
BARNAS KORSVEI
På Alle rundt alteret kan du følge Fortellingen 
dag for dag. Deretter går vi ut av teltet, med mat-
pakka under armen, til verksteder for de som er 
mellom 6 og 13 år. Er du under skolealder har vi et 
opplegg som du kan gjøre sammen med voksne 
fra tunet ditt. 

I Grønne timer kan du slappe av i Den stille ha-
gen, eller være sammen med nye venner, gamle 
venner, mamma eller pappa. Etter middag kan du 
glede deg til GNIST, før vi finner fram soveposen 
og deler dagens opplevelser i en samling på tunet. 

Lørdag blir det masse liv og røre med Baluba-
innsamling, Festmiddag i tunet og Folkefest i 
det store teltet. 

På Barnas Korsvei vil det krible 
og boble. Barna skal skape, 
oppleve, undre seg og le, fra 
morgen til kveld. Vi håper at 
festivaltemaet HÅPET HAR 
ET ANSIKT skal begripes og 
erfares, og at vi sammen skal 
utforske hva det innebærer. 
Barnas Korsvei er for barn opp 
til 13 år. Alle som i år har gått 
i syvende klasse kan velge om 
de vil være med på program-
met til TenKorsvei, eller på 
Barnas Korsvei. 
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Knøttene (0-3 år) 
Knøttene passes av foreldre. For noen kan det være aktuelt å dele på å passe på egne og andres barn 
på tunet/nabotunet. NB: Det finnes en fin inngjerdet lekeplass ved Festival kontoret. På onsdag blir det 
mulig å delta på BABYSANG i Misjonshuset i Seljord. Dette skjer etter at Alle rundt alteret er ferdig kl 
1130. Svanhild, mangeårig diakon i bygda, leder baby sangen! Møt opp utafor Teltet for å få følge til stedet.

Førskolebarn (4-6 år) 
For barnehagebarna er det laget flere ulike opplegg knyttet til DEN STILLE HAGE. Det vil være noe å 
lese, noe å se på, noe å ta på, noe å gjøre og mye å oppleve. Det er lagt opp til at foreldrene går sammen 
med andre foreldre i tunet og danner grupper for barna. Kan hende er det fint å slå seg sammen med 
et nabotun eller to også. Foreldrene fordeler hvem som leder oppdagelsesferden og hvilke voksne som 
deltar sammen med barna. Opplegget deles ut på informasjonssamlingen på tirsdag. Spør tunhøvding 
om du skulle mangle det du trenger. 

Skolebarn (6-13 år) 
Er du skoleklar, godt i gang eller så vidt tenåring, kan du velge mellom mange ulike verksteder. Påmel-
ding har i år skjedd på forhånd. Har du ikke meldt deg på en gruppe enda, må du gjøre det ved registre-
ringen. Verkstedene starter med en liten matpakkesamling i mindre grupper, hvor vi spiser og snakker 
litt om hva som skjedde på dagens Alle rundt alteret. 
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ALLE RUNDT ALTERET 
Når: Hver formiddag kl. 10.00–11.00 
Hvor: I det store teltet 
For hvem: Far og mor, søster og bror, liten og 
stor. Gled deg til å følge fortellingen dag for dag, 
og til å synge sanger sammen med bandet til telt-
duken flagrer. 
 
BARNEVERKSTED 
Når: Hver dag, rett etter Alle rundt alteret 
Hvor: Ulike steder på festivalplassen 
Hvor lenge: Kl. 11.00–12.30 
For hvem: Alle som er mellom 6 og 13 år. 
Husk: matpakke, drikkeflaske og klær egnet til 
aktivitet. 
 
GRØNNE TIMER 
Når: Se programmet dag for dag, s. 14–23 
Hvor: På festivalområdet. 
Alle!
 
GNIST 
Når: Kl. 18.00–18.45 onsdag, torsdag og fredag 
Hvor: I det store teltet 
For hvem: Alle 
Gnist er barnas frikvarter, det er fullt av lek, 
humor, fin musikk og engasjement. Det blir gnis-
trende gøy i teltet med band, konkurranser, kor 
og moro. Mange av verkstedene vil jobbe med 
ting som skal brukes på Gnist. 
 

