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TittelFellesaktiviteter

Hinderløype 

Lag en hinderløype av det dere har til gjengelig av 
bord, stoler, jakker osv. Del opp barna i par. Et av 
barna har seg bind for øyene. Det andre barnet 
skal lede det andre barnet gjennom hinderløypa 
ved kun å bruke ord. 

Spørsmål til  samtale: 
Hvordan opplevdes det å ikke kunne se? 
Hva var andre sanser du brukte? 
Hvordan oppleves det å bli ledet av noen som så?

Lystenning  
og intro

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.SangenefinnerderepåSpotify.
Del det du har (NMSU), Let the love flow 
(Oslo Soul Children), Lær oss å gå (Oslo 
Soul Children), Hjerte av Gull (Team 
Sule bakk), Drømmen (Team Sulebakk)
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Bibelverset

BIBELTEKST

«Du er en gud som ser meg.»  
1. mosebok 16,13 

Bibel 2011 © Bibelselskapet

Mobbing og konsekvenser

Innledningsspørsmål: 
• Har dere lært noe om mobbing  

på skolen? 
• Hvordan tror dere det oppleves å 

bli mobba? 

Hver dag står vi ovenfor mange valg. 
Hvaviskalhapåoss,hvaviskalfinne
på etter skoletid og  hvem vi skal være 
sammen med. Noen valg vi gjør kan ha 
gode eller dårlige konsekvenser for an-
dre. Ingen er perfekte, og av og til velger 
vi å gjøre ting som andre blir såret av. 
Mobbing er en slik handling som er ne-
gativ og er vond å oppleve for den som 
blir utsatt for det. Både barn, ungdom 
ogvoksnekanbliutsattforkonfliktog
mobbing. Mobbere kan trenge å hevde 
seg, ha det vanskelig eller kjeder seg.  
Uansett grunn kan de som står rundt 
velge å vise mot. Våg å møte personer 
med respekt.   

Hagar –  Gud som ser
Å havne i en situasjon der ingen ser ut 
tilåbryseg,erdetfleresomharkjent
på. Hagar og Sara var to kvinner som 
hadde komt virkelig dårlig ut med hver-
andre. Det står om dem i 1. Mosebok 
i Bibelen. Sara var gift med Abraham 
som bodde i landet Israel. Gud hadde 
lovet disse to at han skulle gi dem en 
sønn. De hadde ventet og ventet på at 
det skulle gå oppfyllelse i mange år. Nå 
var de lei av å vente og tok saken i egne 
hender.AbrahamfikkbarnmedHagar
som var en kvinne i husfolket hans. Det 
var en vanlig løsning på den tiden når 
de ikke kunne få barn selv. 

Mendettevalgetfikkdårligekonse-
kvenser for alle involverte. Hagar ble 
gravid, men Sara likte i grunnen dette 
dårlig. Hagar kunne være frekk og 
hoven mot Sara fordi hun hadde noe 
som Sara virkelig ønskte seg. Men Sara 
bestemte over Hagar og tok kraftig 
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igjen. Livet ble uutholdelig for Hagar og 
hun rømte ut i ørkenen. Hun hadde in-
gen trygg plass å gjøre av seg. Ingen som 
kunne hjelpe henne. 

Da hun hadde det som verst kom en 
engel fra Gud til Hagar og oppmuntret 
henne med gode ord for framtiden. 
Barnet hun bar på, sønnen hennes, 
skulle bli et mangtallig folk. Og Gud ville 
passe på Hagar. Hvordan tror dere Hagar 
opplevde dette møtet? Vi kan tenke oss 
at Hagar måtte ha kjent seg elska og 
forstått av Gud. Det står at hun sa om 
Gud «Du er en gud som ser meg».  Midt i 
alt det hun gikk gjennom så Gud henne 
og oppmuntret henne.

Spørsmål til samtale: 
• Hvordan tenker du at Hagar had-

de det da hun rømte fra Sara og 
Abraham? 

• Hva tenker du om det Hagar sa om 
Gud «du er en gud som ser meg»? 

• Hva er positivt med Gud som ser 
oss?

• Hva kan oppleves som negativt?  
• Hvordan opplevde Hagar at Gud 

hjalp henne?

