
FAMILIE- 
MIDDAG 2
Tema: Dele tid
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Dele tid
– Kvinnen og sølvmyntene

Besøk fra Maki: Powerpoint 
Fra søndagsskolen i Estland der Hanna får en god idé! 

Konkurranse
En PP med en konkurranse for alle knyttet til andakten

Aktiviteter       
Fargeleggingsark

Vi deler tid! 
En kort oversikt om opplegget i dette heftet

Andakt
En andakt om en kvinne som mista en sølvmynt

22
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TIL DEN VOKSNE:  Denne fortellin-
gen er en av tre nesten like fortellin-
ger som står sammen i Lukas-evan-
geliet i Bibelen – og alle tre skal si noe 
om at mennesker er viktige for Gud. 
Slik som kvinnen gledet seg og laget 
fest fordi hun fant igjen mynten, slik 
gleder Gud seg over hvert menneske 
som vil tro på han. Les gjerne alle tre 
fortellingene i Lukas 15 som en forbe-
redelse til andakten.

Å dele tid er å vise at vi bryr oss.
Kvinnen i fortellingen inviterte andre 
til fest. Å invitere noen hjem, er å dele 
tid. Gud er like glad i alle mennesker. 
Det kan vi se i denne fortellingen, og 
de andre fortellingene i Lukas 15. Vår 
utfordring i denne andakten er om 
barna kan tenke seg én person som 
de kan dele tid med og invitere på 
besøk? Kanskje de voksne kunne ten-

ke på en nabo som hadde blitt glad 
for å bli invitert til dere? 

PRAKTISK OM OPPLEGGET: Her 
finner du en kort andakt med et en-
kelt dramastykke der barna får delta. 
Fortellingen om Kvinnen og sølvmyn-
tene står i Lukas 15, 8-10 Du får også 
med en PP hvor vår maskot Maki be-
søker søndagsskolen i Estland der de 
har en utfordring som Hanna grubler 
på. Du finner en hobbyaktivitet som 
er knyttet til andakten. Et tegneark 
følger med. Vi tipser om sangen «Lær 
oss å gå» (Oslo Soul Children), «Det 
er gøy, gøy, gøy» (Oslo Soul Children), 
«Det beste av alt» (Fritt fram, Hilde-
gunn Vederhus) 

LES OM KVINNEN SOM MISTA 
EN SØLVMYNT: Evangeliet etter 
Lukas, kapittel 15, vers 8-10

Dette halvåret skal vi igjen få lære om å dele tro, tid, 
ting og talent. Andre tema vi skal ha er å dele tid!

Tema for 
familiemiddagen
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KVINNEN OG 
SØLVMYNTENE

Eller om en kvinne 
har ti sølvmynter 
og mister én, ten-
ner hun ikke da en 
lampe og feier i hele 
huset og leter nøye 
til hun finner den?  
Og når hun har fun-
net den, kaller hun 
sammen venninner 
og nabokoner og 
sier: ‘Gled dere med 
meg, for jeg har fun-
net igjen det penge-
stykket jeg hadde 
mistet.’ På samme 
måte, sier jeg dere, 
blir det glede blant 
Guds engler over én 
synder som vender 
om.

Luk 15,8-10

Bibel 2011 © 
Bibelselskapet
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GUD ER GLAD I  ALLE MENNESKER, VI  KAN DELE 
TRO NÅR VI DELER TID MED ANDRE. 
En andakt om kvinnen og sølvmyntene

DU TRENGER: 
• Mange sjokolademynter (de som er 

pakket inn i gull-papir)
• Enkelt kostyme til kvinnen
• Høyttaler til musikk (kan sløyfes)
• Bibel, fordi det er fint at barna forstår 

at det vi forteller er hentet fra Bibe-
len 

ANDAKT: Gjem mange sjokolade-
mynter rundt i rommet, gjerne så 

godt at barna må lete litt for å finne 
dem. 
Tips: Har dere lekekrok, så gjem noen 
mynter inne i små hus eller biler.
Viktig: Alle barna må samle myntene 
i én skål – ellers blir fordelingen svært 
ulik.
Du kan gjerne kle deg ut som kvin-
nen, telle mynter og lete underveis i 
fortellingen. 

