Te m a : D e l e ta l e n t

FAM IL IEM IDDAG
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Dele talent
Pinsen – kirkas bursdag

Vi deler talent!

En kort oversikt om opplegget i dette heftet

Andakt

En andakt om pinsen – kirkas bursdag

Besøk fra Maki – film

En film om vann i Laos og om å gjøre ting sammen

Aktiviteter

Gøyale vannaktiviteter for alle
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Tema for
familiemiddagen
Dette halvåret skal vi igjen få lære om å dele tro, tid,
ting og talent. Fjerde tema vi skal ha er å dele talent!
T IL DE N VOK SN E: Denne samlin-

gen har vi fokusert på høytiden pinse

erfare det å løse oppgaver i fellesskap.
Alle har en plass som de kan fylle.

som kommer femti dager etter påske.
Pinsen blir gjerne omtalt som kirkas

P R A K TISK O M O PPLE GGE T: Her

fødselsdag. Vi feirer denne dagen til

finner du en kort andakt med en kre-

minne om at Jesus sendte Den helli-

ativ introduksjon og avslutning med

ge Ånd til vennene sine, og mange

bønn. Fortellingen om pinsedagen

begynte å tro på Jesus denne dagen.

finner du i Apostlenes gjerninger

Etter dette samlet vennene til Jesus

2,1-4. Du får også med en film hvor

seg regelmessig i grupper. Dette ble

vår Maskot Maki besøker en landsby

starten på kirken som har vokst og

i Laos der de sammen har jobbet for

spredd seg i over to tusen år.

å få tilgang til rent vann. Vi gir tips til

Selv om samlingen er knytta til pinse,

gøyale innsamlingsaksjoner for vann

kan en også bruke den ellers i året.

til landsbyer i Laos. Du finner leker

Vi vil løfte fram at det er best å være

som er knyttet til andakten. Et tegne-

kirke når alle er med og deltar med

ark følger med. Vi tipser om sangene

det de kan. Alle har noe som de kan,

«Lær oss å gå», «Det er gøy, gøy, gøy»

et talent, som de kan bidra med. Det

(Oslo Soul Children).

er også fint å kjenne at en hører til i et
fellesskap.
Tanken bak vannaktivitetene er at en
kan ha det gøy sammen, og samtidig

L E S O M PI NSE N – K I RK AS

B U R S DAG: Apostlenes gjerninger
kapittel 2, vers 1-4.
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PI NS EN – KIRKAS FØDSELSDAG
Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig
lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste
seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.
Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale
på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.
Apg 2, 1-4
Bibel 2011 © Bibelselskapet
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INTR O TIL ANDAKTEN:
BUR SDAG SSTEMNI NG

Med bursdagssang, pynt og lek!
Pynt gjerne lokalet litt i retning av
bursdag. Noe av det rimeligste og mest
«effektive» er å henge opp ballonger og
serpentiner fra taket. Har du Nille, TGR,
Normal eller Søstrene Grene i nærheten
av deg, vil de ha mye morsom og rimelig
pynt.
Ønsk velkommen og si at i dag skal det
handle om pinse, kirkas fødselsdag.
Begynn gjerne med å synge en bursdagssang for kirka. Deretter passer det å
ha en bursdagslek, for eksempel «blipp
blopp» (det vil også handle litt om vann
i dag).

BLI P P BLOPP

D U TR E NGE R : Et glass vann per

deltaker, et bord du ikke er redd for å få
vannsøl på og noe å tørke opp med.
S L IK GJ Ø R D U: Alle deltakerne setter

seg med haka på bordet. Alle har innholdet fra et glass vann i munnen. Nå skal
alle si «blipp blopp» i tur og orden. Det
er om å gjøre å være den som har mest
vann igjen i munnen etter f.eks to eller
tre runder.
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Andakt
FORM I DL I N G : Pinsen er kirkas

det noen som fortalte og talte, noen

bursdag. For det var denne dagen at

åpnet huset sitt for andre, noen må

disiplene begynte å fortelle andre om

ha hjulpet med å lage mat, pleie syke

Jesus. På den første pinsedagen var

– og først og fremst var nok de første

nok disiplene, Jesus sine venner, lei

kristne kjent for å være gode til å ta

seg og redde. Jesus hadde dratt til

vare på andre og hverandre.

