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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=X3k-WuSZcMw

Gjett hvem 

Velg en person i gruppa som får et navn på en kjent person 
på en lapp i panna. Vedkommende skal prøve å gjette hvem 
personen er ved å stille ja/nei spørsmål. 

En kan også leke denne leken i grupper der alle barna får 
hver sin person. Da får de stille et ja/nei spørsmål pr runde for 
å finne ut hvem de er.

Forslag til tema: Velg personer som er kjent for å gjøre bra 
ting for andre i lokalsamfunnet eller nasjonalt. 

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)



4

Bibelverset

BIBELTEKST

«Du skal bli til velsignelse...  
i deg skal alle slekter velsignes» 

1. mosebok 12,2-3   
Bibel 2011 © Bibelselskapet

Introduksjon: 
Ta med en pose godteri som er lett å 
dele. F. eks kjærlighet på pinne eller 
karameller. Gi en til hver av barna. For-
klar at når alle har fått en skal de gi den 
videre til noen i gruppa.  

Hensikt: Barna deler en ting de har fått 
fra noen med andre. Slik er det egentlig 
å være en velsignelse. Gud deler med 
oss, og vi deler med andre det vi har 
fått.

Samtal med barna etterpå.   
Gi god tid svar på hvert spørsmål: 
• Hvem er det vi deler med? Hvorfor? 
• Ville vi heller ha behold den selv? 
• Oppleves det som urettferdig hvis 

noen ikke får? Hvordan kan vi løse 
det?

Å være populær
Spørsmål til samtale: 
• Synes du det er viktig å være  

populær? 
• Hva er positivt med å være  

populær? 
• Hva kan være negativt?

Stikkord: Å ha venner, å ha det gøy, kan 
være et godt forbilde. Negativt: en kan 
gjøre ting en egentlig ikke liker, en kan 
få andre til å føle seg utenfor.

Vi tenker ganske mye på hvordan andre 
oppfatter oss, og hva en skal gjøre for 
å bli bedre likt.  Oppskriften på å bli 
populær kan være ganske forskjellig: 
hva man driver med på fritiden, klærne 
en bruker, eller om en er morsom og 
kan være et midtpunkt. Det er fint å ha 
venner, men det blir stress når en må 
jobbe hardt for å være populær. 
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Abraham – en velsignelse  
for andre
Gud bryr seg om at vi har det bra. Men 
han er også opptatt av de rundt oss.  En 
fortelling om Abraham, en mann som 
levde for lenge siden i det som nå er 
landet Israel viser dette. Det står om 
han i 1. mosebok i bibelen. En dag hørte 
han at Gud snakket til han om framti-
da. Abraham skulle bli til stamfar til et 
mangtallig folk.  Han skulle få makt, sta-
tus og velstand. Kanskje det nærmeste 
en kom til å være populær på den tiden.

Abraham tok imot Guds velsignelse til 
ham. Men det skulle ikke stoppe der.  
Abraham skulle dele det han hadde fått 
med Gud med de rundt seg. Og ikke 
bare naboene heller. Gjennom Abraham 
skulle Gud velsigne alle folkegrupper på 
hele jorda. Det er en kjempestor fram-
tidsdrøm å få. Gud har lyst å gjøre gode 
ting i verden. Han ønsker at verden skal 
være rettferdig. Vi får være med på å 
oppfylle drømmen. 

Jesus og popularitet
Jesus var populær blant folk flest fordi 
han gjorde det som var bra for andre. Je-
sus viste hvordan en kan være en velsig-
nelse for andre: Han viste omsorg for de 
som var forlatt, han var med dem som 
var isolert, og helbredet de syke. Gud 
sendte Jesus til jorda. På samme måte 
sender Jesus oss til å være en velsignelse 
både i nabolaget og i verden.

Abraham var stamfar til Jesus.  Den 
framtidsdrømmen som Gud gav 
Abraham viste seg å peke fram mot Je-
sus. De som nå tilhører Jesus er spredd 
utover hele jorden. De kommer fra de 
aller fleste folkeslag i verden! Slik kan 
de som er i kirken være en velsignelse 
i mange nabolag i hele verden. Vi kan 
være med slik at drømmen går i oppfyl-
lelse.

Spørsmål til samtale: 
• Hva tenker du om setningen «Gud 

bryr seg om alle folkeslag»?  
• Hvordan kan vi være en velsignelse 

og dele det vi har? 
• Hva ville Jesus ha gjort om han 

kom til skolen deres?
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Globalt Glimt

Til  lederen

I det globale glimtet møter du Prakaikaew Phochan fra Thailand. Hun blir til vanlig 
kalt Jeed. I dag arbeider hun for Det norske misjonsselskapet (NMS). Hun vokste 
opp som de fleste andre i Thailand med et buddhistisk livssyn. Dette er fortellingen 
om hvordan hun som barn funderte på hva som skjer etter døden. Svaret fant hun i 
møte med kirka og fortellingen om Jesus.

Jeed jobber nå med kursing av frivillige medarbeider i den unge lutherske kirken i 
Nordøst-Thailand sammen med mannen Olav Skjerpe. De følger blant annet opp 
Barnas Kirke som er en lørdagsklubb drevet av frivillige. I slummen i Thailand sam-
arbeider NMS med den evangelisk-lutherske kirken om dagsenteret Lovsangshjem-
met for barn i slummen i Bangkok, en musikkskole i samme området, og et hjem 
for enslige mødre. Gjennom dette arbeidet gir de barn og unge håp om en bedre 
framtid.

Les mer på  nms.no/Thailand

Har menigheten misjonsavtale med 
NMS kan dere fortelle at menigheten 

støtter dagsenteret Lovsangshjemmet 
for barn i slummen i Bangkok. 
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Jeed fra Thailand

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. 

