelivet ikke var 
profesjonalisert. Det var ingen som 
tenkte at det måtte en prest til for å 
holde sabbat. 
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Menighet begynner i hjemmet
Menighet begynner med at vi ber sammen som familier i vår 
hverdag. Ikke nødvendigvis store og svulmende bønner, men enkle 
livsnære bønner. At vi griper anledningene, ved matbordet, på 
sengekanten, i forbindelse med familiekosen en fredags- eller 
lørdagskveld, eller i bilen på vei til gudstjeneste med hele menig-
hetsfellesskapet. Menighet begynner med at vi takker Gud sammen 
for små og store ting. Menighet begynner med at vi våger å gi Den 
hellige ånd rom i våre små familiefellesskap ved at vi venter på 
han, kjenner etter hans nærvær og tar han på alvor når han taler 
til oss, både små og store. Menighet begynner med at mor og far 
tar sitt eget gudsliv på alvor, slik at vi har noe å gi inn i familiefel-
lesskapet. Menighet begynner med at vi tror på Den hellige ånd 
som bor i hver enkelt av oss. Menighet begynner med at min 
familie har fellesskap med din familie. Menighet begynner med at 
min familie sammen møter behov hos andre, og lærer å tjene Gud 
sammen. Menighet begynner i hjemmet. n

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og 
av all din makt. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du 
bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om 
dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg 
og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha 
dem på pannen som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpene i 
huset ditt og på portene dine. (5 Mos 6,5-9)

Menighet begynner med at vi takker 
Gud sammen for små og store ting. 
Menighet begynner med at vi våger 

å gi Den hellige ånd rom i våre små 
familiefellesskap ved at vi venter på 
han, kjenner etter hans nærvær og 
tar han på alvor når han taler til 

oss, både små og store. 
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i Trondheim og har tre barn. Håvard er daglig 
leder i FOLK Bibelskole.  
(Foto: Katrine Kjøllesdal)

UnDERVISnInG

Kalt fra mors liv

Å være foreldre er et stort privilegium og ansvar. Vi 
ønsker å gi barna våre det beste vi har: gode verdier, en 
sterk karakter, og et levende forhold til jesus. Bibelen 
viser oss at en kristen barneoppdragelse også har et 
profetisk aspekt ved seg. Gud har skapt hvert menneske 
med en hensikt. Å hjelpe barna til å leve livet i samsvar 
med sitt gudgitte kall, er en del av et kristent 
foreldreoppdrag.

Bibelen forteller oss at Gud skaper mennesker med et kall. Han har 
en plan for livene våre, en plan som var fastlagt før vi ble født. 
Guds kall for et menneskeliv ligger fast allerede før unnfangelse og 
fødsel:

Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din 
bok, de fikk form før én av dem var kommet. (Sal 139,16)

Men Gud, som utvalgte meg allerede i mors liv og kalte meg ved sin 
nåde, besluttet i sin godhet å åpenbare sin Sønn for meg for at jeg 
skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene. (Gal 1,15-16)

Som foreldre er det fantastisk å vite at barna Gud gir oss er skapt 
med en hensikt. Gud har en plan for livene deres, og han har 
betrodd dem til oss for at vi skal se at de blir alt det Gud har skapt 
dem til å være.
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profetordet lyser opp
Når vi leser de ulike historiene i Bibelen om barn som kommer til 
verden, er det slående å se hvor ofte Gud taler til foreldrene om de 
nyfødte barna. Ja, ofte taler Gud til foreldrene før både fødsel og 
unnfangelse har funnet sted. Gang på gang leser vi om profetordet 
som kommer til foreldrene med bud om at Gud gir dem barn som 
er skapt med et gudgitt kall og hensikt. Vi leser om Abraham og 
Sarah, som får profetiske løfter om en sønn som Gud skal gjøre 
pakt med (1 Mos 17,21). Vi leser om Rebbekka, Isaks kone, som får 
høre av Herren at tvillingene hun har i magen skal være opphavet 
til to folkeslag (1 Mos 25,23). Vi leser om den aldrende Jakob som 
taler profetiske ord over Josefs to sønner og deres etterkommere (1 
Mos 48,9-20). Vi leser om foreldrene til Samson som får beskjed 
om at de skal bli foreldre til en som skal frelse Israel fra fiendene 
sine, og om hvordan de skal opptre under svangerskapet og etter 
fødselen, for at Guds plan for Samson skal fullbyrdes (Dom 13,3-
5). Mange flere kunne vært nevnt, men felles for alle fortellingene 
er det at Gud taler profetiske ord og løfter, for at hans plan for 
barnet skal bli åpenbart, og for at barnet skal oppdras til å bli alt 
det Gud har kalt det til å være.

Det er som Peter skriver om profetordet: det er som en lampe, 
som lyser på et mørkt sted inntil dagen kommer, og lyset går opp i 
hjertene våre (2 Pet 1,19). Gud taler profetisk over barna, for at vi 
som står rundt dem skal være med å hjelpe dem på Guds vei, slik 
at de alltid kan leve i samsvar med Guds plan. Etterhvert som de 
vokser opp, blir det tydelig for alle at Guds kall og utvelgelse, som 
vi har hørt om i profetiske ord, står fast. Da kan vi sammen si, at 
Gud sannelig har gjort alt det han har sagt han vil gjøre.

profetiske navn
Gud er ikke likegyldig til hva folk heter. Bibelen gir oss eksempler 
på at Gud taler til foreldre i drømmer, syner og gjennom engler om 
hva barnet skal hete. Andre ganger leser vi om foreldre som har en 
forventning til Gud, og gir barna navn i henhold til håpet de har. 
Noah, f.eks, betyr hvile og trøst, og foreldrene til båtbyggeren 
Noah valgte navnet i håp om at Gud gjennom han skulle fri dem 
fra strevet som fulgte av syndens forbannelse (1 Mos 5,29).

Ja, ofte taler Gud til foreldrene  
før både fødsel og unnfangelse  
har funnet sted.

Gud taler profetisk over barna, for 
at vi som står rundt dem skal være 
med å hjelpe dem på Guds vei, slik 
at de alltid kan leve i samsvar med 
Guds plan.
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Ikke sjelden leser vi om mennesker som møter Gud og får et nytt 
navn. Abram møtte Gud og fikk navnet Abraham, for “han skulle 
være Far til mange folkeslag” (1 Mos 17,5). Simon, disippelen, fikk 
navnet Peter da han møtte Jesus (Matt 16,18). Peter betyr klippe. 
Jesus så forbi den ytre usikkerheten til Simon og gav han et profe-
tisk navn: han skulle være en stødig klippe som Gud kunne bruke 
som en grunnstein i sitt hus. 

Ditt eget navn er det du oftest hører, og det er mange bibelske 
eksempler på at navn har profetisk betydning. Døperen Johannes 
hadde et navn som betyr “Gud er nådig”, og hver dag når folk talte 
til han ble han minnet om Guds nådige karakter, som driver 
mennesker til omvendelse. Navnet Jesus betyr “Herren frelser” og 
fortalte gutten Jesus om hensikten med livet hans på jorden. 
Gjennom profetiske navn får vi en daglig påminnelse om hvem 
Gud har skapt oss til å være. 

Maria
Verdens mest berømte mammahistorie, er historien om Maria, Jesu 
mor. Allerede før Jesus ble unnfanget i Marias morsliv, kom 
engelen til henne og fortalte at hun skulle bli mor til Guds Sønn, 
han som skulle sitte på Davids trone, og ha et kongedømme uten 
ende. Underveis i svangerskapet reiste Maria til slektningen sin 
Elisabet, som ble fylt av Den hellige ånd, lovpriste Gud og talte 
profetisk om Maria og barnet i magen hennes:

Hun ble fylt av Den hellige ånd og ropte høyt: «Velsignet er du blant 
kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. Men hvordan kan det 
skje at min Herres mor kommer til meg?» (Luk1,41-43)

Etter fødselen ble Jesus, som den førstefødte i Josefs hus, båret til 
tempelet for at de skulle bære frem offeret som loven krevde. I 
templet ble foreldrene igjen møtt av profetiske ord om at barnet 
skulle være en frelse for alle folkeslag. En gammel mann som het 
Simeon, henvendte seg til Maria og profeterte om babyen:

Gjennom profetiske navn får vi en 
daglig påminnelse om hvem Gud 

har skapt oss til å være. 
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«Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn 
som blir motsagt – ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd. 
Slik skal de tankene mange bærer i hjertet, komme for dagen.»  
(Luk 2,34-35) 

Historien om Maria og Jesu fødsel forteller oss at foreldre har stor 
betydning i Guds plan for barna. Profetord er ikke selvoppfyllende 
spådommer, men Gud taler til oss for at vi skal være bevisste på 
hva han gjør i livene til barna våre. Han involverer oss for å se 
hans gode planer gjennomført. Vi leser om Maria at hun tok vare 
på alle profetord og spesielle hendelser i hjertet sitt (Luk 2,51). Hun 
gikk med en bønn og forventning om at Gud skulle gjøre alt det 
han hadde sagt han skulle gjennom Jesus. Og det er nesten som 
om Maria på et tidspunkt er mer ivrig enn Jesus på at han skal stå 
frem og tre inn i kallet Gud hadde for han:

Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der.  
Også Jesus og disiplene hans var innbudt.  Da vinen tok slutt, sa Jesu 
mor til ham: «De har ikke mer vin.»  «Kvinne, hva vil du meg?» sa 
Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.» Men moren hans sa til 
tjenerne: «Det han sier til dere, skal dere gjøre.» (Joh 2,1-5)

Maria var overbevist om at det var rett tid for Jesus å stå frem i 
Guds kraft, og selv om Jesus ikke var helt enig i timingen, fulgte 
han opp Marias initiativ med å gjøre vann til vin. Når Johannes 
oppsummerer hendelsen virker det som om Maria hadde gjort rett i 
å tilrettelegge for mirakelet:

Dette var det første tegnet Jesus gjorde, det var i Kana i Galilea. Han 
åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. (Joh 2,11)

Maria ble øyenvitne både til Jesu jordiske tjeneste, til korsfestelsen 
og til oppstandelsen. Gjennom berømmelse og forkastelse, lidelse, 
død og oppstandelse fikk hun være involvert og se at profetordene 
Gud hadde talt gikk i oppfyllelse. 

Profetord er ikke selvoppfyllende 
spådommer, men Gud taler til oss 
for at vi skal være bevisste på hva 
han gjør i livene til barna våre.
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Tal profetisk over barna
Generasjonen som vokser opp er en generasjon med et kall fra 
Gud. Kallet fra Gud er ikke noe som møter dem først i ungdoms-
tiden, eller når de blir voksne. Nei, allerede fra mors liv av er de 
kalt. Som foreldre som kjenner Gud kan vi være med å be for 
barna, oppdra dem og oppmuntre dem til å leve i henhold til Guds 
kall allerede fra de er helt små. På samme måte som foreldrene vi 
leser om i Bibelen, som møtte profetordet både under svanger-
skapet, etter fødselen og mens barna vokste opp, kan vi kan ha 
forventning til Gud om at han skal tale over livene til ungene våre. 
Gud vil gi ord med retning og kall for våre barn, som hjelper oss 
til å samarbeide med han for at barna skal få komme inn i det livet 
han har kalt dem til. n

Som foreldre som kjenner Gud kan 
vi være med å be for barna, oppdra 
dem og oppmuntre dem til å leve i 
henhold til Guds kall allerede fra 

de er helt små. 
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InTERVjU

Tekst og foto: Ingrid Urdahl,  
ingrid_u90@hotmail.com

Gledessyndromet

– Det var som om alt blodet forsvant fra hodet mitt. jeg 
var alene hjemme med de to barna, Tore jobbet overtid. 
jeg satt i stolen i stuen med telefonrøret i hånden og 
tenkte: nå blir ikke livet det samme lengre. Vi var dypt 
fortvilet. Hvorfor skulle dette skje oss? Vi ropte til Gud 
om at det måtte være en feil, barnet vårt måtte være 
friskt! 

Jeg befinner meg i stuen til Bente og Tore Horne, i et koselig hus i 
Nordhordland, nærmere bestemt Knarvik. Rommet er stilfullt deko-
rert, og stuebordet er dekket på med kaffe og kjeks. Bente og Tore 
har tre barn, og er begge 48 år. Lena på snart 23 år er eldst i  
søskenflokken, deretter kommer Simen som blir 20, og til sist 
Ruben som har fylt 12 år. Ruben har Downs syndrom, og ekteparet 
har valgt å dele litt av historien om han. 

Før Ruben kom til verden
– Vi hadde i utgangspunktet ikke tenkt å få flere barn, forteller 
Bente. De hadde blitt frarådet dette på grunn av sterk bekkenløs-
ning da hun var gravid tidligere. Dette gjentok seg for fullt da 
Bente var gravid med Ruben, men Gud grep inn. – På en gruppe-
samling ble jeg lagt hendene på og bedt for. Innen tre dager var 
bekkenløsningen helt borte! 

Downs syndrom
Downs syndrom er en form for medfødt 
utviklingshemning som kommer av at 
man har 47 kromosomer i stedet for 46. 
I praksis fører det til at man ikke har 
de samme kognitive evnene som andre. 
Dersom en har støttende omgivelser kan 
mennesker med Downs utvikle seg godt, 
og delta både i arbeidsliv og sosialt liv.  
(Kilde: snl.no)
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Etterhvert som tiden gikk fikk Bente unormalt mye fostervann. 
Legene ville sjekke bakgrunnen for dette, og barnet i magen skulle 
bl.a. testes for Downs syndrom. Bente forholdt seg rolig, legene 
hadde ikke funnet noe galt. De skulle bare avvente svar fra syke-
huset, og dro hjem med tanken om at det sikkert gikk fint.

Fikk beskjed på telefon
Sykehuset ringte for å gi svar på prøven, og det var en tøff beskjed 
å få via telefon. 