Jesus og kjærlighet
Jesus opplevde stadig vekk at folk 
gjorde narr av han. Han ble utestengt 
og noen ønsket å ta livet av han. Men 
Jesus viste oss en annerledes måte 
å møte mennesker på som har gjort 
dårlige ting mot oss. Han møtte dem 
med kjærlighet, ikke med hevn. Jesus 
gav oss en god leveregel: Det du vil at 
andre skal gjøre mot deg, det skal du 
også gjøre mot dem (Matt 7,12).
 
Jesus kan hjelpe oss med å forsvare an-
dre med kjærlighet. Han gir oss et godt 
eksempel vi kan følge. Vi kan også be 
om å få mot til å stå opp for andre. For 
dem som har opplevd vanskelige ting 
i livet, så viser Hagar at Gud ser også 
dette. Når vi ikke har noen som står opp 
for oss – så er Gud der. Han ser, og kan 
gi håp om en bedre framtid selv når 
situasjonen ikke ser ut til å bli bedre. 

Spørsmål til samtale: 
• Har dere opplevd eller hørt om 

situasjoner der det ser ut som Gud 
ikke bryr seg? 

• Har dere tenkt på hvordan det 
kunne sett annerledes ut? 

• Er det noe vi kan gjøre sammen? 
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Globalt Glimt

Til  lederen

Det norske misjonsselskap (NMS) arbeider i England blant kirkefremmed ungdom i 
alderen 11–18 år i fylket Cumbria i nord. De siste 50 årene har det i England vært en 
stor nedgang i antall unge involvert i kirken. I 2010 hadde det gått så langt at bare 
235 av ungdommene i et fylke med 440 000 innbyggere var involverte i kirken én 
gangimånedenellermer.Detteantalletinkludertekonfirmanterogså.Dettemåtte
det gjøres noe med! Kirken i Cumbria startet nettverket Youth Network Church som 
arrangerer klubber, driver kafeer og inviterer til leir. NMS har både ettåringer og tre 
langtidsansattesomsamarbeidermedbispedømmetforåsnutrendenslikatflere
unge blir kjent med Jesus og blir med i et kristent fellesskap.

Selvomlevestandardenergodidettefylket,finnesdetsosialeutfordringersom
skarpe klasseskiller, og liten mulighet til å endre sosial status.  Mange eldre barn og 
unge ser liten framtid for seg i sin landsby. Dette merker ungdomslederne når de er 
i kontakt med de unge.

Cumbria er et fylke som er kjent for nasjonalparken og turistattraksjonen Lake Dis-
trict. Postman Pats hjembygd er inspirert av Longsleddale Village midt i fylket. Her 
finnervimangetrangesvingeteveier,ogbrekendesauer.Cumbriaerdettynnest
befolkede fylket i England. Bortsett fra Carlisle by og noen få tettsteder, er det veldig 
landlig med seks ganger så mange sauer som mennesker. 

Les mer på  nms.no/England
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Tirsdagsklubben i  parken

Visste du at å være kirke 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 med andre. 

Jesus er som en god storebror som øn-
sker å bruke tid sammen med søsknene 
sine. Er det ikke godt med en bror eller 
søster som en kan ha det gøy sammen 
med, og som oppmuntrer en? 

I kirka nord i England visste de at Jesus 
bryr seg om de som er unge. Men noen 
i kirka innså at de hadde slutta å bruke 
tid sammen med ungdommene, og de 
hadde slutta å fortelle om Jesus til dem. 
Det hadde lederne lyst å gjøre noe med. 

Men det var bare et problem: de eldre 
barna og ungdommene var ikke i kirken 
på søndagene når det var gudstjeneste. 
Hvordan skulle de voksne da dele tid 
sammen med barna og ungdommene, 
og fortelle dem om Jesus? 

På tirsdagene starta lederne opp en 
klubb ved en benk i en populær park i 
sentrum.Luktenavvarmkakaofårflere
som er ute og lufter kjæredyrene sine 
til å stoppe opp. Før kakaoen blir servert 
må ungdommene svare på et spørsmål: 
Liker du eller liker du ikke ananas på 
pizza? Er du enig eller uenig i setningen 
Gudfinnes?Hvemvilleduhelsthaspist
julemiddag sammen med? 