himmelen. Men han hadde sagt at
sa at han ville sende noen andre som

Fremdeles er det sånn det er å være

skulle være hos disiplene og alle som

kirke. Vi trenger at alle er med og

tror på Jesus. Men det var jo ikke lett

bidrar med det de synes er gøy og

for disiplene å vite hva som skulle

det de er gode til. Når vi deler av våre

komme i stedet for Jesus.

talent, bygger vi kirke.

Mens disiplene satt alene, hørte de

Den hellige ånd ga disiplene mot til å

noe som nesten var som en storm el-

gå sammen om å dele Jesus med an-

ler en vind. Det kom en ild som delte

dre. I tillegg kan vi oppmuntre og hjel-

seg og satt seg som ild på hver og en

pe hverandre til å tørre å dele av det vi

av dem! Det var den dagen Den hel-

kan og den vi er med andre i kirka.

lige ånd kom. Den hellige ånd er her
fremdeles. Kanskje ikke som ildtunger
og vind, men som en venn i hjertet.

B Ø NN: Takk Gud for at du har gitt

oss Den hellige ånd som hjelper oss.

Alle disiplene fikk Den hellige ånd, og

Takk for at du vil at alle skal være med

i dåpen får vi Den hellige ånd. Den

i fellesskapet. Hjelp oss å dele det vi

hellige ånd ga disiplene mot til å dele

har, til å ha det gøy sammen, og til å

tro, tid, ting og talent med andre.

bry oss om andre. Amen.

Helt siden begynnelsen av kirka,
har det vært mange som har brukt
talentene sine for å fortelle andre
om Jesus. Blant de første kristne var
6
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Besøk fra Maki
med film

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

bygd i samarbeid med folk i lands-

med/og høytaler, film lastet ned fra

byen gir også barna en ny hverdag.

ressursene på nmsu.no

Jentene får i større grad anledning til
å gå på skole når de slipper å bruke

SLIK G J ØR DU : Introduser filmen

mye tid på å hente vann.

en ringhalelemur som er maskot

M A NU S : Ah – jeg elsker vann.

med å si «vi har fått besøk av Maki,

for NMSU. Han elsker å reise, og han

Nå nettopp var jeg på tur til Laos. Der

elsker å dele! I dag har Maki vært på

traff jeg også en jente som ELSKER

besøk i Laos. La oss høre hva han vil

vann. Hun heter Noi.

fortelle!»
Vi hadde en helt vill vannkrig. Det er
T IL DE VOK SN E – NM S I L AO S :

lenge siden jeg har ledd så mye.

NMS samarbeider med kirken i Laos

Men for et år siden kunne Noi aldri i

og myndighetene for å gi landsby-

livet ha lekt med vann slik vi gjorde.

er rent vann og skolebygg. Det er

Jeg skal forklare hvorfor.

fremdeles mange landsbyer i Laos
som verken har vann eller strøm. Når

Noi bor i Laos. I landsbyen til Noi had-

landsbyen får rent vann, slipper barne

de de ikke vann. De måtte gå langt

og kvinnene å gå langt for å hente

gjennom skogen for å hente vann.

hver dråpe. Dette gjør hverdagen enklere, helsen blir bedre, de kan dyrke

Og så var det noe som var veldig

grønnsaker og får tid til å veve og lage

dumt. I landsbyen til Noi var det nem-

håndarbeid. Levestandarden øker.

lig sånn at det var jentenes oppgave
å hente vann, mens guttene gikk på

Mange landsbyer har heller ikke sko-

skole. Urettferdig? Ja. Det var ingen

lebygg, noe som betyr at barna må

som hadde bestemt at det skulle

gå langt og ofte på farefulle veier for

være sånn for å være kjipe med jente-

å komme på skolen. Enkle skolebygg,

ne, men sånn hadde det liksom bare
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alltid vært.