– Det var som om alt blodet forsvant fra hodet mitt. Bente var 
alene hjemme med de to barna, Tore jobbet overtid. – Jeg satt i 
stolen i stuen med telefonrøret i hånden og tenkte: nå blir ikke 

Ruben (12 år) og kaninen, sammen med 
mamma Bente og pappa Tore.
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livet det samme lengre. Vi var dypt fortvilet. Hvorfor skulle dette 
skje oss? Vi ropte til Gud om at det måtte være en feil, barnet vårt 
måtte være friskt! 

– Selv om vi hadde mange urolige tanker om det som lå foran, 
fikk vi en fast tro på at Gud ville gå med oss hele veien. Vi valgte 
å legge barnet vårt i hans hender, fortsetter Tore.

«Gud hadde grepet inn!»
Selv om Ruben var spådd en for tidlig fødsel, kom han nesten 2 
uker etter termin. 

– Gud hadde sørget for at han skulle få en god start i livet! 
Bente deler rett fra hjertet. - Det var et spesielt og stort øyeblikk å 
få en nydelig, velskapt liten gutt i armene. Vi bare elsket han, og 
syntes vi hadde fått en fantastisk god gave. Til og med jordmoren 
måtte felle noen tårer av mottakelsesgleden. Ruben var lillebroren 
vi hadde ventet på, og Lena og Simen var stolte storesøsken.

Ekstra omsorgsbehov
– Ruben har heller ikke hjertefeil, noe ca. 50 prosent av barna som 
blir født med Downs syndrom har, forteller Bente. Men utviklingen 
gikk sent, han hadde svake muskler, og det ble mye trening og 
hardt arbeid. 

– Vi leste alt vi kom over om syndromet og meldte oss inn i en 
forening for foreldre i samme situasjon: Ups and Downs, norsk 
støtteforening for foreldre til barn med Down syndrom. Det var 
mye å lære, ikke alt var like lett å ta inn over seg, deler Bente. 
– Jevnaldrende barn suste forbi på alle stadier, og Ruben ble et 
barn som trengte mye hjelp hele dagen. 

Det legges ikke skjul på at det har tatt tid og krefter, og at 
Bente og Tore ofte opplevde å bli slitne og trette. Men de føler 
samtidig at de har vært velsignet, og de har hele tiden fått god 
hjelp og støtte av venner og familie.

Menigheten sin betydning
Både Tore og Bente skryter av menigheten de er en del av. 

– Menigheten har fra første stund tatt Ruben til seg som en 
helt naturlig del av flokken. Han er elsket og blir sett. I barnevel-

Det var et spesielt og stort øyeblikk 
å få en nydelig, velskapt liten gutt 

i armene. Vi bare elsket han, og 
syntes vi hadde fått en fantastisk 

god gave.
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signelsen fikk vi ord om at Ruben på en helt spesiell måte skulle 
bli til velsignelse, ikke bare for familien, men for mange. Og det er 
han virkelig! Ruben har et stort hjerte som når ut til de han møter. 
Han er veldig opptatt av menneskene rundt seg og blir fort glad i 
folk. Han viser oppriktig glede og entusiasme over å treffe de han 
kjenner og er glad i, og jubler høyt når han vet vi skal på besøk, 
eller at noen kommer til oss. Han elsker å være på gudstjenester og 
å samles i andre sammenhenger. Han vil helst hilse på og gi klem 
til alle, forteller Bente. Han elsker å prise Gud med lovsang, Rubens 
stemme kan høres til bakerste benk, fortsetter hun med et stort 
smil. 

Begge sier at menigheten har involvert seg og stilt opp. 
– At et ektepar i menigheten kom hjem til oss, betydde svært 

mye i den vanskelige tiden etter fødselen. De var sammen med oss 
i alt det vi kjente på. Vi snakket sammen, og de ba for oss og 
gutten. Det styrket oss veldig, deler Tore.

En sjarmør
Under intervjuet kommer Ruben inn i stuen. Han hilser litt sjenert, 
før han ettertenksomt setter seg ned i sofaen ved siden av meg. Et 
fotoalbum ligger mellom oss, og Ruben finner stolt frem bilder fra 
han var liten. Mens mamma snakker, finner den lille hånden hans 
min. Om jeg ikke allerede var sjarmert av det foreldrene hadde 
fortalt, ble jeg det i alle fall nå. Ruben blir sittende og lytte 
oppmerksomt til hva som blir fortalt om han, før han går for å leke 
med støttekontakten som har kommet – en trivelig jente på 17 år. 

Rubens rolle i Guds rike
Tore leder ofte samlingene i menigheten i Nordhordland. Når han 
skal frem foran menigheten, tar han med seg Ruben. 

– Ruben er viktig for Gud og for oss. Det han har å bidra med, 
kan ingen andre gjøre eller overta. Han ser mennesker på en annen 
måte enn mange av oss andre. Han viser en kjærlighet og omtenk-
somhet som vi kan lære mye av. Han fryder seg over de små ting, 
og lærer oss mye om hva livet egentlig handler om. Ruben når inn 
til hjertene til folk, de får en berøring av Guds kjærlighet gjennom 
han, forteller Bente. Samfunnet trenger slike som Ruben, det visste 

Ruben har et stort hjerte som når 
ut til de han møter. Han er veldig 
opptatt av menneskene rundt seg 
og blir fort glad i folk. 

 Ingrid Urdahl lot seg lett sjarmere av Ruben 
da hun intervjuet familien Horne.
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Gud da han gav oss gutten vår, fortsetter hun. – Den Hellige Ånd 
bor i han og han gir takk og ære til Gud på sin egen måte. Han ber 
og takker for alle han er glad i, lærerne på skolen tar han for seg i 
kveldsbønnen, en etter en! Er noen syke legger han hendene på 
dem og ber om at de skal bli friske, fortsetter hun.

Gledessyndromet
Jeg spør hvordan en hverdag med Ruben er. 

– Dagen er nokså rutinepreget, og Ruben trenger hjelp til mye, 
forteller Bente. Alt tar litt lengre tid, og det går ikke an å skynde 
seg. 

Ruben liker å velge hva han vil gjøre, og har mange interesser. 
Han er spesielt glad i å lese bøker, hoppe på trampoline, dykke i 
basseng, og særlig det å få minst ti fisker på fisketur. 

– Tandemsykkel er stas, han sykler og vinker til alle! I tillegg 
er Ruben med på «stjernelaget» i fotball, et lag for utviklingshem-
mede i kommunen, forteller Tore. Jeg kan ikke unngå å smile når 
Tore beskriver videre.

– De har lært seg å feire, løfter genseren over hodet i full jubel. 
Videre forteller han om juletrefesten i Ups&Downs, som er et 

høydepunkt hvert år. 
– En stor flokk barn med Downs skaper utrolig mye oppriktig 

glede, det blir virkelig fest! Downs syndrom er virkelig et gledes-
syndrom!

Gode støttespillere
Rubens ekstra behov har tatt mye plass i familien, og de har måttet 
jobbe med å også ha fokus på de andre barna. 

– Vi har prøvd å ta en dag av gangen, og praktisere det med å 
ikke bekymre seg, slik det står om i Bibelen, forteller Bente. Bente 
og Tore forteller hvordan Gud har vært med dem i alle ting, og 
hvordan han praktisk har velsignet dem på veien. 

– Vi fikk en kristen fysioterapeut og helsesøster da Ruben var 
liten, forteller Bente. – Det har mye å si! 

Familien har fått god hjelp av kristne familier som har tatt 
jobben med månedlig avlastning. – Ruben skal faktisk være ring-
bærer til sommeren, i bryllupet til yngstemann i avlastningsfami-

– Barnet ditt er verdifullt, en skatt 
gitt av Gud, en velsignelse og en 

glede for mange
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lien vår. De er veldig glade i Ruben, og er en enorm ressurs for oss, 
forteller Bente stolt.

«Klassen er heldig»
Ruben går på vanlig skole, og er for det meste med de andre i klas-
serommet. Han har ekstraressurs i form av spesialpedagog og assis-
tent. 

– Språk har vært utfordrende, men i det siste har vi sett store 
fremskritt, sier Bente. – Læreren er veldig flink til å få frem at 
Ruben er like viktig som alle andre. Det er rom for forskjeller, og 
det er bra å strekke seg for å støtte og hjelpe andre, sier Bente. Ved 
en anledning sa læreren: «Klassen er heldig som får ha Ruben, for 
han har lært medelevene mye som de vil ha nytte av i livet.»

«Det Gud skaper er fullkomment»
Foreldre som venter barn med Downs syndrom i dag kan oppleve 
et press til abort fra omgivelsene. 

– Barnet ditt er verdifullt, en skatt gitt av Gud, en velsignelse 
og en glede for mange, sier Bente. Gi det sjansen til å leve det livet 
Gud har tenkt for det, fortsetter hun. Bente taler klart til foreldre 
som opplever dette: – Vi som foreldre har ingen rett til å velge bort 
et barn som er skapt og ønsket av Gud. Vi kan ikke sette en verdi 
på et menneske ut ifra hvilke utrustninger de stiller med ved livets 
start. Et menneske skapt i Guds bilde har uendelig verdi. 

– Det Gud skaper er fullkomment, sier Tore. – Vi mener at det 
å drepe et foster i mors liv er å gå mot Guds vilje. Dette gjelder 
også påbegynt liv med Downs syndrom. 

– Dessverre viser det seg at 9 av 10 velger bort et barn med 
Downs, om de har kjennskap til tilstanden. Vi ønsker derimot et 
mangfold, et inkluderende samfunn med respekt for hverandre. Et 
samfunn der vi kan lære å elske andre, selv mennesker med et 
ekstra kromosom, sier ekteparet.

Livet er godt
Ekteparet viser meg rommet til Ruben, og jeg får en liten danse-
oppvisning der Ruben viser meg noen danse-moves sammen med 
mamma. 

Som alle barn er han opptatt 
av PC, Ipad, TV og film. 
Tilsynelatende en helt alminnelig 
gutt som nærmer seg tenårene. Et 
kromosom ekstra i cellene er det 
som skiller, men hva så? – Livet er 
godt, 
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– Ruben gir oss mye glede og beriker livene våre ved å være 
den han er. Vi har tre flotte barn som vi er veldig takknemlige for 
og stolte over, sier ekteparet. 

Ruben har et godt liv. Han trives på skolen, kan lese og skrive, 
blir inkludert og er godt likt i klassen. Han er svært sosial og elsker 
å være sammen med både barn og voksne. Han lærer seg selvsten-
dighet, deltar i familielivet og tar sin del av husarbeidet. På fritiden 
spiller han fotball, har kaniner og en stor trampoline i hagen. Noen 
ganger liker han å lukke døren til rommet sitt og styre på alene, 
danse til Lisa Børud eller spille Ludo. Som alle barn er han opptatt 
av PC, Ipad, TV og film. Tilsynelatende en helt alminnelig gutt som 
nærmer seg tenårene. Et kromosom ekstra i cellene er det som 
skiller, men hva så? – Livet er godt, smiler Bente. n
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som Gud gir. Alle er inkludert – uansett livssituasjon eller 
utrustning. 

Tjenerskap er både vakkert og slitsomt. Det kan være alt fra å 
svinge malerkosten til å forberede en undervisning i Guds ord 
eller å skrive en sang. Bredden er enorm, og ved å samarbeide 
med Den Hellige Ånd kan vi stadig erfare at våre små og store 
initiativ oppleves som kjærlighet for den som tar imot.

Nei, det er ikke alltid lett å ta imot. Åpner vi opp for hjelp og 
støtte eller hever vi oss over alt og alle og prøver å klare oss selv? 
Jesus sier tydelig ifra til Peter når han nekter Jesus å vaske føttene 
hans: “Hvis jeg ikke får vaske dine føtter, har du ingen del i meg.” 
Det er sterke ord! 

Det starter hos Jesus. Lar vi Han tjene og rense oss? Ta imot 
nåde, styrke og kjærlighet fra Mesteren! Peters stolthet og bedre-
vitenhet var nær ved å ekskludere han. Det starter med å la Jesus 
slippe til, og å legge sårheten, slitenheten og urenheten fremfor 
han.

Jesus snakker til disipler når han ber dem gjøre som han gjør. 
Det er ikke noe ledertreningskurs eller pastorseminar, men disipp-
elskap. En disippel blir betjent og tjener andre. Slik som fotvask 
var et symbol på tjenersinn på Jesu tid er det mange ting vi kan 
gjøre for å tjene andre i vår omgangskrets. En disippel er i lære og 
gjør ikke skam på sin læremester. 

Lære blir til praksis og sprer seg! n
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Tekst: norleif Askeland,  
norleifas@gmail.com

Norleif Askeland, gift med Bente. Bosatt på 
Sotra. Tre voksne barn. Lærer på Bergen 
Bibelskole, kursleder i Folk Bibelskole og 
menighetsleder på Sotra.  
(Foto: Katrine Kjøllesdal)

UnDERVISnInG

Ta barna på alvor

Framtida vert skapt ved å forma dei yngste, ikkje på 
verdskonferansar, rundt kjøkkenbord og i 
kvardagssitusjonar. Oppdraget Gud har gitt til alle kristne 
er å gjera folkeslag til læresveinar. Men det er vanskeleg 
å gjera noko med folkeslaget utan å gå vegen om 
individet. 

I eit stadig meir sekularisert samfunn med verdinøytralitet som 
statsreligion, vil ein i større grad enn før merka presset på fami-
liane og kristne foreldre si soleklare plikt og grunnleggjande rett til 
å læra barna å tru på Gud. 

Alle menneske, også barn, har åndelege, såvel som fysiske, 
psykiske og sosiale behov. Barns iver etter å læra Gud å kjenna, er 
lett å oppdaga. Dette behovet er det vårt ansvar som foreldre og 
kristne generelt, ikkje berre å møta, men også å skapa ved å læra 
barna Guds ord og gje dei åndeleg mat som gjer dei både robuste i 
møte med det samfunnet dei veks opp i og frie til å vera seg sjølve 
i Guds kall for dei.

