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TittelFellesaktiviteter

Lær en sang  
fra Thailand

Syng sangen Pradjao Sendi/Gud er så god 
sammen med barna. 

Norsk:
Gud er så god x4
Er så god mot meg
Thai:
Pradjao Sendi x4
Sång sendi tå chan

Se sangen på thai og norsk på YouTube: 
Gud er så god Prakaikaew Phochan
https://www.youtube.com/
watch?v=X3kWuSZcMw

Flytte gjenstand  
med spisepinner 

Du trenger:  Kjekspakke, minimarsh mellows, 
druer e.l. Spisepinner, tallerken

Slik gjør du:  Del barna inn i grupper. La hver 
gruppe få sett med spisepinner, to tallerkener 
og 2–3 ting de skal flytte. Ta tiden innad i grup
pen hvem som flytter ting fra den ene taller
kenen til den andre fortest mulig. De kan spise 
det de har flytta etterpå.

Lystenning  
og bønn

Involver barna til å tenne  
lys i lysgloben/lys på bordet  
og til å lese bønnen høyt. 

Kjære Jesus, 
Takk for at du lyser for oss! 
Du er her sammen med oss,  
nå og alltid.  
Hjelp oss til å være  
en god venn for andre. 
Amen 

Forslag til fellessanger før eller etter bønnen. Sangene finner dere på Spotify. 
Del det du har (NMSU), Let the love flow (Oslo Soul Children), Lær oss å gå (Oslo 
Soul Children), Hjerte av Gull (Team Sulebakk), Drømmen (Team Sulebakk)
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Bibelverset

BIBELTEKST

«Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham 
som rettferdig, han ble kalt ‘Guds venn’» 

Jakob 2, 23.  
Bibel 2011 © Bibelselskapet

Introduksjon: 
Spill av refrenget på vinnerlåta «Forand
ring» fra MGPjr 2018 som har flere refe
ranser til vennskap.  Samtal med barna: 
Hva sier denne sangen om vennskap? 
Hva kjennetegner en god venn, og en 
dårlig venn?

Vennskap:
For de fleste av oss er venner noe av det 
viktigste vi har. Venner vi kan stole på, 
som vi kan hjelpe eller få hjelp av. Ven
ner som vi har det gøy sammen med. 
Gode venner betyr mye for oss fordi 
Gud skapte oss slik at vi trenger å være 
sammen med andre for å ha det godt. 
Derfor det er så bra å ha venner. 

Abraham, Guds venn
I 1. mosebok 18 i Bibelen finner vi en 
fortelling om en mann som fikk kalle
navnet Guds venn. Abraham kunne 
snakke med Gud om alt, og de delte 
tid sammen. Det var Gud som først tok 
kontakt med Abraham. En dag kom 
Gud til og med på besøk til Abraham 
og kona Sara. De spiste et måltid 
sammen. Etterpå hadde de en samtale 
om viktige ting i Abrahams liv. Har dere 
tenkt på at dere kan være Guds venner? 
Abraham var Guds venn, og det kan vi 
også være.

Spørsmål til  samtale:  Hva tenker 
dere – hva kan være fint og hva kan 
være vanskelig med å være venn med 
Gud?  
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Stikkord: trygt, nærvær, hjelp/vanskelig 
å forstå, han virker lang borte, han er 
usynlig.

Jesus som vår venn 
Når vi tenker på en som er en virkelig 
god venn, så er det naturlig for oss i kirka 
å tenke på Jesus. Han snakket mye om 
kjærlighet: at vi skal elske Gud og elske 
hverandre. Det oppsummerer alt det 
Jesus sa da han var her på jorda. Slik 
Abraham i fortellingen opplevde å være 
en venn med Gud, kan vi også oppleve 
at Jesus er vår venn. Han har til og med 
lovet at han alltid skal være med oss, 
alltid. Matteus 28:20 «Og se, jeg er med 
dere alle dager inntil verdens ende…»

Spørsmål til  samtale:  
Hvordan kan vi i praksis være venner 
med Gud?
Stikkord: snakke med Gud, synge, 
lytte til Han, glede oss over ting, være 
opptatt av bry oss om andre, inklu
dert skaperverket, og de som har det 
vanskelig.
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Globalt Glimt

