Tunsamlinger for barn
På Barnas Korsvei vil det krible og boble. Barna skal skape, oppleve, undre seg
og le. Vi håper at festivaltemaet KOM NED skal begripes og erfares, og at vi
sammen skal utforske hva det innebærer.
Tunsamlingene knytter fortellingen om Sakkeus og festivaltemaet KOM NED
sammen med Korsveis veivisere. Det er de voksne i tunet som leder
tungruppene.
I dette hefte er hver dag beskrevet med tekst og spørsmål, aktiviteter og leker.
Aktivitetene og lekene som er foreslått til hver dag er knyttet til dagens tema.
Les gjennom dagens opplegg på forhånd, velg hvilke aktiviteter din gruppe skal
gjøre og finn frem det utstyret dere trenger.

Onsdag: Første veiviser - Søke Jesus Kristus
1. Åpningssang
Hvis dere vil starte med en sang kan dere for eksempel bruke en av disse fra festivalhefte.
•
•

Herren er Gud nr. 38
Det hjerte er fylt av nr. 41

2. Matpakke og samtale om dagens tema:
Hva er en veiviser?
I Korsvei har vi 4 veivisere. Veiviserne utfordrer oss til å leve på en god måte og ta gode
valg for oss selv, andre mennesker og jorda vi bor på. Den første veiviseren er: Søke Jesus
Kristus.
Sakkeus ville gjerne se hvem Jesus var. Han klatrer opp i et tre for å se Jesus. Men Jesus
sa; Skynd deg ned, for i dag må jeg ta inn hos deg.
Hvor kan du gå for å møte Jesus? I kirka? På skolen? På rommet ditt? Ute i naturen?
Om vi ikke alltid kan se Jesus, ser han alltid oss.
Den som søker Jesus, skal bli funnet. Vi mennesker har lett for å tenke at vi må strekke oss
oppover for å finne Gud. Å søke Jesus vil si å gi ham det dyrebare-vår oppmerksomhet.
Det er å lytte etter hans stemme. I alt som lever. I andres ansikt. I hjertets stillhet.

3. Korsveidansen
Øv sammen på Korsveidansen – og syng med på sangen! Dere trenger skjerm for å vise
instruksjonsvideo.

4. Aktivitet
Velg én eller flere aktiviteter fra forslagene under.

Forslag til aktiviteter
Bli-kjentlek med Non Stop
Du trenger: En kopp med Non Stop, en skje til å dele ut med
Forklaring: Del ut non-stop, en av hver farge til hver. Ingen får lov til å spise, før de har sagt
noe om seg selv, et tema for hver farge:
Rød: Noe/ noen du er glad i
Gul: Noe du blir trist for
Grønn: Din favorittplante/blomst
Brun: Ditt favorittdyr
Orange: Noe du drømmer om å gjøre
Svart: Noe du blir sint for

Kaste terning
Du trenger: En terning
Forklaring: Deltagerne kaster terningen etter tur, og må svare på et spørsmål etter hva
terningen viser:
1: Hva er det beste som har skjedd i dag (eller i går)?
2: Hva har skjedd i dag (eller i går) som har vært vanskelig?
3: Hva tror dere om det jeg skal fortelle nå: Har det skjedd eller finner jeg bare på (Fortell
noe som er sant eller løgn)
4: Hva har skjedd i dag (eller i går) som jeg skulle ønske ble annerledes?
5: Har jeg gjort noe fint mot noen andre eller har noen andre gjort noe fint mot meg i dag
(eller i går)?
6: Har noen fått meg til å le, eller har jeg fått noen andre til å le i løpet av de siste dagene?

Respons med emojis
Du trenger: Ett A4-ark til hver emoji og blyant/penn/farger
Forklaring: Tegn opp ulike emojis på ark (for eksempel smil, trist, sint, skremt,
spørsmålstegn). Legg arkene utover på bakken. Les opp påstander, og la barna reagere ved å
stille seg ved den emojien de syns passer. Her er ingen fasitsvar, og det er bare fint om
barna velger ulikt. Hvis noen har lyst til å si noe om hva de tenkte, eller hvorfor de valgte
denne emojien, så gi rom for det, men det går helt fint å ikke si noe også.
Forslag til spørsmål:
•
•
•
•
•

Hvordan tror du Sakkeus så ut i ansiktet da han satt oppi treet og så ned på Jesus?
Hvordan tror du Sakkeus så ut i ansiktet da Jesus sa “Kom ned, jeg vil spise med deg”
Hvordan tror du at de som sto rundt Sakkeus og Jesus så ut i ansiktet da Jesus
inviterte Sakkeus ned?
Hvordan tror du Sakkeus så ut i ansiktet da han hørte at noen klagde på at Jesus
hadde tatt inn hos en syndig mann?
Hvordan ville du reagert om Jesus møtte deg og sa han ville spise med deg?

