UNG GENERASJON
VERDIER

LARVIK METODISTKIRKE

UNG GENERASJON
Hver for seg kan både hjem og kirke gjøre mye for å vise den unge hvem Gud er. Men hva
ville ha skjedd om vi kombinerer de to, slik at de gjensidig forsterker hverandre? Kan det
være mulig at en pluss en ikke blir to, men tro?
Det er starten på boka til Linda Andernach Johannesen med tittelen; «Hver tid teller - når
kirken utruster til slitesterk hverdagstro hos barn og unge»
Vi som menighet kan bidra til at barn og unge får en tro som vil vare - og hvordan
menigheten trenger å være tidsaktuell og fornyende i sin utvikling. Det er tydelig at det
viktigste arbeidet for at barn og unge vokser i troen - er foreldrenes påvirkning i hjemmet.
Det er der de unge oppholder seg est timer i døgnet, est dager i uka. For å nå ung
generasjon er det av avgjørende betydning at vi når hele familien, også de voksne.
Hvordan kan kirken være en ressurs til å styrke trosopplæringen i hjemme, til å styrke
familiene til å skape rom for at troen får et tydelig uttrykk hjemme - i hverdagen?
De ulike utviklingstrinnene (faser) barn og unge går gjennom er også av betydning Hver
tid teller, og hver tid har sine særtrekk og behov i de unges liv. Som menighet gjør vi lurt i
å forholde oss til det når vi skaper arenaer for formidling og deltakelse.

FEM VERDIER
1. LEVENDE TRO: Tydeligst av alle verdier i arbeidet
vårt er at vi ønsker å formidle troen i aktivitetene våre.
Barn og unge uttrykker at de kommer til kirka for å lære
om Bibelen, høre om Jesus, være med Gud og føle seg
elsket av Gud. En skriver at det viktigste med kirka er
bønn og en annen skriver at det viktigste med
menigheten er å føle seg velkommen og elsket av Gud.
Det å formidle troen videre er viktig. En forutsetning for
dette er en levende tro og handler om at vi som voksne
tar med oss troen i hverdagen. Vi lever den ut hjemme,
på jobb, i nærmiljøet og i kirken. Viktige faktorer for å
holde troen levende er bønn, bibel, tjeneste, vitnesbyrd,
tilbedelse, gode samtaler osv. Troen må leve i oss, for at
vi skal kunne gi den videre. Levende tro er både et
utgangspunkt og et mål på samme tid.
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Et utgangspunkt for den voksne, og et mål for den unge.

2. GLEDE: Barna har med seg en levende og
lekende tilstedeværelse. De blir glade av boller på
koret, av taco på lørdagsklubben og pølser rundt
leirbålet. De unge liker å spille og leke sammen. De
trives sammen når de har det gøy. Barna uttrykker
glede i det de både opplever i menigheten - og det
de ønsker mere av. De sier de liker å spise boller,
synge i kor, bygge lego, være med venner. De
ønsker mer av konkurranser, oppgaver, lek, dans og
sang.
Vi ønsker at samlinger for barn og unge er
morsomme å være på, gjerne med en lek eller
aktivitet. Samlingene kan gjerne inneholde noe
godt å spise. Glede bidrar også til motivasjon og
engasjement.

3. RELASJONER: Det å styrke relasjonene mellom
oss, og skape varme gode relasjoner, er en viktig
del av det å være et fellesskap. Barna er tydelige
på at de kommer i kirka for å møte venner. De vil
leke og gjøre ting sammen med andre.
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Ekte inn ytelse kan kun skje når gode relasjoner er
på plass, skriver Andernach Johannesen i sin bok.
Det handler om relasjoner i hjemmet, i kirken, i
nærmiljøet osv. Gode relasjoner handler både om
jevnaldrende (vennemiljø), men også relasjoner på
tvers av generasjoner. I forlengelsen av gode
relasjoner skriver forfatteren om at vi alle og den
unge spesielt trenger «noen store». Det er vanlige
folk som kan utgjøre en forskjell i de unges liv,
gjennom det vi sier og gjør, men også gjennom å
lytte og undre seg sammen. Det handler om å være
en medvandrer, der tid, tillit og trygghet er nødvendige faktorer.

4. DELTAKELSE handler om å kunne bidra både
med ideer som påvirker menighetens arbeid, men
også få delta med egne bidrag inn i menigheten i
form av tjeneste. Barn og unge skal trives og bli
inkludert. De skal få bli involvert i roller og oppgaver.
Deltakelse er ekstra viktig i noen aldersgrupper.
Dette for at de unge skal føle tilhørighet, føle seg
verdsatt og som en viktig del av både personlig og
trosmessig utvikling. Og ved å bidra sammen med
en voksen som man har en nær relasjon til, blir
inn ytelsen enda sterkere.

5. PLASS TIL ALLE: Vi er en generasjonsmenighet.
Fellesskap og relasjon på tvers av generasjonene er
en styrke vi har, selv om det også noen ganger
utfordrer oss.
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I det kristne fellesskapet er det alltid rom til ere. Å
jobbe for et godt menighetsfellesskap handler både
om det innadvendte fellesskapet som skjer i kirken,
men også like viktig det utadvendte fellesskapet
som skjer utenfor kirkens vegger.

