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Forord er bare for spesielt interesserte. Ikke les dette om du ikke er veldig 

nysgjerrig. Alle andre kan gå direkte videre til innledningen.

Hensikten med et ressurshefte for veiledere i Ung baptist er todelt. På 

den ene siden håper vi det kan være til inspirasjon og hjelp for den enkelte 

veileder. På den andre siden er det et redskap for å kvalitetssikre veiled-

ningen som blir tilbudt baptistungdommer i Norge. I 2017 hadde 80 ulike 

personer en veileder organisert gjennom Ung baptist. Alle veiledningsre-

lasjoner er unike, men det behøves noen felles verdier og kjøreregler. Sam-

tale er et forsøk på å sette ord på disse.

For tiden har Ung baptist tre ulike ledertreningsprogrammer hvor vei-

ledningssamtaler inngår som en viktig del av kurset: Basic, Emmausveien 

og Ungt lederskap. Inntil nå har veiledere for deltakere i disse kursene fått 

ulike skriv eller instruksjoner om veilederrollen. Nå har vi samlet alt i ett 

dokument.

Basic ble utviklet av tre studenter på Høyskolen for ledelse og teologi, Lise 

Bregeon, Synnøve av Rana og Inger Lise Salvesen, som også skrev en egen 

Veiledermanual. Deres siste versjon av den kom i 2014. Den inneholdt én del 

om ungdomskultur, i hovedsak bygget på boka, «Jeg tror jeg er lykkelig», av 

Morten  Holmqvist. Boka er basert på en spørreundersøkelse utført i 2006. 

Disse dataene er nå for gamle. Derfor er ingenting fra denne delen tatt med 

her. Den andre delen forklarte hensikten med 

veiledning og ga en del praktiske tips. De f leste av 

poengene i denne delen er tatt vare på.

Høsten 2014 ble det utarbeidet et dokument 

som het Veiledning i Ungt lederskap. Det bestod 

også av to deler. Den første delen er gjengitt i 

kapitlet, «Samtaletradisjoner – tips fra gamle-

dager», mens den andre delen mest listet opp 

kjøreregler og forventninger som finnes igjen i 

kapitlet, «De ti bud». Emmausveien startet høsten 2016. Veilederne der fikk 

et nytt dokument som kaltes, Emmausveien for veiledere. Dette inneholdt 

en forløper til «De ti bud», samt «De tri bud for deltakeren» og et forslag til 

oppbygning av samtalen. Alt dette er med i dette nye ressursheftet.

I løpet av av 2017 arrangerte Ung baptist veilederkurs i sju baptistkirker, i 

Alle veiledningsrelasjoner er 
unike, men det behøves noen 
felles verdier og kjøreregler. 
«Samtale» er et forsøk på å sette 
ord på disse.

Forord
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tillegg til ett kurs som videomøte, et såkalt webinar. Totalt 51 personer del-

tok. Det er helt avgjørende med opplæring og godkjenning av de som skal 

utføre en så sensitiv oppgave som veiledning av unge kristne, men denne 

kursmodellen ble for ressurskrevende. Derfor besluttet vi å organisere opp-

læring og kvalitetssikring annerledes. Fra høsten 2018 skal alle veiledere 

lese Samtale – ressurshefte for veiledere i Ung baptist. I tillegg skal de delta 

på et webinar hvor ressursheftet kan diskuteres og erfaringer deles. 

Vi kan si at Samtale – ressurshefte for veiledere i Ung baptist bygger 

på tre kilder: 1. De ulike instruksjons-skriv til Basic, Ungt lederskap og 

Emmausveien; 2. veilederkursene, og ikke minst dialogen og tilbakemel-

dingene på disse; 3. samtaler med både veiledere og deltakere fra leder-

treningsprogrammene i Ung bapist de siste fire årene. I tillegg er måten å 

tenke veiledning på, farget av idéer undertegnede snappet opp fra faget, 

«Praktisk veiledning», på Høgskolen i Telemark 2013/2014.

Sveinung Vaagen, Skien, april 2018
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Innledning

Under tvil har du påtatt deg oppgaven med å være veileder. Du har tenkt at 

du egentlig har nok å gjøre og nok å tenke på fra før, men så ville du gjerne 

være snill med den som spurte deg. Du har også blitt lovet mer informasjon 

om hva oppgaven skal gå ut på. «Da kommer det sikkert til å gå bra.», har du 

tenkt. Inntil nå. For nå har du foran deg ganske mange sider med tekst og 

kan føle deg ganske lurt. «Er det så vanskelig?», tenker du kanskje. Neida, 

å gjøre en perfekt veilederjobb er ikke bare vanskelig, det er umulig. Men 

det går jo an å gjøre et godt forsøk, og da hjelper det å være forberedt. Her 

følger en liten bruksanvisning og noen begrepsavklaringer til dette heftet. 

Lykke til!

Bruksanvisning

Du trenger ikke lese alt! Hvis du lærer to-tre nye ting, så holder det lenge! 

Sånn, da er det nok noen veiledere som kan puste lettet ut. Ressursheftet 

kan deles inn i det veilederen kan lese, bør lese og må lese:

Kan lese

Det første kapitlet, «Hva da?», og det siste kapit-

let, «Samtaletradisjoner – tips fra gamledager» 

er ekstrastoff. Det går veldig fint an å sette i 

gang med veiledningssamtalene uten å ha lest 

disse. Hva går du da glipp av? «Hva da?» er en slags gjenfortelling av his-

torien i Lukas 24 om Emmausvandrerne. Noen grunner  for å lese dette:

• Denne fortellingen er kanskje det beste som står i Bibelen om veiledning.

• «Hva da?» er en påskepreken og sannsynligvis det mest oppbyggelige i 

dette ressursheftet.

• Det finnes ingen f lere bibelhenvisninger i resten av heftet.

«Samtaletradisjoner – tips fra gamledager» er en oversikt over ulike typer 

veiledning og hva vi kan lære av dem i Ung baptist. Noen grunner for å lese 

dette:

• Veiledere som har erfaring med ulike typer av veiledningssamtaler fra an-

dre sammenhenger, kan se hvordan deres erfaring passer inn i Ung baptist. 

• For noen vil oversikten være ryddig for tanken innen et felt hvor tradi-

sjoner og begreper går litt i hytt og vær.

Du trenger ikke lese alt! Hvis du 
lærer to-tre nye ting, så holder 
det lenge!
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Bør lese

De to hovedkapitlene, «Veiledning i Ung baptist» og «De ti bud», bør leses. 

«Veiledning i Ung baptist» forklarer hva nettopp veiledning i Ung baptist 

er for noe og gir info som behøves for å komme i gang. «De ti bud» er en 

samling tips som kan hjelpe veilederen til å heve kvaliteten på samtalene. 

Hvis du er veileder i Basic, behøver du ikke lese det som handler spesifikt 

om Emmausveien og Ungt lederskap. Dette gjelder naturligvis også motsatt 

vei, men det kan jo være interessant å vite hvordan dette virker i de andre 

ledertreningsprogrammene også.

Du kan forvente at mye av det du leser, oppleves som selvfølgeligheter. 

Ta dette som en påminnelse om at du har mye kunnskap og erfaring som 

kan brukes i veiledningstjenesten. Noe av det du leser, kan være nye tan-

ker for deg. Finn to eller tre sånne, særlig om de kan praktiseres og ikke 

bare tenkes. Øv deg på dem. Da har du fått stort utbytte av lesingen. Det 

er ikke utenkelig at en del påstander vil provosere deg og at du kan være 

uenig. Ingenting er i veien for å diskutere dette med noen, for eksempel 

på webinaret for veiledere. Det kan jo godt hende at det er du som har rett.

Må lese

Det er ikke lov å starte opp veiledningssamtaler organisert gjennom Ung 

baptist uten at veilederen har lest og forstått de avsnittene som tar for 

seg krav til veilederen og trygghet for deltakeren. I kapitlet «Veiledning 

i Ung baptist» gjelder dette: «Kontrakt» og «Politiattest». I kapitlet «De ti 

bud» er dette: «2. Be for deltakeren», «4. Overhold taushetsplikt» og «5. 

Finn egnet sted».

Disse avsnittene blir naturligvis gjennomgått på webinar-veilederkurs, 

men siden samtalene oftest er i gang først, må dette leses. Er noe uklart, 

må veilederen ta kontakt med Ung baptist.

(Helt til slutt i dette ressursheftet er det et lite, unnselig kapittel med det 

temmelig tåpelige navnet, «Å redde verden over en kopp kaffe». Dette må 

du ikke lese. Ikke under noen omstendigheter! Eller, skulle du lese hele hef-

tet fra begynnelse til slutt og glemme å stoppe, så går det sikkert greit.)

Begrepsavklaringer

Det som kalles «veiledning» i Ung baptist, kalles gjerne «mentoring» i en 

del andre sammenhenger. Da avisa Dagen lagde en reportasje og et intervju 

om veiledning i Ung baptist i mars 2018, kalte avisa det for «coaching», selv 

>> Innledning
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om ingen hadde brukt dette ordet av de som ble intervjuet. I kristne me-

nigheter kjenner også mange til begrepet, «medvandring». De ulike ordene 

er presentert og kommentert i «Samtaletradisjoner – tips fra gamledager». 

Grunnene til at alt kalles «veiledning» i Ung baptist er:

• Det er ryddig å bruke ett ord i stedet for å veksle tilfeldig mellom 

begrepene.

• «Veiledning» er et lett forståelig og beskrivende, norsk ord.

• «Veiledning» brukes i Det norske baptistsamfunn fra før, som i «veiled-

ningsgrupper» og «menighetsveiledning».

• Siden veiledningsrelasjonene er ganske forskjellige, og de ulike leder-

treningsprogrammene er forskjellige, så virker det praktisk med begre-

pet, «veiledning», fordi det favner så vidt.

Dette er et ressurshefte for veiledere, men hva kalles den som får veiled-

ning? I Ung baptist bruker vi ordet, «deltaker». Personen er nemlig først og 

fremst deltaker i et ledertreningsprogram, og ikke først og fremst en som 

får veiledning.
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De to går på en helt vanlig vei hjem til sin helt vanlige landsby. Der skal de 

spise et helt vanlig måltid og fortsette sine helt vanlige liv. Men det er ikke 

en helt vanlig dag. Fortellingen begynner sånn: «Samme dag var to disipler 

på vei til en landsby som heter Emmaus…» Samme dag? Samme dag som 

hva da? 

Folk som blir født i Norge nå for tiden, forventes å leve gjennomsnitt-

lig 30 000 dager. Selv om dagene ikke er like, er de stort sett helt vanlige: 

Jorda snurrer rundt, folk spiser og sover og ler og gråter, noen fødes, noen 

dør. Denne dagen de to mennene går fra Jerusalem til Emmaus, derimot, er 

den minst vanlige dagen noensinne. Denne dagen har Jesus stått opp fra de 

døde. Verden har blitt snudd på hodet. Fra nå av kan mennesker motta evig 

liv ved troen på Jesus. Det er bare ingen som vet det ennå, med unntak av 

hovedpersonen selv.

De to mennene kalles «disipler». De er to av mange som har bestemt 

seg for å følge Jesus og prøve å leve etter det han har lært dem. Men nå er 

de skikkelig forvirret. Hva har egentlig skjedd? Er Jesus død? Eller ikke? 

Og hva betyr i så fall det? Sånne ting diskuterer de når en fremmed mann 

kommer og slår følge med dem.

Han virker nysgjerrig og spør: «Hva er det dere går og snakker så ivrig 

om?» Han må ha overhørt litt av diskusjonen, så han har tydeligvis ikke 

peiling på hva som har skjedd denne påsken i Jerusalem. Ellers ville han 

neppe spurt. Det virker som om de to displene blir litt satt ut av sånn uvi-

tenhet, for de stopper helt opp, og en av dem sier: «Du må være den eneste 

tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som er hendt der i disse dager.»

Så feil går det an å ta. Den fremmede mannen er nemlig den eneste til-

reisende i Jerusalem som faktisk vet hva  som er hendt. Han er hovedper-

sonen selv, og det han ønsker over alt i verden, er at f lest mulig skal forstå 

hva som har hendt sånn at de kan tro på ham, ta del i hans oppstandelse og 

motta evig liv. 

Jesus har all mulig grunn til å fokusere på seg selv, snakke om seg selv, 

framheve seg selv. Istedenfor vender han oppmerksomheten til de to disiple-

ne. Og Jesus sier noe av det mest fantastiske som står i Bibelen. Utrolig nok 

blir disse ordene omtrent aldri sitert i prekener eller vitnesbyrd, de er ikke 

malt på kirkevegger, henger ikke i noens hjem på broderier eller plakater, 

og et søk på internett gir ingenting. Jesus spør: «Hva da?» Husk hva den ene 

disippelen nettopp har sagt: «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem 

som ikke vet hva som er hendt der i disse dager.» Jesus spør: «Hva da?»

«Hva da?» Han er verdens viktigste person, og dette er den største dagen i 

hans liv. Men noe er mye viktigere for ham: de to disiplene. Jesus sitt enkle 

spørsmål, «Hva da?», åpner opp døren til disiplenes indre. «Jeg ser deg.» «Jeg 

Hva da?
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er interessert i deg.» «Du er verdifull.» «Dine erfaringer og dine tanker og 

dine følelser og ditt håp er viktig for meg.» «Scenen er din, værsågod, for-

tell.» «Min oppmerksomhet er din.» 

Så kommer det. De forteller om Jesus fra Nasaret, en profet som har gjort 

store gjerninger for Gud og hele folket. De forteller at de har satt sitt håp til 

ham, de har håpet at han skal befri Israel. De for-

teller at han ble dømt til døden og korsfestet. De 

forteller at noen kvinner møtte på engler denne 

morgenen som sa at Jesus lever. De forteller at in-

gen kan finne igjen den døde kroppen og at graven 

er tom. De forteller at de er forvirret.