Bruk for eksempel disse emojiene:

😊

😥

🤔

😣

😱

Glad

Trist

Tenksom

Sint

Redd

?
Usikker

Stilletid
Du trenger: Kjeks, drue e.l. til hver av barna.
Forklaring: Ta med gruppa til et stille sted, kan dere være stille sammen. Del ut en kjeks
eller noen druer til hver. Det kan hjelpe til med ro og fokus ved at vi smaker og tygger på
noe godt.
Forslag til gjennomføring: Forklar at alle skal være stille og lukke øynene. De skal ikke svare
høyt på spørsmålene, men svare inni seg.
•
•
•
•
•
•

Hva hører du?
Hva tenker du på når du er stille?
Se for deg et sted du bruker å være, f.eks. rommet ditt, på skolen, eller ute sammen
med venner. Velg et sted. Se for deg at Jesus er sammen med deg der du er.
Hva vil du si til han? Hva tror du Jesus vil si til deg?
Be om at Jesus må vise deg hva han ønsker å gi deg.
Bruk evt. forslag til bønner som er skrevet nedenfor.

Lage såpeboblevann og såpeboblemakere
Du trenger: Stor bøtte, vann, oppvaskmiddel, glyserol. Ståltråd og ulltråd
Forklaring:
Oppskrift på Såpebobler
•
•
•

3 liter vann
2 desiliter Zalo
½ desiliter glyserol

Denne oppskriften gir i utgangspunktet en god blanding, men for å få til den rette
blandingen må du kanskje prøve deg litt frem med glyserolen.
Oppskrift på Såpeboblemakere
Du trenger ståltråd og ulltråd. Form ståltråd til en sirkel (eller hjerte, eller oval eller en
annen form), og fest endene sammen til et håndtak. Surr tett rundt hele ståltråden med
ullgarn, slik at såpeboblevæsken vil feste seg i kantene, knyt sammen til slutt, ved
håndtaket.

Blåse såpebobler sammen
Du trenger: Såpeboblevann og såpeboblemakere
Forklaring: Blås såpebobler sammen. Kan dere finne noe å takke Gud for mens dere ser på
boblene?

Dramatisere fortellingen om Sakkeus
Du trenger: Et tre til å klatre i. Kostymer er ikke nødvendig, men du kan du bruke tepper
eller noe du finner i tunet hvis du vil.
Forklaring: Fordel roller, en kan lese teksten, eller fortelle, mens resten viser det som skjer,
eller barna kan gå mer inn i rollene, ha dialog. Roller: Sakkeus, Jesus, disipler/nære venner,
folkemengde.
Som innledning kan dere lese fortellingen og snakke om:
•
•
•
•
•
•

Hvordan ser Sakkeus ut når Jesus oppdager han?
Hva tror du han tenker?
Hvordan ser Jesus ut før han oppdager Sakkeus?
Sier Jesus noe til vennene sine?
Sier Jesus noe til folk rundt?
Hvordan reagerer folk rundt på det som skjer mellom Jesus og Sakkeus?

Lage et kors med indianervev
Du trenger: To tynne pinner til hvert barn. Garn i ulike farger.
Forklaring: Lag et kors av pinnene. Surr garn rundt en pinne fortsett til den neste og så
videre rundt og rundt. Du kan bytte farge.

Intervju
Du trenger: Ark og blyant
Forklaring: Intervju en eller flere som du kjenner, eller treffer på. Skriv svarene på et ark.
Heng opp svarene i en av båsene som er merket med Intervjuer i den Stille hagen. De som
ikke har Stille hage, må finne et annet egnet sted hvor flere kan få lese dette.
Spørsmål:
Navn:
Hvorfor har du valgt å følge Jesus?
Har det skjedd noen forandringer i livet ditt etter at du møtte Jesus?