Til  lederen

Thailand er landet som er kjent for gjestfrihet, sommervarme, men også for store 
sosiale utfordringer. På landsbygda i NordøstThailand vokser mange barn opp hos 
slektninger mens foreldrene bor og arbeider i storbyene. På skolen møter de streng 
disiplin og krav om prestasjon. Hverdagen for en del av barna er preget av mangel 
på trygg og omsorgsfull voksenkontakt. Det er også lite av organiserte aktiviteter.
En bestemor ønsket å gjøre noe for barna i sitt nabolag. Hun ønsket å gi videre 
Guds kjærlighet både til sine egne barnebarn, men også nabobarna. Det ble starten 
på Barnas kirke.

Barnas kirke er en lengre samling på lørdager der barna hører en bibelfortelling, 
synger, har aktiviteter og spiser et varmt måltid sammen. Barnas kirke er et kjær
komment tilbud der barna møter engasjerte, varme voksne. De ser barna, og bruker 
tid sammen med dem. Barna får muligheter til å utfolde seg kreativt, musikalsk og 
sosialt. Relasjonen til trygge voksne er en viktig faktor for at barna skal klare hverda
gen som ellers krever mye av barna.

Disse samlingene er drevet av frivillige. Det norske misjonssel
skap (NMS) støtter opp om dette arbeidet med kursing 

og oppfølging av de frivillige lederne. Disse sam
lingene har nå spredt seg til andre landsbyer i 
denne regionen.

Les mer på  nms.no/Thailand

Barnas Kirke som vi hører om i fortellingen er  
støttet av Det norske misjonsselskap (NMS). Dersom 

menigheten har misjonsavtale med NMS kan en 
fortelle at menigheten støtter dette arbeidet. 
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Forteller:  Visste du at å være i kirka er 
å være med på noe større? Guds familie 
over hele jorden har fått et oppdrag – å 
fortelle hvem Jesus er og dele alt det vi 
har fått fra Gud.  

Forteller:  Bli med til… Thailand. 
Kanskje du tenker på sol, bading og 
vennlige mennesker når du ser for deg 
Thailand. Det er et fantastisk ferieland. 
Men for noen av barna er hverdagen 
utfordrende. På landsbygda i Nord
østThailand vokser mange barn opp 
hos slektninger mens foreldrene bor 
og arbeider i storbyene. På skolen har 
de strenge lærere og må jobbe hardt 
for at de skal være fornøyde.  De savner 
foreldrene sine, og må klare seg mye 
alene. Men en bestemor ønsket å gjøre 
noe for barnebarna og nabobarna. Hun 
ønsket å fortelle om Gud som er som en 
Far som ønsker å være sammen med 
barna sine. 

Det ble starten på Barnas kirke. En 
lørdag i uken får barna et avbrekk fra en 

krevende hverdag. Der får de treffe voks
ne som tar seg tid til å være sammen 
med dem og gjøre kjekke aktiviteter 
sammen. De har og en kristen samling. 
Men alle har ikke muligheten til å være 
med… 

For noen har det slik som denne gutten 
på 11 år. Vi kan kalle ham Gan.  Det er 
lørdag og skolefri, men han får ikke love 
til å sparke fotball sammen med kame
ratene sine. Han må passe lillebroren sin 
hele dagen, gi han mat og holde han 
med selskap. Foreldrene bor i storbyen 
og Gavn savner dem veldig. Bestemoren 
som de bor hos er gammel og sliten 
og orker ikke å gjøre mye. Gan kaster 
frustrert stein på et tre. 

Så hører Gan noen som roper navnet 
hans. Det er Chai, kameraten hans som 
stikker innom etter samlinga i Barnas 
kirke. Gan lyser opp når han ser vennen. 
Chai forstår at Gan kjeder seg og føler 
seg ensom. Så han blir en stund og kas
ter ball. Etter en stund forteller Chai fra 

Du trenger: 
PC, prosjektor, høyttaler og hvit bakgrunn/lerret

Slik gjør du: 
Introduser filmen med å si: Vi har hørt at Abraham kunne være Guds venn. Jesus 
vil være vår venn også. Bli med til Thailand og møt vennene Gan og Chai på 11 år. 
Fortellingen viser hvordan mange barn egentlig har det på landsbygda i Thailand. 
Personene er «oppdiktet» men situasjonene, klubben Barnas kirke og aktivitetene 
er virkelige.  
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OppdragetGlobalt Glimt

Barnas Kirke: Jeg både gruer og gleder 
meg slik til neste lørdag!  Da skal jeg 
spille gitar på samlinga sammen med 
noen av de andre 11 åringene. Vi skal 
lære de minste barna en ny sang som 
heter «Gud er så god ! Det hadde vært 
så gøy om du kunne vært der og hørt!  