TIL SA M TA LE : Det er fint å snakke
med barna om filmen: Maki elsker

Men så ble landsbyen til Noi kjent

å tøyse og leke med vann. Er det

med noen mennesker som hadde

noen som har en gøy lek med vann?

talent i det å fikse og ordne praktiske

Fortell! Gi barna tid til å svare. Det er

ting. Sammen med folkene i landsby-

gøy å gjøre ting sammen med venner

en fikk de laget et rørsystem hvor de

og familien. Er det noen som har vært

hentet opp vannet fra ulike bekker og

tørste noen gang? Fortell! Kanskje

elver slik at vannet kom fram til lands-

dere fikk hjelp fra noen til å hente

byen gjennom rør. Nå trengte ikke Noi

vann når dere var tørste?

og de andre jentene å bruke dagene
på å hente vann.

Noen ganger trenger vi hjelp fra

I tillegg var det noen som hadde ta-

andre, noen ganger løser vi best ting

lent for det å prate med andre og bli

sammen. I Laos måtte alle hjelpe til

venner. Og de snakket med de voksne

da vannet skulle komme til landsby-

i landsbyen om at jenter også burde

en. Og alle fikk glede av det. Kanskje

få gå på skolen. Det var jo de voksne i

er det noe vi kan gjøre og noe vi kan

landsbyen helt enige i! De hadde bare

dele slik at flere landsbyer får vann?

vært vant til at det var sånn det alltid
hadde vært.

F.eks. gi bøker og leker til gjenbruksbutikken? Pengene går til prosjekter i

Nå går Noi på skolen. Hun elsker det!

NMS, for eksempel Laos.
Eller dere kan ha et marked i

Akkurat nå – så kan det hende at Noi

menigheten der dere selger mat, saft

og de andre barna har ville vannkri-

og brukte bøker til inntekt for prosjek-

ger. Å ha så mye vann at du kan leke i

tet. Bare fantasien setter grenser!

vannet, det er gøy det!
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Innsamlingsaksjoner

I Laos måtte alle hjelpe til da vannet skulle komme til landsbyen. Og alle fikk

glede av det. Kanskje er det noe vi kan gjøre og noe vi kan dele slik at flere
landsbyer får vann? Det er fint å la barna bidra med forslag. Her er noen tips
fra oss til innsamling for vann til landsbyer i Laos.

I N N SAML I N G MED SPONSOR
DU T REN G ER: En pappkopp per

hjelp av en pappkopp fra vannkilden

barn. En stor plastdunk som viser an-

til plastdunken. For hver liter de klarer

tall liter vann. Et vann, sjø eller annen

å fylle i plastdunken, vil det bli gitt 10

tilgang til mengder vann. Avtale med

kroner til vann i Laos (regn ut dette

en sponsor

sånn omtrentlig på forhånd slik at antall forventa liter stemmer sånn tålig

SLIK G J ØR DU : Avtal med et firma

overens med summen du har fått inn

som kan gi feks 2000 kroner til vann

på forhånd).

i Laos.

- Barna får et visst antall minutt på

Sett opp en plastdunk eller lignen-

seg til å frakte vann fra kilden til dun-

de i passe avstand fra en vannkilde.

ken.

Forklar at barna skal frakte vann ved

VA NNMAR K ED
Inviter alle til et «vannmarked» med

– Svampekast

vannaktiviteter der barna betaler

– Kaste pil på vannballonger på tavle

ca 10 kr pr. aktivitet. Forslag til noen

– Vannsklie

aktiviteter er:

I tillegg kan en ha kafé med inntekt

– Vannpistol og flyvende kopper

til prosjektet. Bare fantasien setter

(se aktivitetssidene)
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grenser!
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Aktivitetssider

