Te m a : D e l e t i d

FAM IL IE M IDDAG
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Dele tid

– Jesus på besøk hos Marta og Maria

Vi deler tid!

En kort oversikt om opplegget i dette heftet

Andakt

En andakt om Jesus på besøk hos søstrene Marta og Maria

Besøk fra Maki: Delekort

Oppgavekort med deleutfordringer som barna kan ta med hjem

Besøk fra Maki: Powerpoint

En PowerPoint om Myriam og Jesusbarnet på flukt i Egypt

Aktiviteter

Hobbyaktivitet: Pynte kopp. Fargeleggingsark
Du finner delekort knyttet til denne ressursen. Skriv ut selv, gjerne
på tykt papir. Du kan også besille ved å sende adresse og antall til
nmsu@nmsu.no. Bestillingstid er cirka to uker (gratis for lokallag i
NMSU, 5 kr per + porto for andre)
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Tema for
familiemiddagen
Å dele tro, tid, ting og talent vil være tema for familiemiddagene dette halvåret. I dag peker vi på å dele tid!
T IL DE N VOK SN E:

Egypt som er flinke til å dele tid med

Vi ønsker denne gangen å oppmuntre

Gud og hverandre. Vi bruker Marta og

til å dele tid. Egentlig er dette et litt

Maria som eksempel i andakten.

voksent tema, men det kan være fint
å reflektere rundt dette som familie. For barna vil vi understreke det

P R A K TISK O M O PPLE GGE T: Her
finner du en kort andakt med bønn.

positive ved å bruke tid sammen med

Du får også med PowerPoint med

andre.

bilder av vår maskot, Maki og hans
venninne Myriam i Egypt. Opplegget

I opplegget ønsker vi å fokusere på at

har også et delekort med en invitasjon

Gud har skapt oss til fellesskap – med

til å dele tid sammen. Du finner også

seg selv og med hverandre. Vi må ta

et forslag til en lageaktivitet – den er

aktive valg for å få tid til det som er

knyttet til fortellingen om Myriam. Vi

viktigst.

tipser om sangen «Jeg er trygg hos
deg» hvor vi blant annet synger om at

Mange av de menneskene vi møter

Jesus har tid til oss.

gjennom våre prosjekter i andre land,
har mye å lære oss i forhold til det å
dele tid med hverandre. I forbindelse
med delekortet, møter vi en familie i

D U KA N LE SE O M MA RTA OG
M A R IA HE R: Lukas 10, 38 til 42
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Andakt
EN A N DA KT OM DET SO M ER VI KTI GST
DU TR EN G ER: Du trenger ting av

ulik størrelse som skal plasseres i en

var det nesten ikke tid igjen, nå var
glasset allerede fullt.

gjennomsiktig beholder. Ofte kan det
være fint med store norgesglass som

Men Maria satt seg rett ned og

beholdere, ris som de små tingene,

pratet med Jesus. Jesus sa at Maria

ping-pong-baller/poteter/steiner til de

hadde valgt rett. Hun begynte med

store tingene. Prinsippet er: Hvis du

det viktigste først: tid med Gud og

legger i alle de små tingene først, vil

mennesker. Hell i de store tingene

det etterpå ikke være plass til de store

først, etterpå fyller du på med de små

tingene. Legger du de store tingene i

tingene. Hva kan være det viktigste

først, vil de små tingene få plass inni-

for oss å bruke tid på? Hvilke ting kan

mellom de store.

være alle de små tingene som egentlig ikke er de viktigste tingene for oss

SLIK GJ ØR DU : Før andakten

å bruke tid på?

deg i en halvsirkel.

Når vi deler tid, bygger vi fellesskap.

begynner kan du samle barna rundt
Når vi stresser rundt, får vi hverken
Ha klar to glass. Det ene er Marta sitt

tid til Gud eller mennesker. Gud har

glass, det andre er Maria sitt glass.

skapt oss til fellesskap, Han ønsker

Fortell om søstrene Marta og Maria

at vi skal dele tid både med Ham og

som fikk Jesus på besøk. Marta fikk

med hverandre.

nesten ikke tid til å snakke med Jesus,
for hun hadde så mye hun først måtte

Da er det bra å gjøre slik vi så i eksem-

ordne og gjøre klart. Hell i alle de små

plet med glasset: Først gi plass til de

tingene mens du forteller. Vis at når

viktigste tingene (Gud og hverandre)

