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VERDIDOKUMENT FOR FAMILIESENTERET I BERGEN
1

FORMÅL

Formålet til Familiesenteret er å være et ressurssenter for menigheter, familier
og enkeltpersoner, med fokus på relasjoner.
2

GRUNNLAG

Familiesenteret bygger sin virksomhet på den kristne tro, slik den er uttrykt i
Bibelen. Vi tror at Guds vilje for oss er god og at Hans Ord derfor gir den beste
veiledning for liv, ekteskap og relasjoner.
Vi tror at alle mennesker og relasjoner kan helbredes og fornyes gjennom å
erfare tilgivelse og Guds kjærlighet.
3

VISJON
o Familiesenterets visjon er å bidra til å bygge, styrke og støtte ekteskapet

og familien.
o Vi føler et spesielt kall til å støtte troens folk (Gal 6,10), og vi ønsker å se
at kristne ekteskap og familier skal bli stabile, trygge og livskraftige.
o Vi ser også på tjenesten vår som et diakonalt arbeid, ved at
Familiesenteret er åpent for alle henvendelser.
o Senteret skal være tverrkirkelig og en ressurs for menighetene i Bergen
og omegn.
4

VERDIER

4.1 Forbilde
Medarbeiderne må være bevisst at de gjennom veiledning, terapi og
undervisning kan ha stor påvirkning på mennesker i en sårbar situasjon. Det
forventes at de ansatte er ekte, ærlige og åpne i sin livsførsel, og at de er
forbilder med sine liv.
4.2 Holdning til klientene
Alle mennesker er skapt i Guds bilde og har derfor det samme menneskeverd.
Klientene må respekteres ut fra dette, uavhengig av personlige forutsetninger,
tro, holdninger og etnisk, kulturell og sosial bakgrunn.
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Senteret vil være åpen med sitt kristne verdigrunnlag og møte alle som
kommer til oss, med varme, omsorg og respekt.
Dersom det er saker en medarbeider ikke har kompetanse for å håndtere, eller
av samvittighetsgrunner ikke ønsker å føre, skal han/hun gi beskjed om dette
på en respektfull og ydmyk måte.
Dersom klienter ønsker bibelsk veiledning og forbønn, vil dette være en del av
tilbudet.
4.3 Verdibasert veiledning
Veiledningen skal være basert på Guds Ord og de verdier og prinsipper som
samsvarer med det. Dette vil bl.a. innebære følgende:
- Gud er skaper og livets herre. Menneskelivet er derfor ukrenkelig fra
unnfangelse til naturlig død. Senteret vil derfor ikke anbefale eller støtte
svangerskapsavbrudd i form av abort.
- Det livslange, monogame ekteskap mellom mann og kvinne anses som
rammen for det seksuelle samliv.
- Tilgivelse og forsoning vil være sentralt
5

TAUSHETSPLIKT

Taushetsplikt er en grunnleggende verdi for Familiesenteret. Enhver som
utfører arbeid eller tjeneste for familiesenteret har taushetsplikt i samsvar med
helsepersonelloven §§ 21 og 23 med mindre noe annet fremgår av loven her.
(Se Lov om familievernkontorer).
HENVISNINGER
Lov om familievernkontorer – om taushetsplikt
Familiesenterets vedtekter

