
 

 

En ARENA for hjemmet! 
Innledning: Begrepet «løvetannbarn» forteller om barn som tross alle odds klarer seg 
gjennom livet. Med umulige utgangspunkt klarer de å finne seg til rette og får det beste ut 
av det som egentlig synes håpløst. Disse er likevel unntaket. Vanligvis ligner barna på 
foreldrene, og velger i overraskende stor grad de verdier og synspunkt foreldrene har. 
Tekst: EF 6. 4 
 
GUDS DRØM: 
Når vi på Fredheim har våget å lansere vår «drøm» for fremtiden, er det ene og alene på 
bakgrunn av at vi tror Gud har åpenbart sin drøm for alle mennesker gjennom Bibelen. Det 
som ligger på Guds hjerte, finner vi uttrykt i 1TIM 2: 4. Guds vilje for oss alle, er frelse og 
nytt liv. Han vil ha fellesskap med oss! 
Til samtale: Hva i Bibelens budskap bekrefter at det viktigste for Gud er at mennesker blir 
frelst? Hvordan kan det som er viktigst for Han bli viktigst også for oss? 
TALLENES TALE: 
I det vi kjenner til av undersøkelser om trosformidling, er det en ting som skiller seg ut, og 
det er at hjemmet står i en særstilling. På godt og vondt formes barna av det de opplever på 
«hjemmebane». Her formes verdier, og her vises det klart at det er relasjoner som er 
viktigst i trosformidlingen.  
Likevel er det viktig å understreke at tro ikke er noe som «arves»- tro fødes! Gud alene 
kan skape tro, men det er ikke uten betydning hvilket «klima» vi skaper for tro! 
Til samtale: Samtal om hjemmets betydning for trosformidlingen. Hva virker positivt og 
hva virker negativt inn på troformidlingen? 
ROM FOR TRO: 
«Det er to verdier vi bør gi våre barn. Det ene er røtter, det andre er vinger!» Slik lyder et 
Indiansk ordtak, og dette er klok tale. Våre røtter påvirker oss, derfor er det avgjørende å 
kjenne disse. Når våre liv er «rotfestet» i Gud, vil dette ha avgjørende betydning for de vi 
står nær. Les ORDSP 22: 6, og JER 17: 8.  
Vinger handler om frihet og tillit. For mange har kristen påvirkning først og fremst handlet 
om det de ikke skal/må/bør- og slik har oppdragelsen hindre de å se selve Evangeliet: 
Les 1KOR 6: 12, 1KOR 10: 23 og LUK 2: 51-52. Når troen leves ut i et rom av 
troverdighet og tillit, da har den oftest maksimal smitteeffekt!  
Husk: «Vi går ikke i kirken- vi er kirken!»  
Til samtale: Hvordan opplever du dette ordtaket om røtter og vinger, gir det mening? 
Balansen mellom frihet og grensesetting kan være vanskelig, samtal om egne erfaringer. 