Alle oppgavene handler om vann.
Fokus i dette opplegget er først og
fremst at vi må heie på hverandre for
at alle skal føle seg trygge til å dele talentet sitt i kirka. I og med at vann er et
element i konkurransene, kan du også
velge å legge inn fokus på dåp. Husk å
minne alle om å gå kledd i treningstøy
de ikke er redd for, ta med varmt skift
og håndkle!
Del gjerne inn i to lag. Dette kan du si: Nå
skal vi gjøre noen oppgaver sammen. I disse
oppgavene er det som i kirka, vi trenger å
samarbeide. Og alle må med for at det skal
bli bra! Og vi trenger å heie på hverandre!
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FLYT T E VAN N VE D H J E LP
AV VA N N G L AS S
D U TR E NGE R: Plastglass, et glass
pr. person, en plastbøtte med vann

og en tom halvannenliter brusflaske
S L IK GJ Ø R DU : Alle på laget får
hvert sitt glass. Alle på laget stil-

ler seg på en rekke. Førstemann
står foran en bøtte fylt med vann,
sistemann holder en tom brusflaske.
Førstemann skal fylle sitt glass, sette
det oppå sitt eget hode og helle
vann ut av glasset og over i glasset til
den som står bak. Glasset må være i
kontakt med hodet til den som heller ut av glasset. Slik fortsetter alle
på laget fram til vannet kommer til
sistemann. Han skal ta imot vannet i
flasken i stedet for en
kopp. Det er om å gjøre å være det
laget som først har fylt opp flasken
med vann.
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VA NNPI S TOL OG FLYVENDE KOPPE R
DU T REN G ER: En vannpistol per lag

Alle på laget skal flytte plastkoppen

(pass på at det er like vannpistoler, el-

fra et punkt til et annet ved hjelp av å

lers blir det fort urettferdig. Ha gjerne

skyte vann i koppen. Når en person på

en ekstra vannpistol i reserve i tilfelle

laget har flyttet koppen fra a til å, tar

en av de andre slutter å virke under-

du koppen tilbake til startpunktet og

veis.), en plastkopp per lag, tråder til

lar nestemann på laget begynne. (Det

å henge opp plastkoppene med, en

er viktig at det ikke er medlemme-

stor bøtte med vann per lag

ne på laget som selv flytter koppen
tilbake, da er det fort gjort å lage rifter

SLIK G J ØR DU : Lag et hull i bun-

i koppen som skal flyttes).

nen av hver vannkopp (se bilde). Tre

Det laget som først får koppen fra a til

koppen inn på en snor. Heng opp en

å like mange ganger som det er folk

stram snor per lag. Snorene må være

på laget, vinner.

like lange, eventuelt må du merke av
et start og stopp-punkt på hver snor
slik at alle lag får en like lang «bane».

BA RBER SK U MTÅ RN
DU T REN G ER: En flaske billig bar-

de har laget for de andre.

berskum per lag (First Price har flasker
til omtrent 10-15 kroner stk)

M E R K : Dette er en aktivitet som fører

til mye gris – og mye lukt. Og barberSLIK G J ØR DU : Hvert lag får en

skum er heller ikke så lett å skylle vekk

flaske barberskum. De skal nå konkur-

som man kanskje skulle tro. MEN –

rere om å lage det fineste is-slottet.

det er veldig, veldig gøy!

Etterpå må gruppen presentere det
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S P Y T TE VAN N I EN B OKS
DU T REN G ER: Et glass/pappbeger

er det lurt å ha mugger med vann

pr. person, mugger/store brusflasker

hvor deltakerne kan fylle vann på

med vann, en tom isboks per lag og

glassene sine.

noe til å markere en linje som alle på

Lagene må stå bak streken og prøve å

laget må stå bak.

spytte vann opp i isboksen. Det laget
som først har fylt opp isboksen sin

SLIK G J ØR DU : Alle på laget får fyllt

med vann, vinner.

opp glassene sine med vann. I tillegg

FA RG E L E GG I N G
DU TRE NGE R : Fargeleggingsark fra
ressursene og noe å fargelegge med.
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IN N H O LD:

Karen Kilane i samarbeid med NMSU
Bibeltekstene er fra Bibel 2011. Trykt med tillatelse
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!