Marta endelig hadde tid til venner,

– og så bruke tid på alt det andre som

det å leke eller å prate med Jesus, så

ikke er like viktig.
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AVSLU T N I N G : Det hører til et dele-

du ble sendt til oss mennesker. Takk

kort som kan brukes som avslutning

for at du fremdeles lever og at vi frem-

til denne andakten.

deles kan være sammen med deg. Du
har vist oss hva som er viktigst å bruke

BØ N N : Kjære Jesus.

tid på, hjelp oss å få til å bruke tiden
vår riktig. Takk for at du har tid til oss

Takk for at du deler av din tid med

når vi er slitne og trøtte.

oss.
Takk for at vi i julen blir minnet om at

Amen.
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Andakt
fortsetter

Søk først Guds rike og hans

rettferdighet, så skal dere få
alt det andre i tillegg.
EVANGELIET ETTER MATTEUS
KAPITTEL 7, VERS 12
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Besøk fra Maki
med delekort

Dette delekortet kan flettes inn i andakten, eller du kan bruke
det etter Besøk fra Maki-PowerPointen. Før samlingen kan du
gjemme kortene under en pute e.l., så finner barna kortene når
du ber dem om det. Vi vil gjerne at barna tar det med hjem og
henger det opp et sted, slik at de husker på innholdet i andakten i hverdagen sin.
VI DEL ER F RA M I DTØ S TE N
T IL DE VOK SN E: Å bruke tid

aktuelle temaer, har konkurranser,
får besøk av barn som deler talente-

sammen med familie og venner er

ne sine, og har kreativ formidling av

en høyt skattet verdi i Midtøsten. En

bibeltekster.

samles for å høre siste nytt, en god
fortelling, eller for å se på TV sammen.

SAT-7 ACADEMY sender skole-undervisning med lese- og skriveopplæring,

I Midtøsten støtter NMS den kristne

matematikk, og pedagogiske hobby-

TV kanalen SAT-7 som med fem ka-

aktiviteter slik at barn i flyktningeleirer

naler på tre språk ønsker å gjøre Guds

får tilbud om opplæring.

kjærlighet synlig gjennom programmene sine.

D E L E KO RTE T: Finn delekortet

bakerst i dette heftet. Informasjon om
SAT-7 KIDS sender live program for

hvordan disse kan bestilles, finner du

barn hver uke der de tar opp dags-

på heftets første side.
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Besøk fra Maki
med PowerPoint

DU T REN G ER: PC, lerret/stor skjerm
og høyttalere.

julelys (Pynter med perfekte julelys
utenfor). Og dette var bare noen få av
alle bildene jeg har fått. Maki må jo

SLIK G J ØR DU : Introduser PP med

være helt utslitt. Hva har skjedd med

å si «vi skal høre fra Maki, ein ringhale-

Maki denne jula, han pleier jo ikke å

lemur som er maskot for NMSU. Han

være sånn? Jeg har også fått melding

elsker og reise, og elsker å dele! I dag

av venninna til Maki, Myriam fra Egypt,

har han vært på besøk hos venninna

som Maki besøkte for tre juler siden.

Myriam i Egypt. La oss høre hva han vil

Hun får heller ikke tak i Maki siden

fortelle til oss!»

han er så travel.

Navn og bilde er fiktive, men basert
på virkelige hendelser.

Lederen tenker seg litt om: God ide!
Jeg tror jeg skal sende en melding

MAN U S : Lederen sier : Maki sa han

til Maki og minne ham på hvordan

skulle sende meg en hilsen og et

førjulstiden kan være hos Myriam og

delekort. Jeg har prøvd å ringe ham

familien.

flere ganger, men han sier at han ikke
har tid til å snakke, for han har så mye

Her er et bilde av Myriam. Hun gleder

å gjøre nå før jul. Jeg har fått en del

seg til kvelden når hele familien sam-

snapper av ham underveis, og det ser

ler seg etter jobb og skole – de voksne

jo jammen meg ut til at han er veldig

for å drikke kaffe mens barna får søt,

travel. Her skal dere få se noen: - Maki

krydra te. Mens hun venter på at de

poserer for julekort (Prøver å ta det

voksne skal bli ferdige, sitter Myriam

perfekte julekortet) - Maki sitter og

å ser på barne -TV fra SAT-7. Hun liker

pakker inn pakker (Har sett et TV-pro-

godt de fine sangene om Jesus, og de

gram om det å pakke inn gaver på

morsomme programmene.