Fleire kristne retningar, også i Norge, har som si viktigaste, og 
kanskje einaste evangeliseringsform, å vinna sine eigne barn som 
basis for menighetsvekst. Vi ønskjer på ingen måte å vera avgrensa 
til dette, men vi må sjå verdien dette har og hjelpa kvarandre i 
ansvaret.
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Gje barna evangeliet
På barneleir for nokre år sidan, rett før vi skulle dra igang leirens 
første samling, kom ein gut fram med kompisen sin som han hadde 
invitert med, og lurte på om denne kunne få ta imot Jesus no med 
ein gong, om det berre var første dagen. Kva dei to hadde snakka 
om på førehand, skulle vera interessant å visst, men for meg er det 
nok å vita at det finnes 4.-klassingar som forstår det naudsynte i å 
byrja med byrjinga: høyra evangeliet og ta imot Jesus. 

Opp gjennom åra har det forundra meg at så mange barn som 
veks opp i kristne heimar, har fått del i både bibelhistorier og 
generell bibelkunnskap, men i mindre grad hjelp til å forstå evan-
geliet og gje respons til det. Vi tenkjer lett at barna ikkje kan forstå 
fordi dei er så små. Men då er det vi som ikkje forstår at vi under-
vurderer barna si kallsoppleving og Den heilage ande sin evne til å 
gje openberring. Dei er skapte med ein gudgjeven rett til å få høyra 
godt nytt og hjelp til å tru. Dei fleste kan vel førestilla seg det 
håplause i å disipla menneske som ikkja har teke imot Jesus som 
frelsar og Herre. I beste fall oppnår ein død religion. Det er ikkje 
annleis med barna våre. Det er i relasjonen med Gud at dei vil ha 
ein identitet som ber og ei tru som sigrar. 

Ikkje berre bod og forbod, men hjelp til å skjøna kvifor
Tanken om at alle må veksa opp i fridom til å prøva alt, for sjølv å 
finna ut kva som er rett for dei, er eit svik mot barna og eit 
trugsmål mot samfunnet. Idéen om at det som kjennest godt for 
deg, er det rette for deg, står i rak motsetnad til bodet om å læra 
den unge den vegen han skal gå, slik at han ikkje vik frå vegen 
når han vert gamal. Likevel er ikkje det å fortelja den unge om den 
vegen han skal gå, det same som å læra han den vegen han skal 
gå. Det er lettare for mange foreldre å gje bod og forbod, enn å 
hjelpa dei unge inn i ei forståing som hjelper dei til å høyra og å 
velja rett. 

Kong David, hadde ein son som heitte Adonja. Han hadde store 
tankar om seg sjølv. David hadde aldri snakka han til rettes, men 
han hadde heller aldri sett seg ned med han og spurt kvifor han 
bar seg åt som han gjorde (1 Kong 1,6). Faren gjorde med andre 
ord ingenting for å hjelpa den unge Adonja til å sjå og til å forstå 

Barns iver etter å læra Gud å 
kjenna, er lett å oppdaga.
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kvifor livsførselen hans gjekk i gal retning og kva konsekvens det 
ville koma til å få for han sjølv på sikt. Om han hadde gjort det 
han kunne, ville det ikkje vore nokon garanti for det motsette, men 
han gjorde ingenting. Det førte til at Adonja øydela sitt eige liv og 
var til stor skade for mange andre, ikkje minst far sin. 

Som far, er det mitt ansvar å vita noko om kva som er best for 
mine barn og syta for at dette skjer så langt det står til meg. Men 
eg må også hjelpa dei til å forstå kvifor. Då kan vi sjå tinga ilag og 
vera samde om vegen vi saman skal gå, for og med Gud og 
kvarandre. Det er mange nøklar til å få dette til, men det er også 
slik at ein kan gjera alt rett og likevel ikkje oppnå det resultatet ein 
hadde håpa på. Vi har å gjera med levande individ som tek sine 
sjølvstendige haldningar og val. Frå Guds side, er vi likevel benåda 
foreldre, som ikkje må gje opp. Ingen skal koma å seia at det å 
oppdra barn er enkelt, men Gud som sjølv er far for alt som heiter 
far og barn i himmel og på jord, gir oss nåde til det, sidan vi er 
foreldre. Det nåden må vi gripa tak i.

Store delar av Salomos Ordtak teiknar eit bilete av ein far, som 
på vegne av seg sjølv og ei mor, deler hjarta sitt med ein son. Vi 
ser fort at det ikkje berre er grensesetjing han er oppteken av. Han 
vil ikkje berre gje formaning, men kunnskap til å forstå visdom og 
formaning. Han vil ikkje berre formidla kloke ord, men hjelp til å 
forstå kloke ord og at dei kloke orda er kloke ord. Det er viktig for 
han at den unge ikkje berre skal høyra formaninga, men velja å ta 
imot henne, fordi ho gir innsikt om ærlegdom, rettferd og rett (Ord 
1,2-3). Og ein viktig grunnvoll som skal bera dette byggjande 
fellesskapet mellom foreldre og barn, er den sunne otten for 
Herren.

Foreldre, vekk ikkje sinne og trass hos barna, men gjev dei omsorg, så 
dei får ei oppseding og rettleiing som er etter Herrens vilje. (Ef 6,4) 

Tanken om at alle må veksa opp 
i fridom til å prøva alt, for sjølv å 
finna ut kva som er rett for dei, er 
eit svik mot barna og eit trugsmål 

mot samfunnet.
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Bruk hendingane i kvardagslivet
Jesus greip ofte tak i ting som hende i kvardagslivet og brukte 
situasjonane som oppstod til å læra disiplane sine. Det var når 
nokre av dei hadde gått og snakka om kven av dei som var den 
største, at Jesus nytta høvet til å læra dei at den som vil vera den 
største må tena alle. 

På ei båtreise ei tid tilbake kom eg i prat med ein psykiater 
som jobba med ungdom i ein norsk storby. Han sa mellom anna at 
ein av dei store utfordringane for unge menneske i vårt samfunn, 
er å takla eit heilt vanleg liv med dei bølgjer og dalar som høyrer 
menneskelivet til. Som foreldre har vi difor ansvar når dei ulike 
kvardagsutfordringane er der, til å hjelpa barna til å takla livet slik 
at dei veks på utfordringane i staden for å bli skada av dei. Med 
rett hjelp kan dei bli sterke av motbakkane i staden for å bukka 
under. Å få den vanen å rømma frå alt det ubekveme, gjer ein til 
tapar i all motgang. Trua vår på Gud er vel ikkje berre for 
søndagar med fint vêr?

Mobbing på skulen er eit alvorleg problem som vi ikkje har lov 
å gje opp kampen mot. Men også for dei som ikkje vert utsette for 
mobbing, kan det skje vonde ting som gjer skuledagen til ei trist 
oppleving.

Å berre seia at dei får ordna opp sjølv, blir fort for lettvint og i 
mange tilfelle uansvarleg handling frå foreldra si side. Men å verna 
dei frå alt ubehaget og ordna opp for dei, lærer dei ingenting. 
Trenden idag i store delar av samfunnet, er at ingenting må opple-
vast ubehageleg. Kanskje vi saman med barna, kan sjå litt bak 
forhenget hjå vanskelege medelevar, og forstå deira utfordringar 
også. Kanskje vi til og med kan stryka dei frå fiendelista og sjå på 
dei som menneske vi kan gjera noko for å hjelpa. Om skulekamera-
tane er trulause, kan vi hjelpa våre barn til å vera trufaste. Som 
oftast vil dei velja dette, om dei skjønar kvifor ting skjer. Dei kan 
heva seg til nivået av eigen identitet i Kristus og gjera eit par gode 
val for sin eigen del. Då har vi alt snudd noko vondt til noko godt. 

Når kjenslestyrte jenter i skulealder stengjer kvarandre ute med 
iskalde skuldrer og blikk som kan drepa, har vi andre våpen. Vi har 
kraft til å halda kjenslene våre i sjakk, Guds ord til å styra eigne 
haldningar og tankar, nåde til å tilgje og bøner som kan forandra 

Store delar av Salomos Ordtak 
teiknar eit bilete av ein far, som på 
vegne av seg sjølv og ei mor, deler 
hjarta sitt med ein son. 
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alt. I vår eiga erfaring i familien, er det lett å sjå korleis vanskelege 
skulesituasjonar har vorte eit springbrett til modning og vokster 
for barna, både på det menneskelege og det åndelege plan. 

De har ikkje møtt andre freistingar enn slike som høyrer menneske-
livet til. Og Gud er trufast, han skal ikkje la dykk bli freista over evne. 
Nei, midt i freistinga vil han òg visa ein utveg, så de kan halda ut.  
(1 Kor 10,13)

Frigjering og tryggleik
Ei kristen jente på 17 møtte nokre litt yngre jenter som ho kjende 
godt. Då dei såg jakka hennar, vart dei heilt frå seg av beundring 
og lurte på kor i all verda ho hadde fått tak i den og kva den kosta. 

– Eg har kjøpt den på Fretex, svara ho med eit trygt smil. Dei 
yngre jentene fekk hakeslepp og etter litt kom det: 

– Eg kunne aldri sagt til vennene mine at eg hadde kjøpt noko 
på Fretex. 

Eit enkelt døme, men talande nok om den hjelp desse ulike 
jentene har fått til å vera fri og trygg i sin eigen identitet og til å 
stå for sine eigne val av verdiar.

Lær barna å ha tru til Gud.
Skal vi læra barna å tru, må vi vera føredøme i tru sjølv. Det er 
ikkje slik at barn og unge skal ha del i alle ting som foreldre 
opplever utfordrande. Men det er heller ikkje alt som treng vera 
skjult for dei. Mange ting kan vera godt for dei å vera involvert i, 
slik at barna kan sjå foreldra si tru på Guds hjelp, ta del i bøn og 
gle seg over bønesvaret når det kjem. Det er stort for eit barn å 
erfara Guds omsorg og vita at han som hjelpte David og Paulus, er 
like nær oss når vi set vår lit til han idag. Det er ofte små nyansar 
som skil det å læra om den Gud vi trur på og det å læra å tru på 
Gud. 

Som foreldre har vi difor 
ansvar når dei ulike 

kvardagsutfordringane er der, til å 
hjelpa barna til å takla livet slik at 
dei veks på utfordringane i staden 

for å bli skada av dei. 
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Tru Guds lovnader meir enn dårleg statistikk. 
Statistikkar kan gjerne seia noko om tendensen i samfunnet, men 
den må aldri få forma trua vår for våre eigne barn. Rundt oss er 
det mange røyster som vil fortelja oss at vi har all grunn til å 
frykta tenåra. Og desverre har eg mange gonger høyrt foreldre seia 
fram negative forventningar om sine eigne barns komande tenår-
ingstid. 

Josva sa det han hadde bestemt seg for: 

Eg og mitt hus, vi vil tena Herren. (Jos 24,15)

n

Det er stort for eit barn å erfara 
Guds omsorg og vita at han som 
hjelpte David og Paulus, er like 
nær oss når vi set vår lit til han 
idag. 
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UnDERVISnInG

Tekst: Terje Dahle,  
tedahle@gmail.com

Terje Dahle er gift med Lise, og har tre voksne 
barn. Han er apostel for menighetene som står 
sammen i Kristent Nettverk i Norge. (Foto: 
Katrine Kjøllesdal)

Kampen om barna 

Å få barn er god medisin for alle som plages av 
selvopptatthet. Et barn spør ikke om det passer eller om 
vi har overskudd. Et barn er helt avhengig av at mor og 
far setter egne behov til side for å gi barnet en god 
oppvekst. når voksne ser på det å få barn som en 
rettighet og en del av selvrealiseringen, blir barnet den 
tapende part. 

Barn eller karriere?
Journalist og småbarnsfar Simen Tveitereid, skrev i 2008 boka Hva 
skal vi med barn. Der skriver han at det som er bra for økono-
mien, at foreldre jobber mest mulig, ikke nødvendigvis er bra for 
barna. Selv om det politiske miljøet i Norge, som er for å sende 
ettåringer en full dag i barnehagen, støtter seg på mange norske 
forskere, understreker han at dette er et eksperiment som ikke 
støttes i internasjonal forskning. Boka skapte berettiget debatt da 
den kom, en debatt som fortsatt er aktuell og viktig. Simen Tvei-
tereid setter et navn på konflikten mange foreldre opplever: 
Hvordan være mor og far, og samtidig gjøre karriere i samfunnet? 
I tillegg fikk han fram hvor svak den faglige begrunnelsen for 
heltidsbarnehage for barn under 3 år, er i et internasjonalt 
perspektiv.
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Barna representerer nytt liv, 
framtid og håp. De arver resultatet 
fra tidligere generasjoner og skal 
leve videre etter dem. Derfor er 
barna viktige for alle som vil 
ha innflytelse og bestemme over 
framtida. 

Barna – en kamparena
Barna representerer nytt liv, framtid og håp. De arver resultatet fra 
tidligere generasjoner og skal leve videre etter dem. Derfor er 
barna viktige for alle som vil ha innflytelse og bestemme over 
framtida. De blir en viktig målgruppe både for Guds rike og for den 
onde. Dette fører til en kamp om hvilke verdier barna skal få, hva 
de skal tro på eller ikke tro. Jesus sier at tyven kommer for å stjele, 
drepe og ødelegge, men at Jesus kommer med liv og overflod (Joh 
10,10). Kampen om barna er ikke mot mennesker, men en kamp 
mot Satan og hans rike (Ef 6,11-12). Fordi barna representerer 
verdens framtid og er skapt i Guds bilde, blir barna en kamparena 
mellom Guds rike og Satans rike på jorda. Og når kampen mellom 
Guds rike og Satans makt tilspisser seg, blir kampen om barna 
enda tydeligere.

når ugudelighet tar over, taper barna 
Bibelen viser kampen om barna tydelig. Da Israelsfolket vokste seg 
stort i Egypt, opplevdes de som en trussel for makthaverne som 
bestemte at alle guttebarn skulle drepes når de ble født (2 Mos 1). 
Kampen stod om framtida. Hvis farao fikk drepe alle guttebarna 
måtte Israelsfolket finne ektemenn til døtrene sine blant egypterne, 
og folket ville gradvis bli en del av egypterfolket, i stedet for å 
være Guds utvalgte folk. De ville blitt en del av hedenskapet Egypt 
representerte. Gud ville det annerledes, og førte folket ut av Egypt. 