Det er noe behagelig med den fremmede man-

nen. De føler seg vel sammen med ham. Tillitvek-

kende – det er det han er – tillitvekkende. Det gjør godt å fortelle. På et tids-

punkt har de delt det de har på hjertet. Kanskje blir det stille en liten stund. 

Det vet vi ikke. Bibelfortellinger er kompakte og nevner bare det viktigste. 

Disiplene har tømt seg. Nå er de åpne for andre perspektiver, et friskt blikk 

på situasjonen. Og det får de. Forferdelig friskt, vil kanskje de f leste norske 

bibellesere nå til dags si.

Kilden til denne fortellingen fra Emmausveien, er de to disiplene. Se-

nere samme kveld forteller de alt som har skjedd til mange andre disipler 

i Jerusalem. De forteller om noe fantastisk som har skjedd. Og én del av 

det fantastiske er disse ordene av den fremmede mannen: «Så uforstandige 

dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! Måtte ikke Messias 

lide dette og så gå inn til sin herlighet?»

Jesus bor ikke i Norge, så han vet ikke hvordan vi snakker sammen på 

en høf lig og respektfull måte. Denne spaserturen skjer jo også for ganske 

lenge siden, så tiltalemåter i Norge kan for så vidt ha forandret seg en smu-

le. Uansett kan Jesus kodene i sin egen kultur ut og inn og vet nøyaktig når 

han skal jatte med, være morsom, undre seg sammen med, forklare, utfor-

dre og kjefte på folk. 

Han skjønner at de to disiplene mer enn noe annet trenger å forstå hvor-

dan de siste dagers hendelser henger sammen med profetiene i Det gamle 

testamente. Han skjønner at akkurat nå er tiden inne, og han skjønner at 

de trenger klar tale. Han er en mester på å lese den andres behov. Han lytter 

til de to disiplenes ord, kroppsspråk og mimikk og gir dem nøyaktig hva de 

trenger: litt kjeft og et foredrag. 

I ettertid har mange misforstått hva de kan lære av dette. De som virkelig 

har skjønt hvordan alt henger sammen, strør gjerne om seg med bedrevi-

tende foredrag. Fra dem som ikke er i tvil om hvordan alt burde være, pop-

Han er verdens viktigste person, 
og dette er den største dagen 
i hans liv. Men noe er mye 
viktigere for ham: de to disiplene.
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per det titt og stadig ut nedlatende kjeft. Begge deler er like irriterende og 

malplassert. Men skal vi lære av Jesus, så må vi lytte til folk, til deres ord, 

deres kroppspråk og deres mimikk. Det er å lese den andres behov. Det er 

å snakke rett til den andre sitt hjerte, sånn at det settes i brann. Det er å 

snakke med andre på en måte som gir dem kjempelyst til å spise middag 

med oss. Det er i hvert fall det som skjer for de to disiplene. De bruker hele 

sitt overtalelsesrepertoar for å få den fremmede mannen til å bli med dem 

inn og spise når de kommer til Emmaus.

Så skjer det. Det som igjen og igjen skjer i hundreår etter hundreår, for 

unge og gamle, for snille og slemme. Samtalen om Jesus viser seg å også 

være en samtale med Jesus. Og i den samtalen, eller rett etterpå, så blir 

øynene deres åpnet. De ser Jesus. Jesus blir åpenbart for dem. Gud er ikke 

lenger fjern eller en gåte. Han er her. Han er nær. Han er virkelig til stede i 

Jesus Kristus, han som har stått opp fra de døde og  lever.

De to gikk på en helt vanlig vei og er nå hjemme i sin helt vanlige lands-

by, men det blir ikke noe av det helt vanlige mål-

tidet. Åpnede øyne gir et nytt blikk for hva som 

er viktig og ikke så viktig. Plutselig er det ikke så 

nøye lenger å få seg mat og hvile etter den elleve 

kilometer lange turen hjem fra Jerusalem. Argu-

mentet for å få den fremmede mannen til å stop-

pe, «Det lir mot kveld, og dagen heller.», er heller ikke gyldig lenger. Et glimt 

av det uvanligste som har skjedd i menneskenes historie, får de to disiplene 

til å gjøre uvanlige ting selv.

De forter seg tilbake til Jerusalem. Maten, sammen med sunn fornuft, 

står igjen på bordet i Emmaus. Noe har blitt viktigere. Mat kan vente, hvile 

kan vente, nattemørket på veien kan bare komme. Nå må de møte Jesus 

sine nærmeste elleve disipler og vennene deres. De må fortelle dem om sin 

Jesus-erfaring. Men før de to disiplene fra Emmaus får sagt noen ting, blir 

de møtt med disse ordene: «Herren er virkelig stått opp og har vist seg for Si-

mon.» Sånn som hendelsen er beskrevet i Bibelen, kan det se ut som om alle 

til stede sier dette i kor. Det er kanskje mer sannsynlig at: «Herren er virke-

lig stått opp og har vist seg for Simon.» oppsummerer det de to Emmausvan-

drerne får høre fra mange ivrige fortellinger. Nå slipper de to selv til også, 

og resten av forsamlingen får høre det som hendte på veien til Emmaus, og 

hvordan Jesus ble gjenkjent da han brøt brødet. Så er verdens første kristne 

vitnemøte godt i gang. 

 De lytter til hverandre. De lytter til hverandres tro, liv og håp. Og så 

skjer det – det som du også legger til rette for at kan skje når du lytter til no-

ens tro, liv og håp. Det står i Lukas’ evangelium kapittel 24 vers 36: «Mens de 

snakket om dette, sto Jesus selv mitt iblant dem og sa: «Fred være med dere!»

Samtalen om Jesus viser seg 
å også være en samtale med 
Jesus.

>> Hva da?
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Her presenteres veiledning i Ung baptist, både teoretisk og praktisk. De før-

ste avsnittene handler om selve idéen som ligger bak veiledningssamtale-

ne. Dette gjøres med utgangspunkt i Ung baptist sitt motto og Ung baptist 

sin definisjon av veiledning. Deretter kommer det en kjapp presentasjon 

av de respektive ledertreningsprogrammene, Basic, Emmausveien og Ungt 

lederskap, og praktisk informasjon til veiledere i disse. De siste avsnittene 

beskriver prosedyrer for kontrakt og politiattest og gir noen føringer for 

den første samtalen.

For Kristus og menigheten

For snart 100 år siden ble Ung baptist stiftet og tok mottoet: «For Kristus og 

menigheten». Dagens ledertreningsprogrammer dreier seg om å virkelig-

gjøre dette mottoet. «For Kristus» handler om disippelskap, mens «for me-

nigheten» handler om lederskap. Basic, Emmausveien og Ungt lederskap 

skal hjelpe ungdommer til å ta ansvar for sitt eget åndelige liv og å gå nye 

steg på veien som disipler av Kristus. Disse ledertreningsprogrammene 

skal også gjøre deltakerne i stand til å ta ansvar i menigheten, for eksempel 

i barne- og ungdomsarbeidet, ved å bruke sine evner og nådegaver og sin tid 

og engasjement for å lede andre mot Kristus. 

Disippelskap og lederskap henger sammen. Når en disippel går nye steg 

i etterfølgelse av Kristus, så innebærer det vanligvis å lede andre i samme 

retning. Når noen skal lede andre i retning av Kristus, så kan det ikke skje 

uten at han eller hun er på samme vei selv. Derfor er ledertrening og disip-

peltrening to sider av samme sak i Ung baptist. Alt vi gjør, er «for Kristus 

og menigheten». Nå for tiden er begrepet «ledertrening» litt mer i skuddet 

enn «disippeltrening». Derfor kaller vi alt for ledertrening selv om det er 

begge deler.

Ledertrening er et satsningsområde i Ung baptist fordi menighetene og 

kirkesamfunnet er helt avhenging av unge som lærer seg å ta ansvar for 

både sitt personlige og menighetens åndelige liv. Vi tror at unge kristne 

har stor glede av å bli bedre kjent med Jesus og se at deres tjeneste for ham 

gjør en stor forskjell i andre menneskers liv. Å leve ut sin tro og sitt enga-

sjement med bruk av gudgitte evner og nådegaver, gir dyp mening og god 

retning på livet for de unge. Derfor hjelper Ung baptist dem til det.

I ledertreningsprogrammene gjøres det bruk av ulike pedagogiske me-

toder. For eksempel undervisning, diskusjoner, personlige utfordringer, 

sosiale og åndelige opplevelser, men den aller viktigste er veiledning. Alle 

som deltar i Basic, Emmausveien eller Ungt lederskap, får en veileder og har 

samtaler med denne. Men hva er egentlig veiledningssamtaler i Ung baptist? 

Veiledning i Ung baptist
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Definisjon på veiledning i Ung baptist

Vi definerer veiledning sånn: 

Veiledning i Ung baptist er avtalte og målrettede samtaler om tro, liv 

og tjeneste.

Først ser vi nærmere på hva som menes med 

tro, liv og tjeneste. Deretter tar vi for oss avtalte 

samtaler og målrettede samtaler.

Tro, liv og tjeneste
«Tro» er spørsmål knyttet til livet som en disippel 

i etterfølgelse av Kristus. Det kan for eksempel 

handle om kristne trossannheter: «Hva tror jeg når jeg tror på Jesus?» eller 

om personlig andaktsliv: «Hvilke vaner og rytmer kan hjelpe meg å holde 

kontakt med Gud i hverdagen?»

«Tjeneste» er spørsmål knyttet til livet som leder på et eller annet nivå 

i menigheten. Det kan for eksempel handle om å være forbilde: «Hvordan 

disponerer jeg min tid eller mine penger til Guds ære?» eller om konkrete 

oppgaver: «Hva kan jeg gjøre for at barna skal trives på søndagsskolen?»

Midt imellom «tro» og «tjeneste», står «liv»: tro – liv – tjeneste. Gud er alltid 

opptatt av hele livet. Derfor kan veiledningssamtalene i Ung baptist også dreie 

som om alle områder av livet som deltakeren ønsker å snakke om. 

Fokus er tro og tjeneste, men disse kan ikke skilles fra resten av livet. 

Det naturlige er at troen gjennomsyrer alle områder av livet og at tjenesten 

er en altomfattende livsstil. Selve livet er Guds gave som vi lever i relasjon 

til ham. Så når en veiledningssamtale handler om bibellesing eller påske-

leir, så handler den gjerne også om lekser, drømmer, trening eller følelser.

Avtalte samtaler

Noen av de mest verdifulle samtalene i livet oppstår tilfeldig. Etter ung-

domssamling en fredagskveld, mellom to volleyballkamper på sommerleir, 

under planlegging av søndagsskolen. Kanskje er disse samtalene ikke helt 

tilfeldige, men heller «Gud-feldige» – samtaler som Gud legger til rette for og 

dytter i gang. Dette betyr derimot ikke at vi bare skal vente på at Gud griper 

inn uten å ta ansvar selv.

Det sies at verdens eldste yrkesgruppe er elektrikerne. Da Gud sa: «Bli 

lys!», lå allerede alt ferdig – det var bare å trykke på bryteren. Det er mulig 

at dette egentlig skjedde på en litt annen måte, men det er helt sikkert at 

da Gud skapte, skjedde ingenting tilfeldig. Alt var planlagt. Skapelsen av 

Veiledning i Ung baptist er 
avtalte og målrettede samtaler 
om tro, liv og tjeneste.

>> Veiledning i Ung baptist
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Veilederen ansvarliggjør 
deltakeren for sin modning i tro, 
liv og tjeneste. Samtidig er det 
deltakeren som er ekspert på sitt 
eget liv.

disipler og ledere må også planlegges! Derfor avtaler vi samtaler, og så får 

de tilfeldige og Gud-feldige pratene komme i tillegg.

For noen veiledningspar kommer det ganske overraskende. Den aller 

største utfordringen de får i veiledningen, er å avtale når samtalene skal 

finne sted. For andre er dette lett. Uansett må veileder og deltaker ofte 

være litt kreative og strekke seg langt for å finne gode møtetidspunkter. 

Uansett hvor lite tid de to har, så må veiledning prioriteres. Uten at den 

gjennomføres, vil ikke ledertreningen få særlig stor verdi. I Ung baptist er 

det alltid veilederen som har hovedansvar for å ta initiativ til å lage avta-

ler. Deltakeren, på sin side, har hovedansvar for å ha noe viktig å snakke 

om. Men på begge områder må de to samarbeide.

 

Målrettede samtaler

Det er alltid hyggelig å møte trivelige folk og snakke om vær og vind og det 

som faller oss inn. Veiedningssamtaler er annerledes. De har retning, de 

former framtiden. Deltakeren må ref lektere over og sette ord på viktige 

spørsmål: «Hva har du lært?» «Hva kan du gjøre?» «Hva vil du velge?»

Veilederen har et utenfra-blikk som kan hjel-

pe deltakeren å sette i gang prosesser som bidrar 

til endring. Veilederen kan hjelpe å se både mu-

ligheter og hindringer. Veilederen kan dytte litt 

når prosessen går for sakte, eller gi støtte til å 

sette ned tempoet når det går for fort. I vanske-

lige faser vil veilederen gi støtte og hjelpe til for 

å se nye løsninger. Veilederen ansvarliggjør del-

takeren for sin modning i tro, liv og tjeneste. Samtidig er det deltakeren 

som er ekspert på sitt eget liv. Veilederen kan aldri vite hva som er best for 

deltakeren, det må vedkommende finne ut av selv.

De ulike ledertreningsprogrammene har hver sine planer for målrettede 

samtaler. I Basic har hvert emne en konkret utfordring som deltakeren skal 

drøfte med sin veileder. I Emmausveien er det et eget samtaleark med bibel-

stoff og spørsmål som ligger til grunn for samtalen. I Ungt lederskap lager 

deltakeren et ref leksjonsnotat på slutten av hver samling. Dette eller et eget 

veiledningsgrunnlag utgjør deltakerens «bestilling» til samtalen.