Lag en ring med hender
Du trenger: papir, saks og farger.
Forklaring: Hånda vår er et godt redskap til å uttrykke seg med:
•
•
•
•
•

Vi gir tommel opp
Vi peker
Vi markerer avstand
Vi bærer en ring
vi gir en håndslag, en håndsrekning osv.

Alle tegner rundt sin egen hånd, bruk gjerne farga papir, eller fargelegg. Klipp ut. Skriv opp
stikkord på hver finger:
•
•
•
•
•
•

Hva/hvem vil jeg gi tommel opp?
Hva vil jeg peke på/hvilken retning?
Hva vil jeg ta avstand fra/velge bort?
Hva/hvem vil jeg engasjere meg for/knytte meg til/bygge fellesskap med?
Hvordan vil jeg kose meg/ha det gøy? (hva gjør meg glad?)
Hvilket symbol vil jeg ha i håndflaten? (Som samler det jeg vil stå for) (hjerte, kors,
korsvei-logo o.l.)

Heng alle hendene i en bås som er merket med Hender i den stille hage (eller på et annet
egnet sted hvor flere kan se disse.)
Ta med egen hånd hjem etter festivalen, og heng den på et synlig sted hjemme.

Fargelegge Iotakors
Du trenger: Farger og et fargeleggingsark til hvert av barna på din gruppe. Skriv ut/kopier
fargeleggingsark av Det lille Iotakorset før samlingen. (I Seljord kan dette gjøres på festivalkontoret).

Forklaring: Å peke på ulike ting ved hjelp av farger er en eldgammel skikk, og brukes over hele
verden. Iotakorset bygger på samme tanke: Ulike farger har ulik betydning. Hver farge vil lære oss
noe om oss selv og om Gud.

Alle kan fargelegge, men hvordan en skal fargelegge kan differienseres. De minste kan
fargelegge fritt. De som er eldre kan få mer konkrete oppgaver og spørsmål til å tenke over
underveis. Når det er ferdig fargelagt kan det f.eks se slik ut:

Opplegget med fargelegging av Iotakors er utarbeidet av Stefanusalliansen.
Originalutgaven kan du finne her.
Du kan også lese mer om dette på nettsiden: http://sammenervi.no/

Den røde fargen: Kjærlighet
Kjærlighet handler om å dele av seg selv til andre og ikke bare tenke på seg selv. Alle trenger
kjærlighet for å kunne leve.
Gud er kjærlighet. Jesus viste kjærlighet til Sakkeus, og Sakkeus viste kjærlighet tilbake til Jesus, og
til andre, ved at han delte det som han hadde.
Les spørsmål høyt mens barna fargelegger feltene som danner en rombe/ firkant rundt midten:
•
•
•
•
•

Hva gjør du for å få kjærlighet?
Hvordan viser du kjærlighet?
Hvordan vet du når noen viser deg kjærlighet?
Fortjener alle kjærlighet?
Tenk på at du er verdt å elskes som den du er

Den gule fargen: Selvbilde
Alle spiller vi ulike roller. På skolen, hjemme, på trening, med vennene våre osv. Noen ganger får
man en rolle, andre ganger tar man en rolle selv.
Om du kan se på deg selv som verdifull, kan du også se på andre som verdifulle. Du er den du er – og
du er et speilbilde av Gud. Du er like verdifull som alle andre, ingen er over deg og ingen er under
deg. Du trenger ikke legge til noe; du har en verdi i deg selv. Du er tilstrekkelig. Gud elsker deg for
den du er, ikke for det du gjør. Hvordan tror du Sakkeus så på seg selv etter at han møtte Jesus?
Les følgende spørsmål mens barna fargelegger det nest ytterste feltet med gult:
•
•

Hvilken rolle har du? Hjemme? På skolen? Med venner? Her?
Må du være på en spesiell måte for å bli likt?

Ser andre deg for den du er eller ser de en rolle du spiller?