I de gudløse maktkampene som utspilte seg mellom lederne i 
Israel og Juda, ble ofte barna drept for å hindre etterkommerne fra 
å bli konge (2 Krøn 22,11; 2 Kong 11,1-3).

Da Jesus ble født, kom håp, tro og nytt liv til verden. Herodes 
(og den onde) følte at makten hans var truet, og befalte at alle 
guttebarn under to år i Betlehem og omegn skulle drepes (Matt 
2,16-18).

Bibelen viser flere steder at et samfunn som ikke kjenner Gud, 
utvikler en kultur der barna lider. Jeremia skriver om filisterne som 
ikke ser etter barna (Jer 47,3) og edomittene som lar barna bli 
herjet med (Jer 49,10).
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Bibelen viser flere steder at et 
samfunn som ikke kjenner Gud, 

utvikler en kultur der barna lider. 

Da Israelsfolket tok etter andre folks avgudsdyrkelse, ble barna den 
tapende part. Folket tok opp de hedenske folkenes skikk med å ofre 
barn, noe som gjorde Gud rasende (2 Kong 17,29-33; 2 Krøn 28,3; 
33,6; Esek 16,21; 20,31). Når profetene refser Israel fordi de har 
forlatt Herren, blir måten de behandler barna på beskrevet for å 
vise hvor dypt frafallet hadde kommet:

Dere slakter barn i elveleiene, nede i fjellkløftene. (Jes 57,5. Se også 
Esek 16,36; 23,37).

Når folket vendte om til Gud igjen, og lederne gjenreiste sann 
gudsdyrkelse, ble det forbudt å ofre barn (2 Kong 23,10).

Da de svakes rett kom til norge
Da kristendommen kom til Norge ble de første kristne rettsprinsip-
pene innført gjennom

Kristenretten (http://no.wikipedia.org/wiki/Olav_den_hellige). 
Det blir satt strenge straffer for voldtekt og kvinneran, treller skulle 
kjøpes fri, og det ble forbudt å sette ut barn i skogen for å dø. Da 
hedenskapet hersket ble barna vurdert ut fra arbeidsevne – de 
hadde ingen egenverdi, og syke og svake barn kunne settes ut for å 
dø. De var mer til byrde enn til nytte.

Hva med idag?
I vår tid er barna på nytt under press, selv om vi liker å kalle oss et 
humant samfunn. Barna mangler rettsvern fra unnfangelse til 
fødsel fordi samfunnet tillater at sosiale rettigheter settes over 
barnas rett til liv. Et samfunn som ikke definerer noen udiskutable 
sannheter som settes over alt annet, vil åpne vegen for et lovverk 
basert på særinteresser. Når det politiske flertallet for eksempel ikke 
vil grunnlovsfeste livets ukrenkelighet, vil en ikke ha skranker mot 
en av de kommende store etiske kampene i Norge: Eutanasi (døds-
hjelp). Når sterke pressgrupper for særinteresser får innflytelse, blir 
barna raskt den lidende part, fordi de ikke kan stå på barrikadene 
for sine egne interesser. 
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Et annet eksempel er at barn ikke lenger har rett til en mor og 
en far, fordi dagens  ekteskapslov og barnelov fjerner koblingen 
mellom barn og biologiske foreldre. De siste tiders diskusjon og 
forslag om å gjøre surrogati lovlig (at en kvinne bærer fram og 
føder barn for noen andre) snur alt på hodet, og sier at voksne har 
rett på barn i stedet for å se på barn som en gave til kvinne og 
mann som gjennom sitt samliv bli mor og far. Argumentene for 
hva barna har rett på og hva som er best for dem, når ikke 
gjennom.

Barna er framtida
Barna representerer liv, framtid og håp. Men de er avhengige av 
voksnes omsorg, kjærlighet og oppdragelse for å bli modne og 
sterke. Vi har et ansvar: Vi må sette egne behov til side for å satse 
på barna. Barn har dårlige oppvekstvilkår der egoisme rår. De blir 
trofeer i stedet for en naturlig del av en familie, der mor og far 
setter foreldrerollen framfor karrieren. Barn kommer ofte i vegen 
for våre egne planer og prosjekter. 

Disiplene opplevde dette da de var sammen med Jesus, og ville 
ha barna bort. De mente Jesus hadde viktigere ting å gjøre. Da 
reagerte Jesus, og han demonstrerte barnas selvfølgelige plass i 
Guds rike, og inkluderte dem i fellesskapet (Luk 18,15-17). Dette 
var radikalt i kulturen de levde i, og vi ser at i den første menighet 
ble foreldrenes relasjon til barna lagt vekt på både i undervis-
ningen (Ef 6,4; Kol 3,21) og i kriteriene for lederskap (1 Tim 3,4-5; 
3,12; Tit 1,6). Sann kristen gudsfrykt har siden da alltid løftet opp 
barn og andre sårbare grupper, som fattige, syke, eldre og innflyt-
tere.

Guds rike er et rike der vi sier nei til oss selv og følger Jesus. 
Fokuset er ikke på oss selv og våre rettigheter, men på å gi, 
velsigne og ta oss av de svake. Vi skal gi vern og beskyttelse, kjær-
lighet og oppdragelse, framtid og håp. Derfor trives barna der Guds 
rike går fram. n

Barna representerer liv, framtid 
og håp. Men de er avhengige av 
voksnes omsorg, kjærlighet og 
oppdragelse for å bli modne og 
sterke. 

Fokuset er på å gi, velsigne og 
ta oss av de svake. Vi skal gi 
vern og beskyttelse, kjærlighet 
og oppdragelse, framtid og håp. 
Derfor trives barna der Guds rike 
går fram.
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KROnIKK

gjESTESkrIBENT

Tekst: Rudolf Christoffersen,  
rudolf.christoffersen@statsadvokatene.no

Rudolf Christoffersen er utdannet sykepleier 
og jurist. Til daglig arbeider han som 
Statsadvokat i Hordaland. (Foto: Privat) 

Menneskehandel med barn 
– Du ser det ikke før du tror det

Det er 27 millioner mennesker som lever under 
slaveriliknende forhold i verden i dag. Det er mer enn 
dobbelt så mange mennesker som det til sammen ble tatt 
fra Afrika, under hele perioden den transatlantiske 
slavehandelen varte. Ikke på noe annet tidspunkt i 
historien har det vært flere slaver i verden enn i dag.  

Menneskehandel er nå verdens nest største form for kriminalitet, 
målt i profitt. Flere millioner mennesker blir hvert år ofre for 
menneskehandel. 40 prosent av ofrene er mindreårige barn. 
Menneskehandel er kriminalitet skapt av fattigdom. Barn og 
ressurssvake mennesker rekrutteres i fattige land for å bli utnyttet i 
den rike delen av verden. Noen av disse barna blir gjenstand for 
utnytting til tigging, kriminalitet, eller prostitusjon i Norge. Utfor-
dringen for politi og barnevern er å identifisere disse barna. 

Høsten 2008 jobbet en 17 år gammel albansk jente som prosti-
tuert i Bergen. Allerede som 13 åring ble hun rekruttert og sendt til 
Hellas hvor hun i flere år solgte sex. Deretter ble hun på ny utstyrt 
med falske id-papirer, og sendt til Bergen for å selge sex til penge-
sterke bergensere. Hun ble oppdaget ved en tilfeldighet, fordi 
hennes hallik kom i krangel med de nigerianske prostituerte som 
holdt til i samme gate. Politiet pågrep tre menn som alle ble dømt 
for grov menneskehandel. Ingen menn i Bergen våget å stå frem 
og fortelle at de hadde kjøpt sex av jenta, selv om det hadde vært 
til stor hjelp i politiets etterforskning. 
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Menneskehandel er kriminalitet 
skapt av fattigdom

Barn er attraktive i sexmarkedet, og mange menn har dessverre 
ikke skrupler med å kjøpe sex av mindreårige. Ofte er sexkunden 
bevisst på jakt etter de yngste jentene og guttene. I Litauen er 
20-50 prosent av de prostituerte mindreårige. Mange påføres 
alvorlige og dødelige sykdommer. Ifølge det medisinske tidsskriftet 
Lancet er over halvparten av alle barna som reddes ut av bordel-
lene i Sørøst-Asia smittet av HIV. 

Menneskehandel dreier seg imidlertid om mye mer enn utnyt-
ting til prostitusjon. Fra fattige land kommer det rapporter om 
slumbarn som er kidnappet og drept av menneskehandlere. De tar 
organene deres fordi det fins mennesker i den rike verden som er 
villige til å betale for dem. Flere tusen babyer kidnappes hvert år 
fra sine foreldre og blir solgt i ulovlig adopsjon.

Den formen for menneskehandel som øker mest i Europa, er 
imidlertid utnyttelse til tvangsarbeid og kriminalitet, og det er barn 
som er mest utsatt for slik utnytting. 

I 2012 ble to litauiske menn dømt i Gulating lagmannsrett for 
å ha fraktet fire litauiske barn til Bergen for å begå tyverier. Barna 
stjal fra forretninger fra morgen til kveld. De måtte stjele sin egen 
mat og sov i telt eller biler. Bakmennene tok alt tyvegodset. Alle 
barna kom fra alkoholiserte og oppløste hjem i Litauen, og var i en 
svært sårbar situasjon da de ble rekruttert. Når barna ble tatt for 
tyverier fikk de bot eller påtaleunnlatelse. Verken politi eller barne-
vern stilte spørsmål ved hvorfor barna var i Norge uten foreldre og 
stjal herrekosmetikk i stedet for å gå på skole i hjemlandet. 

Kynisme er imidlertid ikke den eneste årsaken til det enorme 
profittpotensialet som er i menneskehandel. Godtroenhet og 
naivitet er en betydelig større inntektskilder for skruppelløse 
bakmenn. 

I 2009 stanset en engelsk toller en kvinne på London Stansted 
lufthavn. Tolleren hadde reagert på at kvinnen alltid hadde med 
seg barn når hun kom inn til England, men alltid reiste alene ut fra 
landet. Kvinnen hadde ekte pass hvor det fremgikk at hun var mor 
til 8 barn. Kvinnen fikk spørsmål om de 3 barna hun hadde med 
seg var hennes egne. Dette bekreftet hun. Tolleren bestemte seg 
likevel for å ta en prat med barna. Det viste seg at barna ikke 
snakket samme språk som kvinnen, og at hun ikke var deres mor. 

Kommentar
Menneskehandel med barn er et skjult 
men økende problem både i Norge 
og verden forøvrig. FOLK mener det 
er viktig å sette denne uretten på 
dagsorden, til tross for at vi har lite 
inngående kunnskaper om emnet. Vi 
har derfor invitert statsadvokat Rudolf 
Christoffersen til å dele av sin kunnskap 
og innsikt på området. Synspunkter og 
påstander i teksten representerer ikke 
nødvendigvis redaksjonens holdninger. 



70 

Ba
rn

a 
i 
fo

k
u
s

Den formen for menneskehandel 
som øker mest i Europa, 

er imidlertid utnyttelse til 
tvangsarbeid og kriminalitet, og 

det er barn som er mest utsatt for 
slik utnytting. 

Kvinnen ble pågrepet og senere dømt sammen med flere andre for 
grov menneskehandel. Politiets etterforskning avdekket at over 
1000 rombarn var kidnappet eller solgt av sine foreldre, for 
deretter å ha blitt transportert til England, Frankrike, Spania og 
Italia, hvor barna ble utnyttet til tigging og tyverier. Et enkelt barn 
kunne tjene nesten en million kroner pr år på tigging og lommety-
verier. Penger som i sin helhet gikk til bakmenn i Romania. 
Godtroende turister som trodde de hjalp fattige barn som tigget, 
var noen av bakmennenes største inntektskilder. 

I 2006 avdekket en polsk sosialarbeider at en kvinne som 
tigget i byen ikke visste navnet på barnet som tigget sammen med 
henne. Politiets etterforskning viste at barn fra Moldova var fraktet 
til Polen av kriminelle, hvor de ble satt til å tigge sammen med 
voksne kvinner. Barna ble slått, mishandlet og dopet ned for å 
vekke mest mulig sympati hos turistene. I turistbyen Krakow kunne 
barna tjene mellom 250–400 euro pr dag på tigging. Penger som 
gikk til bakmennene i Ukraina. 

I en rapport utgitt av Redd Barna i september 2012, fremgår 
det at 81 prosent av de ansatte i barnevernet sier de ikke har nok 
kjennskap til rutiner for identifisering av barn som er ofre for 
menneskehandel. I forordet til rapporten skriver Janne Raanes at 
det er for svakt barneperspektiv i arbeidet mot menneskehandel i 
Norge. Manglende kunnskap og dårlig samarbeid medfører at barn 
som utnyttes aldri blir funnet, og de får ikke den hjelp og beskyt-
telse de trenger. Jeg er enig i dette, og tror barn av romfolk er 
særlig utsatt. 

Det er en kjensgjerning at romfolket i flere hundre år har vært 
en forfulgt folkegruppe i Europa. Under andre verdenskrig ble de i 
likhet med jødene forfulgt og drept av nazistene. I dag lever mange 
i fattigdom, og under halvparten av alle barn i denne folkegruppen 
gjennomfører grunnskole. Samtidig er det et faktum at mange 
rombarn blir utsatt for utnytting, tvangsekteskap, og grove seksu-
elle overgrep. Noen av disse overgrepene skjer i Norge. Ofte uten at 
politi, barnevern eller andre offentlige myndigheter griper inn. Når 
politiet griper inn, kommer beskyldninger om rasisme og 
manglende kulturforståelse. FNs barnekonvensjon oppstiller imid-
lertid klare plikter for norske myndigheter til å beskytte barn mot 

Europol: 
EUs organisasjon for 
kriminalitetsbekjempelse og 
politisamarbeid. Skal forbedre 
politisamarbeidet mellom medlemslandene 
i kampen mot internasjonal organisert 
kriminalitet. (Kilde: www.snl.no)

The European Roma Rights Centre 
(ERRC): 
Internasjonal interesseorganisasjon 
som kjemper mot rasisme og brudd på 
menneskerettigheter mot romfolk.
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tekst

utnytting og overgrep. Disse pliktene gjelder i forhold til alle barn 
som befinner seg på norsk jord. Ingen kan begå overgrep og utnyt-
ting av mindreårige barn og gjemme seg bak en kultur. 