Veiledning i Ung baptist er målrettet, men det betyr ikke at man bare 

skal snakke om det som er planlagt. Høyst sannsynlig er det andre områ-

der som angår tro, liv og tjeneste som er mer aktuelt eller påtrengende for 

øyeblikket. Dette bør også snakkes om. Da er det veilederens oppgave å 

sørge for balanse mellom dagens tema og det som oppleves aller viktigst 

for deltakeren akkurat nå.
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Basic

Basic er et lederkurs for unge ledere. Målgruppen er fra 10. klasse og opp til 

cirka 20 år. Kurset kan organiseres på forskjellige måter, men vanligvis går 

det over fire samlinger, ofte helger eller lørdager: to om høsten, én i januar 

eller februar og til slutt Baptistenes lederkonferanse andre helga i mars. 

Der møtes alle årets Basic-kurs til felles undervisning. Det kreves ikke for 

Basic-deltakere at de har noen lederoppgave i kirken, men forhåpentlig gir 

kurset dem lyst til å ta ansvar.

Deltakerne får undervisning om veiledning på første samling. Ofte 

blir ikke veiledningsrelasjonen etablert før etter denne samlingen. Her er 

oversikt over Basics tolv emner og et forslag på hvilke utfordringer som 

skal snakkes om på hvilke veiledningssamtaler. Dette må naturligvis or-

ganiseres sånn det passer det enkelte veiledningspar best.

Helg 1

1. Introduksjon 
til Basic

Skriv ned to forventninger til hver del av Basic: 1. samlingene, 2. 
veiledersamtalene og 3. egentiden med deg selv og Gud! Snakk 
med din veileder om disse forventningene og kom med konkrete 
idéer eller mål som kan hjelpe deg til å se disse forventningene bli 
virkeliggjort.

2. Hvem er din 
veileder?

Tenk etter hvem du ønsker å ha som veileder. Bestem deg for om du 
vil spørre selv, eller om du trenger hjelp til dette. Tenk over grenser 
og forventninger du har til relasjonen med en veileder. På første møte 
skal dere sette opp en kontrakt, og da er det greit å ha tenkt gjennom 
dette på forhånd.

3. Disippel-
relasjoner

Velg en praktisk ting eller en aktivitet du vil gjøre sammen med din 
Barnabas eller Timoteus! (Her må du som veileder spørre hva deltak-
eren har lært om Barnabas- og Timoteus-relasjoner…)

Samtale 1 Utfordring 1 og 2 fra helg 1 (Se eget avsnitt om første samtale overfor.)

>> Veiledning i Ung baptist
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Helg 2

4. Gudsbilde

Tenk litt mer gjennom det du har skrevet i skjemaet, «Hvem og hva 
har formet mitt gudsbilde?». Skriv gjerne mer på baksiden av arket. 
Vis det du har skrevet til din veileder, og dere kan i samarbeid jobbe 
videre med dette.

5. Gudsrelasjon

Sett deg opp konkrete mål for din relasjon med Gud! Hvordan vil du 
be, og hvordan vil du lese i Bibelen? Hvor mye tid vil du bruke på 
dette? Ta med deg målene til din veileder. Veilederen vil følge med 
på om du gjør det du har bestemt deg for.

6. Lederrollen

Skriv ned to fordeler og to ulemper med egen lederstil! Snakk med 
veileder om hvordan du kan styrke fordelene og svekke ulempene.

Bestem deg for minst én person du skal lære opp i noe! Det trenger 
ikke være et stort prosjekt – f.eks. lære bort en lek, hjelpe en i klas-
sen med matte eller å lære lillesøster å sykle. Det kan også gjerne 
være å lære en annen opp i en oppgave du har i kirken.

Samtale 2 Utfordring 3 fra helg 1 og utfordring 4 fra helg 2

Samtale 3 Utfordring 5 og 6 fra helg 2

Helg 3

7. Nådegaver

Finn én eller to ting du er god på, som du kan bruke til å tjene an-
dre. Test ut!

Gi minst én person per dag et kompliment eller en oppmuntring for 
sin personlighet eller gaver! Gjør dette i minst fem dager.

8. Andakt & 
vitnesbyrd

Skriv ferdig ditt vitnesbyrd. Fortell (og vis) det til veilederen din og 
diskuter følgende spørsmål: 

1. Med hvem kan du dele vitnesbyrdet?

2. Når kan det passe å dele det?

3. Bør du gjøre noen endringer av vitnesbyrdet alt etter hvem du 
deler det med?

Hvis du ikke har holdt en andakt før, må du vurdere sammen med 
veilederen din om du er klar til å prøve det der det er naturlig: bibel-
gruppa, ungdomsgruppa, søndagsskolen, barnegruppe…

9. Å bygge 
kultur

Fullfør handlingsplanen for kulturendring! Den skal presenteres for 
andre ledere som er involvert.

Samtale 4 Utfordring 7–8 fra helg 3
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Helg 4

10. Forbilde

Tenk gjennom hvordan du er et forbilde i ord, livsførsel, kjærlighet, 
tro og renhet! Finn én konkret handling du pleier å gjøre eller 
egenskap du har innenfor hvert av de fem områdene, og som er 
verdt for andre å lære av deg.

11. Den gode 
samtale

Tren på å stille åpne spørsmål og være til stede når du snakker 
med folk! 

Hva gjør at du noen ganger reagerer som en ulv og noen ganger 
som en sjiraff? (Her må du som veileder spørre hva deltakeren har 
lært om ulv og sjiraff.)

12. Multietnisk 
fellesskap

Finn én i din ungdomsgruppe eller menighet som har et annet 
morsmål enn deg. Spør om han eller hun kan: 

1. fortelle deg om sine besteforeldre.

2. si hva som gjør han eller henne stolt over sin etniske gruppe.

Lær Johannes 3,16 utenat på et språk du ikke kan :)

Samtale 5 Utfordring 9 fra helg 3 og utfordring 10 fra helg 4

Samtale 6 Utfordring 11 og 12 fra helg 4

Emmausveien

Emmausveien er et to-årig ledertreningsprogram som hovedsakelig be-

står av veiledningssamtaler. Før hver samtale blir samtaleopplegget pre-

sentert og gjennomgått med deltakere i et videomøte. Derfor kommer 

deltakeren forberedt til veiledning. Målgruppen er ungdommer på vide-

regående skole og i studentalder som har en eller annen form for lederop-

pgave i menigheten, gjerne i barne- og ungdomsarbeidet, eller på leir.

I løpet av to år er det 16 veiledningssamtaler, altså fire per halvår. Em-

mausveien er et godkjent kurs i K-stud, Kristelig studieforbund, og hver 

samtale skal registreres. Det gjøres ved å sende dato og klokkeslett til 

Emmausveien-ansvarlig i Ung baptist. I tillegg til videomøter og veiled-

ningssamtaler møtes deltakerne én helg i året, vanligvis i november, til 

undervisning og fellesskap. Hvert halvår har også deltakerne en praksis-

oppgave, for eksempel å profilere et arrangement eller bygge et fellesskap 

på en leir. Praksisoppgavene er et tema på videomøtene. Deltakere kan 

naturligvis snakke med veilederen om dette, men behøver ikke.

De 16 samtaleoppleggene er ment å gi en god miks av tro, liv og tjenes-

te. Veilederne får oppleggene sendt på e-post. Under er en temaoversikt. 

Sannsynligvis blir det gjort små justeringer fra år til år. Deltakere som 

starter høsten 2018, begynner med nummer 1, mens deltakere som star-

>> Veiledning i Ung baptist
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ter høsten 2019 begynner med nummer 9. Høsten 2020 startes med num-

mer 1 igjen, og så fortsetter det sånn.

For hvert skoleår blir det laget et program for Emmausveien. Dette blir lagt 

på ungbaptist.no. Det er lurt å ta utgangspunkt i datoer for videomøter når 

veiledningssamtalene skal avtales. Det er mest ryddig for både veileder og 

deltaker om samtalen til hvert tema kommer før videomøtet om neste tema.

Ungt lederskap

Ung baptists og Det norske baptistsamfunns største satsing på ledertrening 

er Ungt lederskap. Det er et to-årig kurs for ledere som vi håper kan skape 

nye og fornye gamle fellesskap i framtiden. Deltakere er i studentalder og 

blir tatt opp etter søknad. 

På sine helgesamlinger har Ungt lederskap undervisning på høyt nivå 

med eksperter innen sine felt. Ofte jobber deltakerne med ulike prosesser 

mellom samlingene, som å lese en biografi om en kristen troshelt eller å 

skrive egen troshistorie. En viktig del av Ungt lederskap er å hjelpe delta-

kerne til å finne ut og sette ord på kall og tjeneste for årene som kommer. 

Som ledd i dette har de en observasjonspraksis hos en leder eller i et arbeid 

som de opplever inspirerende. Et av målene med Ungt lederskap er nemlig 

å bygge et fellesskap av unge mennesker som inspirerer hverandre til å 

skape forandring i Det norske baptistsamfunns menigheter.

Veiledningssamtalene er et sted for deltakerne å ref lektere over alt de 

lærer og erfarer i de to årene Ungt lederskap varer. Dagen før samtale skal 

veiledere få tilsendt et skriftlig veiledningsgrunnlag. Dette er deltakerens 

bestilling til samtalen, hva han eller hun ønsker å bruke samtalen til. Det 

kan være spørsmål, en erfaring, en problemstilling, en prosess i Ungt le-

derskap eller ref leksjonsnotatet som ble skrevet på slutten av forrige sam-

ling. Etter hver undervisningssamling får veilederne e-post med informa-

sjon om hva som skjedde på samlingen.

Samtale 1:hvem er du?

Samtale 2:samarbeid

Samtale 3:bønn og bønnesvar

Samtale 4: styrearbeid

Samtale 5:påvirkning

Samtale 6:tvil

Samtale 7:troshistorie

Samtale 8:tid med Gud

Samtale 9:hva brenner du for?

Samtale 10:profilering

Samtale 11:bibelen

Samtale 12:barna i menigheten  

er dine barn!

Samtale 13:relasjoner

Samtale 14:skape kultur

Samtale 15:hva tror baptister?

Samtale 16:leir
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Deltakerene får klar beskjed om at de skal sende veiledningsgrunnlag. Er-

faringen forteller at mange slurver med dette. Det er dumt, for det svek-

ker kvaliteten på samtalene og dermed på hele utbyttet av Ungt lederskap. 

Derfor er det til stor hjelp om veiledere vennlig, men bestemt, purrer på 

veiledningsgrunnlaget. 

I løpet av kurset skal det være minst 10 samtaler. For kullet som starter 

høsten 2018 blir det sånn:

Høst 2018: 2 samtaler

Vår 2019: 3 samtaler

Høst 2019: 2 samtaler

Vår 2020: 3 samtaler

Deltakernes program finnes på ungbaptist.no. Det kan være greit å sjekke dette 
når tidspunkt for samtaler avtales.

Kontrakt

Alle veiledningsrelasjoner i Ung baptist skal ha en skriftlig kontrakt. Den-

ne snakkes om og undertegnes på første samtale. Umiddelbart etter signe-

ring sendes en elektronisk kopi til Ung baptist. Det enkleste er å bruke en 

mobil til å ta bilde av eller skanne dokumentet. Standardkontrakter for Ba-

sic, Emmausveien og Ungt lederskap kan lastes ned fra ungbaptist.no.

Kontrakten har fem punkter: 1. Formål, 2. Veileders ansvar, 3. Delta-

kers ansvar, 4. Ung  baptists ansvar og 5. Andre forhold som gjelder denne 

veiledningsrelasjonen. Det siste punktet fyller 

veileder og deltaker ut selv før signering. 

Det behøver ikke skrives noe på punkt 5, 

men mange forhold kan være aktuelle å sette 

ord på i kontrakten. Det kan for eksempel gjel-

de deltakers forventning til veileder, veileders 

forventning til deltaker, tid og sted for samtaler, 

hvordan avlyse en samtale, hvordan si fra om av-

lysning av samtale, konsekvens av å møte ufor-

beredt, noe fra «de tri bud» eller «de ti bud». 

Det er f lere grunner til å skrive kontrakt. Det 

kan bevisstgjøre både veileder og deltaker om deres rolle i veiledningen 

og være et tegn på hvilken betydningsfull plass veiledning har i ledertre-

ningen.  Kontrakten gir også viktig informasjon til Ung baptist om hvilke 

veiledningsrelasjoner som blir etablert. Det aller viktigste er likevel selve 

samtalen som skjer når kontrakten gjennomgås. Både veileder og deltaker 

Det er flere grunner til å skrive 
kontrakt. Det kan bevisstgjøre 
både veileder og deltaker 
om deres rolle i veiledningen 
og være et tegn på hvilken 
betydningsfull plass veiledning 
har i ledertreningen. 
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skal fortelle hverandre med egne ord hvordan de oppfatter hvert punkt i 

kontrakten. Forhåpentlig er denne praten et viktig bidrag for å gi begge to 

felles forståelse av hva veiledningen skal og ikke skal være for noe.

Det er ikke uvanlig at en veileder eller deltaker ønsker å avslutte veiled-

ningsrelasjonen. Det kan være mange grunner til dette. Det er mye bedre 

å avslutte enn å la noe skure og gå som fungerer dårlig for den ene eller 

begge. Når en veileder eller deltaker har bestemt seg for å avbryte relasjo-

nen eller vurderer dette, så må han eller hun si i fra. I Ungt lederskap og 

Emmausveien skal beskjeden alltid gis direkte til ansvarlig for veiledning 

i Ung baptist. I Basic kan beskjeden også gis til den lokale kursansvarlige, 

som melder videre til Ung baptist.

Politiattest

Svært få aktiviteter i menighetens barne- og ungdomsarbeid eller i Ung 

baptist er så sårbart som veiledningssamtaler. Veiledningsrelasjonen er en 

assymetrisk relasjon. Den ene er voksen, den andre er ungdom, den ene har 

masse erfaring, den andre er ferskere, den ene blir sett opp til, den andre 

ser opp til. Én til én-samtaler mellom en voksen og en ungdom er en arena 

hvor det er mulig med ulike former for grenseoverskridende adferd. Ett av 

tiltakene for å gjøre veiledning trygt for deltakeren, er politiattest.

