
 

             

    

Gjennom 15 år har MorFarBarn bl.a. fokusert på: 
• Temamøter og seminarer over hele landet, 
• Lobbyvirksomhet overfor lokale og nasjonale politikere, 
• Deltakelse i debatter og intervjuer på TV og i radio, 
• Innlegg i aviser og blader, 
• Nettsidene www.MorFarBarn.no og www.Samlivsbanken.no,  
• Ekteskapsmarsjen med 5.000 deltakere i Oslo i april 2008, 
• Høringsuttalelser til diverse lovforslag, 
• Koordinering av dokumentet Ekteskapserklæring,  
  som 36 norske kirkesamfunn og organisasjoner står bak.

Takk! 
Arbeidet vårt har vært spennende, utfordrende og topp meningsfylt. 
Vi har møtt mye motstand, men også svært mye støtte i form av 
gaver, forbønn og oppmuntringer. Takk til alle dere som står  
sammen med oss!

15-årsjubileet er en viktig milepæl, men på ingen måte noen ende-
stasjon. Vi opplever at MorFarBarn fortsatt har en viktig rolle å spille, 
både i samfunnet og i kristen-Norge. Ledelsen i MorFarBarn har 
derfor høy motivasjon for videre innsats i årene som ligger foran.  

Bibelinspirasjon 
Flere bibelvers har betydd mye for oss som står i ledelsen av  
MorFarBarn. Vi vil gjerne dele noen av dem med dere: 

”Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden  
som gir kraft, kjærlighet og visdom.” 2 Timoteus’ brev 1,7

”Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler.  
Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.”  
Johannes-evangeliet 8,31-32

”Vær våkne, stå fast i troen, vær modige og sterke!  
La alt dere gjør, skje i kjærlighet.” 1 Korinterbrev 16,13-14.

I disse krevende korona-tider håper vi at disse bibelske sannhetene 
kan gi oppmuntring og perspektiver som vi alle trenger å bli minnet 
om. Må Gud velsigne deg og dine! 

En viktig ressurs i tiden som kommer 
Hvis du har tid og overskudd i dagene framover, vil vi anbefale deg  
å bli godt kjent med ressursene på www.Samlivsbanken.no. Dette 
er et nettsted som vi i MorFarBarn har brukt mye tid og krefter på å 
utvikle. Det inneholder masse nyttig stoff for selvstudium, samtaler  
og undervisning. Nedenfor finner du noen stikkord om innholdet.
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MorFarBarn ble etablert våren 2005.

Fra første dag har formålet til MorFarBarn vært å informere, argumentere, undervise og forsvare,  
og å være en tydelig, saklig og vennlig stemme i samfunn og kirke angående følgende sannheter:

1. Ekteskapet er pr. definisjon en institusjon for mann og kvinne.  
2. Mor-far-barn-relasjonen er unik og står i en særstilling. 

3. Barn har en naturgitt og gudgitt rett til sine egne foreldre. Verken mor eller far er overflødig.

Vårt hovedbudskap er ofte blitt sammenfattet i disse 3 B’ene: Biologien, barneperspektivet og Bibelen.

  

 

MorFarBarn 
fyller 15 år

Tilbakeblikk og framtidsplaner

www.Samlivsbanken.no
www.Samlivsbanken.no er en kristen ressursbank fra Stiftelsen MorFarBarn om:

 Kjønn og seksualitet  •  Pride-ideologi og Bibelen  •  Ekteskapet = mann + kvinne  •  Barns rett til mor og far  •  Og mye mer ...  

• 80 ferdige PowerPoint-lysbilder m/ lederveiledning.
• Video-undervisning  •  Samtaleopplegg til grupper.
• Korte innslag til møter og gudstjenester + mye mer!

• Ekteskapserklæringen på bokmål, nynorsk og engelsk.
• Linker til artikler, filmer, livshistorier, diverse ressurser. 
• Samlivsbanken.no gir kunnskap og argumenter,    
  redskaper og frimodighet. Alle ressursene er gratis. 

           MorFarBarn blir finansiert utelukkende ved private gaver. Gaver til MorFarBarn gir rett til skattefradrag.