I en sak som gikk for en engelsk domstol i 2010 ble et rom-ektepar 
dømt for å ha utnyttet sine syv barn til tigging og tyverier i 
London. Aktor i saken uttalte følgende:

”It is an act of cruelty to bring children up in a life of crime”... ”The 
family business is begging and stealing and that is the education they 
gave their children”. 

Kvinne med barn tigger penger i trafikken i 
Albania. (Foto: Rudolf Christoffersen)
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Ett av barna ble innbrakt av 
politiet for straffbare handlinger 

over 30 ganger da hun var 13 
år, uten at verken politi eller 

barnevern forsto at barnet var 
gjenstand for utnytting.  

I 2012 ble seks rumenske borgere av romfolket dømt i Bergen ting-
rett for å ha utnyttet fire barn til tigging og ulike former for 
vinningskriminalitet. To av barna var også blitt tvangsgiftet og 
voldtatt. Ett av barna ble innbrakt av politiet for straffbare hand-
linger over 30 ganger da hun var 13 år, uten at verken politi eller 
barnevern forsto at barnet var gjenstand for utnytting.  

Ifølge rapporten ”Breaking the silence” utgitt av European Roma 
Rights Centre i 2011 er det klare koblinger mellom barneekteskap i 
rom-kulturen og menneskehandel. Jentebarn blir utsatt for grove 
seksuelle overgrep i forbindelse med fullbyrding av ekteskap. 
Kombinert med lav utdannelse og fattigdom, øker slike overgrep 
sårbarheten for å bli utnyttet i menneskehandel. Ifølge Europol er 
romfolket overrepresentert i menneskehandelsaker i Europa. Dette 
gjelder både som ofre, og som utnyttere. Fattigdom eller kulturelle 
tradisjoner kan imidlertid aldri godtas som unnskyldning for å 
utnytte barn til tigging eller kriminell virksomhet. Barns rettigheter 
er ikke kulturelt betingede. De gjelder for alle uansett etnisk eller 
kulturell tilhørighet. Norsk lovgivning gir ikke rom for utnyttelse 
til tvangsarbeid under henvisning til tradisjoner. n

Barn selger blomster på gata. Bildet er tatt 
under en reise i Albania. (Foto: Rudolf Chris-
toffersen)
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InTERVjU

Tekst: Alette Helland Haga,  
alette.haga@gmail.com

Foto: Hans Kåre Isdal,  
hkai@online.no

Turid og Vidar har vore fosterforeldre i 5 år, og har 
erfaring med ein realitet i noreg som kanskje ikkje er så 
lett å sjå elles. Dei har heimen, hjarta og augo opne for 
dei litt meir vanskelegstilte i samfunnet vårt, og veit at 
det er mange i noreg som er underernærte på kjærleik.

Familien Gjellestad
Turid og Vidar Gjellestad frå Stord har hatt fosterbarn hos seg i alt 
ifrå ein månad til fleire år. Eit av fosterbarna – Rebecca – er fort-
satt ein del av familien, sjølv om ho har flytta ut. Å vere fosterfor-
eldre er å ta seg av barn med ulike behov, utfordringar og 
bakgrunnar, og å arbeide i tett samarbeid med barnevern, skole, 
barnehage, helsestasjon, etc.

Familien Gjellestad består av mamma Turid, pappa Vidar, deira 
to biologiske barn: Engeline (8) og Peter (10), og fosterdottera 
Rebecca Victoria, som er 21 år gamal. Ho kom til familien for fire 
og et halvt år sidan.

Tanken starta tidleg
For Turid byrja tanken om å vere fosterfamilie med mor og far. Dei 
var fem søsken, og det var alltid nokre ekstra ungar heime hos dei. 
Sjølv om dei ikkje alltid hadde så mykje mat, sa mora til Turid: 
”me deler på det me har”. Barna fekk tidleg lære seg å ta vare på 
andre. 

Fosterfamilie  
– ikkje superfamilie

Datter Rebecca sammen med mor Turid. 
(Foto: Privat)
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– Det ynsket me har om å gi 
rom for fleire var grunnen 

til at me kjøpte eit stort hus. 
Det gjer det mykje enklare å 
ta fleire inn og ha ein open 
heim for dei som treng det

Vidar fortel at han òg kjente tidleg at han ville ta vare på dei som 
ikkje har nokon, dei som treng å ha ein plass dei kan kjenne seg 
elska. Men det var ikkje før han byrja å jobbe for barnevernet at 
augo hans verkeleg vart opna for kor mange barn det er i Noreg 
med vanskeleg oppvekst.

Med tida tok han og Turid eit kurs i regi av barnevernet for dei 
som vurderer å bli forsterforeldre, kalla PRIDE. 

– Der såg me kva behov som var, og såg at her kan me gjere 
noko. Det eine førte med det andre, og: ”We got a job to do!” seier 
Vidar og ler litt.

– Det ynsket me har om å gi rom for fleire var grunnen til at 
me kjøpte eit stort hus. Det gjer det mykje enklare å ta fleire inn og 
ha ein open heim for dei som treng det, fortsetter Vidar.

Ekteparet er einige om at ynsket om å vere fosterfamilie er 
noko Gud har lagt ned i dei frå tidleg av. Dei har sett at dei har 
ressursar til å gi til fleire enn sine biologiske barn. Det er ikkje 
berre ein god idé, det er noko dei begge har hatt hjarta for, og 
noko dei har sett eit kall til i Bibelen:

Ei rein og feilfri gudsdyrking for Gud, vår Far, er dette: å sjå til enkjer 
og foreldrelause born i deira naud, og ikkje la seg flekka til av verda. 
(Jak 1,27)

– Me har sett på det som vår åndelege gudsteneste, fortel Turid. 

Bratt læringskurve
Sjølv om det har kosta, så har det ikkje vore vanskeleg å gi 
omsorg. Ein ting dei ofte har måtta ofre er søvn. Dei fortel om 
korleis dei to minste gjerne stod tidleg opp, medan Turid og Vidar 
hadde vore seint oppe om natta for å hente ungdom. 

– Så du kan seie at søvnen vart kraftig innskrenka til tider, 
fortel ekteparet med glimt i auga. 

Vidare er det uvant å heile tida vera klar for å gi barnevernet 
og offentlege instansar innsikt i barneoppdragelsen. Ein må også 
leggje fram sin personlege økonomi. Det kan bli mange møte og 
planar av sånt.

PRIDE
Pride er Bufetat (barnevernet) sitt kurs 
for dei som skal bli eller vurderer å bli 
forsterforeldre, ein treng ikkje å ha 
bestemt seg før ein går på kurset. På 
kurset får du lære om kva det kan innebere 
å vere fosterforeldre, både kjenslemessig, 
juridisk og samarbeidsmessig. Du treffer 
også andre som skal bli fosterforeldre, 
samt kursleiarar kor den eine er erfaren 
fosterforelder. Det er også eigne kurs for 
fosterforeldre sine eigne barn.

Kursdeltakarane kan bli meir klar over 
kva dei kan tilby eit fosterbarn. Vidare 
får deltakarane moglegheit til å finne ut 
av sine eigne motiv og ynske om å bli 
fosterfamilie både muntlig og skriftlig 
gjennom et samarbeid med kursleiarane. 
(Les meir på fosterhjem.no.)
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tekst

– Ei anna utfordring er å vere under taushetsplikten; du blir 
begrensa i å dele eller søkje råd i forhold til barnet ditt med vener.

Ekteparet er likevel tydelege på at dei aldri har angra, sjølv om 
det har vore mange utfordringar.

– Me har fått mykje hjelp frå ein lokal barnevernsinstitusjon 
som har hjelpt oss med informasjon om sosiale forhold, psykologi 
– til og med fysisk hjelp.

Ein kjerne av ekte kjærleik
– Opp igjennom åra har det vore ein del gutar i heimen vår, gjerne 
gutar som ikkje heilt får innpass elles i samfunnet. Somme av dei 
har me hatt her gjennom barnevernet, andre har vore barn og 

Turid og Vidar Gjellestad deler sine erfarin-
ger rundt det å være fosterforeldre.
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I starten blir det lett slik at du gir, 
og gir, og gir, utan å få signal på 

takknemlighet, før ein plutselig ser 
ein gnist kome fram. 

ungdom i nabolaget. Vi blir gjerne kjent med heile vennegjengen 
til barna våre, både dei biologiske og fosterbarna. Dei et kvelds 
eller middag hos oss, og det er kjempekoseleg!

– Det er så godt å sjå at dei kan senke skuldrene heime hos oss, 
at dei slepp å halde oppe noko maske. Her blir dei møtt akkurat 
slik dei er. Dei kan sette seg ned og leike, smil og latter kjem fram.

– Også blir me så inderleg glad i dei, seier Turid. 
Ekteparet smiler varmt til einannan når dei deler om det å 

stelle i stand eit ekstra måltid, nokre fleire tallerkar på bordet for 
dei som treng det.

 – Det ikkje er vanskeleg, uttalar Turid.
 – Og ungane likar det, legg Vidar til.

Med hjartet på rette staden
Ekteparet har fleire gonger hatt ein eller fleire ungdomar med seg 
på sommarferie. Ein sommar fortalde dei barna at dette året skulle 
dei ikkje ha med seg nokon. Engeline, som då var 4 år, hadde byrja 
å grine, og begge barna vart fortvila: ”Kva ska me då finne på? Det 
kjem til å bli kjempekjedeleg!» Det hadde enda med at dei tok med 
seg ein ungdom likevel...

– Barna lurer på kva tid dei skal få fleire barn inni familien, 
fordi dei har så stort ynske om å hjelpe andre. 

Vere klar for å gi alt
Det tar tid og tålmod å byggje tillit og relasjonar. I starten blir det 
lett slik at du gir, og gir, og gir, utan å få signal på takknemlighet, 
før ein plutselig ser ein gnist kome fram. Kvar kveld i to månadar 
sat Vidar inne hos ein gut dei hadde hos seg. Det tok tre månadar 
før guten byrja å snakke, og byrja å få tillit til han. 

– For vår del kan kjærleiken vere meint 100% med ein gong. 
For barnet eller ungdomen kan det vere ei slags overgiving å velje 
å stole på dei vaksne, og barnet har kanskje mange dårlege erfa-
ringar med nettopp det i bagasjen.

– Det me tilbyr er hjarta våre, ein familie, at me ynskjer å elska 
dei. Klarer dei å ta imot vår vilkårslause kjærleik? Det er det som 
er det vanskelegaste: å få fosterbarnet til å verkeleg forstå at me 
berre ynskjer å elske det! 

Mamma Turid, pappa Vidar, Engeline (8) og 
Peter (10).
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– Me er oss sjølve, og så ber me 
for barna. Me prøver å ha det 
så normalt som mogeleg. Dei får 
verkelegheita: dei får heile oss, 
ingen fasade – berre ærlegdom.

Tips til dei som ynskjer å bli fosterforeldre
Dersom ein skal vere fosterforeldre bør det vere ei viss einigheit 
om korleis ein ynskjer å oppdra barn, og ein bør ha ressursar til å 
pleie ekteskapet. Å vere samansveisa som ektepar og familie, ha 
same retning og vite kva ein går inn i, er viktige nøkkelord. 

– Å vere fosterfamilie er for mange, men ikkje for alle. Eg ville 
ikkje gjort det dersom ekteskapet ikkje var i orden, eller om me 
ikkje hadde hadde hatt god kommunikasjon. Ein skal vere vaken, 
på vakt, og heilt tilstades, seier Turid.

– Valet om å bli fosterforeldre må vere prata grundig 
igjennom, for ein møter tøffe val undervegs. Det er óg viktig at dei 
biologiske barna er ganske harmoniske, sjølvstendige og robuste, 
for når det kjem inn eit fosterbarn krev det ofte mykje tid.

Gjellestads råd til dei som vurderer å bli fosterforeldre er å sjå 
rundt deg: det er mange som lir, og mange som er underernært på 
kjærleik. Det er viktig å kunne tenkje ein familie utanfor sine 
biologiske rammer. Ein fin start er å byrje med å ha ein open heim 
for barn og ungdom i nabolaget, og eventuelt prøve seg som avlas-
tingsheim. Då får du innblikk i om det passar for deg eller ikkje.

Med Gud på laget
– Bøn har vore sentralt for oss. Me ber om å få sjå barna med Guds 
auge, og søkjer  Gud i vanskelige situasjonar. “Kast alle bekym-
ringer på ham, for han har omsorg for dere” (1 Pet 5,7) har vore eit 
sentralt bibelvers: Ekteparet ber om beskyttelse fra Gud, og legg 
bekymringane på han.

– Eg kan ikkje skjøne korleis nokon kan klare det utan Gud, 
seier Turid tankefull. 

Dei kjenner óg at det er enklare å vere fosterfamilie når menig-
heten er med på laget. Det gir nye relasjonar for fosterbarna, eit 
større nettverk, og meir omsorg og kjærleik for barnet som kjem 
inn. Det å vite at dei har gode folk i menigheten som støttar dei, 
gir råd og inkluderer barna, har gjort oppgåva deira enklare, 
meiner ekteparet.

– Me har jo òg eit ynske om at fosterbarna våre skal få ta imot 
Jesus, men dette må me leggje i Guds hender.

– Det er ikkje vanskelig å bli glad i andre sine 
barn. Det kjem heilt naturlig, det er lett!
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Dei har fortalt Rebecca at dei trur på Gud, og litt om kva det 
inneber for dei, men ellers har dei ikkje presentert Gud for ho på 
nokon annan måte enn gjennom livsførsel.