Alle veiledere i Ung baptist må ha vist politiattest. Om den forespurte 

veilederen ikke har vist politiattest i sin nåværende lokalmenighet, så må 

veilederen søke politiet om ny attest. Det gjøres sånn:

a. Skriv ut skjemaet, «Bekreftelse på formål med politiattest», som ligger 

på ungbaptist.no.

b. Få underskrift av pastor eller ungdomsleder i lokalmenigheten. Hvis det 

av ulike grunner er upraktisk å få den underskriften, så kan ansatte i 

Ung baptist skrive under på dette dokumentet, for eksempel Sveinung 

Vaagen som er ansvarlig for veiledning i Ung baptist.

c. Søk om politiattest via Politiets nettsider.

d. Vis politiattesten til menighetens ansvarlige for politiattester. Dette er 

ofte, men ikke alltid, pastoren. Vedkommende fører opp dato for vist 

politiattest på menighetens politiattest-liste.
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De neste punktene følger etter at politiattesten er registrert i menighetens 

politiattest-liste. Det er det samme om dette har blitt gjort i forbindelse med 

veilederoppdraget eller tidligere i forbindelse med oppgaver i menighetens 

barne- og ungdomsarbeid.

e. Skriv ut veileder-kontrakten som ligger på ungbaptist.no.

f. Få menighetens ansvarlige for politiattester til å fylle ut feltene som 

handler om politiattest: dato for framvist attest, navn på den som fikk se 

og godkjente attesten, signatur av menighetens ansvarlige for politiat-

tester i dag, sted og dato for signering.

g. Feltene for politiattest må være utfylt før kontrakten sendes elektronisk 

til Ung baptist. 

Her er noen f lere momenter som kan angå enkelte veiledere:

• Det er ikke uvanlig at veileder og deltaker tilhører ulike menigheter. 

Det betyr ingenting i denne sammenhengen. Veileders politiattest skal 

bare være godkjent i veileders menighet.

• For noen kan det være upraktisk å få registret politiattest i en lokal-

menighet. Kanskje veilederen bor langt borte fra menigheten sin, eller 

menigheten er uten barne- og ungdomsarbeid og mangler prosedyrer 

for registrering av politiattester, eller veilederen er i en fase med f lyten-

de menighetstilknytning. Uansett årsak, så er det mulig å få godkjent 

politiattesten direkte hos Ung baptist. Dette gjøres av Ung baptists an-

svarlige for veiledning eller av administrativ leder i Ung baptist. Om det 

blir vanskelig å møtes for å vise attesten fysisk, kan den vises på Skype 

eller annen videokommunikasjonsplattform.

• Om veilederen tilhører et annet kirkesamfunn, gjelder de samme 

reglene.

Oppbygning av samtale

Det er veilederens ansvar å lede samtalen og finne ut hva slags rutiner og 

program som fungerer best for dere to som veiledningspar. Pass på at dere 

ikke går over tiden. Hvis samtalene drar ut, er det fare for at én av dere 

ikke orker mer etter en stund. Her er et forslag til mal for en samtale. Sann-
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synligvis bør ingen følge den til punkt og prikke. Den er heller ment som 

et utgangspunkt for veilederen til å tenke over hva som kan være en god 

oppbygning i det enkelte tilfelle. Her er det tatt høyde for en samtale på 60 

minutter.

• Snakk om løst og fast og hvordan har det gått siden sist… (4 min)

• Deltakeren: «Dette vil jeg med samtalen i dag!» (1 min)

• Se sammen på dagens tema. Basic: dagens utfordringer; Emmausveien: 

dagens tema-ark; Ungt lederskap: dagens veiledningsgrunnlag (10 min)

• Samtale om dagens tema og/eller andre ting som er viktig for deltake-

ren akkurat nå (30 min)

 » Deltakeren snakker mest og forteller det den erfarer, tenker, føler, 

mener, håper og vil.

 » Veileder stiller mest spørsmål.

• Veilederen hjelper deltakeren å se framover. Hva er de neste stegene å 

gå på grunnlag av det som har kommet fram i dagens samtale? Deltake-

ren kan utfordres, og deltakeren kan hjelpes til å sette ord på sine egne 

utfordringer. (10 min)

• Eventuelt bønn for deltakeren eller annet dere har snakket om – hvis 

det oppleves naturlig (3 min)

• Snakk om løst og fast og når dere møtes neste gang  (2–5 min)

De tri bud for deltakeren

Dette heftet er rettet til veiledere. Veilederens rolle er naturligvis avgjøren-

de for gode veiledningssamtaler. Samtidig har deltakeren hovedansvar for 

å snakke om noe som faktisk er viktig for ham eller henne. Både i Basic, 

Emmausveien og Ungt lederskap blir det gitt opplæring i å delta i veiled-

ningssamtaler. Ulike aspekter blir vektlagt i de forskjellige programmene, 

men én ting er felles: «De tri bud». Siden dette heftet er skrevet på bokmål, 

kan vi også kalle dem «De tre bud». De tri bud kan være et godt utgangs-

punkt for samtale om forventninger på første samtale.
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1. By på deg selv! 
Samtalene handler om deg, og du kjenner deg best. Derfor må du for-

telle om deg selv. Du trenger slett ikke brette ut dine innerste, mørkeste 

hemmeligheter, men du må snakke sant om deg selv. Og du må si ting 

som er viktig for deg. Tenk deg at du er som Tusenfryd eller Kongepar-

ken, men du må la veilederen bli kjent med hele parken (iallfall mye av 

den) – ellers vil veilederen bare kjenne deg som en bitte liten karusell. 

Da kommer ikke samtalene til å bli særlig viktige for deg heller.

2. Bruk samtalene til noe! 
Bruk samtalene til noe! Hvis du bare møter opp og forventer at vei-

lederen skal sørge for at det blir en bra samtale som betyr noe viktig 

for deg, så blir du veldig skuffet. På kino kan du møte opp og forvente å 

bli underholdt, men i veiledningssamtaler kan du det ikke. Du må ville 

noe! Du må ønske å få utbytte av hver samtale! En klok person setter 

av en time til bare deg. Det er luksus. Bestem deg  på forhånd, f.eks.: «I 

dag vil jeg komme et steg videre i mitt andaktsliv.» eller «I dag vil jeg få 

hjelp til å håndtere mitt kompliserte forhold til en av de andre lederne 

på søndagsskolen.» eller «I dag vil jeg få luftet mine tanker om at det er 

vanskelig å tro at Gud er god når så mye vondt skjer.»

3. Møt forberedt! 
Hvis du møter forberedt, så får du helt sikkert brukt timen på å snak-

ke om noe som er viktig for deg. Hvis du møter uforberedt, så går minst 

halve tiden på å finne ut hva du egentlig vil snakke om. Skal du på en 

date, så har du tenkt litt gjennom hva du vil si. Veiledning er en slags 

date med deg selv. Du skal bli bedre kjent med deg selv. Ikke sløs bort 

muligheten! Les gjennom dagens tema på forhånd og tenk gjennom om 

det er andre ting du også vil snakke om!

Første samtale

Uansett hvor godt veileder og deltaker kjenner hverandre fra før, kan den 

første samtalen være preget av usikkerhet fra begge parter. Å møtes til en 

avtalt samtale i en organisert veiledningsrelasjon er annerledes enn andre 

måter å være sammen på. Derfor er det aller viktigste i den første samtalen 

å senke skuldrene, ha det hyggelig og le sammen. Samtidig er dette starten 

på en rekke målrettede samtaler. Her er en liste over ting som bør avklares 

og avtales på første møte:

>> Veiledning i Ung baptist
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a. Deltakerens forventninger. Hvilke forventinger har han eller hun til le-

dertreningen, til veiledningssamtalene, til veilederen, til egen innsats?

b. Veilederens forventninger. Hvilke forventninger har han eller hun til 

deltakeren og til sin egen rolle?

c. Les «De tri bud». Hva tenker deltakeren, og hva tenker veilederen om 

dette?

d. Vil det være fint og naturlig å be sammen under samtalene, eller fore-

trekker én eller begge å bare snakke sammen?

e. Avtal tid og sted for de neste samtalene! 

f. Hvilke grunner finnes for å utsette en avtalt samtale? Når og hvordan 

bør dere si fra til hverandre?

g. Hva betyr det at veilederen har taushetsplikt?

h. Les gjennom, fyll ut og signér kontrakt.

Mye av det dere avklarer og avtaler under det første møtet, kan justeres 

senere. Det er jo alltid enklere å vite hva som fungerer godt og dårlig etter 

å ha prøvd noen ganger.

Det går an å ha et eget møte for å gå gjennom lista over. Da blir det bed-

re tid til å snakke om dagens tema på første ordinære samtale. De f leste 

klarer ikke ta seg tid til dette, så det vanligste er å skrive kontrakt og gjøre 

alle avtaler og avklaringer som del av den første samtalen. På Basic er det 

også spesielt lagt opp til dette. En kjøreregel kan være å bruke halve tiden 

til avklaringer og halve tiden til dagens tema.
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De ti bud i 2. Mosebok er naturligvis noe helt annet og mye viktigere enn 

dette. Her er det egentlig snakk om ti kjøreregler for veilederen. Noen av 

dem virker nok helt selvfølgelige, andre er gode tips, noen kan sikkert dis-

kuteres, mens andre er absolutte krav.

1. Sett ditt eget forhold til Gud først

En veileder blir gjerne glad i og engasjert i deltakeren. Det blir viktig for deg 

at det går bra med ham eller henne. Du vil gjerne se vekst og trivsel i tro, liv 

og tjeneste. Bra! Men husk at det beste du kan gjøre for deltakerens tro, er å 

gi næring til din egen tro. Det beste du kan gjøre for deltakerens liv, er å ta 

hånd om utfordringene i ditt eget liv. Det beste du 

kan gjøre for deltakerens tjeneste, er å selv finne 

din plass i Guds tjeneste. 

Hvorfor er det sånn? Fordi veilederen er red-

skapet Gud bruker i samtalene. Det kan være 

ganske frustrende å lage mat med en sløv kniv. 

Blir den slipt, derimot, går alt så mye enklere. En veileder trenger på ingen 

måte ha sterk tro, plettfritt liv eller en imponerende tjeneste. Det handler 

ikke om det. Men veilederen må eksponere seg selv overfor Gud, la sin tro 

og tjeneste, ja, hele livet, bli slipt mot Gud. Da blir veilederen et skarpt red-

skap i Guds hender.

Veiledningssamtalene er en arena som legger til rette for deltakerens 

vekst. Her kan deltakeren lett komme i kontakt med egne, indre ressurser 

eller med Den hellige ånds kraft og ledelse eller med veilederens nyttige 

erfaring. Ung baptist bruker veiledningssamtaler i all ledertrening fordi 

det er en effektiv måte å utvikle deltakerens forhold til Gud på. Men denne 

måten virker bare når veilederen setter sitt eget forhold til Gud først. 

Livet sammen med Gud er en gave fra himmelen. Har denne gaven blitt 

forvandlet til uoverkommelige mengder med oppgaver, så må du ta grep. 

Er veiledertjeneste én av disse oppgavene, så må du vurdere å slutte med 

dette for å kunne løfte blikket ditt opp til ham som er selve «Gaven».

2. Be for deltakeren

Det er ingen krav til hvor mye du ber, bare la det bli oftere enn aldri. Det er 

ingen krav til hvordan du ber, bare la bønn for deltakeren bli en naturlig 

del av ditt bønneliv, sånn som det fungerer fra før. Det er heller ingen krav 

til hva du skal be om. Det kan være naturlig å ta med bønneemner fra sam-

talene, men det kan også være verdifullt å huske på deltakeren i bønn uan-

De ti bud

Men husk at det beste du kan 
gjøre for deltakerens tro, er å gi 
næring til din egen tro.
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sett om det er noen konkrete bønneemner eller ikke. Hver veileder finner 

sin egen måte å be for deltakeren på.

Merk at dette handler om veilederens eget, private bønneliv. Offentlig 

bønn er noe helt annet. Bønn  på bønnemøter, bibelgrupper, gudstjenester 

og diverse sammenkomster i kirken kan ha en hårfin balanse mellom ær-

lig bønn til Gud og ryktespredning. Noen kan komme til å utlevere sensitiv 

eller fortrolig informasjon forkledd som bønneemne eller bønn. Dette skal 

aldri en veileder gjøre! Se også bud 4 om taushetsplikt. Her er forslag til 

noen kjøreregler for veilederens offentlige bønn: 

a. Ikke be offentlig for den du er veileder for! Det virker kanskje ekstremt, 

men det er den eneste helt sikre metoden for å forhindre at du uforva-

rende skal dele informasjon som du har fått i en veiledningssamtale. La 

heller andre be for vedkommende.

b. Om du ber offentlig for den du er veileder for, må du bare be for bøn-

nemner som vedkommende selv har delt offentlig der og da. 

c. Er det andre som deler et bønneemne for din veiledningsdeltaker, så må 

du være helt sikker på at han eller hun ønsker bønneemnet offentlig 

eksponert, før du deltar i bønnen.

d. Om din veiledningsdeltaker oppsøker deg for personlig forbønn på et 

ettermøte eller lignende, så be bare for emner som kommer fram der og 

da. Opplysninger du har fra tidligere veiledningssamtaler, hører til i de 

samtalene og ingen andre steder.

3. Få veiledning selv

Skal du lære noen å sykle, er det er en fordel om du selv har lært å sykle. 

Skal du lære noen å spille gitar, bør du selv ha lært dette en gang. Det hjel-

per deg ingenting å være en sprek syklist. Det hjelper deg heller ingenting 

om du er et stort musikalsk talent. Det er erfaringen med å sjangle bortover 

veien uten støttehjul, og det er erfaringen av å knote med dine første grep, 

som er viktigst når du lærer bort. Den som legger til rette for en annens 

læring, må selv ha erfart å lære. Og han eller hun må huske hvordan det 

var å lære: huske med tankene, huske med kroppen, huske med følelsene.