Da fikk plutselig Chai en god ide! 
Kanskje noen av lederene kunne 
snakke med bestemoren slik at Gan og 
lillebroren kunne bli med! Chai fortalte 
det straks til Gan som syntes det var en 
glimrende ide. Du er virkelig en god 
venn å ha, sa Gan. 

Det gikk som vennene hadde håpet, og 
tidlig neste lørdag drog Chai sammen 
med Gan og lillebroren til Barnas kirke.   
Gan var spent på hvordan det ville bli 

der, men da de ble møtt av deilig mat
lukt, og de voksne som hilste så vennlig 
på Gan, slappet han av. Han ble med en 
gruppe som skulle fange jordkrabber 
og spiselige insekt til lunsj før samlin
gen mens Chai øvde på gitar sammen 
med musikkgruppa.  Gan var så glad 
for at vennen Chai hadde tatt han med 
hit. Her kunne han legge vekk de triste 
tankene og være hos noen som brydde 
seg om han. 

Avslutning:   

Men du, du kan også være med på noe 
større i dag. Slik som Chai kan du være 
en god venn for andre. Du kan gjøre en 
forskjell. Hva kan du dele i dag? 

Spørsmål til  samtale: 

• Hvordan var Chai en god venn mot 
Gan? 

• Tenk etter – er det noen dere vet 
om som kunne hatt glede av å 
være med her i denne gruppa? 

• Hvordan kunne vi ha inkludert 
dem? 
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Oppdraget

Bønnepraksis

Vis bilder fra Barnas Kirke på en 
skjerm, eller heng opp bilder. La alle 
tenne et lys i lysgloben.  Be for barna 
og de voksne i Barnas Kirke.

Gi barna konkrete  
oppdrag som de kan  
velge mellom:

• Inviter noen med på det som skjer i 
tweensgruppa, eller i vennegjengen.

• Skriv et «takk for at du er du» kort eller sms/snap 
til noen du kjenner. Skriv ned 3 ting som er bra 
med den personen!

• Si hei til noen som du vanligvis ikke hilser på.
Spør på neste samling hvordan de løste oppdraget.

Oppdraget kan sendes på SMS til barna i etterkant, 
eller legges ut på f.eks en FB gruppa til foreldrene. 
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Avslutning

Avslutning: 

La barna samle seg rundt lysgloben, eller reise seg.

Be bønnen Vår Far sammen:

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, 

slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.

Amen 

Lederen ber velsignelsen 
– en kan oppfordre barna til å åpne hendene  

og ta imot:

Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg  

og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg  

og gi deg fred.
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TemaaktiviteterAvslutning

Lage Vennskapsarmbånd

Lag et vennskapsarmbånd  
og del det med noen

I november i 2018 var norske bloggere 
sammen med NMS på besøk i Thailand for å 
starte opp lørdagsklubb i Thailand. Målet var 
å samle inn midler til drift av slike lørdags
klubber. På en av samlingene laget de venn
skapsarmbånd. 

Et lite glimt finner du her:
https://www.youtube.com/watch?v=KUBfb
h4k66Q

Snacks

Server Sticky rice med banan,  
og oppskjært mango.

Kjøp snacks fra lokal asiatisk matbutikk: 
Tørket tang/tare – Kips/snacks, hermetisk 
litchi og Rambutan. 



Tittel

Gi oss gjerne tilbake- 
meldinger på hva du 

synes fungerte bra og 
hva vi kan gjøre bedre 

til neste gang. Alle hen-
vendelser kan sendes 

til nmsu@nmsu.no. På 
forhånd tusen takk!

Innhold: NMSU UKID
Grafisk formgiving: Helene Moe Slinning  

www.strokdesign.no
Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.  

Gjengitt med tillatelse.