– Me er oss sjølve, og så ber me for barna. Me prøver å ha det 
så normalt som mogeleg. Dei får verkelegheita: dei får heile oss, 
ingen fasade – berre ærlegdom.

Agape kjærleik
– Me prøver å ikkje skilje mellom fosterbarn og biologiske barn. 
Me ynskjer at Rebecca skal kjenne at ho er vår, for me er like glad 
i alle ungane våre. Det er ikkje vanskeleg å bli glad i andre sine 
barn. Det kjem heilt naturleg, det er lett! Turid virker nesten litt 
forbausa over kor lett det er.

Gjellestadfamilien har fokus på to ting: Omsorg utan baktanke, 
med inderlig og utinga kjærleik. Gud har skapt barna og ynskt dei. 
Han har ein plan for dei. – Dette må me stole på at Gud vil vise 
oss, fortel ekteparet. Det andre fokusområdet er ærlegdom: å 
snakke sant, og at barna fortel kor dei skal når dei går ut. Dette må 
byggjast på gjensidig tillit mellom fosterbarn og fosterforeldre, har 
dei funne ut.

Enno har dei ikkje opplevd at nokon av barna som har vore i 
heimen deira har vore respektlause, i alle fall ikkje mot deira 
familie. Det er kanskje ikkje så rart når barna blir møtt med agape-
kjærleik. Agape betyr vilkårslaus kjærleik, og er eit ord som går 
igjen i samtalen med ekteparet. Å bli møtt med vilkårslaus kjærleik 
er jo det same som Gud tilbyr menneska igjennom Jesu død. Med 
vilkårslaus kjærleik og omsorg i botn og ei innstilling om å ikkje 
forvente å få noko tilbake kan ein gjere mykje. n

Familien Gjellestad på ferietur. F.v. Rebecca, 
Peter, Vidar, Engeline og Turid.
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gjESTESkrIBENT

Tekst: Jan Halvor Harsem, jan@harsem.no 
nordisk nettverk for ekteskapet

nettside: www.bevarekteskapet.no

Jan Halvor Harsem (52) bor i Asker med 
kona Carina og barna Ruben (8) og Stine (3). 
Sønnen Halvor (24) har flyttet hjemmefra. 
Jan er informasjonsansvarlig for en rekke 
interessegrupper og bransjeforeninger. Han 
har engasjert seg i å løfte fram betydningen av 
det klassiske kristne synet på ekteskapet, at 
et ekteskap er mellom en kvinne og en mann. 
Sammen med Carina, som er pastor, er Jan 
medpastor i Filadelfia Hønefoss. (Foto: Privat)

KROnIKK

norsk dobbeltmoral  
om barns rettigheter

I juni 2008 vedtok Stortinget for første gang en lov som 
fratar barnet retten til far. 

Felles ekteskapslov omfattet mer enn bare ekteskapsloven. En rekke 
lover på familieområdet ble endret. Nordisk nettverk rettet særlig 
kritisk søkelys på forslaget om medmor. At to lesbiske kvinner skal 
ha rett til sæddonasjon. Den ene kvinnen blir barnets biologiske 
mor, den andre blir medmor. Stortinget vedtok derfor en ny regel i 
barnelovens § 4A, som nå sier at ”eit barn kan ikkje ha både ein 
far og ei medmor”.

I juni 2008 vedtok Norge felles ekteskapslov. Verken folke-
valgte, Barneombudet eller ideelle organisasjoner ville erkjenne 
spenningen mellom å frata barnet retten til far, og barnekonven-
sjonen som gir barnet rett til sine biologiske foreldre.

Norsk offentlighet dyrker et selvbilde av mangfold, toleranse 
og liberale, borgerlige rettigheter. Uviljen mot å erkjenne spen-
ningen mellom barns rettigheter og verdiliberale reformer, 
avdekker den norske dobbeltmoralen.

Barnekonvensjonen
I november 2009 feiret Barne,- og likestillingsdepartementet 
20-årsjubileum for FNs konvensjon om barns rettigheter. Slik 
innledet statsråden sin festtale:

– Kjære alle sammen – gratulerer med dagen! Ja, for så viktig 
er FNs barnekonvensjon, ikke bare for barn og unge, men for oss 
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som sivilisasjon, at jeg syns det er god grunn til å feire konven-
sjonen.

Norge var en internasjonal pioner da vi etablerte Barneom-
budet. Vi er profilert som landet for barns rettigheter. Lov og 
forskrift om Barneombudet understreker at ombudets oppgave er å 
passe på at norske myndigheter følger FNs barnekonvensjon.

Organisasjonen Redd Barna er en annen instans som fremmer 
barns rettigheter på grunnlag av barnekonvensjonen. Organisa-
sjonen har høy status i Norge.

Hvordan forholder Barneombudet og Redd Barna seg til 
angrepet på barns rettigheter i vårt eget samfunn? Ikke på noe 
tidspunkt har Barneombudet pekt på behovet for å avklare 
forholdet mellom felles ekteskapslov som åpner for å frata barnet 
far, og barnekonvensjonen, som understreker barnets rett til sine 
foreldre. Heller ikke Redd Barna våger å peke på det åpenbare 
spenningsforholdet mellom barnekonvensjonen og det som skjer 
hjemme i Norge. Organisasjonen unnlot å sende høringsuttalelse til 
felles ekteskapslov.

Media kan være et korrektiv til maktforhold i samfunnet, men 
når det gjelder barns rettigheter har heller ikke media formidlet 
hva som faktisk skjer. Ingen riksmedier presenterte omfanget av 
reformen -felles ekteskapslov. NRK Dagsrevyen omtalte konsekvent 
reformen som ”loven som skal gi homofile samme rettigheter som 
heterofile”. Lovparagrafen i barneloven som fratar barnet retten til 
far, ble ikke omtalt en eneste gang i et eneste riksmedium.

I 2013 fortsetter trenden med full styrke. Vi har fått en debatt 
om surrogati. Norsk lov sier at den kvinnen som føder barne, er 
barnets mor, og at avtale om å føde barn for andre ikke er gyldig. 
Det betyr at surrogati, altså at en kvinne føder barn som etterpå gis 
bort til en annen kvinne, eller mann, ikke er lov i Norge. Aksept av 
surrogati, vil bety at den kvinnen som føder barnet likevel ikke er 
barnets mor. Ved surrogati for mannlige homofile, vil begrepet 
medfar bli en realitet. Regjeringen har allerede lansert begrepet. 
Barnet mister da retten til sin mor – og det vil nå hete:

– ”eit barn kan ikkje ha både ei mor og ein medfar”.

Kommentar
Jan Harsem setter her fokus på hvilke 
konsekvenser det får for barna når 
staten omdefinerer ekteskapet, slik at 
barns rettsvern og koblingen mellom 
biologiske foreldre og barn svekkes. Han 
viser også til historiske eksempler på at 
staten tar seg til rette i de biologiske 
relasjonene mellom mor, far og barn. 
Dette kan oppfattes som svartmaling av 
virkeligheten, men å se konsekvensene av 
dagens ekteskapslov i et historisk lys tror 
vi i FOLK er viktig. Spesielt i et land der 
staten viser stor iver etter å gripe inn og 
regulere de naturlige relasjonene mellom 
mennesker. Synspunkter og påstander i 
teksten representerer ikke nødvendigvis 
redaksjonens holdninger. 
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Uviljen mot å erkjenne spenningen 
mellom barns rettigheter og 
verdiliberale reformer, avdekker 
den norske dobbeltmoralen.

Mens debatten om surrogati har fortsatt utover våren, og under 
partienes landsmøter, glemmes det at Stortinget tidligere i vinter 
vedtok en midlertidig lov om foreldreskap ved surrogati. Realiteten 
er at surrogati ble legalisert av Stortingets vedtak den 8. mars i år.

Hva etablerer foreldreskap?
Det må presiseres at barn som lever med andre juridiske foreldre 
enn sine biologiske, skal ha aksept, anerkjennelse og bekreftelse 
for sin familie. Jeg ønsker ikke å problematisere virkeligheten for 
barn som har opplevd omsorgsovertagelse eller adopsjon, eller 
barn som lever i alternative familieformer.

Vi vet at barn kan ha det svært vanskelig med sine biologiske 
foreldre. Omsorgssvikt er en realitet som noen ganger krever at 
samfunnet tar ansvar. Til alle tider har det inntruffet situasjoner 
som gjør at barn har behov for andre omsorgspersoner enn sine 
biologiske foreldre.

Det er også et faktum at noen barn har andre omsorgspersoner 
enn sine biologiske foreldre, på bakgrunn av f.eks surrogati, selv 
om dette ikke er lov i Norge. Spørsmålet nå er ikke hvorvidt staten 
skal jage slike familier, men hvilke kriterier som i følge norsk lov 
må være oppfylt for å etablere juridisk foreldreskap.

Til nå har det vært en selvfølge at barnets foreldre i utgangs-
punktet er biologisk far og mor. Det er når barnets beste krever 
andre foreldre, at samfunnet har plikt til å ivareta barnet.

Det vi snakker om nå, er en ny tid og forståelse der barn syste-
matisk planlegges, unnfanges og fødes med det formål å bli over-
latt til andre foreldre enn sine biologiske. Som borgere med 
samvittighet, mener jeg det er vårt ansvar å gi motstand til denne 
utviklingen.

Som kristne bør vi være særlig årvåkne. Det er et totalitært 
trekk når samfunnet systematisk og planlagt opphever den natur-
lige relasjonen mellom foreldre og barn. Hvem vet når nettopp det 
å være en kristen, å ha evangeliet som familiens verdigrunnlag, 
blir en konflikt med staten som gir staten rett til å angripe de 
kristne foreldrene?
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Lovparagrafen i barneloven som 
fratar barnet retten til far, ble ikke 

omtalt en eneste gang i et eneste 
riksmedium.

Vi er ikke der i dag, men staten er i ferd med å endre sin prin-
sipielle forståelse av forholdet mellom foreldre og barn på en måte 
som legger til rette for en videre totalitær utvikling.

Spania
I 1940 utstedte Franco et dekret som sa at staten skulle overta 
ansvaret for barn dersom det var fare for deres moralske oppdra-
gelse. Foreldre som var republikanere og på venstresiden var 
utsatt. Franco etablerte Auxilio Social, som drev barnehjem og 
katolske skoler over hele Spania, et instrument for fascistregimet. 
Barn ble tatt fra foreldrene, i 1943 var det 12 000 barn i disse 
institusjonene. Andre ble adoptert bort til fascistiske sympatisører.

Argentina
I Argentina er ”Mødrene på Maiplassen” et begrep. De synliggjorde 
smerten etter militærjuntaen fra 1976 til 1983. Mange barn 
forsvant under militærregimet. Det finnes ikke offisielle registre, 
men hvert år dukker det opp nye saker om barn som ble født av 
politiske dissidenter i regimets fengsler, og som ble adoptert bort til 
tilhengere av regimet.

Ifølge Mødrene på Plaza de Mayo, ble omkring 500 barn født i 
diktaturets fengsler. Arbeidet med å finne disse barna fortsetter 
inntil det siste barnet er funnet, og gjenforent med sin biologiske 
familie. Bergens Tidende skrev i 2006 at det da hadde lyktes å 
finne 82 barn, takket være den omfattende etterforskningen i regi 
av de etterlatte. New York Times skrev i oktober 2011 om Victoria 
Montenegros kamp for å finne sine rette foreldre.

Sovjet
I den sovjetiske unionsloven av 1968 som omhandlet «Grunnlag 
for ekteskaps- og familielovgivning i SSSR og unionsrepublikkene 
1968», het det i artikkel 18: «Foreldrene er forpliktet til å oppdra 
sine barn i overensstemmelse med moralkoden hos kommunismens 
grunnleggere». Artikkel 19 inneholdt forholdsregler om tap av 
foreldreretten hvis foreldrene motsatte seg bestemmelsene.
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Kommunistene, generalene og 
fascistene hadde noe til felles. De 
mente at staten kunne vedta andre 
kriterier for foreldreansvaret enn 
det som er åpenbart for alle, at 
barnets biologiske mor og far er 
barnets foreldre. 

Kommunistene, generalene og fascistene hadde noe til felles. 
De mente at staten kunne vedta andre kriterier for foreldreansvaret 
enn det som er åpenbart for alle, at barnets biologiske mor og far 
er barnets foreldre. På dette grunnlaget har totalitære regimer 
påført stor smerte både for de radikale på den politiske venstre-
siden, og for de kristne.

Utenfor leiren
Jeg har registrert tilløp til debatt blant kristne om hvordan vi skal 
forholde oss til politiske spørsmål. Vi kjenner fellesskapet med de 
som helt siden urkristendommen ble forfulgt for troen på Jesus. I 
Brevet til hebreerne finner vi oppfordringen om å “gå ut til ham 
utenfor leiren og bære hans vanære” (Hebr 13,13).

Så oppstår dilemmaet når vi i dag opplever det sekulære 
presset mot sporene av kristen tro og kultur i samfunnets institu-
sjoner. Da 80 000 svenske borgere, før sist julefeiring, skrev under 
på et opprop for å bevare julegudstjenesten i skolene, ble de raskt 
korrigert av 18 frikirkeledere fra hele Sverige. Frikirkelederne 
presiserte at nasjonen ikke kan være kristen, at det er feil å føre en 
kristen kamp for kristne verdier i samfunnet.

Vi ser den samme trenden her i Norge. Kristenledere tror at 
kampen mot felles ekteskapslov, og kampen for barnets rett til mor 
og far, er en moralsk kampanje mot homofile. En kamp for å tre 
kristen moral ned over personer som ikke har tatt imot evangeliet. 
Det hevdes at vi er i en tid uten press mot kristen tro, i en tid for 
frigjøring av kirken. Vi vender tilbake til tiden før keiser 
Konstantin allierte kristendommen med statsmakten.