Andakt

INTRO TIL ANDAKTEN: KONKURRANSE
For å få konkrete tips til hvordan vi kan dele tid med andre!

DU TRENGER:  Powerpoint med 
bilder lastet ned fra nmsu.no og noe å 
vise presentasjonen på.

SLIK GJØR DU: Del gruppa i to. 
Vis presentasjonen. Presentasjonen 
inneholder syv bilder som illustrerer 
måter å dele tid med andre, som 

skjuler seg bak firkanter. Firkantene 
forsvinner en etter en, etterhvert som 
du klikker for å få frem neste bilde. 
Litt og litt av hele bildet viser seg.  Gå 
sakte frem så alle får gjette. Når hele 
bildet synes, kan dere snakke litt om 
forslaget til å dele tid som viser seg på 
bildet. 
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Jesus fortalte om en kvinne som  
hadde ti mynter. Fortellingen skulle 
minne oss på at Gud er like glad i oss, 
som denne kvinnen var i myntene 
sine. Kvinnen var så glad i myntene! 
Kanskje hun også telte dem ofte? La 
barna være med og telle myntene. 

Men en dag merket kvinnen at hun 
ikke kunne telle flere enn ni mynter! 
En av dem manglet! 
Kvinnen måtte lete høyt og lavt for å 
finne mynten.

Lat som om at du leter litt. Vis at du 

gir opp, og la alle barna være med 
på å lete etter mynten sammen med 
deg. Når et barn finner mynt num-
mer 10, blir du så glad at du inviterer 
alle til fest. (Det passer fint her om 
du vil sette på litt musikk og danse 
sammen med barna, gjør det som 
føles naturlig!) 

Denne fortellingen er en av tre nesten 
like fortellinger som står sammen i 
Lukas-evangeliet i Bibelen – og alle tre 
skal si noe om at mennesker er viktige 
for Gud. Slik som kvinnen gledet 
seg og laget fest fordi hun fant igjen 
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mynten, slik gleder Gud seg over hvert 
menneske som vil tro på han.

Finn fram to tiere eller tyvekroninger. 
Pass på at en av dem er veldig fin, 
mens den andre er skitten og/eller 
med riper i. Vis myntene til barna. 
Still spørsmål som: 

• Hvis jeg skal kjøpe en is, hvilken av 
disse to myntene kan jeg da bruke?

• Hvilken av myntene ser mest verdi-
full ut?

• Hvilken av myntene er mest verdt?
• Er myntene egentlig like mye verdt 

selv om den ene ser annerledes ut 
enn den andre?

 
Sånn er det med mennesker også. Vi 
kan se forskjellige ut på utsiden, men 
uansett hvem vi er eller hva vi gjør, så 
er vi like mye verdt. Verdien vår er den 
samme.

Å dele tid er å vise at vi bryr oss.
Kvinnen i fortellingen inviterte andre 
til fest. Å invitere noen hjem, er å dele 
tid. 

Og når vi inviterer, så kan vi huske det 
med myntene og Gud. At Gud er like 
glad i alle mennesker. 

Kan du tenke deg en person som 
du kan dele tid med og invitere på 
besøk? Kanskje kan du tenke deg en 
nabo som hadde blitt glad for å bli 
invitert til dere? 

BØNN: Takk for at alle er verdifulle 
for deg, Gud. Hjelp oss til å bry oss 
om andre slik du bryr deg om dem. 
Amen.
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Besøk fra Maki
med PowerPoint

DU TRENGER: PC, lerret/stor skjerm, 
Powerpoint-presentasjon lastet ned 
fra ressursene på nmsu.no

SLIK GJØR DU: Introduser pre-
sentasjonen med å si «vi skal høre 
fra Maki, en ringhalelemur som er 
maskot for NMSU. Han elsker å reise, 
og elsker å dele. I dag har han vært på 
besøk hos Hanna og søndagsskolen i 
kirka i Estland. La oss høre hva han vil 
fortelle til oss!»
Navn og fortelling er fiktiv, men ba-
sert på virkelige hendelser.