Er du selv er vant til å få avtalte og målrettede samtaler om tro, liv og 

tjeneste, har du en erfaring som gjør det enklere å sette deg inn i deltake-

rens situasjon. Veiledningsrelasjonen hvor du selv mottar veiledning og 
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veiledningsrelasjonen hvor du er veilederen, er helt forskjellige. Ingenting 

kan kopieres fra den ene til den andre. Det som fungerer bra for deg, kan 

være helt ubrukelig for deltakeren din, og motsatt. Likevel vil din erfaring 

med å fortelle og ref lektere over troen din, livet ditt og tjenesten din, være 

en stor ressurs når du sitter på andre siden av bordet. Sørg for å ha en slik 

erfaring! Og hold den ved like!

Du kan ha vært aktiv i menigheten gjennom et langt liv uten å ha hatt 

en veileder. Men kanskje du i perioder har hatt samtaler som kaltes noe 

helt annet, men som allikevel ligner litt. Tenk tilbake på de samtalene, 

hvordan de var og hva de betydde for deg. Om du i dag ikke har samtaler 

som kan sammenlignes med veiledningssamtaler, så utfordres du til å ta 

en prat med pastoren din eller en annen som kan hjelpe deg å finne en 

veileder. Når en veileder skal forespørres, er det nyttig om du har tenkt 

gjennom hva du ønsker å snakke med vedkommende om. Jo mer presis 

bestillingen er, desto større sjanse er det for at dette blir en god opplevelse 

for både deg og veilederen.

4. Overhold taushetsplikt

Hovedregelen er at veileder aldri sier et ord om innholdet i samtalene til 

noen andre. Aldri ett ord! Taushetsplikt kan virke ganske enkelt. Det er jo 

bare å la være å fortelle fortrolig informasjon 

videre – altså en helt passiv handling. Men i vir-

keligheten kreves stor innsats av den som skal 

overholde taushetsplikt. Skal  du holde deg i god 

fysisk form, må du trene. På samme måte må du 

trene for å holde «taushetsmuskelen»  din sterk 

og smidig. Taushets-trening er naturligvis anner-

ledes enn fysisk trening, men den må gjøres, el-

lers tyter taushetsbelagte opplysninger ut på den ene eller den andre måten.

Det aller meste du får vite om deltakeren i veiledningssamtalene, er 

ikke fortrolig eller privat informasjon. Det er ikke hemmelig. Det er ting 

du godt kunne snakket med hvem som helst om – om du ikke var veileder. 

Men noe av det du får høre i veiledningssamtalene er fortrolig, noe er pri-

vat, noe er hemmelig. Spørsmålet er hva? Det kan du aldri vite helt sikkert. 

Deltakeren vet det ofte ikke helt sikkert selv. Derfor, for å være på den sik-

re siden, må du aldri si ett ord til noen om det du har hørt. På denne måten 

bygger du «taushetsmuskelen» din. Når du lærer deg å tie om hverdagslige 

ting, så blir det også enklere å holde tilbake de saftige detaljene.

Det kan oppstå en spesiell, fortrolig atmosfære mellom deg og delta-

Hovedregelen er at veileder 
aldri sier et ord om innholdet i 
samtalene til noen andre.  
Aldri ett ord! 

De ti bud
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keren. Dere er to mennesker som knyttes tettere sammen gjennom sam-

talene. Det er godt for deltakeren å vite at han eller hun har deg på laget 

sitt. Vedkommende gir deg stor tillit. Det er ditt oppdrag å forvalte den 

tilliten godt. Det gjør du blant annet ved å ikke fortelle noen noe som helst 

fra samtalene: ikke det deltakeren har fortalt, ikke det du har tenkt under 

samtalen, ikke hvordan du opplever deltakeren, ikke hvordan stemningen 

er under samtalene – ingenting!

Deltakeren, derimot, kan si akkurat hva han eller hun vil. Taushets-

plikten er ikke gjensidig. Derfor må en veileder aldri dele fortrolig infor-

masjon med deltakeren. Det du sier om deg selv i veiledningssamtalen, må 

du også kunne si foran hele menigheten eller poste på Facebook. 

Veilederens taushetsplikt er ikke juridisk, men moralsk. Du står ikke 

til ansvar overfor en arbeidsgiver eller Norges lover (om du ikke er pas-

tor eller lignende og utfører veiledningen på jobb), men du står til ansvar 

overfor Gud. Ung baptist forutsetter at taushetsplikten blir overholdt. Del-

takerne i Ung baptist sine ledertreningsprogrammer skal kunne være helt 

trygge på at det de deler i veiledningssamtalen, blir i veiledningssamtalen. 

Den som bryter denne tilliten, kan ikke være veileder.

Unntak fra regelen gjelder ved a) avtale om at en konkret opplysning 

kan bringes videre eller ved at b) norsk lov opphever taushetsplikten ved 

fare for alvorlig kriminalitet eller at liv kan gå tapt. Veileder har også lov 

til å c) dele sin opplevelse av veilederrollen med eventuell egen veileder 

eller sjelesørger.

a. I samtalen kan du få vite noe som du av ulike årsaker ønsker å fortelle 

videre. Spør! Hvis du har en god grunn, vil deltakeren vanligvis gi sam-

tykke til at du kan gjøre dette. Vær nøye når du forespør, for deltakeren 

må vite nøyaktig hva han eller hun sier ja eller nei til: Hvem vil du si det 

til? Hva vil du si? Når vil du si det? Hvorfor mener du at det er viktig å 

gjøre?

b. Selv om du ikke har juridisk taushetsplikt, så har alle et juridisk ansvar 

for å si fra til noen som kan gripe inn ved fare for alvorlig kriminalitet 

eller fare for at liv kan gå tapt. Ved fare for alvorlig kriminalitet er det 

naturlig å kontakte Politiet. Ved fare for at liv kan gå tapt, kan du få råd 

hos Helsestasjon for ungdom (gjelder ungdom under 20 år) eller Kirkens 

SOS. Er du usikker på hvordan du skal håndtere opplysninger du har 

fått, kan du snakke med en pastor eller ta kontakt med Ung baptist (dag-

lig leder eller ansvarlig for veiledning).
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c. For å gjøre en best mulig jobb som veileder, er det nyttig å snakke med 

andre om veilederrollen.    Generelle betraktninger, positivt og negativt, 

om veiledningstjenesten i et av Ung baptist sine ledertreningsprogram-

mer, kan du dele med hvem du vil. Men når du snakker mer spesifikt om 

rollen som veileder, må du bare snakke med egen veileder, en sjelesør-

ger, Ung baptists ansvarlige for veiledning eller annen relevant person 

med taushetsplikt. Da deler du din fortelling, din erfaring, din opplevel-

se. Deltakeren kan naturligvis ha en rolle i din fortelling, men du har 

hovedrollen. Dette handler om deg. 

5. Finn egnet sted

Når dere skal finne et egnet sted for samtalene, er det spesielt to forhold 

å ta hensyn til. For det første må det være et sted dere kan trives og som 

innbyr til samtale, og for det andre må det være et sted hvor  deltakeren er 

helt trygg og kjenner seg helt trygg. Hensynet til trivsel og til trygghet kan 

iblant være motstridende. Da må disse veies opp 

mot hverandre, men trygghet er alltid viktigst.

Trivsel

Noen snakker best i en sofa, noen på kafé, noen 

når de går tur, noen i kirken. Noen får ikke fram 

et pip uten kaffekopp i hånda. Det er ikke sikkert 

at deltaker og veileder har samme preferanser, men om stedet ikke fungerer 

for deltakeren, er det ingen vits. Kanskje han eller hun føler det blir trangt 

og klamt og ekkelt å sitte alene med en voksen i et lite rom. Kanskje stem-

mesurr på en kafé er så forstyrrende at deltakeren ikke klarer å tenke. Vei-

lederens hjem kan være et praktisk og behagelig sted for veilederen å møtes, 

men for deltakeren kanskje mer et sted for å være en høf lig gjest enn et sted 

for å bli sett og hørt. I et privat hjem kan det også bli vanskeligere å avslutte 

til tiden og gå hver til sitt enn det vanligvis er på et mer nøytralt sted.

Sånne ting må du finne ut så fort som mulig, senest i løpet av første 

samtale når dere skriver kontrakten. Det er ikke sikkert at det mest opti-

male stedet, er et mulig sted. Begge to skal jo finne tid i en hektisk hverdag. 

Kanskje er det enklest å møtes før eller etter et arrangement i kirken. Det 

viktigste er at dere snakker åpent om dette, prøver det beste alternativet 

dere får til og endrer underveis ved behov.

Det går også an å bruke en videosamtale-løsning, som Skype, FaceTi-

me, Hangout, Messenger eller lignende. Dette er mest aktuelt om dere bor 

Noen snakker best i en sofa, noen 
på kafé, noen når de går tur, noen 
i kirken. Noen får ikke fram et pip 
uten kaffekopp i hånda.
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langt unna hverandre og ikke har noen naturlige treffpunkt. Samtidig må 

ikke dette være den eneste måten dere har veiledningssamtaler på. En del 

av kommunikasjonen går tapt når et levende menneske byttes ut med en 

skjerm. Særlig første samtale må dere prøve å ha ansikt til ansikt. Deret-

ter bør maksimum halvparten av samtalene være på video. Om dere ikke 

kjenner hverandre fra før, anbefales videosamtaler ikke. Da er faren stor 

for at dere vil forbli ukjente for hverandre.

Trygghet

Det finnes voksne som på ulike måter ønsker å 

utnytte ungdommers tillit, og det finnes voksne 

som har et uryddig forhold til egne og andres 

grenser. Slike voksne trekkes gjerne mot barne- 

og ungdomsorganisasjoner. Derfor har Lands-

rådet for Norges barne- og ungdomsorganisa-

sjoner (LNU) laget materiell og handlingsplaner 

mot grenseoverskridende adferd og seksuelle 

krenkelser. Dette kalles TRYGG. Ung baptist er 

en TRYGG-organisasjon. Flere kristne organisa-

sjoner i Norge har definert seksuelle krenkelser 

sånn: «Med seksuelle krenkelser menes at den som har størst makt i en re-

lasjon mellom personer i et  asymmetrisk maktforhold, anvender en seksu-

alisering av relasjonen på en slik måte at den andres intimitetsgrenser blir 

krenket.» Veiledningssamtaler er blant de mest sårbare og utsatte arenaer i 

Ung baptist. Derfor må det være kjøreregler for å gjøre samtalene så trygge 

som mulig. Det går aldri an å gardere seg hundre prosent mot uønskede 

hendelser, men vi kan redusere risikoen. Derfor har vi følgende regler:

a. En veiledningssamtale skal ikke skje i skjul. Det er aldri lov å være bak 

en låst dør! Aldri!

b. Som hovedregel skal veiledningssamtaler foregå i det offentlige rom. 

Det kan for eksempel være på en kafé, i en krok i kirken mens andre 

mennesker er i lokalet, eller annet egnet sted.

c. Om dere har samtalen alene et sted, må det være høy sannsynlighet for 

å kunne bli observert eller forstyrret. 

Veiledningssamtaler er blant de 
mest sårbare og utsatte arenaer i 
Ung baptist. Derfor må det være 
kjøreregler for å gjøre samtalene 
så trygge som mulig. Det går aldri 
an å gardere seg hundre prosent 
mot uønskede hendelser, men vi 
kan redusere risikoen.



28

d. I et eget rom i kirken må forbipasserende kunne se dere inn av vinduet, 

eller det må være risiko for at andre i kirken plutselig kommer inn i 

rommet.

e. Hvis samtalen er i et privat hjem, skal det være andre til stede i hjem-

met. Her er også hensikten å kunne bli observert eller forstyrret.

f. Om det av ulike årsaker er et ønske fra både deltaker og veileder å ha 

samtalen et sted med liten sannsynlighet for å bli observert eller for-

styrret, for eksempel alene i et privat hjem eller alene i kirken, så må 

dette godkjennes av Ung baptist. I tillegg skal skal Ung baptist eller lo-

kal pastor informeres før hver samtale.

g. Menn er veiledere for gutter og kvinner er veiledere for jenter. Dette 

reduserer, men tar ikke bort, risikoen for grenseoverskridende adferd 

og seksuell trakassering.

h. Om det er ønskelig at et veiledningspar har ulikt kjønn, må dette ha 

tungtveiende grunner, og det skal alltid godkjennes av Ung baptist på 

forhånd.

6. Møt forberedt

Dette handler om troen, livet og tjenesten til en ung kristen. Knapt noe i 

verden er like viktig. Derfor må du ta oppgaven svært seriøst og gjøre så 

godt du kan. Da lønner det seg å være forberedt. Idrettsutøvere har gjerne 

sine spesielle ritualer for å bli fokusert før en konkurranse. Finn din måte å 

bli klar for veiledningssamtalen på. Her er fem sjekkpunkter som kan være 

til hjelp. De f leste gjennomfører lista grundig nok på ti minutter.

a. Praktisk. Er rommet ledig, ryddig og temperaturen passelig? Er deres 

sitteplasser organisert sånn at dere får ikke for mye og ikke for lite nær-

het og øyekontakt? Er mobiler i en modus som gjør at de umulig kan 

forstyrre? Har du med arket med dagens tema? Er det klinkende klart 

for dere begge to når samtalen starter og slutter?

b. Åndelig. Be for samtalen på forhånd. Be Gud om hjelp til å være konsen-

trert, til å stille gode spørsmål, til å se bak deltakerens ord, til å være 

lydhør for Den hellige ånds ledelse, til å se deltakeren mer enn du ser 

deg selv. Be Gud om å skape en atmosfære som gjør det godt og trygt for 

De ti bud



Samtale - Ung baptist • 29

deltakeren å være seg selv og snakke om ting som virkelig betyr noe for 

ham eller  henne.

c. Mentalt. Innstill deg på å vie en time av ditt liv til et annet menneskes 

virkelighet. Ro ned ditt sinn i minuttene før samtalen. Fjern unødven-

dig støy fra ting som radio, TV, internett og mobil. I løpet av dagen kan 

oppmerksomheten ha f lakket over hele verden, favnet livets store spørs-

mål, blitt filleristet av sterke følelser og fektet seg gjennom en tett skog 

av mas og jag. Sansene kan hjelpe deg til å være til stede her og nå. Hva 

hører du nå? Hva ser du nå? Hva lukter du nå? Hva smaker du nå? Hva 

kjenner du fysisk nå? Sånn kan oppmerksomheten hentes inn igjen. 

