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3 Fellesaktiviteter
 Lek: Forklar og Tegn.  

Lær en sang fra Madagaskar. Fellessanger.

4 Bibelverset
 Hvordan kan vi bruke talentene våre til å være en 

stemme for andre? Hva er verdt å stå opp for? Møt 
døperen Johannes som var en stemme for Guds rike. 

6 Globalt glimt
 Bli kjent med tvillingene Feno og Fano. De bruker 

talentet sitt for å gjøre hverdagen bedre for hørsels-
hemmede på Madagaskar.

9 Oppdraget 
 Gi barna mulighet til å dele det de har hørt med  

andre, på en praktisk måte. Bønnepraksis.

11  Temaaktiviteter
 Lær en lek fra Madagaskar.  

Øv på tegnspråk. Snacks.
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TittelFellesaktiviteter

Tegn og forklar 

Få frivillige til å delta. En person får se et enkelt bilde 
på en stort ark som er synlig for publikum (eks. Et 
hus med røyk i pipa, et tre på en haug, en seilbåt 
på havet). Person A gjemmer unna bildet. Person B 
kommer inn. Person A forklarer hva person B skal 
tegne. Person A forklarer steg for steg uten å bruke 
ordet (eks. Hus, bygg, pipe, bakke). Person A skal 
bare forklare, ikke svare på oppklarende spørsmål. 
Når person B er ferdig med tegningen sin gjemmer 
han/hun unna bildet. Person C kommer inn. Person 
B forklarer hva person C skal tegne. Person A, B, og C 
viser deretter bildene sine. De er kanskje forskjellige?  

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)

Spørsmål til  samtale: 
• Hvordan gikk  

aktiviteten? 
• Hvordan fungerte 

kommunikasjonen? 
• Hva kan gjøres for at 

den som tegnet for-
stod bedre den som 
forklarte?

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 
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Bibelverset

BIBELTEKST

«Som det står skrevet i boken med profeten Jesa-
jas ord: En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens 
vei, gjør hans stier rette!»  

Lukas 3,4 
Bibel 2011 © Bibelselskapet

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

Reflekter sammen med barna: 
Hvordan kan demonstrasjonene og det 
å bruke stemmen din gjøre en forskjell 
for andre?
Del noen tanker med en eller to perso-
ner i nærheten av deg. Noen deler med 
hele gruppa etterpå. Tips: Gi god tid til å 
svareslikatflerefårdelemedgruppa.

Stikkord: Å være en stemme kan bety å 
snakke når andre ikke kan snakke, si ifra 
hvis noe er urettferdig, stå opp for kom-
pisen 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 Mit-
tetfrafilmenAladdin.

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 oversett eller 
å bli forhindret fra å snakke.

!!! !!!
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Johannes r ydder vei
I Evangeliet etter Lukas står det om dø-
peren Johannes som var en veirydder og 
en stemme. Johannes var en slektning 
av Jesus. Han hadde fått et oppdrag. 
Johannes 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.  Johannes 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 verdifulle. 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 himme-
len 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 Mada-
gaskar. 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. 
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Globalt Glimt

Til  lederen

I det globale glimtet møter dere tvillingene Fano og Feno som i dag er aktive 
forkjempere for hørselshemmede på Madagaskar. Da de var yngre opplevde de 
frustrasjonen over å ikke kunne kommunisere med hverandre. Etter at de begge 
fikkmulighettilålæretegnspråkforandretdetteseg.Nåvildeatandreskalha
samme mulighet! De har sammen startet Youtube-kanalen «Voice for Change».  Her 
lærer de bort gassisk tegnspråk. De får også vise at de som er hørselshemmede og 
de som hører kan kommunisere med hverandre. 

Sjekk ut linken der Feno og Fano lærer bort alfabetet. Tips: Vis klippet og la bar-
na øve på å stave navnet sitt. https://www.youtube.com/watch?v=dMdEASAm-
pw0&list=PLFI3DO4aXh83Pwa7OYgq1s4abJuVhGTam&index=2

Feno og Fano har tilknytning til AKAMA, skolen for hørselshemmede i hovedstaden. 
Det norske misjonsselskap (NMS) var med å utvikle tegnspråket på Madagaskar, og 
har bidratt til oppstarten av 7 skoler for hørselshemmede i samarbeid med den gas-
sisk-lutherske kirke (FLM). Andre satsingsområder er språkopplæring for familiene, 
yrkespraksis, og informasjonsarbeid for å bidra til bedre rettigheter for hørselshem-
mede på Madagaskar. 

Se nmsu.no/ressurser for flere videoer  
fra AKAMA Døveskolen på Madagaskar. 

! ? !
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Feno og Fano fra Madagaskar

Forteller: 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. Gud ser oss 
og elsker alle. 

Dagens fortelling kommer fra tvillin-
gene Feno og Fano i hovedstaden på 
Madagaskar, Antananarivo. Feno hører 
ingenting, mens tvillingsøsteren Fano 
hører.

Som barn hadde de store problemer 
med å kommunisere med hverandre. 
I dag kjemper de aktivt for andre som 
hadde de samme utfordringene som 
dem. Her er et glimt fra da de var min-
dre:

«Det er ingen som forstår meg!» tenker 
Feno og stormer ut av huset og ut i den 
trafikkertegata.Foreldrenehennesog
søsteren blir sittende oppgitt igjen etter 
at samtalen hadde endet i fortvilelse 
nok en gang.

Feno løfter blikket og ser noen av nabo-
jentene gå arm i arm mot henne med 
skoleuniformer på. Feno slipper ut et 
skrik og et smil, men jentene møter ikke 
blikket hennes og går forbi. Før pleide 
de å leke sammen, men Feno får ikke 
gå på skole og er ikke mye sammen 
med barna i nabolaget lenger. Feno 
føler seg utenfor.