Bli med til…Thailand og møt Jeed, en 
jente på 10 år som til vanlig elsker å syn-
ge og være sammen med venner. 
Men hun har et spørsmål som hun 
grubler veldig på. Hun får klump i 
magen når hun tenker på det.  Jeed er 
nemlig så redd for hva som kommer til 
å skje med henne etter hun dør. Hun vil 
gjerne ha det godt. 

Når hun spør bestemoren om dette 
sier hun at Jeed må passe på å være en 

flink og snill jente, for da kommer hun 
til himmelen. 

10 åringen Jeed bruker mye tid i det 
lokale tempelet. Men det var ikke så lett 
å skulle være snill alltid, og  Jeed føler 
seg helt utslitt av å finne veien selv. 

Noen år senere ble hun med en venn 
til en kristen samling på skolen.  Jeed 
som likte så godt å synge ble raskt glad 
i sangene de sang på samlingen og hun 
kom tilbake for å høre flere. En dag leste 
de fra bibelen om Jesus. Der hørte hun: 
Den som tror på Han skal få evig liv. 

Jeed kunne ikke tro sine egne ører. Er 
det virkelig så enkelt, tenkte Jeed opp-

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

Slik gjør du: 
Møt jenta Jeed på 10 år fra Thailand som grublet på 
et vanskelig spørsmål om hva som skjer etter døden. 
Svaret hun fant forvandlet livet hennes!  
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OppdragetGlobalt Glimt

rømt. Er dette svaret på spørsmålet som 
har gnagd inni henne siden hun var 
liten? Er det virkelig nok bare å tro!?! Det 
var nesten for godt til å være sant! 

Jeed sprang hjem og fortalte det til 
sin søster, og til de andre i familien. De 
ble like glad som henne for å bli bedre 
kjent med Jesus og finne veien til Gud. 
Hele familien ble døpt i kirken.

Etter dette ønsker hun å vise Guds kjær-
lighet til alle hun møter. Hun ville være 
en velsignelse for andre.  

Jeed tok dette med å vise Guds kjærlig-
het til alle på alvor! Som 18 åring jobbet 
hun et år på barnesenteret lovsangs-
hjemmet i slummen i Bangkok. Der 
får barna en pause fra det tøffe livet i 
bydelen og mulighet til å leke og lære. 
Jeed elsket å være sammen med barna: 
å  bake sammen med dem, lære de nye 
sanger, og fortelle dem om Jesus - veien 
til Gud.

Men du, du kan også være med på noe 
større i dag. Slik som Jeed kan du vise 
at Gud bryr seg om  dem du møter. Du 
kan være en velsignelse.  Hva kan du 
dele i dag?

Spørsmål til samtale: 
• Hva grublet Jeed på? 
• Hvordan fant hun løsningen på det? 
• Hvorfor ville Jeed være en  

velsignelse for andre?  
• Hva har vi tatt imot av tro/tid/talent/

ting som vi kan dele med andre?
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Oppdraget

Bønnepraksis:  
Takkebønner for verden 

Du trenger:  verdenskart, postit lapper, penner. 

Tenk over mangfoldet av mat, frukt, godteri, hobby-
er, sportsgrener osv. som kommer fra andre deler 
av verden! Gi noen eksempler, f. eks pizza fra Italia. 
Spør barna om eksempler. Be dem skrive ned noe 
de liker, landet det kommer fra og heng det opp 
på verdenskartet. En kan gjøre aktiviteten sammen 
som gruppe, eller to og to.

Be til slutt en takkebønn sammen til Gud for alt 
det gode han velsigner oss med.

Gi barna et konkret oppdrag:

• Vær nysjerrig på thai kulturen. Finn 3 funfacts om Thailand. 
Del den med gruppa.

• Ta med godteri fra forskjellige deler av verden eller lag 
snacks/dessert fra ulike land. Inviter til smakefest i gruppa 
eller hjemme. Tenk over om det er andre som kunne likt å 
være med og inviter dem.

• Fortsett samtalen om hvordan være en velsignelse i nær-
miljøet. Kan dere som gruppe lage muffins eller noe annet 
godt og dele med en gruppe f.eks på omsorgssenteret? 
Involver barna i prosessen og få forslag til hva, hvem, hvor.

Spør neste gang hvordan de løste oppdraget. Oppdraget kan 
sendes på SMS til barna i etterkant, eller legges ut på 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  
– gjerne 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.



11

TemaaktiviteterAvslutning

Lek inspirert fra Thailand

En forenklet versjon av den tradisjonelle thai leken Ngu kin hang  
– «slangen spiser halen»:

Velg en slangemor og en slangefar. Slangefar og slangemor stiller seg mot 
hverandre. Deretter stiller 5–7 «slangebarn» seg bak slangemor på rekke. 
De holder hendene i siden til personen fremom seg. De skal holde fast i 
slangemor og følge etter henne. 

Poenget i leken er at slangefar skal prøve å ta den siste personen i rekken 
for å få den over til sitt lag. Slangemor har hendene fri og kan prøve å 
beskytte halen sin. Barna holder samtidig fast i henne og følger bevegelsen 
hennes. Når slangefar klarer å ta et slangebarn stopper leken opp. Slange-
barnet går da over fra slangemor til slangefar. Leken fortsetter igjen til 
slangefar har fanget alle slangebarna.

Snacks

Server Sticky rice med banan,  
og oppskjært mango.

Kjøp snacks fra lokal asiatisk matbutikk: 
Tørket tang/tare – Kips/snacks, hermetisk 
litchi og Rambutan. 
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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 hen-
vendelser kan sendes 

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