
Vær en  
stjerne!
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Andakt  
En andakt som kan fortelles eller dramatiseres.

Besøk av Maki
Maki sender sin hilsen fra NMS Gjenbruk.

Oppgavekort      
Oppgavekort med deleutfordringer. 

Intro   
En konkurranse eller lek som setter tonen for tema.

Tillegg
Hobby, aktivitet, lek.

Krever mulighet 
til å vise film

Disse ressursene har et delekort knyttet til seg. 
Du kan skrive ut delekortet selv. Bruk gjerne  

da et tykt papir. Dersom du vil ha dele- 
kortet tilsendt, send bestilling med adresse og 
antall til nmsu@nmsu.no (regn med to ukers 
bestillingstid). Er du et lokallag i NMS U er det 

gratis å få tilsendt kortene. For andre koster 
kortene 5 kroner pluss porto. 

Tillegg       
Quiz eller Kahoot som oppsummering.
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KASTE LYS-STAFETT

DU TRENGER: Lommelykt, to glo-
buser, to speil.  
 
SLIK GJØR DU: Ta opp to lag på 
scenen. La dem stille seg på rekke. En 
person står mellom lagene og lyser 
rett fram med en sterk lommelykt. 
Foran, litt på siden for hvert lag står 
det en jordklode (eller en fotball som 
representerer en jordklode).
Begge lag får utdelt et speil hver.
 
OPPGAVEN: Dette er en stafett. Alle 
på laget skal fange opp lyset fra lom-
melykta og «frakte» lyset videre slik at 
det treffer jordkloden. Det laget som 
først er ferdig, vinner. 

FORMIDLING: I Bibelen kan vi lese 
at Jesus sier at han er verdens lys. 
Men hvordan skal mennesker få vite 
at Jesus er verdens lys? Hvordan skal 
mennesker bli kjent med Gud som 
elsker dem? Hvordan skal mennes-
ker forstå at de er skapt av Gud? For 
Jesus, som er verdens lys, han er jo 
ikke lenger her på jorden på samme 
måte som for 2000 år siden. Heldig-
vis hadde Jesus en plan: Han sa at vi 
skulle være lys.

I denne stafetten så vi litt hvordan 
det kan være. Vi kan være med på å 
bringe videre lyset fra Jesus til flere 
mennesker. I dag er tema det å være 
en stjerne. De fleste mennesker har 
drømmer for framtiden. Og for noen 
er den store drømmen å bli en stjerne. 
I Bibelen står det at Gud har drøm-
mer for vårt liv. Og ut fra det Jesus sier 
i Bibelen, så kan vi nesten si at Gud 
drømmer om at vi skal bli stjerner. 
Men da snakker vi ikke om at vi tren-
ger å bli kjendis-stjerner, idretts-stjer-
ner eller best-i-noe-stjerner.

Da Jesus ble født, var det en stjerne 
som viste veien til Jesus. En stjerne er 
noe som viser vei. Og en stjerne er noe 
som lyser i mørket.

Vi kan vise vei til Jesus. Og vi kan være 
lys i mørket for andre. Be en bønn 
med takk for at Jesus er verdens lys. 
Og be om at Gud skal vise oss hvilket 
mørke vi kan være lys i. Hjelp oss alle å 
finne fram til Guds lys. 

Intro
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BIBELTEKST

Jesus og den lamme mannen
Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent 
at han var hjemme. Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, 
ikke engang utenfor døren. Mens han forkynte Ordet for dem, kom 
de til ham med en som var lam. Det var fire mann som bar ham. 
Men de kunne ikke komme fram til ham på grunn av trengselen. 
Derfor brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning 
og firte ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa 
han til den lamme: «Sønn, syndene dine er tilgitt.»
     Nå satt det noen skriftlærde der, og de tenkte med seg selv: 
«Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud! Hvem andre kan tilgi 
synder enn én – det er Gud?» Straks visste Jesus i sin ånd at de tenk-
te slik, og han sa til dem: «Hvorfor går dere med slike tanker i hjer-
tet? Hva er lettest å si til den lamme: ‘Syndene dine er tilgitt’ eller: 
‘Stå opp, ta båren din og gå? Men for at dere skal vite at Menneske-
sønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå vender han seg 
til den lamme – «Jeg sier deg: Stå opp, ta båren din og gå hjem!»  
Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut rett for øynene 
på dem, så alle ble ute av seg av undring. De priste Gud og sa: «Noe 
slikt har vi aldri sett.» 