Personlig tror jeg dette er et naivt resonnement. Jeg tror ikke 
det handler om fascinasjon av den frie apostoliske menigheten som 
vi gjenkjenner fra Det nye testamentet. Jeg er tvert i mot redd for 
at resonnementet er konstruert for å unngå konfrontasjonen med 
en statsmakt som viser tegn på en begynnende forfølgelse av 
kristen tro i vårt eget land.

Den som lever tett på urkristendommens virkelighet, makter å 
se det komplekse bildet. Jesus lever i sin menighet. Kristuslivet blir 
alltid forfulgt av de kreftene som er i denne verden. Men på 
samme måte som Paulus førte sin sak med strategi og kunnskap i 
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Men på samme måte som 
Paulus førte sin sak med strategi 

og kunnskap i det romerske 
rettssystemet, mener jeg at den 
kristne røsten kan høres også i 

2013.

det romerske rettssystemet, mener jeg at den kristne røsten kan 
høres også i 2013.

Når de politiske høyre- og venstrekreftene i Norge allierer seg i 
angrepet på samfunnets grunncelle, den biologiske kjernefamilien, 
så er ikke svaret en taus kirke. Med kunnskap om politikk, jus, 
sosiologi og idehistorie, og hjerter som er grepet av Jesus, skal et 
rettferdig og sant vitnesbyrd lyde, også i vår samtid. n
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Livet startar ved befruktninga
UnDERVISnInG

Bibelen er veldig konsekvent i si forståing om at vår 
personlege historie tek til ved befruktninga. 

Det står om det første ekteparet: 

Adam var saman med Eva, kona si, og ho vart med barn og fødde 
Kain. (1 Mos 4,1)

Kain si historie starta altså då Eva vart med barn. 
Job klaga si naud og sa: 

Bort med den dagen eg vart fødd, den natta det vart sagt: «Ein gut er 
unnfanga». (Job 3,3)

Fordi livet startar ved unnfanginga kan eit foster verta omtala som 
eit barn (Job 3,16). David fører sin syndige tilstand tilbake til 
befruktninga ved å seia: 

Ja, med skuld vart eg fødd, med synd vart eg til i mors liv. (Sal 51,7)

I Det nye testamentet møter me ei svært interessant hending i 
denne samanhengen. Då Johannes Døyparen var eit foster på seks 
månadar hoppa han av fryd i morsliv (Luk 1,44) i respons på 
tremenningen Jesus som då truleg berre var eit embryo. Elisabet 

Tekst: Erling Thu,  
erlingthu@gmail.com

Erling Thu, gift med Solveig, presenterer 
seg selv som «ektemann, bestefar, forfatter, 
forkynner og lærer» (www.erling.typepad.
com). Har skrevet en rekke bøker og vært 
en pioner i Guds rike, blant annet ved å 
være med å starte Kristent Nettverk, bladet 
FOLK og Bergen Bibelskole. (Foto: Katrine 
Kjøllesdal)
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Kjærleiken frå foreldre til barna 
er av ein slik varm og øm art at 
me ikkje finn han på same måte 
i noko anna mellommenneskeleg 

forhold.

Gud har ein plan for barnet før det 
vert forma i mors liv, det er kalla 

til ei livsgjerning før det er født 

kalla Maria ”mor til Herren min” og ikkje ”mor til han som kan 
verta Herren min i framtida!” Her har me to gravide kvinner, men 
det var fire personar som møttest! Fosteret er eit menneske. Barnet 
i morsliv har sin eigen personlegdom.

Gud har ein plan for barnet før det vert forma i mors liv, det er 
kalla til ei livsgjerning før det er født (Jer1,5). David skildrar i 
poetiske ordelag korleis Gud formar oss i mors liv på underfullt vis 
og skriv dagane våre i si bok og gjev dei form før ein einaste av 
dei er komne (Sal 139,13-16). Frå livet startar i mors liv, gjennom 
fødsel, oppvekst og like til grava har Gud gode planar for oss og 
vakar over oss. Gud har ikkje ulukketankar, men tankar til framtid 
og von for alle menneske (Jer 29,11). 

Barnet i mors liv har rett på vern
Foreldreansvaret er eit stort ansvar, for barna er fødde hjelpelause 
og treng vern, kjærleik, mat, klede og oppseding i rettferd. Utan 
foreldre er barn veldig sårbare og hjelpelause. 

Trass i synda som øydelegg menneske, får barna jamt over 
kjærleik frå foreldre og samfunnet. Dessverre gjeld dette først og 
fremst dei som er fødde, medan dei små barna i mors liv er retts-
lause i Noreg og utan vern i den første og avgjerande perioden i 
svangerskapet. Berre i landet vårt vert om lag 15 000 barn drepne 
kvart år i mors liv. Likevel er kjærleiken frå foreldre til barna av 
ein slik varm og øm art at me ikkje finn han på same måte i noko 
anna mellommenneskeleg forhold.

Både i hebraisk og gresk er det berre eit ord som er brukt om 
både foster og barn. Det hebraiske ordet yeled, som vert brukt om 
barn generelt, vert også brukt om barn i mors liv (2 Mos 21,22). 
Det greske ordet brephos vert i Det nye testamentet både brukt om 
dei småbarna Farao baud skulle drepast (Apgj 7,19) og om 
Johannes Døyparen i mors liv (Luk 1,41-44). Dette tyder på at dei 
bibelske forfattarane såg ein klar samanheng mellom personen i 
prenatal og postnatal tilstand. Difor er det ikkje uventa at kristne 
skrifter frå den første kristne tid (Didache og Barnabasbrevet) seier: 
Du skal elska nesten din som deg sjølv. Du skal ikkje drepa eit barn 
ved abort, heller ikkje skal du drepa eit nyfødd barn.
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I Andre Mosebok finn me eit døme på korleis lova gjev rettsvern til 
eit barn i morsliv (2 Mos 21,22-25). Om to menn slost og den eine 
støyter til ei gravid kvinne så ho mistar barnet, utan sjølv å verta 
skadd, då skal den skuldige haldast ansvarleg for denne ugjerninga 
og skal bøta liv for liv. Dommaren skulle avgjera kor mykje den 
skuldige skulle betala i skadebot, for lova om liv for liv, auge for 
auge osv, vart vanlegvis ikkje praktisert heilt bokstaveleg ved at eit 
auge vart rive ut, men ved at den skuldige måtte betala vederlag 
for skaden.

Kvart einaste menneske, liten og stor, uansett funksjonsdugleik 
eller korleis måte det er blitt til på, er skapt i Guds bilete og elska 
og verdsett av Gud. Dette er den trygge grunnvollen menneske-
verdet kviler på. n

Fakta
Didache, forkortelse for De tolv 
apostlers lære, skrift fra tidligkristen 
tid. Opprinnelsen er uklar, men det 
antas å stamme fra Syria tidlig på 
200-tallet. Didache er kalt «den 
eldste kirkeordning» og gir ganske 
konkrete råd i mange liturgiske og 
organisatoriske spørsmål. Den er derfor 
en verdifull kilde til utviklingen av den 
tidlige kirke. (kilde: snl.no)

Barnabasbrevet, oldkirkelig skrift 
med læremessig og etisk innhold, 
tradisjonelt regnet med blant skriftene 
fra de apostoliske fedre. Det er ukjent 
hvem forfatteren er, men brevet er 
datert til ca. 100 eller ca. 130.  
(kilde: denstoredanske.dk)
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Tekst: Stein Ørnhaug,  
steinorn@gmail.com

Du kan gjøre noe med det
REpORTASjE

Ofte har vi som kristne klare standpunkter i etiske 
spørsmål, enten det gjelder abort, tidlig fosterdiagnostikk 
eller surrogati. Men kan vi gjøre noe mer enn å mene det 
rette og si hva vi er i mot? Hvordan kan hver av oss være 
med å gjøre samfunnet mer åpent og inkluderende for 
det «ubeleilige» eller uønskede barnet? Kan vi få bety noe 
for det barnet som kanskje krever så mye omsorg eller 
tilsyn at mor eller far ikke tror de klarer det?

FOLK har snakket med tre forskjellige personer som kan hjelpe oss 
å finne svar på dette spørsmålet: Gerd Gåskjenn Askeland har lang 
erfaring fra Bergen Mødrehjem, Aslaug Pernille Duwe er initiativ-
tager til nettstedet jentehjelpen.no, og Wenche Øyen jobber på 
hovedkontoret til Home-Start Familiekontakten, Norge.

Se hvem du har rundt deg
Gerd Gåskjenn Askeland er i dag pedagogisk leder i Gledesbarna 
Familiebarnehage, men har mange års erfaring fra arbeid ved 
Bergen Mødrehjem. Der kunne enslige mødre, svært unge mødre, 
mødre med fysiske eller psykiske plager eller med rusproblemer 
komme og få hjelp under svangerskapet, ved fødselen eller i 
barselperioden. 

Når vi spør Askeland om hva den enkelte av oss som medmen-
nesker og vi som kristne menigheter sammen kan gjøre for å bety 
en forskjell for barn og familier rundt oss, oppfordrer hun oss 

Gerd Gåskjenn Askeland er småbarnspedagog 
med mange års erfaring fra Bergen Mødre-
hjem. (Foto: Privat)
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Se hvem du har rundt deg og se 
hvordan du har mulighet til å 
hjelpe folk der de er.

generelt til å være oppmerksomme på aleneforeldre og andre som 
kan være i vanskelige livssituasjoner. Se hvem du har rundt deg og 
se hvordan du har mulighet til å hjelpe folk der de er. Å få «arve» 
klær og utstyr kan være kjærkomment for mange. 

Hun påpeker at det er viktig å være gjennomtenkt før en 
forplikter seg overfor mennesker i vanskelige livssituasjoner. Gjør 
opp regnskap og se at du er klar til å gjøre de nødvendige priorite-
ringene. Snakk sammen om hva du kan eller er villig til å gi av tid 
eller annen hjelp slik at det ikke oppstår unødvendige misforstå-
elser eller skuffelser. Tenk også i gjennom hva slags hjelp du tror 
personen eller familien virkelig trenger. Det er ikke alltid den 
hjelpen folk føler de trenger selv. For eksempel kan hjelp til å styre 
økonomien være bedre enn å få penger, eller hjelp til oppdra være 
bedre enn at andre skal komme og forandre barna.

Vi kan også være med og vise til andre steder det finnes hjelp. 
For mange er ensomheten og håpløsheten det verste, og bare det å 
forstå at det finnes hjelp å få kan være stor hjelp i seg selv. Aske-
land nevner at hun selv har opplevd stiftelsen Amathea sitt arbeid 
som en god hjelp for mange. Nettsiden www.amathea.no sier at 
stiftelsen «tilbyr tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å 
forebygge uplanlagt svangerskap og abort». Også arbeidet Home-
Start Familiekontakten har hun sett være til god hjelp for 
mennesker.

Bli en jentehjelper
Aslaug Pernille Duwe er kunstner og småbarnsmor og bor sammen 
med mannen sin på et småbruk på Stange i Hedmark. Duwe er 
initiativtager til Jentehjelpen, et nytt tilbud for »jenter som ønsker 
å fullføre graviditeten«, som det heter på nettsiden www.jente-
hjelpen.no.

Duwe så presset mange unge jenter blir utsatt for når de blir 
uplanlagt gravide. Hun ble opprørt over hvordan representanter for 
helsevesenet, jentenes egne familier eller andre nære relasjoner 
ofte var negative når unge mødre ønsket å bære barnet fram.

– Jeg lurte en stund på hva jeg egentlig kunne gjøre med dette, 
forteller Duwe på telefon fra Stange. – Jeg lette etter alternativer 
på internett. Alle initiativ som hjelper jenter som ønsker å bære 

Aslaug Pernille Duwe er kunstner, småbarns-
mor og initiativtager til jentehjelpen.no.  
(Foto: Chris Duwe)
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fram barna sine heier jeg på, og jeg håper at Jentehjelpen også kan 
bidra til dette. Men jeg ønsker at Jentehjelpen skal være et 
personlig og tilgjengelig tilbud der jentene selv bor. Det var over-
raskende at jeg ikke kunne finne noen som jobbet på den måten. 
Men det er vel det som ofte kjennetegner en god idé, at man 
tenker: Finnes ikke dette allerede? Det gjør det nå, i alle fall!

Jentehjelpen tilbyr hjelp til gravide som føler de står alene eller 
trenger støttespillere under svangerskapet. «Jentehjelpere» er ikke 
fagpersoner, men medmennesker som kan oppmuntre den gravide i 
valget om å bli mor, og kan være en støtte gjennom svangerskapet. 
Den gravide og jentehjelperen møtes ukentlig, enten på kafé eller i 
hjemmet, og at når barnet er stort nok til å få barnehageplass 
(tidligst 9 måneder etter fødselen) avsluttes tilbudet.

– I stedet for bare å snakke om at «noe måtte gjøres», valgte 
jeg altså å starte Jentehjelpen i januar i år. Først tenkte jeg at jeg 
måtte ha alt på plass før jeg kunne gjøre noe. Men så startet jeg 
bare opp med nettsiden jentehjelpen.no. Evangeliesenteret startet 
jo i en garasje, og se hva det er blitt!

Initiativet med Jentehjelpen er fortsatt bare i startgropen. – Så 
langt har jeg bare laget nettsiden og informert på et par konfe-
ranser, forteller Duwe. – Men håpet er å få komme inn i helseve-
senet med informasjon og brosjyrer. Jeg håper også å slippe til på 
skolene. Målet er at Jentehjelpen skal bli et nasjonalt initiativ som 
kan vokse seg fram, uten at jeg må organisere alt.

– Motivasjonen min er ganske enkelt å kunne hjelpe andre, 
forklarer hun. – Som en kristen ser jeg hvordan Jesus hjalp 
mennesker som hadde det vanskelig rundt ham. Og jeg ønsker bare 
å kunne gjøre det samme. Derfor er Jentehjelpen livssynsnøytralt 
og ikke-religiøst, slik at ingen av jentene som trenger hjelp skal 
føle seg ekskludert. 

Ekteparet Duwes store kontaktnett er utgangspunktet for 
verving av «jentehjelpere», og andre er hjertelig velkomne til å 
melde seg som medvandrere og støtter for jenter som trenger 
oppmuntring i en vanskelig fase. 