SOVEPOSESAMLING 
Når: Etter kveldsmaten 
Hvor: På tunet Se s. 35 for en rolig og god avslut-
ning på dagen. 
 
BALUBA 
Når: lørdag kl. 14.00–16.00 
Hvor: ved paviljongen 
For hvem: Alle 
Vi finner på masse gøy for en bedre verden! Les 
om årets solidaritetsaksjon på side 38. 
 
FOLKEFEST 
Når: lørdag kl. 18.00 
Hvor: I det store teltet 
For hvem: Alle 
Lørdag er det fest. Det blir festmiddag på tunet, 
parade og folkefest med innslag fra GNIST og 
barneverkstedene på scenen. 
 
DEN STILLE HAGE 
Hele familien er velkommen til Den stille hage for 
å være sammen i undring. Her kan du se noen av 
tingene som førskolebarna lager på tunsamlin-
gene. Se mer på s. 9. 
 
 

INFOMØTE FOR DE VOKSNE TIRSDAG KL 21.00 I RIDEHALLEN! 

Alle som har barn i alderen 4–13 år og de som skal bidra som ledere i barneprogrammet 
møtes i Ridehallen for å få mer info om Barnas Korsvei. Vi trenger å rekruttere noen 
ledere til de ulike barne gruppene blant dere foreldre som møter opp. Vi trenger folk 
som kan være samtaleledere i smågrupper og ekstra voksenressurs under verkstedene. 
Dette er en viktig oppgave som ikke krever noen forberedelser eller ferdigheter, men du 
må like å prate med en liten gruppe barn, ut fra et gitt tema tilknyttet Alle rundt alteret. 
Som en bonus kan du la deg inspirere av dyktige instruktører. Forhåpentligvis kan du ta 
med deg ett eller flere tips tilbake til din menighet eller barnegruppe! 
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ÅPNINGSSANG 
Vær meg nær, å Gud. Vær meg nær. (x3) Å, 
Gud, vær meg nær (trad)

HØYTLESNING
Fra utdelt tekst. Se eget ark.

VI DELER OG BER
Bønnesteinen sendes rundt i ringen. Alle får 
holde litt i steinen. De som vil kan si noe om 
det de har opplevd eller blitt opptatt av – el-
ler det går an å be en takkebønn. Vil man ikke 
si noe høyt, kan man holde litt i steinen, og 
tenke på det du er opptatt av eller be inni deg. 

Når man er ferdig, sendes steinen videre. Når 
steinen har kommet rundt til alle, avslutter 
leder med å takke for dagen, og be om at alle 
må ha en god natt. 

AVSLUTNINGSSANG
 Velg en sang dere kan og liker. Gjerne sangen 
nederst på siden, eller «Må Gud velsigne deg» 
(av Bjørg Marit Notland):

Må Gud velsigne deg. (x2) 
Hvert minutt av din tid hver en dag av ditt liv. 
Må Gud velsigne deg. 

Fra «Ingenting, men alt». T: Torbjørg Torp Nilssen/M: Hans Olav S. Baden

Soveposesamling 
Alle tunene oppfordres til å ha soveposesamling med barna før de skal legge seg. Del gjerne opp 
i flere aldersgrupper, slik at man ikke er for mange. Festivallivet kan være slitsomt, også for barna. 
Det kan derfor være lurt å etablere gode leggerutiner på tunene. Bli enige på forhånd når de ulike 
aldersgruppene skal legge seg, og ha Soveposesamlingen som fast rutine før man kryper inn i tel-
tet. Samlingen har to hovedfunksjoner: 1) Alle skal bli sett og få lov til å sette ord på hvordan dagen 
har vært. 2) Ved hjelp av en enkel «liturgi» skapes ro og trygghet før natten. 

Tunet må selv finne en stein de synes er god å holde i. Denne skal sendes rundt under Vi deler og 
ber. Alle legger sine bønner  «i» steinen når de holder den. Hver enkelt velger om man vil be høyt 
eller stille. Når alle har holdt steinen avsluttes bønnen med at lederen takker for dagen og ber om 
god natt. Steinen skal bæres inn i teltet på gudstjenesten på søndag. 

Forslag til program på soveposesamling
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