Den er din gave til deltakeren. Og når dere møtes, konsentrerer du deg 

fullt og helt om å se og høre ham eller henne!

d. Spørsmål. Har du spørsmål du vil stille i samtalen? Notér dem ned, så 

du ikke glemmer dem! Det kan være oppfølgingsspørsmål fra forrige 

samtale: «Hvordan har det gått med bibelleseplanen du bestemte deg 

for å følge?» Eller spørsmål om ting som har skjedd siden sist: «Hvordan 

opplevde du å lede ungdomsmøtet for første gang?» Eller oppmuntrende 

tilbakemeldinger: «Sønnen min har bedt Vår Far hver kveld etter at han 

lærte den av deg på søndagsskolen for to uker siden.»

e. Tema. Både veilederen og deltakeren må være forberedt til å snakke om 

dagens tema. Om én av dere først begynner å tenke på dette når dere 

sitter ansikt til ansikt, er faren stor for at den første halvtimen blir gan-

ske bortkastet. Særlig er det frustrende for en veileder å sitte sammen 

med en deltaker som er helt blank og ikke vet hva han eller hun skal 

snakke om. Da kan det lønne seg for veilederen å gi deltakeren en på-

minnelse senest dagen før. Her er noen forslag til forberedelse i de ulike 

ledertreningsprogrammene:

• Basic: Sjekk oversikten over emner og utfordringer i dette heftet. 

Hvilke emner og utfordringer er tema for samtalen? Er det noe du 

vil minne deltakeren spesielt om å sette i gang med eller fullføre før 

samtalen? Ref lekter over hvordan dagens emner og utfordringer fun-

gerer i ditt eget liv.

• Emmausveien: Les gjennom samtalearket med spørsmål og bibel-

vers. Ref lekter over hvordan dette fungerer i ditt eget liv. Samtale-

arket blir sendt på e-post etter at deltakerne har gjennomgått det på 
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videoundervisning. Det hender at deltakere ikke får med seg alle vi-

deomøtene. Da får de en link til et opptak de kan se på nett, men Ung 

baptist kontrollerer ikke at de faktisk gjør dette. Derfor kan det være 

lurt å sjekke på forhånd at deltakeren faktisk har deltatt på eller sett 

videomøtet og har startet sin egen ref leksjon over dagens spørsmål.

• Ungt lederskap: Si fra i god tid at du venter på ref leksjonsnotatet fra 

forrige helgesamling og/eller et eget veiledningsgrunnlag. Har du 

ikke fått noe ett døgn før samtale, er det på sin plass å være streng! 

Det du får skriftlig av deltakeren, er hans eller hennes bestilling til 

samtalen. Det er dette dere i hovedsak skal snakke om. Notér gjerne 

ned noen spørsmål når du leser «bestillingen». Forhåpentligvis har du 

også fått en e-post med litt info om innholdet i forrige helgesamling. 

Der er forslag til spørsmål du kan stille om deltakerens prosess i Ungt 

lederskap.

7. Husk hvem dette handler om

Veiledningssamtalene handler naturligvis om deltakeren og ikke veilede-

ren. Men dette er det veldig lett å glemme i farten. Dere sitter to personer 

og snakker sammen. Deltakeren strever litt med å koble seg på sin indre 

stemme, får ikke helt presentert sin tro, sitt liv og sin tjeneste ved hjelp av 

ord. Helt umerkelig, og uten at noen registrerer det, så fyller du hullene i 

samtalen. Du har jo tenkt grundig gjennom alt dette mange ganger før. Or-

dene ligger klare og ivrige etter å komme ut. Deltakeren lytter interessert 

og fascinert til dine fortellinger. Du nyter oppmerksomheten og tilliten. 

Dere koser dere begge to. Problemet er bare at veiledningen er fullstendig 

fiasko. Deltakeren har ikke fått rom til å gjøre seg egne ref leksjoner og, 

basert på disse, gå nye steg sammen med Jesus. Her er noen stikkord eller 

huskeregler som kan hjelpe deg å huske i praksis hvem dette handler om:

a. Asymmetrisk relasjon
Veiledningsrelasjonen er en asymmetrisk relasjon. Deltakeren er yn-

gre og mer uerfaren, mens veilederen er eldre og har mange f lere typer 

erfaring som disippel av Jesus og som kristen leder. Dette er ikke med-

vandring hvor begge hjelper og støtter hverandre. Veiledningen handler 

bare om deltakeren, ikke om veilederen. Fordi veilederen og deltakeren 

ikke er på like fot, er det  alltid mulig for veilederen å manipulere delta-

keren, skape en usunn avhengighet eller på andre måter misbruke sin 

makt. Dette kan skje både bevisst og ubevisst. Å få deltakerens tillit og 
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kanskje beundring, kan føles ganske godt. Men husk: Du gjør din veile-

derrolle som en tjeneste for Gud, og du forventer ikke å «ha noe igjen» 

for jobben. Hvis du trenger veilederrollen for å føle deg verdifull eller 

få bekreftelse, eller om du nyter den unges fortolighet, så kan du ikke 

være veileder.

b. Hver tiende gang
I veilederens hode popper det stadig opp gode eksempler og rørende his-

torier som på glitrende vis kan illustrere det som deltakeren prøver å si 

noe om. Hjernen er skapt sånn. Den assosierer og kobler i full fart. Så, 

mens deltakeren snakker, er det en hel avisredaksjon inni hodet ditt 

som jobber med å publisere relaterte saker fra din mangfoldige erfaring 

og imponerende minne. Legg merke til det som foregår i hodet ditt, men 

la det forbli der! Huskeregelen er: «Hver tiende gang du får lyst å dele 

en erfaring fra ditt eget liv, kan du gjøre det.» I noen av fortellingene 

dine er du en helt, i andre dummet du deg ut. Deltakeren ser allerede på 

deg som en slags kristenlivs-ekspert. Derfor lønner det seg om du holder 

heltehistoriene for deg selv. Del heller erfaringer hvor du har vært en 

vanlig dødelig som har strevd med troen, livet eller tjenesten. Huskereg-

elen del to er: «Bare hver tiende gang du deler en erfaring, kan det være 

en heltehistorie.»

c. Søren Kiergegaard
De f leste som har studert sosialt arbeid, pedagogikk eller noe innenfor 

helsevesenet, har vært borti minst ett sitat om sann hjelpekunst av den 

danske filosofen, Søren Kierkegaard. F.eks. en variant av dette:

Når man i sannhet skal lykkes med å føre et menneske til et bestemt 

sted, må man først og fremst passe på å finne ham der hvor han er og 

begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst.

Det mange coacher og psykologer og lærere ikke tenker på, er hvor disse 

sitatene egentlig er hentet fra. Det er nemlig et lite skrift hvor Kierke-

gaard i slutten av sitt forfatterskap rundt 1850 prøver å forklare sine 

lesere at alt han har skrevet, bygger på én total-tanke: det å bli kristen. 

Kierkegaards mål var å hjelpe folk til å ikke bare tilhøre kristenhe-

ten, men til å gjøre det store vågestykke å selv følge Jesus og selv bli en 

kristen. Kierkegaard sammenligner sitt forfatterskap med sann hjelpe-

kunst. Hans mest populære bøker ble ikke regnet som kristne bøker, 

men de hadde truffet en streng i folkedypet. Han fant altså folk der hvor 
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de var og begynte der. I tillegg ga han ut mange prekener og oppbyggeli-

ge skrifter. Disse kunne hjelpe med å føre folk til et bestemt sted, nemlig 

til å selv bli kristen. Kierkegaard skriver videre:

Når jeg skal hjelpe en annen, må jeg forstå mer enn den andre, men 

først og fremst det han forstår. Om jeg ikke gjør det, hjelper min mer-

forståelse svært lite.

Vil jeg allikevel gjøre min merforståelse gjeldende, så er det fordi 

jeg er så forfengelig og stolt at jeg mer enn å gavne ham, egentlig vil 

beundres av ham.

Men all sann hjelpekunst begynner med ydmykhet. Hjelperen må 

først ydmyke seg under den han vil hjelpe, og forstå: 

 – at det å hjelpe, ikke er å herske, men å tjene, 

 – at det å hjelpe, ikke er å være den herskesykeste, men den 

tålmodigste,

 – at det å hjelpe er villighet til å inntil videre finne seg i å ta feil og 

ikke forstå det den andre forstår.

I Ung baptist har vi noe av samme motiv som Kierkegaard. Vi ønsker 

at deltakerne skal føres mot større ref leksjon om sin tro, sitt liv og sin 

tjeneste og at de skal våge å gå nye, selvstendige steg i etterfølgelse av 

Jesus. Du, som er veileder, har større ref leksjon om tro, liv og tjeneste, og 

du har gått mange f lere egne steg sammen med Jesus. Dette gjør deg til 

en modnere kristen. Denne modenheten, eller merforståelsen, som Ki-

erkegaard kaller det, er helt nødvendig for å være en god veileder. Men 

den er likevel helt ubrukelig uten å først forstå deltakeren. Derfor, kon-

sentrer deg om å lære deltakeren å kjenne! Lykkes du med det, kan din 

modenhet bli til stor hjelp for deltakerens vekst som kristen.

(Sitatene er fornorsket og hentet fra «Synspunktet for min Forfatter-

virksomhed», Andet Afsnit, Capitel 1 A, §2.)

 

d. Hør etter
Skal du bli kjent med deltakeren og forstå deltakeren, så må du høre 

godt etter hva han eller hun sier. Det høres ut 

som den største selvfølgelighet, og det er det 

også. Likevel går mange i denne fella:

Jeg kan ikke høre hva du sier,

for jeg tror allerede jeg vet hva du skal si.

Noen snakker best i en sofa, noen 
på kafé, noen når de går tur, noen 
i kirken. Noen får ikke fram et pip 
uten kaffekopp i hånda.
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Uansett om du er en ryddig eller rotete person, så liker hjernen å ha gode 

systemer og oversikt over alt. Den tolker alle sanseinntrykk og får dem 

til å henge sammen og gi mening. Derfor, uten at vi trenger tenke over 

det, så har hjernen ofte gode forslag på hva den andre skal si, eller hva 

som menes, før alt er sagt. Men dette kan hjernen aldri vite. Derfor må 

veilederen øve seg på å la være å lytte til sin egen indre stemme, men 

heller høre ferdig det som blir sagt. Deretter går det an å prøve å forstå. 

Øv deg sammen med ektefelle, egne barn, kollegaer og andre som du er 

mye sammen med. Da kan du bli en veileder som virkelig hører etter hva 

deltakeren sier, istedenfor å høre etter dine egne antakelser.

e. Livredder
Veilederen er ingen livredder. Veilederen er ingen superhelt som skal 

ordne opp i livet til deltakeren. Hvis du selv får veiledning eller har en 

fortrolig samtalepartner, så føles det vanligvis tilstrekkelig at denne 

lytter og stiller spørsmål og kommer med en liten oppmuntring i ny og 

ne. Ferdige svar eller løsninger kommer uansett ikke til å passe eller 

fungere. Din vei og dine svar kan ingen andre finne for deg. Men når 

du er veilederen selv, blir alt snudd på hodet. Raskt forstår du hva den 

andre strever med, og kjapt er noen enkle svar klare til å serveres fra 

løsningsautomaten inni hodet ditt. Så gjelder det bare å dytte deltakeren 

i riktig retning, sånn at han eller hun liksom finner ut av det på egen 

hånd. Du vil jo bare det beste for deltakeren, og siden han eller hun ikke 

finner sine egne svar fort nok, så må du gi dem. Problemet er bare at da 

handler ikke veiledningen lenger om deltakeren, men om veilederen.

8. Bruk verktøy

Den beste måten å få spikeren i veggen på, er å slå med en hammer. Det 

går sikkert an å bruke en stekepanne i stedet, men måten det gjøres på, er 

ikke likegyldig. Det er en grunn for at det finnes et eget verktøy til å slå inn 

spiker, og det er heller ikke uten grunn at folk helst benytter stekepanna til 

andre ting enn hamring. Den beste måten å lede en veiledningssamtale på, 

er å bruke gode samtaleverktøy. Dette er måter å snakke sammen på som er 

spesialtilpasset denne typen samtaler.  

Det går an å si: «Hadde du det bra på påskeleir?» Så kommer det forhå-

pentligvis et høf lig «ja» tilbake før neste spørsmål må fyres løs: «Var det 

mye snø?» Men det er en grunn for at samtaleverktøyet, «Åpne spørsmål», 

finnes. Det virker rett og slett bedre å si: «Hvordan hadde du det på påske-

leir?» Da får deltakeren mulighet til å dele sine erfaringer og sette ord på 
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noe som er viktig for ham eller henne. Når fortellingen har vart et par 

minutter, kan veilederen for eksempel velge verktøyet, «Vis retning», og 

si: «Så spennende med de diskusjonene dere hadde om kveldene. Kan du 

fortelle mer om hva du lærte?»

I selve samtalen kan ikke veilederen sitte å tenke på hvilke samtale-

verktøy som passer best her og  nå. I samtalen må veilederen bare si det 

som faller mest naturlig der og da. Ved å tenke gjennom ulike samtaleverk-

tøy på forhånd og øve seg på disse i vanlige samtaler i dagliglivet, går det 

an å gjøre avtalte veiledningssamtaler mer målrettede. Det går an å hjelpe 

deltakeren til å bli mer ref lektert og å sette mer presise ord på sin tro, sitt 

liv og sin tjeneste.