Men en uventet mulighet skulle snu 
opp ned på livet til Feno og Fano. En 
søndag da familien var i kirka, kom en 

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

Introduser: 
I det globale glimtet møter du et tvillingpar fra hovedstaden på Madagaskar som 
i dag er gode venner. Men det har ikke alltid vært lett for dem å snakke sammen!
 

Dersom menigheten har misjonsavtale 
med NMS kan en fortelle at menigheten 
støtter dette arbeidet slik at barna får en 
opplevelse av å være med på noe større. 
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OppdragetGlobalt Glimt

mann bort til tvillingene. Han vet om et 
utdanningstilbud som kirka driver for 
døve.  Kanskje dette kunne være noe for 
Feno? Feno klarer nesten ikke sitte stille. 
Søsteren smiler bredt.  

«Døve kan gjøre alt, bare ikke høre», 
leser Feno da hun kommer inn på 
skoleområdet. Feno lærer fort og får et 
smil om munnen når hun tenker på at 
endelig kan hun si det hun mener. Hun 
blir forstått og inkludert! På kveldene 
får søsteren Fano også dra til skolen for 
å lære tegn, og jentene øver på dem 
sammen. Nå kan søstrene endelig snak-
ke sammen om alt mulig!

På skolen til Feno lærer barn som 
er hørselshemmet å snakke med 
hendene, snekre, klippe hår, lage god 
mat, og mer. I dag er det 7 slike skoler 

som den gassisk-lutherske kirken og 
NMS startet for at ingen skal bli glemt. 
Noen få heldige får gå på disse skolene. 
Feno er en av dem!

«Flere må vite hva du kan få til» sier 
Fano til søsteren en kveld etter en opp-
visningFenovarmedpå.«ogfleremå
skjønne at døve er like viktige som alle 
andre» svarer Feno med ivrige bevegel-
ser.  Sammen får de ideen om å starte 
enyoutubekanalslikatflerekanlære
tegnspråk.  Fano gir den døve søsteren 
sin en stor klem. Det er så godt å forstå 
og bli forstått – og andre må få samme 
muligheten!

Vet du, du kan også som Feno og Fano 
være en stemme for andre! Tenk å få 
være med på noe større! Du kan gjøre 
en forskjell ved å dele. (kunstpause) Hva 
kan du dele i dag? 
 

Spørsmål til  samtale:  
• Feno var utenfor. Hvem så henne?
• Hvordan kan du se og inkludere 

andre så de blir mindre utenfor?
• Hva vil Feno gjøre for andre? Hvilke 

talent kan du dele for å gjøre en 
forskjell for andre?



9

Oppdraget

Hva er neste steg? 

Her er noen eksempler på ting dere kan gjøre:
• Lag en demonstrasjon for en sak som er viktige for dere: Skriv plakater, lag et 

rop dere lærer dere, tenk over hvorfor dette er viktig for dere. Finn et sted dere 
kan vise at dere står opp for noe eller noen.   

• Lag en video om en sak som er viktige for dere:  For eksempel mot mobbing, 
forflereaktivitetsområder,forinkludering,forfritidsaktiviteteralleharrådtilå
være med på. Send det til lærere på skolen eller lokalpolitikere. 

• Tjen penger for døveskolene på Madagaskar: Lag en spleis aksjon, lever pante-
flaskenetilfolkinabolaget,ellersettoppenforestillingogtainngangspenger.

• Les Salme 146:6-10. Hvem sier tekstene at Gud står opp for? Les Matteus 25:31-
40. Hvem skal vi være en stemme for? Fargelegg ordene som viser hvem Gud 
og vi kan være en stemme for. Snakk om det i gruppa. Eller lag en tegning 
basert på det dere har lest. 

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

Bønnepraksis

Plasser masse gjenstander på bakken 
(ex. Stoler, blokker, puter). Les Salme 
146:6-10saktemensdereflyttergjen-
standene til venstre eller høyre side så 
det blir en vei i mellom. Gå tilslutt på 
veien mellom gjenstandene. 

Spør spørsmålet: Hvem andre bryr Gud 
seg om? Si det gjerne ut høyt (f.eks. 
familien din, en venn på skolen, dama 
som tigger ved kjøpesenteret). 

Be sammen:

«Kjære Gud, takk for at du sendte  
Johannes som ryddet vei for Jesus. Takk 
Jesus, for at du er veien, sannheten, 
og livet. Takk Hellig Ånd for at du gir 
oss styrke til å være en stemme for de 
rundt oss som har det vanskelig. Takk 
Gud, for at du elsker oss. Amen.» 

!!! !!!
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Avslutning

Avslutning: 

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. 
Oppfordre barna til å åpne hendene 

og ta imot de gode ordene:

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 fra Madagaskar

Kast en liten gjenstand i luften (for 
eksempel en liten stein), og prøv å 
plukke opp en stein til før den første 
steinen treffer bakken. 

Snacks

• Oppkuttet mango
• Smultringer (vanlig til 

frokost eller mellom-
måltid)

 

Her finner dere 
forslag til aktiviteter 
relatert til temaet i 

samlingen.

Lær en sang fra Madagaskar!

Gassisk: 
Jesosy tiantsika re
Na lehibe, na kely koa
Jesosy tiantsika re
Tena tia tokoa

Dadako, mamako
Zokiko, zandriko
Dadako, mamako
Tena tia tokoa

Norsk oversettelse:
Jesus, vi elsker
Både store og små
Jesus, vi elsker
Veldig høyt

Min pappa, min mamma
Min søster, min bror
Min pappa, min mamma
Veldig høyt

Se nmsu.no/ressurser/ for film med sang og bevegelser.
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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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