Den grønne fargen: Vekst og fred
Vi jager stadig etter nye ting, og blir aldri helt fornøyde. Du opplever kanskje ikke fred enda du får alt
du ønsker deg. Mange av oss er veldig opptatt av hva som er sunt å spise. Men bryr vi oss om vårt
indre menneske? Hva vi trenger for å vokse og oppleve fred samtidig? Ofte tror vi at det skal bli
bedre senere, men det er viktig å prøve å se det vi faktisk har her og nå og være takknemlige for det.
Les spørsmål høyt mens barna fargelegger feltene rundt de røde iotategnene grønne
•
•
•

Er det vanskelig å få balanse i livet mellom hvile og aktivitet?
Tenker du mer på hva som skal skje i framtiden enn på det som er akkurat nå?
Hva trenger du for å bli rolig og harmonisk?

Fantaser om en plass der du får hvile.

Den svarte fargen: Grenser
Den svarte fargen handler om dine egne grenser, hva du klarer og hva du vil. Alle trenger grenser i
livet. Vær ikke redd for å sette grenser og våge å si fra tydelig når noe kjennes feil. En del grenser
eksisterer for din egen sikkerhet og trygghet. Foreldre setter grenser som av og til kan virke rare. De
mener godt, selv om det kan virke slitsomt.
Les spørsmål mens barna fargelegger den ytterste rammen svart
•
•
•
•
•

Er det greit å lyve for ikke å gjøre noen lei seg?
Er et greit for deg å være med hvem som helst?
Kan man alltid stole på deg?
Skal man alltid stille opp for sine venner og på det de vil gjøre?
Hvor går dine grenser? Tør du å si nei?

Den hvite fargen: Det guddommelige i oss
Det finnes godhet i alle mennesker, innerst inne. Ingen er helt og holdent onde. Den hvite fargen vil
minne deg om at Gud alltid er med deg. Selv om du glemmer Gud, er Gud i deg i alt det gode du gjør
og er.
Vi har fått Den hellige ånd, hjelperen, som en gave. Jesus kaller Den hellige ånd for «hjelperen».
Jesus har lovet å alltid være med deg og meg gjennom Den hellige ånd, hjelperen. Den hellige ånd er
Gud, her og nå. For å vokse som kristne trenger vi å være sammen med Gud. Gjennom bønn,
bibellesning og gudstjeneste får du og jeg være sammen med Gud, oss selv og hverandre.
Les spørsmål mens barna fargelegger korset i midten hvitt
•
•
•

Behandler du andre som du vil at de skal behandle deg?
Hvordan tenker du om Den hellige ånd?
Hvordan bruker du å være sammen med Gud?

Tenk på at Gud omslutter deg på alle sider og holder deg i sin hånd.

Den blå fargen: Nåde og takknemlighet
Himmelen er blå og binder sammen himmel og jord. Vi er alle skapt i Guds bilde. Du kan være
takknemlig for hva andre gjør for deg og se det som en gave fra Gud. Det er lov å bli sint når livet
ikke er som vi ønsker. Men da kan det hjelpe å tenke på alt som du har å være takknemlig for.
Hva gjorde Sakkeus for å vise takknemlighet til Jesus?
Les spørsmål mens barna maler de små firkantene inne i det hvite korset himmelblå. Om barna er litt
eldre, kan de male slik at et lite umalt kors framtrer i det blå.
•
•

Tror du at det spiller noen rolle om du takker eller ikke?
Har du gjort noe for noen andre uten at personen forventet det? • Hvordan reagerte denne
personen da?

Hvem vil du takke og for hva?

Mal og mediter: Bakgrunnsinfo til fargelegging av Iota-kors
Velge om du vil lese/ fortelle for barna, eller bare bruke dette for egen del: Mange reiser til Egypt for
å nyte sol og bade, og for å se det Egypt er kjent for: pyramider og gravkamre. Ved disse stedene
kjemper ofte mange om å selge souvenirer til turistene, som kan minne dem om reisen når de
kommer hjem. En liten ting som mange kommer hjem med, er ankhkorset. Det er et symbol i form
av et kors med en sløyfe, i stedet for den øverste korsdelen. Symbolet kommer fra det antikke Egypt
og er et symbol på livet. Disse ankhkorsene kan man finne på ulike steder, og da Egypt ble et kristent
land, ble symbolet tatt over av de kristne. Ankhsymbolet står for meningen med livet, eller nøkkelen
til livet. Ankh hadde farger og symboler som forklarte livets mening. Den gamle tradisjonen med å
male ankh, har etter hvert gått over i å male iotakors. Gjennom å bruke farger, kan vi bevisst eller
ubevisst uttrykke ulike ting. Svart er ofte forbundet med sorg, på samme måte som rødt er
forbundet med kjærlighet. I vår tid har fargene ulik betydning og brukes på ulike måter.