Hun oppfordrer alle til å snakke om hva de mener om abort og 
viktigheten av å hjelpe gravide jenter med gode alternativer. Ellers 
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«Jentehjelpere» er ikke fagpersoner, 
men medmennesker som kan 
oppmuntre den gravide i valget om 
å bli mor, og kan være en støtte 
gjennom svangerskapet. 

er det viktig å gi støtte til gravide jenter de møter eller hører om i 
sine egne omgivelser.

Bli en familiekontakt
Homes-Start Familiekontakten er en stiftelse som hjelper mange 
hundre familier landet over med frivillige medarbeidere som fami-
liekontakter. Home-Start-avdelinger drives både av det offentlige 
og frivillige organisasjoner. I Bergen er det Kirkens Bymisjon som 
driver arbeidet, i Oslo deler Frelsesarmeen, Blå Kors, Oslo Sanitets-
forening og Kirkens Bymisjon på avdelingene, mens f.eks. Asker 
kommune driver Home Start i Asker. 

Wenche Øyen arbeider som en av to ansatte ved hovedkontoret 
for organisasjonen Home-Start Familiekontakten, Norge. 

– Homes-Start Familiekontakten (HSF) er et tilbud for familier 
som ønsker å bære fram barn også når de under svangerskapet får 
kunnskap om at barnet er funksjonshemmet, forteller hun FOLK på 
telefon fra Oslo.

Fra nettsiden, www.home-start-norge.no, ser vi at «Home-Start 
Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor frivillige 
besøker småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder, 2-4 
timer i uken.»

Øyen kaller det å være familiekontakt hos Home-Start for «å 
være medmenneske, satt i system». Gjennom sine 30 avdelinger på 
landsbasis hjelper de mer enn 800 familier, og 250 av disse er 
familier med barn med funksjonsnedsettelser. Siden 2005 har HSF 
Norge fått ekstra tilskudd fra det offentlige spesielt til arbeidet med 
familier med kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjons-
evne.

– Erfaringen vår er at når HSF får komme i kontakt med fami-
lier som opplever å få funksjonshemmede barn kan opplevelsen av 
sorg og frykt snus til noe positivt. Familiene får hjelp til å se 
mulighetene i situasjonen og se barna på en ny måte, forteller hun.

Øyen nevner at særlig familier med minoritetsbakgrunn er 
utsatt fordi det ofte kan være tabubelagt å få handikappede barn. 

– Vi har opplevd at familier ikke tør å gå ut med sitt funk-
sjonshemmede barn på grunn av holdninger i sitt eget miljø. Når 

Homes-Start Familiekontakten hjelper mange 
hundre familier landet over med frivillige 
familiekontakter
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– Vi har opplevd at familier 
ikke tør å gå ut med sitt 

funksjonshemmede barn på grunn 
av holdninger i sitt eget miljø. 

vi får komme inn i situasjonen kan både skammen brytes og 
kontakt med tilgjengelige offentlige tjenester opprettes.

Home-Start begynte med et prosjekt grunnleggeren Margaret 
Harrison gjennomførte i Leicester i England i 1973. Ideen var å 
koble frivillige hjelpere, som selv måtte være foreldre og ha gjen-
nomgått et felles kurs, med foreldre med små barn (under fem år). 
Disse frivillige gir støtte, er samtalepartnere og deler utfordringer 
og gleder ved det å være foreldre. I dag finnes det Home-Start 
arbeid i 23 land, og i Norge har Wenche Heimhold Isachsen vært 
nasjonal koordinator siden 2000.

– Vi ønsker gjerne å bistå nye som vil starte HSF-avdelinger, 
forteller Øyen. HSF gir veiledning og hjelp i prosessen, men kan 
ikke gi pengestøtte.

For å opprette en lokal Home-Start avdeling må økonomien for 
de to første driftsårene være på plass før oppstart. I dette ligger 
blant annet finansieringen av en stilling til en lokal koordinator. 
Videre må de som ønsker å starte en lokal avdeling kurses hos HSF 
Norge og forplikte seg på HSFs prinsipper og verdigrunnlag.

– Men for å bli en frivillig medarbeider ved en av våre 
etablerte avdelinger kreves det bare at man må delta på et kurs på 
24 timer og at en ellers er klar til å sette av de 2-4 timene i uka i 6 
til 12 måneder, som er det normale tilbudet HSF gir. n
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Finn ut mer på nett
RESSURSER

Bibelressurser

www.bibelsiden.no  
er en nettressurs med presentasjon av Bibelen, Bibelens bøker og 
berømte personer fra bibelen.

www.bibelleseringen.no  
har arbeidet med å hjelpe barn, unge og voksne i daglig bibellesing 
og bibelstudier i mange år. Bibelleseringen har egne barne og 
ungdomssider:

www.bibelalfa.no er bibelleseringens barnesider

www.bibelsiesta.no er bibelleseringens ungdomssider

www.denstorereisen.net  
er en nettressurs for familien sammen. (Engelskspråklig og mer 
utarbeidet side: www.bigbiblechallenge.com) 

Familien og mediehverdagen

www.barnevakten.no  
Barnevakten er en organisasjon som gir råd om barn og medier. 
Den har som visjon at barn og unge skal kunne bruke mediene på 
en trygg og bevisst måte og har som mål å hjelpe foreldre til å 

Her er noen nettressurser du kan gå 
videre på dersom du vil finne ut mer eller 
engasjere deg i noe av det vi skriver om i 
dette bladet. 
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delta aktivt i barnas mediehverdag. På nettsiden deres formidler de 
nyansert informasjon, gode råd og nyttige verktøy. 

www.ungdomogmedier.no  
ønsker å bevisstgjøre ungdommer om hvordan de positivt kan 
bruke mediene, og hvordan forholde seg til det kommersielle 
presset. Organisasjonen holder seminarer for tenåringer rundt om i 
landet, i tillegg til å møte foreldre og andre som arbeider med 
ungdom med foredrag om mediehverdagen til tenåringer.

www.fom.no  
Familie & Medier ønsker å gi kunnskap om hvordan positivt bruke 
mediene og bidra til å utruste familier i mediehverdagen. Barne-
vakten.no og ungdomogmedier.no er initiert av Familier & Medier. 

Familie og samfunn

www.bevarekteskapet.no  
Nordisk nettverk for ekteskapet sitt formål har siden starten vært å 
sette grunnleggende samfunns- og familieverdier på dagsorden i 
forbindelse med lovprosessen omkring reformen Felles ekte-
skapslov og ved valget 2009.

www.morfarbarn.no  
MorFarBarn-stiftelsens ressursside med 3 hovedfokus:
BARN: Forsvare barns rett til sin mor og far; EKTESKAP: Forsvare 
ekteskapet som en samlivsinstitusjon mellom mann og kvinne; 
SAMVITTIGHETSFRIHET: Kjempe for at de som forsvarer barns 
rettigheter og det tokjønnede ekteskapet ikke skal møte marginali-
sering, sanksjoner og yrkesforbud. 

www.guttogjente.no  
er en veiledningside med temaene kropp, sex, forhold og identitet. 
Veiledningen baserer seg på klassisk kristen seksualetikk, kristent 
verdigrunnlag og menneskesyn. De ønsker å gi seksualveiledning 
basert på bibelsk verdigrunnlag. Nettsiden er et samarbeidsprosjekt 
mellom mange norske kristne organisasjoner.
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www.besteforeldre.no  
er et uavhengig nettsted for besteforeldre. Hensikten med nett-
stedet er å gi opplysning og veiledning til besteforeldre for å øke 
kunnskapen og innsikten i besteforeldres situasjon og funksjon i 
familien.

www.familiefokus.no  
er nettsiden til Ungdom i Oppdrag sitt familiearbeid, bygd på 
visjonen: “Forberede morgendagens generasjon for misjon ved å 
hjelpe familiene med Guds prinsipper for samliv.”

www.imdi.no  
er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sine nettsider. Har 
diverse ressurser omkring barn og innvandring.

www.fosterhjem.no  
er et nettsted som har som hovedformål å bidra til rekruttering av 
nye fosterforeldre. Drives av Bufetat.

www.reddbarna.no  
Redd Barnas nettsider har mye nytttig informasjon og forteller om 
noen muligheter vi alle har til å bety noe for barn i vanskelige 
situasjoner i Norge. (Egen side www.reddbarna.no/stoett-redd-
barna/stoett-oss-som-frivillig om hvordan du kan være med og 
bidra.)

http://kirkensbymisjon.no  
Kirkens Bymisjon er et nettverk av diakonale stiftelser som 
arbeider med oppsøkende virksomhet i rus- og prostitusjonsmil-
jøene, arbeid med barnevern og ungdomspsykiatri, behandling for 
rusmiddelavhengige, omsorgstiltak, voksenpsykiatri, eldreomsorg - 
og i kirkelig virksomhet med sjelesorg og menighetsarbeid.
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Alternativ til abort

www.amathea.no 
stiftelse som tilbyr tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med 
å forebygge uplanlagt svangerskap og abort. Noe av det viktigste 
bidraget vi kan gi er å fortelle om muligheten til å få hjelp og 
veiledning hos Amathea. Det er også en god ting å ta initiativ til at 
ditt lokale legekontor har brosjyrer fra Amathea tilgjengelig.

www.jentehjelpen.no 
nytt initiativ til å gi jenter som ønsker å fullføre graviditeten et 
lokalt nettverk der de bor. Arbeidet er i oppstartsfasen og trenger 
forbønn og “jentehjelpere”, altså slike lokale kontakter som kan gi 
noen timer i uka i en periode som støtte for en nybakt mor. 

www.home-start-norge.no 
Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor 
frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skole-
alder, 2-4 timer i uken. Homes-Start Familiekontakten (HSF) er et 
tilbud for familier som ønsker å bære fram barn også når de under 
svangerskapet får kunnskap om at barnet er funksjonshemmede. 
På nettsiden finner du lokale Home-Start kontorer hvor du kan bli 
Home-Start kontakt og informasjon om det å starte en lokal Home-
Start avdeling. 

Barn med nedsatt funksjonsevne
 
www.familienettet.no  
er et nettsted for familier med barn som har nedsatt funksjonsevne 
eller kronisk sykdom. Bufetat står bak nettstedet.

www.upsanddowns.no 
Oversiktsside over Ups and Downs-foreninger i Norge som er 
norske støtteforeninger for foreldre til barn med Down syndrom. 
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www.vfb.no  
er nettstedet for organisasjonen Voksne for Barn som er en ideell 
medlemsorganisasjon som i over 50 år har jobbet for barns 
oppvekstvilkår og psykiske helse.

Menneskehandel
 
www.rosa-help.no 
Ressurser og informasjon om menneskehandel. ROSA tilbyr bistand 
og beskyttelse i hele Norge 24 timer i døgnet for kvinner utsatt for 
menneskehandel. Informasjonstelefonen ROSA tilbyr offentlige 
etater, frivillige organisasjoner og advokater veiledning og hjelp. 

www.landinfo.no  
På denne nettsiden publiserer Landinfo egenproduserte rapporter 
om forhold i en rekke land. Publikasjonene er utarbeidet for norske 
utlendingsmyndigheter, så mye av informasjonen om forhold i det 
enkelte land eller område vil være relatert til saksbehandlingen i 
utlendingsforvaltningen.

www.fafo.no 
Informasjonsside på engelsk fra forskningsinstitusjonen FAFO med 
lenker til internasjonale avtaler på området barnearbeid og traffic-
king.

www.faastinternational.org  
er en nettside på engelsk som presenterer FAAST, et samarbeid 
mellom blant annet Frelsesarmeen, Ascemblies of God (pinseven-
nene) og andre. Visjonen bak FAAST er å utruste Guds folk til å 
tjene utsatte grupper i verden gjennom å utvikle ressurser og trene 
talspersoner og omsorgsarbeidere.  
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FOLK tidsskrift for hverdagsteologi

Bli abonnent?
se www.ifolk.no, send SMS med kodeord FOLKABO og navn og adresse 
til 2097.  (tjenesten er gratis) eller ring 55 38 18 40. 

Gaveabonnement? 
Send SMS med kodeord FOLKABO GAVE, gavemottakers navn, adresse, 
e-mail og tlf + MIN: ditt eget navn, adresse, email og tlf.

Abonnement: kr. 300,- pr. år. Det kommer ut 4 nummer i året.
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Gi din gave til 
Ministries Without Borders Philippines

som Tone og Noralv Askeland står i på Filippinene? 

Kontonr. 363252 58033
Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen

http://www.ministrieswithoutbordersphil.com/

Jesus fre lste meg!

Joh 3:16, 
Efes. 2:18
2.kor 4:6

Gud bygger sin menighet!

JESUS har en pla n for livet mitt.
Vil d u bli med ?

Takk Gud for gode venner

Alle  folkeslag  skal  bli  Jesu  etterfolgere.

PÅMELDING: WWW.KRINET.NO – TLF: 55 38 18 40 – KRISTENT NETTVERK, POSTBOKS 3180 ÅRSTAD, 5829 BERGEN

Onsdag 15.juli – søndag 19. juli 2009
Gjennestad Gartnerskole, Stokke i Vestfold

Onsdag 26.juni – søndag 30. juni 2009
Øksnes i Vesterålen

AnnOnse

2097Send KOdeOrd

FOLKABOS
M
S

FOLK
FOLK
FOLK

Bli abbonent?
Bladet du nå holder i hånda kommer ut 
fire ganger årlig. Et årsabonnement koster kr 200,-

Tegn abonnement på sms ved å sende:
folkabo mellomrom navn og adresse til 2097.

se: ifolk.no

bibelskole
bergen
Kristent Nettverk & Kristent Fellesskap

Gave til

Ministries Without 
Borders Philippines,

som Tone og Noralv Askeland 

står i på Filippinene? 

Kontonr. 363252 58033

Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen

http://www.ministrieswithoutbordersphil.com/

Returadresse:  Kristent Nettverk, Postboks 63 Minde, 5821 Bergen
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