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Åpningssamtale 1
Du har kanskje sett demonstrasjoner på TV der men-
nesker samler seg med skilt, roper, og holder taler 
utenfor bygninger.  Innenfor bygningene er politikerne 
eller sjefene som bestemmer over det som det demon-
streres for eller imot.  

Reflekter sammen med barna: 
Hvordan kan demonstrasjonene og det å bruke stem-
men din gjøre en forskjell for andre?
Del noen tanker med en eller to personer i nærheten 
av deg. Noen deler med hele gruppa etterpå. Tips: Gi 
god tid til å svare slik at flere får dele med gruppa.

Stikkord: Å være en stemme kan bety å snakke når 
andre ikke kan snakke, si ifra hvis noe er urettferdig, 
stå opp for kompisen som får endret livssituasjon (pga. 
sykdom, endret økonomisk situasjon).    

!!! !!! Åpningssamtale 2
Lytt til sangen «Du kan ikke fange min stemme – Del 2» 
av Maria Haukaas Mittet fra filmen Aladdin. 

Samtalespørsmål: 
Hva sier sangen? 
Gi eksempler på hva det betyr å ha en stemme, og å 
være en stemme. 

Stikkord: Den handler blant annet om å åpne munnen 
og å snakke ut om det som skjer. Å ikke la seg bli over-
sett eller å bli forhindret fra å snakke.

Johannes r ydder vei
I Evangeliet etter Lukas står det om døperen Johannes 
som var en veirydder og en stemme. Johannes var en 
slektning av Jesus. Han hadde fått et oppdrag. Johan-
nes gikk ut i ørkenen med klær av kamelhår. Han spiste 
honning og gresshopper. Han ropte til folket om at de 
måtte snu vekk fra det som var galt. De skulle også dele 
det de hadde fått. En som var større enn Johannes ville 
komme etter ham.     

Se for deg at du går en tur i snøen. Den som går foran 
deg tråkker ned snøen der ingen har gått før. Det gjør 
det lettere for deg å følge etter. 



For å rydde en vei må en ta bort det som hindrer at det 
er mulig å komme seg gjennom og fremover.  Johan-
nes tok på seg et ansvar. Han brukte stemmen sin og 
handlingene sine til å forberede folk på Guds rike som 
skulle komme.

Det er Gud som gir  verdi
Jesus kom til jorda for å gi oss en sjanse til å kjenne Gud 
som har skapt oss. Han viste at alle mennesker er ver-
difulle. Ikke på grunn av ting vi gjør eller presterer, men 
på grunn av Guds uendelig store kjærlighet for oss.  Vi 
kan ta imot hans kjærlighetsgave slik at vi elsker oss selv 
og bryr oss om andre slik som Jesus gjorde. Stemmen 
til Jesus høres høyt og tydelig i bibelfortellingene. Jesus 
står opp for de foreldreløse, for kvinnene som hadde lav 
status, de fattige, og de fremmede.  Jesus sto opp for 
deg da han sto opp fra døden. I dag i himmelen bruker 
Jesus stemmen sin når han ber for deg og andre. 

Verdt å kjempe for
Snart får du møte søstrene Feno og Fano i det globale 
glimtet fra Madagaskar. Feno er hørselshemmet. Lenge 
var det få som sto opp for Feno. Hun kunne ingen ord 
som andre kunne forstå. Etter at hun lærte tegnspråk 
kan hun fortelle det hun har på hjertet. Nå er det hun 
som gjør noe for andre så de får det bedre. Du har også 
fått en unik gave fra Gud som du kan bruke. Du kan 
dele talent ved å være en stemme for noen andre. Det 
kan utgjøre en forskjell for noen.

Samtal med barna: 
Hva er det verdt å stå opp for? 
Hvem tror du Gud står ekstra opp for? 
Hva kan du gjøre for å stå opp for noen som trenger 
deg?

Stikkord: De som mobbes pga. vekt, sykdom, utseende, 
innvandrere, de som har gjort mange feil, de som har 
det vanskelig. 
  
Du kan snakke, dele din egen erfaring, være en venn for 
dem, lære dem en ny hobby, ta med på fritidsaktiviter, 
etc. 