Andakt
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OM Å VÆRE EN STJERNE FOR JESUS

DU TRENGER: En pappeske utfor-
met som et hus – med åpning i taket, 
en bamse, et håndklede eller annet 
som kan være en båre. Eventuelt 
delekort.   

SLIK GJØR DU: Lag et hus av papp-
eske eller snekre en boks. Gjør det 
mulig å ta av en del av taket. Lag en 
båre (du kan for eksempel bruke et 
håndklede).

La fire barn være de fire vennene. 
Og finn en dukke som kan være den 
lamme mannen. Plasser noen dukker 
inne i pappkassen som kan være fol-
kemengden. Men du leser, kan de fire 
vennene bære med seg båren opp 
mot huset. Vel framme, så løfter de 
opp taket og firer båren ned. Barna 
står i ro mens du leser om Jesu møte 
med mannen.

Deretter blir dukken løftet opp fra 
båra. Barna lar båra ligge og går ut 
med dukka mellom seg.

FORMIDLING: 
Hva om jeg sier at Markus og Marti-
nus skulle komme hit og ha konsert 
i morgen? Da ville du ikke fått plass 

her om du kom ti minutter før det 
begynte! Da ville det ha vært så 
fullt at du bare ble møtt av mange 
rygger.

Den bibelfortellingen vi nå hørte, den 
foregikk i byen Kapernaum. Det var 
så mange som ville høre på Jesus, at 
det var like fullt i huset som på en M 
og M-konsert.

Det var fem venner i denne byen. 
Og en av dem var lam, han kunne 
ikke gå. Men disse vennene hadde 
hørt om Jesus. De hadde hørt at han 
gjorde fantastiske ting.

Disse vennene var modige, de beviste 
at de ville gå langt for å hjelpe sin 
venn. De var rett og slett litt superhel-
ter. Vi har sagt at det skal handle litt 
om å være stjerner. Mange drømmer 
jo om å bli stjerner. Popstjerner, den 
som finner opp en ny app, fotball-
stjerne, sjakkstjerne eller rett og slett 
bare kjendis. Men hvis vi ser i Bibelen 
– hva er en stjerne? Når hører vi om 
stjerner i Bibelen? (La gjerne barna 
svare).

Ja, når de vise menn skulle finne 
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fram til Jesus. Da skulle stjernen
vise vei til Jesus.

Og hva er det en stjerne skal gjøre for 
oss? Hvis vi for eksempel går
ute i skogen om natta? Jo, de skal 
lyse for oss. En stjerne er den som vi-
ser vei til Jesus. En stjerne er den som 
lyser opp i mørket for andre.

Disse vennene til den lamme man-
nen, de var stjerner. De tok med 
vennen sin til Jesus. Og de var der 
for vennen sin og hjalp han når han 
hadde det vanskelig.

Både Bibelen og den kristne his-
torien er full av mennesker som har 
vært stjerner. Ikke sånn at folk har 
villet ha autografene deres eller at 
de har blitt rike. Ofte tvert imot. Men 
de har vært stjerner ved at de har 
vist vei til Jesus. Og de har vært lys i 
mørket for andre mennesker.

Avslutning uten delekort:
Del videre, sa Jesus til vennene sine 
før han dro til himmelen. Og siden 
den gang har mennesker fortsatt 
med å dele.
Hvordan kan vi være med på å dele 
som kristne?
– Vi kan be
– Vi kan fortelle om Jesus
– Vi kan være med og gi slik at andre 
kan dele Jesus med mennesker 

både i Norge og i resten av verden. 
Jesus ville at nyheten om ham skulle 
bli delt med alle mennesker i hele 
verden!

– Vi kan gjøre godt mot andre. Vi kan 
dele ikke bare med ord, men også 
ved å hjelpe andre – slik som de fire 
vennene gjorde.

Vet dere hva en stjernevrimmel er? 
Jo det er når du ser en hel haug 
av stjerner på himmelen. Tenk så 
mange som har vært med på å 
dele videre Guds kjærlighet. Det er 
like mange stjerner som i en sånn 
stjernevrimmel. Vi, du og jeg – vi har 
en plass blant disse stjernene, vi skal 
være med og dele det beste vi har.