I kirken brukes farger for å fortelle om hvilken tid på kirkeåret vi befinner oss i. Ulike tider, høytider
og andre ting som skjer i kirken, forbindes med ulike farger. Forberedelsestidens farge er lilla. Denne
fargen brukes også ved sorg. Hvitt er festtidens farge og brukes når vi feirer jul og påske. Om det er
tid for ettertanke og vekst, brukes fargen grønn. Rødt er åndes farge, og brukes når vi feirer pinse. Å
peke på ulike ting ved hjelp av farger er en eldgammel skikk, og brukes over hele verden. Iotakorset
bygger på samme tanke: Ulike farger har ulik betydning. Hver farge vil lære oss noe om oss selv og
om Gud.

En bønn:
Lukk øynene. Tenk på en hånd. Det er en hånd som er stor og trygg. Vi trenger ikke være
redd for hånden. Det er Guds hånd. Hånden er så stor at du kan krabbe opp i den, om du vil.
Du må ikke. Om du krabber opp i hånden, kjenner du kanskje hvordan hånden gynger deg.
Gynger ... gynger ... gynger ...I den store, trygge hånden kan du krype sammen som en liten
valp, Eller som et bittelite barn. Hvil der en stund. Du kan holde øynene lukket. Gud bærer
deg.
Og etterpå når du våkner og kryper ned fra hånden, har du hele tiden en deilig, trygg følelse
i hele deg. Gud er ikke langt borte. Du kan når som helst krabbe opp i Guds hånd. (Fra Her er
jeg! Barnebønner, Monica Vikström-Jokela, IKO-forlaget)

Disippelbønnen
Les bønnen høyt, evt kan alle gjenta med ord og bevegelser
Herre Jesus Kristus
Du står her foran meg (åpne hender foran)
Du er også bak meg (åpne hender bak)
Du er på min høyre side (åpen hånd ut til høyre side)
Du er på min venstre side (åpen venstre hånd ut til venstre side)
Du er over meg (strekk åpne hender over hodet)
Du er under meg (strekk åpne hender ned mot knærne)
Du omgir meg på alle sider (snu deg rolig rundt med åpne hender)
Du bor i mitt hjerte (legg høyre hånd på hjertet)
Du gjennomtrenger meg helt (før hendene fra toppen av hodet og nedover mot knærne)
Og du elsker meg (legg hendene oppå hverandre på brystet)
Herre Jesus

Torsdag: Andre veiviser - Bygge fellesskap
Introduksjon til lederne
Jesus inviterer seg selv på besøk til Sakkeus, og Sakkeus skynder seg ned og tar imot ham
med glede. Vi er skapt i Guds bilde til liv og fellesskap.
Dagens opplegg skiller seg litt ut fra de andre dagene. Temaet i dag er å bygge fellesskap,
og vi tenkte å la barna erfare dette gjennom å samarbeide om å gjennomføre en QRkodeløype (Hjertejakt) rundt på festivalområdet eller annet egnet område. Barna vil høre
og samtale om dagens tema, synge, danse, leke og løse ulike oppgaver i fellesskap.
Hver gruppe trenger en mobiltelefon eller et nettbrett med appen Actionbound og en
voksen. Underveis i Hjertejakten skal dere scanne koder og sende inn svar. Ta med gruppa
litt bort fra posten når dere har scannet, slik at dere slipper nye grupper til og unngår kø.

Forarbeid til dagens opplegg
Én leder i hver grend må i forkant av dagens opplegg:
•
•
•
•
•
•
•

Skrive ut og henge opp QR-koder. De finnes i egen PDF-fil (store) og i heftet (små).
Lage et kart med avmerking av hvor postene henger som distribueres på papir
eller digitalt til de andre gruppelederne i grenden.
Legge noen aviser e.l. til avisleken på post 4.
Legge planker/pappbiter/aviser som de skal flytte hele gruppa med på post 5.
Legge tau/tråd/garn nok til alle gruppene til å binde sammen bena med på post 6.
Henge opp plakat med hei på ulike språk på post 8 (finnes bakerst i heftet).
Legge Post-It-lapper og penner/blyanter/tusjer/farger på post 11.