Her er en liste med samtaleverktøy med korte forklaringer. Verktøyene 

kan ha andre navn og være inndelt på andre måter i andre sammenhenger. 

Hensikten her er å finne måter å snakke på som du kjenner igjen fra egen 

erfaring. Prøv å bli spesielt bevisst på dette i veiledningssamtalene. Verktøy 

som er ukjente eller vanskelige å skjønne, er ikke viktig å bry seg om.

a. Inntoning
• «Tune» deg inn på kanalen til den andre.

• Å være henvendt til den andre med hele deg.

• Vi gjør dette overfor små barn. Dette må også gjøres overfor ungdommer 

og voksne.

• Sett i dvale alt som surrer rundt i ditt eget hode.

• Lytt bak ordene.

b. Aktiv lytting
• Ikke svar fort! Ikke fortell om lignende ting du har opplevd selv, men 

lytt med hele din oppmerksomhet.

• Lytt til ord, kroppsspråk og ansiktsutrykk.

• Still spørsmål for å prøve å forstå den andres virkelighet. Det hjelper 

også ham eller henne til å se seg selv tydeligere.

• «Mener du at…?» «Har jeg forstått deg riktig når…?»

c. Åpne spørsmål
• Ja/nei-spørsmål er forbudt!

• Spørsmålene skal gi den andre mulighet for å snakke fritt, utforske seg 

selv og finne svar selv.

• «Hva skjedde…?» «Hva mener du…?» «Hvordan var det å…?» «Fortell 

meg…?»

• «Hva er det ved... som gjør at…?» (alternativ til hvorfor?)

De ti bud



Samtale - Ung baptist • 35

d. Samtale om samtalen
• Time out når samtalen henger seg opp eller går i feil retning.

• «Er det egentlig dette vi skal snakke om i dag?»

• «Vi har bare ti minutter igjen. Skal vi snakke mer om dette neste gang?»

• «Du virker uinteressert. Stemmer det. Skal vi heller snakke om noe 

annet?»

• Noen ganger kan det være lurt å stoppe opp for å ordne opp i praktiske 

ting: «Fryser du?» «Skal vi lukke vinduet» «Får du sola i øynene» «Kan-

skje vi heller setter oss der borte…?»

e. Perspektiver
• Deltakeren forteller om sin rolle som leder for en gruppe på søndagssko-

len. Der er det en gutt som heter Per som alltid lager mye bråk. En måte å 

snakke om dette på i veiledningssamtalen, er ved å bruke perspektiver. 

Hvordan ser dette ut fra ulike perspektiver? For eksempel:

• Konkrete grupper eller personer: De andre barna, de andre søndagssko-

lelærerne, Pers foreldre og de andre barnas foreldre

• Idéer og verdier: Fortellingen om Jesus og barna, menighetens visjon, 

deltakerens samvittighet

f. Retning
• Styr samtalen i en retning. Ikke la den f lyte i hytt og vær! Velg noe å 

fokusere på.

• Gjør det tydelig hvilken retning du styrer i.

• «I stad sa du at …, og da lurer jeg på…?»

• «Kan du forklare mer hvordan du tenker når du sier at …?»

g. Omformulering
• Bruk egne ord eller synonymer for å sjekke om du skjønner selve menin-

gen. Det gir også ofte den andre større forståelse.

• Ta tak i nøkkelord eller ord med spesiell tyngde eller betydning.

• Spør når du hører paradokser eller motsetninger.

h. Speiling
• Vis med ord, kroppsspråk og ansiktsuttrykk de følelsene du forstår at 

den andre formidler.

• Si fra om det virker for deg som om ord og kroppsspråk formidler følel-

ser som står i motsetning til hverandre.

• Speiling er å la den andre se sine følelser bli oppfattet og tatt imot av deg.
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9. Vær ærlig
Man skal naturligvis være ærlig uavhengig om man er veileder i Ung bap-

tist eller ikke. Likevel hjelper det å være bevisst på hvordan ærlighet kan 

praktiseres på ulike arenaer i livet. Her er en liten ærlighets-abc for veile-

dere i Ungt baptist:

a. Ærlig om deg selv
Du må være ærlig overfor deltakeren om deg selv. Du må gi deltakeren 

et sant bilde av deg! Som vi har sett, handler samtalene om deltakeren, 

ikke om deg, og du skal aldri dele noe personlig som ikke er offentlig 

kjent. Likevel danner deltakeren seg et bilde av deg. Din karakter, din 

daglige vandring med Gud, dine verdier, dine livsvalg, din egenref lek-

sjon – alt dette tyter ut. Sammen med rykter og fortellinger om deg og 

deltakerens egne observasjoner av hvordan du er i menigheten eller 

sammen med familien din, så får deltakeren et ganske detaljert bilde av 

hvem du er? Husk at du er et forbilde, du har deltakerens fortrolighet, du 

er en sterk påvirker. Deltakeren stiller seg åpen og sårbar overfor deg. 

Derfor må han eller hun møte et ekte menneske, ikke et falskt. Og derfor 

må du være ærlig om deg selv.

Å være ærlig om deg selv overfor deltakeren handler også om noe an-

net. Kort, men innviklet, kan det sies sånn: Du må gi deltakeren et sant 

bilde av ditt bilde av deltakeren! Det skaper trygghet for folk å vite hva 

andre synes om dem. Å gå rundt og lure eller gjette hva andre synes om 

dem, kan for mange føre til utrygghet. Ingen kan bli elsket av alle, men 

det er veldig  greit å vite hvor man har folk. Deltakeren må vite hvor 

han eller hun har deg: Hva synes du om deltakeren? Hvordan trives du 

sammen med deltakeren? Hvordan oppfater du deltakerens rolle som 

leder? Hva er det egentlig du ser når du ser denne unge disippelen av 

Jesus? Dette handler faktisk ikke om deltakeren, det handler om deg, om 

ditt bilde av deltakeren. Hvis deltakeren skal trives og vokse i samtale 

med deg, må han eller hun være trygg. Det er bare mulig når du viser 

ditt sanne bilde av vedkommende, ikke et falskt. Det betyr ikke at du til 

enhver tid må si alt du tenker om deltakeren. Du har nok vett og takt og 

tone til å velge hva som passer når. Bare ikke la din egentlige oppfatning 

bli en hemmelighet som lever sitt eget liv i glemte avkroker av ditt sinn. 

Derfor må du være helt ærlig overfor deltakeren.
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b. Ærlig imot deg selv
Du må aldri innbille deg selv at det er fint å være veileder hvis det er 

fælt. Veiledere i Ung baptist drives av idealisme – av ønsket om å bi-

dra til en yngre kristens vekst i tro, liv og tjeneste. Det finnes knapt et 

mer høyverdig formål her på Jorden. Veiledere er vant til å bruke tid, 

krefter og engasjement på frivillig arbeid – barne- og ungdomsarbeid, 

menighetsarbeid. De vet inderlig vel at dette ikke alltid glir lett, føles 

godt eller lykkes fort. Det gjorde det ikke for Jesus eller Paulus heller. Så 

å ikke gi opp, ikke slutte, ikke trekke seg tilbake – det er en helt vanlig 

kristen dyd som menigheten er avhengig av. Ung baptist ønsker natur-

ligvis mange stabile veiledere, men noen ganger er det best å endre eller 

avslutte tjenesten. Når er det? For å avgjøre dette, må du ha oversikt over 

hva veiledningsrelasjonen og selve veilederrollen gjør med deg. Er det 

gøy eller stress? Føles det godt eller dårlig? Blir du fylt opp av energi, 

eller tappet? Er det plass eller fullt i kalenderen? For å svare på disse 

spørsmålene, må du må overfor deg selv sette ord på hvordan veileder-

rollen fungerer. Du må være helt ærlig imot deg selv.

Å være ærlig imot deg selv handler ikke bare om din rolle, men også 

om hvordan selve veiledningen lykkes. Får du inntrykk av at deltakeren 

har utbytte av veiledningen? Har dere funnet tid og sted som fungerer 

godt? Snakker dere om både tro, liv og tjeneste? Når du overfor deg selv 

setter ord på hvordan veiledningen lykkes eller mislykkes, så hjelper 

det deg å avgjøre om noe må endres eller om veiledningsrelasjonen bør 

avsluttes. Derfor må du være helt ærlig imot deg selv.

c. Ærlig av hensyn til deg selv
Om du synes noe i veiledningen må endres, eller om du vurderer å slutte 

som veileder, må du si fra. Sammen med ansvarlig for veiledning i Ung 

baptist kan du finne ut hva som er neste steg. Det viktigste redskapet 

Gud bruker for avtalte og målrettede samtaler om tro, liv og tjeneste er 

veiledere. Veilederne må vi ta godt vare på. Du må ta godt vare på deg. 

Derfor må du være ærlig av hensyn til deg selv.

Hvis deltakeren stadig kommer for seint eller avlyser avtalte samta-

ler eller er uforberedt, bør du si tydelig fra at du har høyere forventnin-

ger. Fortsetter dette likevel, bør du si fra til Ung baptist. 

Synes du at selve opplegget ikke er så bra, må du si fra. Er det for snaut 

å snakke om utfordringene i Basic når deltakeren ikke husker noen ting 

fra undervisningen? Er samtalearket i Emmausveien rotete eller kjede-

lig? Mangler skikkelig informasjon om innholdet i Ungt lederskap-hel-



38

gene samtidig som veiledningsgrunnlaget er for spinkelt eller fraværen-

de? Ung baptist vil svært gjerne høre dine meninger. Jo bedre opplegget 

blir tilrettelagt for deg, desto bedre trives du som veileder, og desto bed-

re ledertrening får deltakeren.

Er du frustrert eller irritert, lei eller motløs, så si fra til Ung baptist. 

Kanskje får du en oppmuntring tilbake. Kanskje får du et tips som du 

vil teste ut under neste samtale. Kanskje blir din stemme hørt når le-

dertreningsprogrammet forbedres i neste omgang. Kanskje får du hjelp 

til å avslutte veiledertjenesten på en god og ryddig måte. Vær ærlig av 

hensyn til deg selv.

10. Tro på deg selv

En veileder i et av Ung baptist sine ledertreningsprogrammer tror naturlig-

vis mer på Gud enn på seg selv. Å tro på seg selv er kanskje den største form 

for blasfemi. Å leve et kristenliv, handler om å prøve å følge Jesus mer enn 

sine egne innfall. Likevel, troen på Gud er også en tro på at Gud bruker sine 

redskaper for å bre sitt rike blant mennesker. Og ett av disse redskapene er 

deg. Derfor er å tro på seg selv som veileder egentlig  bare et bi-produkt av 

å tro på Gud. 

a. Tro at din rolle er gudgitt
Det er ikke lett å skjelne mellom Guds ledelse og egne idéer eller andre 

menneskers ledelse. Ble du veileder fordi noen overtalte deg, fordi du 

hadde lyst eller fordi Gud ville det? Kanskje 

brukte Gud en persons overtalelseskunster 

for å få deg med? Kanskje trigget Gud din 

lyst til denne formen for tjeneste? Det er lett 

å spekulere seg halvt i hjel om det vi gjør er 

på oppdrag fra Gud eller mer tilfeldig. Her er 

noen grunner for å mistenke at din rolle som 

veileder i Ung baptist er gudgitt:

• Målrettede samtaler om tro, liv og tjeneste 

er en effektiv måte å bidra til åndelig vekst. 

Dette gjøres altfor lite i de f leste menig-

heter. Behovet for f lere voksne som tar seg bryet med å lytte til yngre 

kristne søsken er svært stort.

• Deltakeren har bedt til Gud om hjelp til å finne en god veileder.

• Vanligvis er det deltakeren som velger eller foreslår en veileder. Hvis 

deltakeren har valgt deg, bygger det på tillit som du har opparbeidet 

Å leve et kristenliv, handler om 
å prøve å følge Jesus mer enn 
sine egne innfall. Likevel, troen 
på Gud er også en tro på at Gud 
bruker sine redskaper for å bre 
sitt rike blant mennesker. Og ett 
av disse redskapene er deg.

De ti bud
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deg. Tilliten kommer ikke uten grunn. Det er grunn til å tro at delta-

keren allerede har fått glimt av Gud gjennom deg.

• Om Ung baptist eller en pastor eller en annen har foreslått deg, så 

bygger også dette forslaget på bønn og tillit til deg.

b. Tro på din kompetanse
Enhver som har lest gjennom hele dette heftet, kan miste motet full-

stending. Med «tusen» tips og krav og regler for hvordan veiledningen 

skal gjennomføres best mulig, er det lett å tenke: «Dette kan jeg ikke 

huske, og dette kan jeg ikke klare.» Men hen-

sikten med å lese alt dette, er å bli minnet på 

alt du vet og alt du kan fra før. Konsentrer deg 

om det, tenk på det, øv på det. Du  ville aldri 

kommet dit du er i livet – på jobben, i familien, 

i menigheten – uten stor kompetanse i å se og 

lytte til andre mennesker.

Du er naturligvis ikke kompetent på delta-

kerens liv, hva han eller hun bør velge eller 

hva som er neste skritt i hans eller hennes liv som disippel og leder. Det-

te vet du absolutt ingenting om. Men du er kompetent til å se deltakeren 

og skape et rom hvor Den hellige ånd leder deltakeren videre. Du skal 

ikke gå inn i en spesiell veilederrolle, eller leke psykolog eller Gud – du 

skal bare snakke med deltakeren din sånn som det faller naturlig.

Det er fort gjort å tenke at noen andre ganske sikkert ville gjort vei-

ledertjenesten for akkurat din deltaker bedre, men det er jammen ikke 

sikkert. Ut fra erfaringen med veiledningssamtaler som del av leder-

trening de siste årene, har Ung baptist funnet hva som kjennetegner de 

beste veilederne. Det handler ikke om å være supermennesker. De beste 

veilederne kjennetegnes av at de:

• har eller tar nok tid til å lage avtaler og gjennomføre samtalene – og 

de gir nok oppmerksomhet til at deltakeren blir skikkelig sett. Det er 

lite hjelp i superveiledere som ikke har tid.