Avslutning med delekort:
Kjenner dere forresten Maki? Han er 
maskot i NMS U (fortell hvem NMS U 
er). Han har sendt med meg et opp-
gavekort som skal dere skal få (hvis 
tid kan du ha gjemt det på forhånd). 

Les opp teksten som står bak. 
Hvis tid: bruk litt tid på å snakke 
om hva de kan skrive på den åpne 
taggen.  



7



8

DU TRENGER: Hvis du vil vise film, 
så last ned filmen på forhånd. Du 
trenger utstyr til framvisning. 
 
SLIK GJØR DU: På forhånd må du 
gjemme vekk oppgavekortene. Pakk 
de for eksempel inn i gråpapir. 

FORMIDLING: 
Vis filmen. 

Det var Maki vi så her. Han er en 
ringhalelemur og maskot for NMS U. 
Han er en nysgjerrig og snill ape som 
elsker å reise og utforske verden. Når 
han er i Norge, bor han på MNS Gjen-
bruk – butikker hvor en selger brukte 
ting og gir pengene til mennesker 
som trenger det.

Ofte er Maki ute og reiser. Han elsker 
å møte nye mennesker – og som de 
sa i filmen, han er skikkelig god til 
å dele – både av det han har og av 
Guds kjærlighet. Og nå har han gitt 
oss en oppgave. Vi må gå og lete.

Organiser letingen. Leter alle eller 
noe? Dersom det er mer enn 15–20 
barn tilstede, kan det være lurt at 
lederen leder letingen. Ellers kan det 
fort bli kaos!

Når alle har funnet kortene:
Vis fremsiden først, les så på baksi-
den. Hvis tid: bruk litt tid på å snakke 
om hva de kan skrive på den åpne 
taggen. 

Oppsummering: 
Å være en stjerne handlet jo ikke om 
å være en kjendisstjerne. Men å vise 
andre vei til Jesus og å lyse i mørket 
for andre. Husk å ta med kortet hjem 
og heng det et sted der dere kan se 
det! 
 

Besøk av Maki
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Hei dere! 
Her er et oppgavekort fra meg. Jeg har tenkt å bruke 

det selv også. «Vær en stjerne» – det handlet jo ikke 
om å være en kjendis-stjerne. Men å vise andre vei til 

Jesus og å lyse i mørket for andre. 
På taggene på stjerna har jeg skrevet forslag til ting 

vi kan gjøre for å være sånne stjerner. 

Hilsen Maki.
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Be

Takk

Del

Lys

Vær en 
stjerne!

• Vær lys i mørket for noen
• Be for noen
• Takk Gud for noen som har 

vært en stjerne for deg
• Gå inn på nms.no/gi og se 

om du kan dele med noen 
• På den siste stjernetaggen 

står det ingenting, der kan 
du selv finne på noe kan 
gjøre for å være en stjerne.

Når du ser stjerna på kortet, kan 
du bli minnet på hvordan du kan 

være en stjerne.
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Maki sitter på NMS gjenbruk og har 
laget plakat hvor det står: 
«Tilbud i dag: 
Få en autograf for 100 kroner.
Ta en selfie med MAKI for 75 kroner.
Kjøp en av MAKIs brukte trenings
sokker for 200 kroner.»

Hei dere! Maki her. Ja, jeg har kan-
skje vært inne og sniktitta på pro-
grammet. Og jeg ser at det handler 
om å være en stjerne. Det passer 
meg perfekt!!! 
Er dere interessert i autografen min 
eller en brukt treningssokk? Forresten, 
tar du bilder av  meg?!? Da må du jo 
betale! Vent, her kommer det noen! 
Skal det være en autograf?!?
– Nei...
– Sa du ja?
– Nei, jeg sa nei takk!
– Men – hæ? Sa du nei takk?
– Nei takk. 
Å, se! For et kupp! Dette er lykke-
dagen min! Jeg må sende en snap  
til venninna mi! 
– Stopp en halv! Du må betale for å  
ta en selfie med selveste Maki! 
– Hva? Hvem er du?
– Stjerna Maki, vel. Den du nå prøver 

å snike deg til en gratis selfie med. 
75 kroner, takk!
– Jeg skulle egentlig bare ta et bilde 
av den koppen der. Trodde du – trod-
de du at jeg skulle ta bilde av deg?
Fnis. Uff, dette var jo litt pinlig...
– Å, det her å være en stjerne for  
Jesus fungerer jo ikke! 