QR-kodeløypa kan settes opp ute i festivalområdet, i nærmiljøet der dere bor eller i ulike
rom i hjemmet, og familier kan også gjennomføre den som en familieaktivitet.
Dersom man ikke har mulighet til å skrive ut, kan man likevel gjøre oppgavene i
Actionbound ved å scanne kodene fra en annen enhet enn den man “spiller” på.
Å bruke Actionbound er veldig enkelt og selvforklarende. Det er ikke noe dere trenger å
“øve” på. Men om du som gruppeleder ønsker å gjøre deg kjent i Actionbound i forkant av
dagen, kan du teste den i testmodus ved å scanne koden nedenfor:

Hver gruppeleder trenger
•
•
•
•
•

Mobil/nettbrett med appen Actionbound. Hvis barnegruppa er stor, kan den
deles. Da må man ha en mobil/et nettbrett og en voksenperson per gruppe.
QR-kodekart
Evt. Bibel/Bibelapp (men holder med Google)
I tunet til siste post: Garn til vennskapsarmbånd, saks
Det kan være lurt å ha med en utskrift av heftet i tilfelle man ikke skulle finne en
post. Da kan man scanne koden fra bakerst i heftet i stedet.

Introduksjon til gruppene som bruker Actionbound:
I dag skal dere få være med på Hjertejakt rundt på festivalområdet. Dere skal lete etter
hjerter med QR-koder samtidig som dere hører mer om og diskuterer dagens tema og
løser ulike oppgaver underveis. Dagens tema er å bygge fellesskap, og da passer det bra at
vi går samlet som gruppe og løser oppgavene sammen.

Start Hjertejakten ved å scanne koden nedenfor:

Alle QR-koder:

Forslag til ekstra aktiviteter
Chair Ball
Du trenger: Ball, to krakker, to kurver/bøtter
Forklaring: Chair ball er et ballspill fra Thailand.
Del opp i to lag. Sett to krakker (eller noe annet stødig å stå på) på hver side av banen. En
person står oppå krakken og holder en kurv/bøtte i hendene. Målet med spillet er å få flest
mål. Det blir bare mål om ballen ikke spretter ut av bøtta og målvakten ikke mister balansen
og faller ned av krakken. Målvakten må prøve å ta i mot skudd på mål ved å bevege kurven
men ikke falle ned.
Kast ballen til hverandre mens man beveger seg oppover på banen. Når man har tatt imot
ballen kan man ikke flytte på bena sine. Da må man kaste til en medspiller.
Den som skårer mål blir da neste målvakt. Foran målet kan man spille med en spiller som
prøver å hindre at motspillerne får mål (kalt et monster).

Lage kort
Du trenger: Papir, papp eller kartong (gjerne gjenbruk av emballasje), saks, lim og
farger/tusjer, penn.
Forklaring: La barna lage kort og sende til noen de tror mangler fellesskap eller noen de har
lyst til glede med en hilsen i posten.

Lage “spris” - en etiopisk drikke
Du trenger: Myk frukt, sukker, kaldt vann/jus, blender/stavmikser/gafler, kniv, bolle, kopper
Forklaring: Spris er en etiopisk drikke, nesten som smoothie. Del opp den frukten dere
ønsker, mos den og bland med vann/jus. Smak til med sukker.

Lek “de første kristne”
Forklaring: (også kjent som svenskegjemsel/ sild i tønne): En i gruppa skal gjemme seg på et
sted hvor det er plass til flere. Resten må lukke øynene, og telle sammen (til f.eks 30). Når
dere er ferdige å telle, så skal alle lete etter den som har gjemt seg. Gå hver for dere, og
pass på at dere ikke ser hverandre. Når du finner den som har gjemt seg, skal du gjemme
deg der. Dette fortsetter til alle har funnet den som gjemte seg. Det er om å gjøre å ikke
være den som finner gjengen sist. (De første kristne måtte gjemme seg, møtes i skjul)

Hinderløype
Du trenger: Passende ting som kan brukes som “hinder”. Bruk fantasien, for eksempel
planker, tau, bord, stoler osv.
Forklaring: Lag en gøyal hinderløype, og slå dere løs. Vil dere lage apebro, kan dere feste to
tau mellom to trær, ett til å gå på og ett til å holde i.

