
Viktigst av alt: 
Er du i tvil? 
Spør din  hovedleder! Det er bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite!

«Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov.» Galaterne 6:2

iForbønn

lytte

bevist

fortrolig

taushetsplikt

iSamtale

ærlig

forståelse

Hvis du kommer opp en  
utfordrende situasjon: 

Prøv å forholde deg rolig. 
Samtale og forbønn kan være utfordrende for deg, 
men det er den som søker hjelp som skal være i fokus
Husk på at du som forbeder eller samtalepartner 
ikke trenger store fagkunnskaper. Du skal ikke først 
og fremst komme med løsninger, men være til stede 
og lytte.
 

Vær ærlig
Dukker det opp en utfordrende situasjon under 
forbønn eller samtale, skal man være ærlig. Synes 
du situasjonen er vanskelig er det lov å si ifra om 
dette til den man er i samtale med. Du trenger 
ikke late som om du har full kontroll. 
 

Hovedleder/din nærmeste leder 
er din ressurs
Hvis du sitter igjen med spørsmål, uro eller vanske-
lige følelser etter at du har vært i samtale eller for-
bønn, kan du snakke med hovedleder/din nærmeste 
leder om dette, i anonymisert form.
Hvis du kjenner på behov for å dele hele situasjonen 
med fullt navn, kan du spørre vedkommende om 
det er greit at du gjør det.
Hvis du opplever noe du synes er større enn du  
klarer å håndtere, kan du spørre om det er greit at 
du henter en annen leder til å være med i samtalen. 

Vi skal være til å stole på
Det vi får vite i samtale og forbønn skal vi som 
hovedregel ikke fortelle videre. Det er viktig at 
deltagerne våre erfarer at vi er til å stole på.
Hvis man under samtale eller forbønn får greie på, 
eller mistanke om, at den en ber for eller hører om 
er i en farlig situasjon (fare for liv og helse), har 
bruk for mer hjelp eller oppfølging, skal en snakke 
med hovedleder/sin nærmeste leder om dette. 



«Den enkelte har aldri med et annet menneske å gjøre uten av å holde noe av dette menneskets liv i sine  hender.» Knud E. Løgstrup

Om å skape en god arena for 
forbønn og samtale
 
	Hovedregelen er at gutter snakker med gutter 

og jenter med jenter.
 Det er best at forbønn og samtale skjer i rolige 

omgivelser, men ikke bak lukkede dører.
	Forbønn og samtale bør vanligvis ikke vare 

lenger enn en time, og heller ikke gå utover 
leggetid. Har en bruk for mer tid, kan en avtale 
nytt tidspunkt.

Forbønn og samtale er ikke en plass for å irette-
sette. Under forbønn og samtale skal man først 
og fremst være lyttende og møte vedkommende 
med respekt og forståelse. Husk at den som sø-
ker forbønn og samtale er i en sårbar situasjon. 
I en samtalesituasjon, er det greit å avklare om 
personen også ønsker å bli bedt for. 

Be på Guds løfter, men ikke lov mer enn det Gud 
selv lover i Bibelen. 

 

Om å lytte
 Vær opptatt av å lytte til hva den andre sier 
 Ikke fokuser på ting som skjer rundt deg eller la 

tankene dine gå vekk fra situasjonen.
		Spør gjerne om du har forstått forbønnsønsket 

riktig.
 Be konkret for det du blir bedt om å be for, og 

bruk gjerne navnet til den du ber for.
	Sitt gjerne på skrå ved siden av den du samtaler 

med eller ber for. Sitt så nær at dere kan høre 
hva som blir sagt, uten å sitte helt inntil. Før du 
ber kan du spørre om den andre vil at du skal 
legge hånda på skulderen/hodet, eller ikke.

«..bønnen åpner dører til et liv der under skjer.»   
Liv Nordhaug

Hva hvis forbønn eller  
samtale blir vanskelig?
Når man inviterer til forbønn og samtale, må man 
være klar over at det noen ganger kan dukke opp  
problemer og utfordringer som kan være større enn 
man har kompetanse til å håndtere. Videre følger  
det noen tips til hvordan man kan håndtere  
utfordrende situasjoner på en best mulig måte. 

«Kom til meg, alle som 

strever og har tungt å 

bære, og jeg vil gi dere 

hvile!» Matteus 11:28

Først av alt; takk for at du ønsker å være 
med som leder/forbeder i et viktig barne- og 
ungdomsarbeid. 

Du gjør det for Jesus!
I barne- og ungdomsarbeid kan man komme opp i 
forbønns- og samtalesituasjoner som er krevende. 
Denne brosjyren ønsker å si noe om hva du kan 
gjøre i slike situasjoner.

Hva menes her med forbønn?
Forbønn handler om å be for andre. Gjennom for-
bønn kan man sammen legge fram glede, sorg eller 
utfordringer for Gud. Som forbeder kan man be for 
hverdagslige utfordringer, eller større problemer. 
Forbønn er å bære en person eller en situasjon til 
Jesus. Det er dette Gud inviterer oss til, og så kan 
vi være trygge for at Gud tar hånd om situasjonen. 

Hva menes her med samtale?
Gjennom forbønn og ellers kan man komme i prat 
med barn og ungdom. Slike samtaler kan oppstå 
spontant, eller de kan komme og spørre om å få 
prate. Her kan det komme frem betroelser eller 
utfordringer som kan være vanskelig for deg å vite 
hvordan du skal håndtere. Denne brosjyren ønsker 
å si noe om hvordan du kan gå frem i slike situa-
sjoner.  


