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Ofte er de, der arbejder med børn i en kirke passionerede mennesker. Det er muligt, de er
startet i arbejdet ved et tilfælde (sådan er det for mange), men det betyder ikke, at det er
tilfældigt, at de er blevet ved. Ofte ved børnemedarbejdere en hel del om børns åndelige
liv og plads i menigheden. Desværre er der en tendens til, at de ikke tages med på råd.
Her er 5 ting, det er en dårlig idé at sige til én, der arbejder med børn i en kirke:

5 ting du IKKE skal sige til en børneleder:
- Børnene er jo kirkens fremtid
Børnene er i høj grad en del af fremtiden. Men de børn, der allerede er en del af
menigheden er også en del af nutiden. Børn skal ikke gemmes væk indtil de bliver gamle
nok til at tages alvorligt, er nyttige eller har nået et bestemt udviklingsmæssigt stadie.
Studier viser, at børn, der ikke er en del af menighedens nutid, heller ikke bliver en del af
fremtiden.
- Bare spil noget rundbold eller sæt en DVD på, der skal jo ikke så meget til
Rundbold og film kan være godt, lige som fri leg også kan være på sin plads for børn.
Men ikke altid og ikke kun. Børn har også store spørgsmål og åndelige behov, der har
brug for tid og plads til at blive taget alvorligt. Og hvor voksne stemmer med deres fødder
og bliver væk næste gang, du skal holde en dårlig prædiken eller bare lukker ned, så giver
børn udtryk for at de keder sig eller ikke forstår det, du siger, med det samme. Det
betyder, at forberedelse er en væsentlig del af en børnemedarbejders opgave. Af samme
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grund vil de fleste børnemedarbejdere også gerne støttes med bøn, samtale, ressourer og
kurser, så de kan gøre deres arbejde så godt som muligt.
- Det behøver jo ikke ligne en børnehave
Mange menigheder er udfordrede med ikke at have lokaler til at lade et lokale være
børnenes alene. Men leg med tanken: Hvis lokalerne de voksne bruger ikke måtte bære
præg af det, de skulle bruges til - hvordan ville det så være?
Ofte (ikke altid, men ofte) er børnenes lokaler, udstyr og legetøj ikke så højt prioriteret
som de voksnes eller de unges. Det kan der være mange grunde til. Men overvej det
signal det sender til børnene om deres værdi og om hvem Gud er, at deres lokale er
koldt, grimt, dårligt indrettet eller ikke passer til dem?
- Vi har lige ændret ...
Ofte er de, der arbejder med børn i en menighed - det være sig børnekirke eller børneklub
- ikke en del af menighedens ledelse. Nogle gange bliver de heller ikke taget med på råd,
når der træffes beslutninger om ændringer af ansatte, lokalefordeling eller placering af
programmer. Heller ikke selvom disse kan have stor betydning for netop børnene.
Inddrag dem, der ved noget om børnene, så børnenes perspektiv bliver en del af
overvejelserne omkring større beslutninger i menigheden.
Alene den grund at 60-80% af kristne første gang oplevede Guds kærlighed som børn
skulle være motivation nok til at tænke børnene med ind i menighedens mission og liv.
- Børnene forstår det jo ikke alligevel
Dette argument bruges ofte i forbindelse med nadver, dåb, gudstjenester eller større ting i
menigheder. Nej, børnene forstår sandsynligvis ikke betydningen af Jesu soningsoffer på
korset. Og slet ikke, hvis det er de ord, de voksne bruger. Men gør du? Kan du redegøre
for nadverens betydning i den kristnes liv? Kan du forklare, hvordan Guds kærlighed er
virkelig i din hverdag? Nej, og det er helt okay. Det kan børn heller ikke, men det betyder
ikke, at de ikke kender Gud, ikke kan erfare eller lytte til Helligånden eller ikke kan være
levende kristne på deres alder.
Der er naturligvis forskel på, hvad børn og voksne kan og skal tage ansvar for. Men der er
meget børn kan tage del i på deres egne præmisser, fordi de intuitivt erfarer storheden,
mysteriet og nærværet i livet med Gud nu og her.

Til gengæld må du gerne:
- sige højt, at det er dejligt børnene er med ved gudstjenesten
Børn er urolige, nysgerrige, umiddelbare og kan være højlydte. Sådan har Gud skabt
dem. Mange steder er børn med i den første del af en gudstjeneste sammen med resten
af menigheden. Nogle gang er der gudstjenester, hvor alle bliver sammen. Forældre kan
få stress af strenge blikke, og nogle bliver helt væk fra kirken af frygt for skæld ud fra
andre kirkegængere. Det ødelægger forældrenes forhold til kirken, men det kan også
ødelægge børnenes.
Giv udtryk for, at det er dejligt, at din menighed er levende. (Også selvom du blev
forstyrret). Glæd dig over, at I er med til at vise børn og forældre, at Guds kærlighed går
på kryds og tværs af forskellige generationer.
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- tale helt almindeligt og forståeligt
Børn i menigheden er en storartet mulighed for at blive helt skarp på forkyndelsen - for
hvordan kommer dit budskab til at give mening på helt almindeligt sprog på en måde, så
alle forstår det? Børn forstår sjældent store ord. De kan også have svært ved at følge
indviklede forklaringer eller billedrige sammenligninger.
Til gengæld er de gode til at stille spørgsmål og forholde sig til det, du fortæller, som
noget, der har konkret betydning for dem. I virkeligheden har mange voksne også lettere
ved at følge en prædiken eller andagt, der er er kort, konkret - og måske endda sjov.
- give din børnemedarbejder lov til at tage på kursus
Der findes gode kurser rundt omkring. Hjælp de, der arbejder med børn i din menighed
med at finde gode kurser, komme med i netværk eller at få nye bøger ikke bare om
koncepter og programmer, men om børns tro, åndelige udvikling og teologi om børn i
kirken. Det klæder lederne på og giver dem lov til at vide og forsvare børnene som en del
af menigheden.
- blive gode venner med et barn eller to i menigheden
Børn har brug for voksne for at blive en del af en menighed - også flere end deres egne
forældre og børnekirkens/klubbens ledere. Lær et barn at kende. Lyt til dets spørgsmål.
Forsøg at besvare dem eller lad dig forundre sammen med barnet. Måske er der noget,
du kunne lære af barnets erfaring, spørgsmål eller umiddelbarhed? Tag et barn under
armen, når det er din tur til at stå for kaffen, samle penge ind eller byde velkommen i
døren. På den måde er du med til at lære barnet, hvordan kirkens tjenester ser ud, og du
er med til at vise det vejen ind i kirkens fællesskab. Børn både vil og kan være gode
venner og have reel betydning for et fællesskab.
-huske at børns tro også er vigtig og betydningsfuld
Kan du huske, hvad du spekulerede over som barn? Hvad du drømte om eller var bange
for? Det var garanteret ikke småting. Sådan er det også for børn i dag. Børn har store og
spændende indre liv. De kan kende Gud og leve sammen med ham i deres hverdag.
Deres åndelighed er med andre ord lige så farverig og nuanceret som voksnes er det.
Derfor kan voksne også lære af børnene. Derfor er det også vigtigt, at vi er kirke for og
sammen med dem. Nu.
Så næste gang du ser én, der har børnekirke, klub eller noget andet med børn i din
menighed - så giv dem et klap på skulderen, tak dem og hjælp dem med at støtte op om
børnenes plads i din menighed!