Lag et Sakkeus-puslespill
Du trenger: Ark*, farger, saks
Forklaring: Tegn en tegning som passer til fortellingen om Sakkeus og fargelegg tegningen.
Klipp opp arket i forskjellige retninger, i ca like store biter.
Prøv å sette det sammen igjen til et bilde!
*Det er også mulig å skrive ut fargeleggingsmal: Fargeleggingsmal Sakkeus

Fredag: Tredje veiviser - Leve enklere
1. Åpningssang
Hvis dere vil starte med en sang kan dere for eksempel bruke en av disse fra festivalhefte.
•
•

Herren er Gud nr. 38
Det hjerte er fylt av nr. 41

2. Samtale om dagens tema:
Den tredje veiviseren til Korsvei er: Leve enklere.
Hva er det å leve enklere?
Hva er det motsatte av å leve enklere?
Å leve enklere vil si å la de viktige ting komme først. Vi må ta vare på jorda vår og dele så
alle får. Det kan for eksempel bety at ikke vi må bruke for mye.
Kjenner dere noen som lever enkelt?
Lukas 19.8: Men Sakkeus sto fram og sa til Herren: «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir
jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen».

3. Korsveidansen
Øv sammen på Korsveidansen – og syng med på sangen! Dere trenger skjerm for å vise
instruksjonsvideo.

4. Aktivitet
Velg én eller flere aktiviteter fra forslagene under.

Forslag til aktiviteter
Respons med emojis
Du trenger: Ett A4-ark til hver emoji og blyant/penn/farger
Forklaring: Tegn opp ulike emojis på ark (for eksempel smil, trist, sint, skremt,
spørsmålstegn). Legg arkene utover på bakken. Les opp påstander, og la barna reagere ved å
stille seg ved den emojien de syns passer. Her er ingen fasitsvar, og det er bare fint om
barna velger ulikt. Hvis noen har lyst til å si noe om hva de tenkte, eller hvorfor de valgte
denne emojien, så gi rom for det, men det går helt fint å ikke si noe også.
Forslag til spørsmål:
•
•
•
•

Hvordan ville du sett ut i ansiktet om mamma og pappa hadde gitt halvparten av
pengene deres til de fattige?
Hvordan ville du sett ut i ansiktet om mamma og pappa hadde sluttet å gi deg
penger/ kjøpe is til deg, og heller gav pengene til f.eks Baluba?
Hvordan hadde du sett ut i ansiktet om du fikk servert insekter i stedet for taco til
middag?
Hvordan hadde du sett ut i ansiktet om du ikke fikk bruke nettbrett/ pc eller mobil på
flere uker, og måtte på tur ut i skogen med familien i stedet?

Bruk for eksempel disse emojiene:

😊

😥

🤔

😣

😱

Glad

Trist

Tenksom

Sint

Redd

?
Usikker

Samtale om bilder
Du trenger: Skjerm for å vise bilder (evt. skriv ut bildene på forhånd selv). Utvalgte bilder fra
Time sin artikkel.
Forklaring: Bildene viser hva noen familier i ulike land spiser. Velg ut noen som får frem
forskjellene, for eksempel USA, Chad, Norge, Mali og Mexico.
Forslag til spørsmål:
•
•

Hva legger du merke til på bildene?
Hva tenker du om de ulike bildene?

Mat på bål
Du trenger: Ingrediensene til ønsket matrett, f.eks. pinnebrød, ostesmørbrød, banan med
sjokolade. Utstyret du trenger.
Forklaring: Lag mat sammen på bålet. Spis og kos dere.

Søppelkunst
Du trenger: Søppel, sterkt lim, rester av papp/papir, evt. gjennomsiktig plast, saks,
stiftemaskin, maling/farger/tusjer
Forklaring: Verden er full av søppel, fordi vi bruker for mye. Nå kan du bruke søppel til å
lage noe som kan bli til pynt. Barna kan gjerne lage fri søppelkunst. De kan også lage fisker
med snakkebobler. Vil man legge mer arbeid i det, kan man lage Iotakors av søppel.
Gruppeleder kan skaffe nødvendige materialer på forhånd, eller ta med gruppa på skattejakt
for å finne passende søppel til prosjektet. Når kunstverket er ferdig kan det settes sammen
med andre kunstverk i den stille hagen (eller på et annet egnet sted), slik at flere kan få se.
Fisker med plast i magen og snakkebobler:

Iotakors av søppel:

Mer om de ulike fargene i dette korset kan du lese om under Iotakors dag 1. Bildet er hentet
fra Stefanusalliansens opplegg om Iota-kors.