TIL DE VOKSNE: I Estland støtter 
NMS barne og ungdomsarbeidet i 
den lutherske kirka. Tidligere var kirka 
full av barn og unge som deltok aktivt 
i arbeidet. Men i etterkrigstida skjed-
de det en drastisk nedgang da det 
ble forbudt å drive søndagsskole eller 
annet arbeid rettet mot barn og unge.  
For å starte dette på nytt igjen, har 
kirka i Estland spurt om å få samar-
beide med NMS. De støtter to me-
nigheter i og utenfor Tallin, og sender 
unge voluntører som er en ressurs inn 
i det aktive ungdomsarbeidet.Bildene 
i presentasjonen er fra søndagsskolen 

i kirka utenfor Tallin som inviterte bar-
na i nabolaget til pannekakefrokost.
Visste du at i Estland er det å syn-
ge sammen en folkekultur? Store 
korfestivaler samler over 100 000 
mennesker hvert år. Estland har svært 
teknologiske avanserte bysamfunn, og 
Skype ble funnet opp her. 

MANUS: Maki er en ringhalelemur, 
han er maskot for NMSU og elsker å 
reise. I dag er han på besøk hos Han-
na som er 9 år og bor i Tallinn i Est-
land. Hanna elsker å synge, og hun li-
ker godt å være sammen med venner. 
I kirka som Hanna og familien hennes 
går i er det søndagsskole annenhver 
søndag. Der synger de fine sanger og 
hører fortellinger fra Bibelen om Gud 
som ønsker at enda flere skal bli kjent 
med Han. Men de har en utfordring 
på søndagsskolen – det er nemlig 
plass til mange flere der! Hanna skulle 
ønske at flere av vennene hennes ble 
med henne dit.

Maki og Hanna sitter hjemme hos 
Hanna og spiser pannekaker. Maki 
snur seg mot Hanna og sier: 
– Mmmm – pannekaker til middag er 
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det beste jeg vet! Hei, forresten! Han-
na, hvor har du vært i dag?
Hanna svarer:  
– Jeg har vært på søndagsskolen i 
kirka! Det var så kjekt! Vi lærte en ny 
sang i dag! Jeg synes det beste med 
samlingene er å synge de fine sange-
ne vi lærer. Vi fra Estland elsker jo å 
synge!  
Maki elsker også å synge og bryter ut 
i en operasang. Hanna ler først, men 
blir etter hvert ettertenksom….
Hanna sier: – Jeg tenker på noe… det 
var ikke så mange barn på søndags-
skolen i dag. De voksne foreslo at vi 
kunne invitere med oss vennene våre. 
Det er jo plass til flere, og mange liker 
å synge slik som vi gjør på samlinge-
ne. Men ikke alle har hørt om søn-
dagsskolen…  
Maki tar den siste pannekaka mens 
Hanna tenker. Plutselig får Hanna en 
idé! Hun smiler og ser på Maki: 
– Maki – nå har jeg en idé! Vi kan lage 
frokostpannekaker i kirka, så kan jeg 
lage invitasjoner og invitere vennene 
mine til kirka til pannekaker og søn-
dagsskole!
Den syntes Maki var en strålende idé.
Hanna får det travelt med å lage 
invitasjoner, Maki hjelper henne. Etter 

skoletid tar Hanna med seg invitasjo-
nene og går på besøk til vennene sine 
for å gi invitasjonen til pannekaker og 
søndagsskolen.

Neste søndag var Hanna veldig spent 
på om venninnene hennes ville 
komme.  Ho blir så glad da nabojenta 
dukker opp. 
Hanna løper bort til henne og sier: 
– Så kjekt å se deg her! Er du klar for å 
spise pannekaker? 
Sammen går de inn til søndagsskolen.

TIL SAMTALE: Etter fortellingen om
Hanna er det fint å stille noen spør
mål til barna:
• Kan du fortelle om en gang du 

inviterte noen andre med deg på 
en aktivitet, eller hjem til deg? Hva 
skjedde? 

• Hvordan ville Hanna invitere andre 
med seg på søndagsskolen?  

• Hva er det du liker å gjøre? Kan du 
invitere noen til å bli med deg?

BØNN: Takk for at de som går på
søndagsskolen i kirka i Tallin får bli
kjent med Gud som er glad i dem. Vi
ber om at flere må få lyst til å komme
dit.
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FARGELEGGING

DU TRENGER: Fargeleggingsark fra 
ressursene og noe å fargelegge med.

Aktivitetssider
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INNHOLD:
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!


