
Sjelesorg og veiledning i Misjonssalen 
 

Retningslinjer for ansatte og frivillige ledere i Misjonssalen Sandnes ved 

samtaler/ sjelesorg med en av det motsatte kjønn 
 

Om sjelesorg og veiledningssamtaler 

Misjonssalen ønsker å legge til rette for at både ansatte og frivillige kan utøve samtaler 

innenfor sjelesorg og veiledning. Vi kan alle oppleve sorg, kriser og eksistensielle spørsmål hvor 

en kan ha nytte av samtaler med en frivillig eller ansatt. Dette er en viktig del av vårt oppdrag 

som kristent fellesskap, og vi ønsker at det skal være mulig å få hjelp utover den vanlige 

omsorgsfulle samtalen mellom kristne søsken.  

Sjelesorg kan defineres som “samtale, veiledning og rådgivning” eller “hjelp til å komme i et 

godt og rett forhold til Gud, medmennesker, seg selv og skaperverket” (Gunnar Elstad). 

Det er naturlig å tenke at både ansatte og frivillige kan utføre en slik samtaletjeneste.  

De som skal gjennomføre sjelesorgssamtale vil være personer godkjent av forsamlingsleder. 

Disse vil få undervisning om viktige faglige og praktiske tema knyttet til sjelesorg.  

Om retningslinjer og gode rutiner 

I en slik samtaletjeneste er det viktig å ha gode rutiner og kunnskap om sjelesorg, slik at man 

kan hjelpe vedkommende som ønsker samtale. Misjonssalen ser det som viktig å legge til rette 

for at relasjonen ikke skal skape usunne bindinger eller at maktmisbruk utøves.  

Norsk Luthersk Misjonssamband har retningslinjer for hvordan man går fram om noen skulle 

oppleve krenkelser fra en ansatt, samt hvilke prosedyrer som gjelder hvis en ansatt får anklager 

rettet mot seg. («Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser». NLM, NMS, IMF, Normisjon fra 

2009). Like viktig som hvordan man håndterer dette er hvordan man legger til rette for at 

krenkelser ikke skal skje.  

Misjonssalens egne retningslinjer for ansatte og frivillige er derfor en konkretisering av hvordan 

vi ved samtaler bør omgås hverandre, ikke minst når samtalen er mellom to av det motsatte 

kjønn. Retningslinjene gjelder når samtalen er mellom personer av ulikt kjønn og disse to er 

alene i et rom.  

 

Retningslinjer for samtaler innen sjelesorg og veiledning i Misjonssalen:  

1. I HJEM: 

Sjelesorg- og veiledningssamtaler skal ikke foregå hjemme hos den som mottar 

sjelesorg/veiledning, med mindre vedkommende har en slik helse at det er vanskelig å 

forlate huset. I så fall skal en annen person i menighetens diakonigruppe informeres om 

at en slik samtale vil bli gjennomført. 

 

2. I MENIGHETSLOKALET: 

Sjelesorg- og veiledningssamtaler kan holdes på et kontor eller i et «offentlig rom» 

(møterom, café m.m.). Holdes samtalen i et lukket rom, skal samtalen være synlig ut til 

gangen og ikke holdes på et rom uten innsikt. Dører skal aldri låses under en samtale. 

Samtaler bør legges til en tid der det er forventet at det er andre folk i bygget. 
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