Et barn kommer inn:  
– Maki, hva er det? 
– Å, det å være stjerne for Jesus funge-
rer jo ikke!
– Maki, jeg tror du har misforstått. 
Å være en stjerne for Jesus er ikke å 
være en kjendis-stjerne. Det handler 
om å vise vei til Jesus. Og å lyse i mør-
ket for andre. Det er en annerledes 
måte å være stjerne på. 
Men du er jo en sånn stjerne, Maki. 
Jeg vet at om du er her hvor du bor 
på NMS Gjenbruk, om du reiser på leir 
i Norge eller om du er andre steder i 
verden, så er du opptatt av å bli kjent 
med andre mennesker, du er opptatt 
av å dele med andre og du er jo alle-
rede en som peker på Jesus. Bare vær 
Maki heller. Den Maki vi er så glad i!

– Å, det var jo litt av en tale. Vent litt, 
nå fikk jeg en ide.

Veloma – hadet!

Makis manus
(mer eller mindre nøyaktig...)
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DU TRENGER: Cernit- leire og tråd 
eller nøkkelring til oppheng. Kjevler 
og pepperkakefigurer formet som 
stjerner. Papptallerken og stekeinfor-
masjon til å ta med hjem.  
 
SLIK GJØR DU: 
Kjøp selvlysende cernit-leire (Hob-
byhimmelen.no har dette). La barna 
trykke ut stjerne med pepperkake-
former (former kan de ta med seg 
hjemmefra, ellers har noen velutstyr-
te dagligvarekjeder og butikker som 
selger amerikansk kakepyntsett med 
flere stjerneformer). så kan barna få 

stjernen med hjem på en papptal-
lerken med stekeinfo påskrevet. Lag 
hull i stjernen før den stekes – bruk 
gjerne et sugerør til å ta hull med.

Stjernen kan festes til en nøkkelring 
slik at den kan henge på sekken eller 
festes i en tråd slik at en kan henge 
den ved senga eller på juletreet.  

FORMIDLING: En påminning om 
det å være lys i mørket. Og Jesus 
som er selve lyset – et lys som aldri 
slukner.

Tillegg

HOBBYAKTIVITET:  LAG SELVLYSENDE STJERNER
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HOBBYAKTIVITET: 
LAG SELVLYSENDE NABBISTJERNER

DU TRENGER: Nabbiperler. Nabbibrett formet som stjerner. 
Snor eller nøkkelring til oppheng. 

SLIK GJØR DU: 
La barna lage selvlysende stjerner av å sette selvlysende nabbi- 
perler på stjernebrett. Kan henges på nøkkelring eller på snor.

FORMIDLING: En påminnelse om det å være lys i mørket. Og 
Jesus som er selve lyset – et lys som aldri slukner.
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HOBBYAKTIVITET:  LAG EN STJERNEBUTTON

DU TRENGER:  Papp, lim, paljetter, 
perler, silkesnorer, sakser, eventuelt 
buttonanheng. 
 
SLIK GJØR DU: 
Klipp ut stjerner i papp eller kjøp tre-
stjerner. Lim på paljetter, perler eller 
annet som glitrer. Lim eventuelt på 
silkebånd. Fest det til en button eller 
heng på en snor. Barna kan gjerne 
skrive navnet sitt på stjerna. Her har vi 
laget to varianter. En trestjerne med 

buttonanheng og en pappstjerne til å 
henge rundt halsen.

FORMIDLING: En påminning til 
oss selv om at Jesus ba vennene sine 
fortelle andre om hvem han var og 
vise Hans kjærlighet til andre. Det er å 
være en ekte stjerne!

Tillegg
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ET MAGISK EKSPERIMENT

DU TRENGER: Kobbermynter 
(gamle femtiøringer), eddik, vann og 
salt. Klare glass. 

SLIK GJØR DU/FORMIDLING: 
De aller, aller fleste av oss ønsker å 
være litt stjerner, litt populære, litt 
kjente, kanskje? Noen som andre 
synes er flinke. Hva kan en prøve å 
gjøre for å bli en sånn stjerne? 

La barna komme med forslag mens 
du prøver å få femtiøringen til å 
skinne ved å dyppe den i vannet og 
gnikke og gni på den.