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

Slik gjør du: 
Introduser det globale glimtet: Har noen av dere vært innom en klubb eller akti-
vitet i kirka før? . Visste dere at i Cumbria i England er det mange barn og unge 
som aldri har møtt noen som snakker om Jesus til dem, eller har blitt med på en 
klubb? I dag får dere bli med på en litt annerledes tirsdagsklubb.
 

Dersom menigheten har misjonsavtale med NMS 
kan dere si at gjennom menigheten er barna med 
på å støtte Network Youth  Church som dere hører 

om i det globale glimtet, og at dere er med på å 
utgjøre en forskjell for barn og unge i Cumbria.
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OppdragetGlobalt Glimt

Svaret på hvem de ville spise middag 
sammen med overrasket lederne. 
Det var ikke populære folk som Justin 
Bieber, eller prins William.  Men det var 
personer som de unge savnet: Ei tante 
somvardød.Ogenfarsomhaddeflytta
ut fra hjemmet, eller en bestemor som 
var syk. 

På neste treff i parken stod det kub-
belys på benken. De som ville kunne 
tenne lys for familiemedlemmer som 
de savnet. Lederne trøstet de som var lei 
seg. Det føltes godt å dele det øyeblik-
ket sammen. Det føltes godt å bli sett. 
Etterpå kunne de fortsette å drikke 
kakao og tøyse sammen for å lette litt 
på stemninga.

Ved benken i parken har de eldre barna 
og ungdommene i byen funnet noen 

som bruker tid sammen med dem. De 
unge har fått en heiagjeng i parken. 
Noen som ser dem, og gir oppmuntrin-
ger. Noen som har troen på dem når de 
selv tviler på at de kan noe.

Tirsdagsklubben er en del av Network 
Youth Church som ønsker å være en 
kirke for ungdommer og de eldre 
barna.  De samles til leirer og større 
ungdomsarrangement i løpet av året. 
Slik får de fra parken oppleve at de er 
en del av et større fellesskap, en familie 
av de som tror på Gud.

Vet du, Gud ser deg også. Og du kan se 
andre! Tenk å få være med på noe stør-
re! Du kan gjøre en forskjell ved å dele.  
Hva kan du dele i dag? 

Spørsmål til  samtale:  
• Hvordan var forholdet mellom de 

unge i parken og de voksne i kirka? 
• Hvor møtes barn og unge på deres 

hjemplass? 
• Tenk dere at Jesus troppa opp på 

en av «hengeplassene deres». Hva 
ville skjedd da?
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Oppdraget

Spre glede!

Gjør noe bra for andre sammen som gruppe!  
Tenk på en plass der barn og unge samles;  
en utetrening med idrettslaget, i handlegata,  
eller på hjemveien fra skolen. 

Tamedkakaopåtermoselleristepåflaskerog 
engangskopper, sett opp et lite bord og server. 
Dette kan være en måte å «se» noen på og gi en 
oppmuntring i hverdagen.

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

Bønnepraksis

En måte å erfare at Gud ser oss på er å re-
flektereovergaverviharfått.Foreksempel
alt de gode Gud har skapt, maten vi spiser, 
venner. Det kan også være små hendelser vi 
opplever i hverdagen. I samlingen kan dere 
henge opp et stykke gråpapir og la barna 
skrive opp det de er takknemlige for.

Samtidig kan dere ha en bønnekrukke der 
barna kan skrive ned det de tenker på, eller 
er urolige for.
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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 velsignelsen

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

Danceparty

En favorittaktivitet i barne og ungdoms-
klubbene i kirka i Cumbria er å sette på 
musikk og danse. Varm opp med en 
kjent, morsom sang. 

En kristen sang som er både populær 
og fengende er My Lighthouse  (Rend 
Collective). En annen populær sang er 
Our God is a great big God. Søk opp 
sangen med bevegelser på youtube.

Snacks

Server kakao eller te 
med melk og sukker 
sammen med engelske 
småkaker (shortbread 
cookie). 

Her finner dere 
forslag til aktiviteter 
relatert til temaet i 

samlingen.

Lær en sang fra England! 

I Say L (O V E) Everybody need some L O V E
Syng sangen sammen, eller bruke teksten muntlig 
der gruppa gjentar hver linje etter lederen:
Lag bokstavene L O V E med kroppen.

I say L 
I say LO
LOV
LOVE
/Everybody need some L O V E  /x4



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!
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