• anerkjenner at det tar lang tid og krever mye hjelp når en ung kristen 

skal vokse inn i tjenesten som Gud har for ham eller henne. Det er lite 

hjelp i å være supermoden og superklok for den som glemmer hvor 

lang tid det tok å komme dit – og at enhvers vei er helt unik.

• synes det er spennende å reise på oppdagelsesreise i en annens tro, 

liv og tjeneste. Her gleder de seg over å lære nye ting om både Gud og 

Det er fort gjort å tenke at noen 
andre ganske sikkert ville gjort 
veiledertjenesten for akkurat 
din deltaker bedre, men det er 
jammen ikke sikkert.
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mennesker, og de lar seg aldri vippe av pinnen når de blir overrasket 

underveis. Det er lite hjelp i allvitende veiledere som blir satt ut når 

de ikke forstår seg på deltakeren, for det gjør ofte ikke deltakeren selv 

heller – bare Gud.

• gidder å lese dette ressursheftet og prøver å følge regler for grenser og 

taushetsplikt og holder avtaler og er til å stole på. Det er lite hjelp i å 

være verdens mest spennende eller åndelige person om veiledningen 

bare blir rot.

• deltar aktivt i et menighetsfellesskap og klarer å ref lektere over sine 

egne seirer og nederlag som disipler av Jesus. Det er lite hjelp i super-

veiledere som ikke selv har gått dit veien leder.

c. Tro på Den hellige ånds gjerninger
Inspirert av fortellingen i Lukas 24 om Emmausvandrerne, har vi grunn 

til å tro at Jesus åpenbarer seg i veiledningssamtaler. Les «Hva da?» i 

starten av dette heftet og se hvordan det hendte den gangen. På hvilken 

måte Jesus kommer nær og skaper forandring i din deltakers tro, liv og 

tjeneste, kan ingen vite på forhånd, men når du legger til rette for det, og 

er litt tålmodig, vil du se det skje.

Å sette av tid og energi til veiledningssamtalene, å forberede seg, å be 

for deltakeren – det er en troshandling. Det er en handling i tro på at ditt 

lille bidrag åpner opp for Den hellige ånds store bidrag. Å gå små steg i 

tro på at din veilederrolle har noen hensikt, er å overgi deg til troen på 

at Den hellige ånd vil gjøre mektige gjerninger. 

De ti bud
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De f leste veilederne i Ung baptist har erfaring med former for veiledning 

fra andre sammenhenger, for eksempel på jobben. Både erfaringen med å 

gi og ta imot veiledning er en stor ressurs for veiledertjenesten i Ung bap-

tist. Her nevnes kort åtte ulike historiske røtter for veiledning, inndelt to 

og to i fire tradisjoner. Veiledning i Ung baptist står ikke direkte i noen av 

disse tradisjonene, men vi kan ta lærdom av alle sammen. Derfor er hver 

rot forbundet med et ønske om hvordan denne kan påvirke veiledning i 

Ung baptist.

Antikke tradisjoner – mentor og filosofer

To av de historiske røttene kommer fra antikk, gresk kultur: historien om 

Mentor og filosofenes kritiske spørsmål. Mentor er en mann i det store, 

greske eposet, Odysseen. Han fikk i oppdrag av Odyssevs å ta seg av opp-

dragelsen av hans sønn da Odyssevs dro bort i krigen. Han var borte i tjue 

år, og før han kom tilbake, måtte sønnen ta sin fars plass og lederskap i en 

krise. Særlig tolkninger og gjenfortellinger av Odysseen i Vest-Europa på 

1600-tallet ga et bilde av Mentor som en klok og vis, voksen mann som over-

fører sin kunnskap til en ung mann ved å være hans venn og lærer. Mentor 

betyr sånn cirka «en mann som tenker». 

I Ung baptist ønsker vi også veiledere som er ref lektert rundt sitt eget liv 

og sin egen tjeneste, som har erfaring, og som er villige til å gi av seg selv 

for at yngre ledere skal modnes.

De greske filosofene lærte gjerne bort livsvisdom ved å stille kritiske el-

ler tilsynelatende dumme spørsmål og utfordre sine studenter til praktisk 

tenkning. Utgangspunktet var at ingen hadde skjønt alt, alle trengte å lære 

mer og få dypere innsikt, både filosofen og studenten. Denne innstillingen 

førte ikke til livsfjern prat. De greske filosofene fant opp demokrati, gav 

oss måter å tenke på som hjalp teologer til å formulere treenighetslæren 

og troen på at Jesus er både Gud og menneske samtidig, og de kom opp med 

idéer om alt fra naturvitenskap til teknikk og talekunst som fortsatt har 

stor betydning for oss i dag. 

I Ung baptist ønsker vi ydmyke veiledere som søker en leken dialog uten 

forutinntatte meninger, fulle av nysgjerrighet på Guds veier og med åpen-

het for at begge parter kan og må lære i møte med hverandre.

Samtaletradisjoner – tips fra gamledager
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Lærlingetradisjoner – håndverkslaug og disipler

I middelalderens håndverkslaug ble en svenn (lærling) lært opp av en mes-

ter til sitt håndverk, men den gang var ikke jobben bare én del av livet, den 

var bestemmende for hele tilværelsen. Den som lærte et håndverk, lærte 

også en livsstil, verdier og sosiale normer. Denne robuste formen for opp-

læring gjorde at middelalderens håndverkere klarte å stadig forbedre sine 

ferdigheter for samfunnets beste på tross av krig, fattigdom og pest. 

I Ung baptist ønsker vi en veiledningsrelasjon som tar på alvor at livsstil 

og verdier er sentralt i kristent ledelses-håndverk. Veilederen er ikke en 

mester som skal kopieres, men en erfaren disippel, med seirer og neder-

lag, som det går an å lære noe av.

Mester-svenn-relasjonen ligner på forholdet mellom Jesus og disiplene. På 

nynorsk heter disippel «læresvein». En svein eller svenn er et annet ord for 

lærling. En disippel er en lærling. Jesus gjorde som filosofene: rokket ved 

etablerte sannheter med provoserende lignelser og uhørte spørsmål, men 

viktigst var at han levde sammen med disiplene sine. Slik formet han Guds 

rikes verdier og levesett i dem med seg selv som modell. Selv kalte ikke 

Jesus noen for sine disipler, kan kalte dem venner eller brødre. Det var den-

ne rike og omfattende relasjonen, bygget over f lere år, som gjorde de tolv i 

stand til å ta lederskap når Jesus ikke var der lenger. 

I Ung baptist ønsker vi en veiledningsrelasjon hvor det kan bli naturlig 

å dele liv med hverandre. Dette skjer i veiledningssamtalene. Det kan 

være en styrke å ha en relasjon utover avtalte samtaler, men dette må 

hvert veiledningspar finne ut av på egen hånd, alt etter hva som er na-

turlig. Husk at veilederen ikke er Jesus som har fått en disippel — begge 

er disipler som følger Jesus.

Kristne samtaletradisjoner – sjelesorg og åndelig 
veiledning

Andre røtter har større begrensninger i forholdet mellom veileder og den 

som veiledes. Ett eksempel er kirkens to tusen år gamle sjelesorgtradisjon, 

ett annet er det som ofte kalles åndelig veiledning. I begge er samtalen sen-

trum, og begge henger sammen med menighetsliv og personlig liv med Gud, 

men likevel er det først og fremst i selve samtalen det skjer, og sjelesørgeren 
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eller veilederen behøver ikke ha en relasjon til den de snakker med utover 

selve samtalen. 

Svært forenklet kan vi si at sjelesorg er bearbeidelse av levd liv i et evig 

perspektiv. Dette tilbys i alle kirker, og for eksempel pastorer har utdan-

nelse til slike samtaler. Sjelesorgen handler mer om hvem vi er som Guds 

barn i en syndig verden, og mindre om tjenesten for ham. Det er helt vanlig 

at sjelesorgsamtaler kommer inn på temaer som er naturlig i veilednings-

samtaler, og motsatt. Likevel er det ryddig å holde disse fra hverandre. 

I Ung baptist ønsker vi veiledningssamtaler som tar på alvor at delta-

keren er et helt menneske. For at sjelesørgiske behov skal bli skikkelig 

ivaretatt, henvises disse til andre samtaler, fortrinnsvis med en annen 

person enn veilederen.

Særlig retreatsteder tilbyr åndelig veiledning, og samtalen dreier seg mye 

om bønneliv og erfaringer av Gud. Så lenge kristne har snakket sammen 

om sine åndelige vaner og erfaringer, har det blitt bedrevet åndelig veiled-

ning. Retreatstedene er ofte inspirert av tradisjonen etter Ignatius Loyola 

fra 1500-tallet. 

I Ung baptist ønsker vi veiledningssamtaler som tar på alvor at deltake-

ren er et åndelig menneske. Derfor er bønneliv, åndelige vaner og erfa-

ringer av Gud naturlige temaer å snakke om uansett om det er dagens 

tema eller ikke.

Verdslige samtaletradisjoner – coaching og faglig 
veiledning

En annen samtaletradisjon ble utviklet innen idretten og har fra syttital-

let spredt seg til mange områder av samfunnslivet, også kirken, nemlig co-

aching. Det er helt utrolig mange ting som kalles coaching, og det finnes 

utallige kurs for å utvikle en «coachende væremåte eller tankesett» og få 

«coaching som en kommunikasjonsplattform». Noen fellestrekk finnes li-

kevel: Coaching er målrettede samtaler som ser framover og helst holder 

seg til ett område av livet hvor ferdighetene skal forbedres. Typiske meto-

der er mentale bilder – å se for seg det man skal klare å gjøre – og feedback 

– klar beskjed om hva man har gjort bra og dårlig og hvordan det kan for-

bedres. Svært mange idrettsfolk og næringslivsledere vil si at ulike former 

for coaching har hjulpet dem til der de er i dag. 
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I Ung baptist ønsker vi veiledningssamtaler med rom for coachingens 

trøkk på å «få ut det beste» og å forbedre seg. Feedback kan brukes hvis 

veilederen har noe å gi tilbakemeldinger på. Mentale bilder eller vi-

sjoner er også gode temaer, så lenge neste, konkrete steg på veien ikke 

glemmes.

De siste femti årene har former for veiledning blitt lagt stor vekt på i pe-

dagogikken. Altså, når noen skal lære seg et fag, et yrke eller en profesjon 

som krever både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter, da behøves 

veiledning. Dette kalles gjerne faglig veiledning eller yrkesveiledning. 

Den måten å gjøre dette på som har vært mest toneangivende i Norden, er 

handlings- og ref leksjonsmodellen eller ref leksjon over praksis. Alle skal 

bli «ref lekterte praktikere». I én-til-én-veiledning, eller i grupper, forteller 

den som blir veiledet om en praktisk erfaring, god eller dårlig. Gjennom 

veileders spørsmål og innspill knytter den veiledede sin erfaring til egen 

kunnskap og egne verdier og forstår mer av hvorfor det gikk som det gikk 

og hva som eventuelt kan gjøres annerledes neste gang. Vedkommende har 

lært noe ved å tenke over en erfaring. 

I de f leste yrker hvor det arbeides med mennesker er det påbudt med 

veiledning for at den enkelte arbeider skal modnes og bli bedre rustet til å 

betjene alle slags folk. I Det norske baptistsamfunn finnes det veilednings-

grupper for pastorer. De møtes ett døgn fire ganger i året. Det er forskjellen 

på å være ensom i tjenesten og å ha noen som lytter og forstår og hjelper til 

å se livet, tjenesten og menigheten med friske øyne. 

I Ung baptist ønsker vi veiledningssamtaler som i stor grad handler om 

å sette ord på erfaringer som leder i kristent barne- og ungdomsarbeid 

og å utforske hvordan nye erfaringer kan bli enda bedre.

Samtaletradisjoner – tips fra gamledager
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Det er ganske lett å sitte sammen over en kopp kaffe og redde verden. I 

lunsjpausen med kolleger, på kafé med venner eller på besøk hos familie – 

mens vi sitter der og prater sammen, er det ikke ende på hvor kloke vi er. Vi 

har skjønt absolutt alt i hele verden og har enkle løsninger på hvordan den 

kunne reddes. Litt leit at det bare blir med snakket.

Den treenige Gud satt i himmelen og drakk tre kopper kaffe: én til 

Gud Fader, én til Gud Sønn og én til Gud Ånd. Mens de satt der og pratet 

sammen i sin uendelige klokskap, utbrøt plutselig to av dem: «Gjør det, gjør 

det, gjennomfør det!» «Greit, men da hjelper dere meg, ikke sant?» sa den 

tredje. «Klart det, er det noen som alltid henger sammen og hjelper hver-

andre, så er det vi.» svarte de smilende. Den tredje nikket alvorlig, tok den 

siste slurken, satte koppen fra seg, så de andre dypt inn i øynene, trakk 

pusten dypt og … ble lagt skrikende i en krybbe i Betlehem.

Det er ganske lett å sitte sammen over en kopp kaffe og redde verden. 

Veilederen bare sitter der, fikler litt med koppen sin, stiller interesserte 

spørsmål og hygger seg i godt selskap. Deltakeren holder koppen opp til ne-

sen, trekker inn duften og opplever en underlig enhet med det himmelske 

kaffeselskapet som forandret alt – kloke tanker tenkes, dypt fellesskap er-

fares, Den hellige ånds nærhet kjennes. I et glimt ser deltakeren sitt neste 

steg i etterfølgelse av Jesus. En stemme dypt i hjertet, hvor den enn har sitt 

opphav fra, roper høyere og høyere: «Gjør det, gjør det, gjennomfør det!» 

Veiledningssamtalen tar slutt, og det blir garantert, garantert ikke bare 

med snakket.

Å redde verden over en kopp kaffe