en perfekt måte. Har latt meg inspirere) - Maki med vekter (jobber med

Nå kommer endelig de voksne inn på

jule-kroppen) - Maki henger opp

stua og Myriam får deilig te. Hun ber
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bestemora sette seg sammen med

julen egentlig handler om. Nå har jeg

henne. Noen ganger forteller beste-

lagt vekk alt det perfekt-jul-stresset,

mora til Myriam fortellinger fra gamle

og så skal jeg heller bruke tid på å lese

dager, eller fra Bibelen. Myriam er

om Jesus og det som skjedde da han

ekstra glad i fortellingen om Jesus-

ble født. Og så vil jeg bruke tid med

barnet som flyktet til Egypt. Myriam

andre. Jeg vet det er en familie som

har lurt på hvordan det var for Jesus

har flyttet inn nede i gata. De kommer

å måtte flykte fra byen han var født i,

fra et annet land, og trengte et trygt

fra familien der, og om han hadde det

land – akkurat slik som da Jesus var på

bra når han kom til Egypt. Fikk han

flukt. Jeg tror faktisk jeg skal invitere

seg venner der, var det andre som var

dem på pepperkakebaking. Og så har

snille med ham og lekte med ham

jeg en utfordring til dere:

der? Det var i hvert fall fint å tenke på
at han var trygg i Egypt. Myriam har
det også trygt der hun sitter på gulvet

D E L E KORT: Dette delekortet gir en

konkret utfordring til barna om å dele

med alle i familien rundt seg og hører

tid med noen. Samtal med barna

på fortellingene som bestemora

om hvordan fylle ut kortet – de kan

forteller.

f.eks invitere noen til vafler, til hverdagsmiddag, til å bake pepperkaker,

SMS fra Maki: Hei dere! Jeg fikk sms-

eller til en tur i nærmiljøet. Det er fint

en med fortellingen fra Myriam! Jeg

å spørre barna om de kan tenke på

kan ikke tro at jeg har latt meg lure av

noen som hadde blitt ekstra glad for

julestresset. Det skjedde helt uten at

en invitasjon? Kanskje det er noen nye

jeg merket det. Jeg har jo glemt hva

de kan bli bedre kjent med?
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Aktivitetssider

P Y N T E KO P P
DU T REN G ER: En kopp

per barn (Ikea har rimelige
kopper. Det kan også være en
super ide å lete etter kopper
på bruktbutikk). Maling eller
tusjer beregnet til keramikk.
SLIK G J ØR DU : Hvis du vil,
kan du skrive en ferdig tekst
på barnas kopper, eller la
dem selv skrive på teksten:
Dele tid. Etterpå kan barna
pynte koppen med farger og
mønster de selv velger.
SAMTA L E: Mange av menneskene vi treffer i NMS sine

prosjekter, kan lære oss mye
om det å dele tid. Det er ikke så lett å

nelse om å legge inn en «te-pause»

finne tid til å være sammen i løpet av

hver dag sammen. Dere trenger jo

en travel dag. Men vi kan prøve! Man-

ikke drikke te i koppen! Kakao smaker

ge av menneskene vi møter i andre

også godt.

land samles hver dag for te-pause og

NMSU sier: «Når vi deler tid, bygger

prat. Nå skal vi pynte te-kopper som

vi fellesskap.» Vi kan bygge fellesskap

kan være med hjem som en påmin-

både med hverandre og med Gud.
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T
FA RG E L E GG I N G
DU TRE NGE R : Fargeleggingsark fra
ressursene og noe å fargelegge med.

Sjekk også ut flere av våre ressurser og arrangementer
for barn og ungdom på våre nettsider – nmsu.no.
Gi oss gjerne tilbakemeldinger på hva du synes
fungerte bra og hva vi kan gjøre bedre til neste gang
på mail (nmsu@nmsu.no). På forhånd tusen takk!

IN N H O LD:
Karen Kilane i samarbeid med NMSU