Å være en sånn stjerne er fint, men 
vet dere hva det beste er? Det er å 
være en stjerne slik som stjerner er 
i Bibelen. Som viser vei til Jesus og 
som lyser i mørket for andre. Helt 
siden Jesus dro opp til himmelen, 
har mennesker delt de gode nyhete-
ne om ham med andre. De har vært 
stjerner – pekt på Jesus og vært lys i 
mørket for andre.

Prøv å bytte ut vannglasset med 
eddikglasset uten at barna ser det. I 
eddikglasset har du allerede blandet 
¼ kopp med eddik med en t-skje salt. 
Rør så lenge at saltet løser seg opp.
Eddik-glasset skal se mest mulig likt 
ut som vann-glasset.

En stjerne som ikke er opptatt av å 
bli kjent for å være kjent, en stjerne 
som elsker andre som seg selv, en 
stjerne som viser vei til Jesus.
Dypp femtiøringen i vannet. Gnikk 
litt på den.

En stjerne som skinner for Jesus – det 
er da en blir en stjerne på ekte.
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Tillegg

STASJONSVANDRING OM Å VÆRE EN STJERNE

DU TRENGER: Maling, noe å vaske 
hendene med, plakat, tusj, ark, sakser 
og blyanter. 
 
SLIK GJØR DU: 
Håndavtrykk: La alle sette håndav-
trykket sitt på en plakat ved hjelp av 
maling. 

Samtale: «Hva kan jeg bruke hendene 
mine til for å hjelpe andre?» På plaka-
ten kan en skrive: «Gi det videre»

Hjertelapper: Klipp ut hjerter som 
barna kan skrive noe konkret de kan 
gjøre for å vise godhet for noen til 
uka. Eks: Jeg vil være en god venn. 
Jeg skal hjelpe mamma. 

FORMIDLING: Gi det videre.

Jeg vil  
være en  

god venn
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Gi det
videre
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Quiz/Kahoot

DU TRENGER: For å bruke quiz, 
trenger du ikke mer enn arket og 
eventuelt en premie. For å bruke 
Kahoot, må deltakerne ha tilgang til 
mobil eller nettbrett med nett-til-
gang, og de må ha brukerkonto på 
Kahoot. Du må også ha tilgang selv 
og finne denne Kahooten. På Kahoot 
må du søke etter STJERNE av bruker 
karmarkil. 
 
SLIK GJØR DU: Ved quiz, så bør du 
gi beskjed om reglene på forhånd. 
Skal de rekke på hånden eller rope ut 
svaret?  
 

OPPGAVEN: Spørsmål som har noe 
med tema å gjøre – eller med ele-
ment fra samlingen. Basert på at dere 
har brukt bibelfortellingen om Jesus 
og den lamme mannen. Kan tilpasses! 
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Spørsmål/svar

Hvilken by besøkte Jesus?  
(Kapernaum)

Hva betyr det å være lam?  
(At man ikke kan gå)

Hvor mange venner var det som 
hjalp den lamme mannen?  
(Fire)

Hvilken setning er den neste i 
sangen «Alle, alle vil vi ha med.  
Vil vi ha med til himmelen. Alle, 
alle vil vi ha med til…» 
(«Himmelens lyse land»)

Hvor bor Maki?
(NMS Gjenbruk)

Hvilket dyr er Maki? 
(Ringhalelemur)

Hvor i verden finner man  
ringhalelemurer?  
(Madagaskar)

En annen kjent ringhalelemur 
fra Madagaskar? 
(Kong Julian)

Hva er neste setning i sangen? 
«I like to move it, I like to move 
it, I like to…» (Move it) 

Hvilket stjernebilde er det som 
ser ut som en handlevogn? 
(Karlsvogna)

Hvilke to planeter er jordas 
nabo planeter?
(Venus og Mars)

Søk etter «I like to move it, move 
it King Julian» på YouTube for å 
se sangen om ringhalelemur-

kongen Julian fra Madagascar. 
Han er fra filmen Madagascar, 

og nå med egen serie på Netflix.
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Gi oss gjerne tilbake- 
meldinger på hva du synes 
fungerte bra og hva vi kan 
gjøre bedre til neste gang. 

Alle henvendelser kan  
sendes til nmsu@nmsu.no. 

På forhånd tusen takk!


