
Referat fra jentesamling/ kvinnesamling på BLINK lørdag 7.juli 2012 

Arrangør: Baptistkvinnene 

Denne samlinga er et prøveprosjekt for å se om den vekker interesse for kvinnene på BLINK. 

Styret var spente på responsen, men det viste seg at mange kvinner var interessert og kom 

for å høre på og delta. Vi registrerte 64 jenter i alle aldre og det er flott. 

Ruth Bråtveit leder samlinga og ønsker velkommen. Hun sier at det er mange ting i 

samfunnet som kristne må ta tak i, og derfor er ”Speaker’s corner” viktig. Der kan kvinner 

snakke om ting som ligger dem på hjertet. Vi ønsker kristne som er opptatt av klima, miljø, 

menneskeverd osv. 

”Befruktning” – et hjertesukk som kan befrukte andre til å ta tak i viktige saker. 

Grete Norum Spolen hadde hovedinnlegget med tema: ”Gi det videre”. 

Jenter er god på å gi videre, for eksempel kakeoppskrifter, strikkeoppskrifter, kjerringråd, 

men det tok lang tid før jenter fikk gi Jesus videre, for det gjorde menn! Jenter fikk gi videre 

til barn. Mange har gitt videre til Grete, og nå får hun gi videre. Det er trosopplæring i 

barnekor, for sangene er en andakt i seg selv. Det viktigste med trosopplæring i hjemmet er 

å utruste kristne foreldre til å gi troen videre til barna. Det handler om å leve ut troen i det vi 

gjør, for det vi gjør er viktigere enn det vi sier. Vi må la Jesus skinne gjennom oss. Jesus 

bruker barn til det de er nå. Vi må ha respekt for barns religiøse erfaringer. Ordspr.22:6 er en 

bibelsk befaling. Vi må forklare ungene veien i hvert veikryss. Hva har våre barn ”i kofferten” 

når de flytter hjemmefra? 

5.Mosebok: ”Du skal elske Herren din Gud…” Verden er stor og skremmende. Ingen foreldre 

kan være kristne på vegne av sine barn. Vi kan bare gjøre vårt beste og gi videre. Alle må 

være ansvarlig for sine valg. 

2.Timoteus. For unger er troen ofte knyttet til junioren, søndagsskolen, kirka. Derfor er det 

viktig at hjem og menighet samarbeider. 

Hvordan drive trosopplæring i hjemmet? Det finnes ingen fasit. Det er viktig å gi det videre 

til samme generasjon, men det er ikke fort gjort! 

Gir vi det videre? Det får konsekvenser for evigheten! Bønn. 

Etter Gretes innlegg var det kaffe og fruktpause, og praten gikk livlig i pausen. Det var tydelig 

at denne samlinga ble satt pris på av de som var til stede og at temaet var viktig og relevant. 

Etter pausen oppfordret Ruth jentene til å gripe mikrofonen, og responsen lot ikke vente på 

seg. Mange hadde ordet og snakket om vidt forskjellige ting som for eksempel besteforeldre 

og kjærlighet til barnebarn, fortelle og lære dem om Jesus istedenfor å kjøpe gaver; mødres 



følelse av mislykkethet når ungene velger bort kirka; vårt forhold til alkohol; oppfordring til å 

bidra i lokalsamfunnet, både politisk og sosialt, vise engasjement utenfor kirkeveggene; se 

på barn med anerkjennelse, likeverd og respekt, synliggjøre bønnesvar; familiebønn med 

ungdommene i huset; anerkjennelse til mødre for deres innsats for barna, vi kan ikke velge 

for våre barn, men vi har sådd noe. Vi skal oppmuntre hverandre til gode gjerninger, og Gud 

vil la det vokse. Begeistring for fotball sammenlignet med begeistring for Jesus; fosterbarn; 

hvordan menigheten kan være til hjelp for alenemødre. 

Det var veldig givende og interessant å høre alle innleggene fra engasjerte jenter som 

brenner for noe, og alle var enige om at denne jentesamlinga på BLINK er et tiltak som må bli 

en tradisjon. 

”Be uavlatelig, så får vi svar i Hans tid”. 

Turid Nedland takket Ruth for tiltaket med denne samlinga. Ruth oppfordret oss til å være 

spisse plogspisser og avsluttet med bønn. 
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