Sang
Du trenger: Noe å spille musikk fra.
Forklaring: Hør på og syng med på “Ingenting men alt”
Avslutt med å gjenta at en av linjene i sangen er «Vårt eneste våpen er rettferdighet».
Rettferdighet skal vi snakke mer om i morgen; da skal vi lære om den fjerde og siste
veiviseren til Korsvei.

Plukke bær eller spiselig ugress og lag noe godt
Du trenger: Noe å plukke i og noe å tilberede maten i. Evt. tilsetninger: Se oppskriftene
under.
Forklaring: Vi er vant til at vi kan kjøpe det meste i butikken. I Norge er vi heldige, og kan
spise veldig mye av det vi har rundt oss. Gå på oppdagelsesferd i naturen, og se om du
finner noe du kan spise. Plukk bare vekster du er sikker på er spiselige (sjekk evt på nett,
eller spør en som vet). Noen oppskrifter følger i dette heftet.

Sommerfugler av utslitte sokker
Du trenger: Ca. 6 utslitte sokker, saks og en hånd med 3-4 fingre (avhengig av vidden på
sokkene). Det er en fordel om sokkene dere bruker er omtrent like brede.
Forklaring: For Jesus har hvert menneske verdi, selv dem som andre tenker på som håpløse,
som f.eks. Sakkeus. Denne aktiviteten kan hjelpe oss til å se verdien i en utslitt sokk. Når
sommerfuglen er ferdig, kan den henges opp i en bås i den stille hagen (eller et annet egnet
sted), slik at flere kan få se den.
Klipp remser av sokkene (ca 2 cm brede), start på toppen, og klipp slik at du får mange
ringer fra hver sokk.
Istedenfor at alle lager en sommerfugl hver, så lag den sammen. 2-3 barn kan klippe ringer
fra sokkene, og to kan fingerstrikke.

Fingerstrikk en remse:
Snurr en sokkering rundt fingrene. Snurr en sokkering til over fingrene. Løft den nederste
ringen over den øverste, slik at du har en sokkering på hver finger (evt google
fingerstrikking). Du trenger to ulike remser. Har sokkene tilhørt små barn, så ringene ikke
blir så vide, kan du bruke tre fingre i stedet for fire.

Når du har fått en remse som er ca 35 cm, så kan du avslutte: Det skal nå være en sokkering
på fingeren. Ta en annen sokkering, klipp av, slik at du får en “tråd”. Tre denne gjennom
løkkene som er på fingeren. Tre så “tråden også gjennom den nederste delen av
fingerstrikkremsa

Knyt endene sammen, og snurr ”tråden” rundt sirkelen, så du får et åttetall. Gjør det samme
med begge remsene

Knyt så de to remsene sammen, slik at du får to liggende åttetall over hverandre. Resten av
“tråden” som du har brukt til å feste sammen den øverste ringen kan du bruke til å lage
følehorn. Knyt en knute øverst på hver trådende.

Oppskrifter med ville vekster
Syltetøy
Plukk villbringebær, blåbær eller markjordbær i en kopp og bland med litt sukker.

Geitramssaft
Du trenger: Kjele, sil og disse ingrediensene:
•
•
•
•

1/2liter geitramsblomster
1 liter vann
Saft av en halv sitron
1 liter sukker (eller litt mindre om du foretrekker det)

Legg blomstene i en kjele. Kok opp vann, sitronsaft og sukker og hell over blomstene. La stå
med lokk over, og trekke en dag. Sil av blomstene og så er den klar til å drikke, med en
skikkelig rosa farge.

Rå maur
Finn en maurtue med skogsmaur. Få maur til å klatre opp på en pinne, eller rett på hånda,
og putt den i munnen.

Brenneslesaft/ te
Du trenger: noe å plukke i (kopp/ bolle e.l), saks, brennesle, sukker/ honning, sitron, kjele
med lokk
Plukk de øverste skuddene av brennesle. Om du ikke har hansker, så hold en bolle/ kopp e.l
rett under et skudd, og klipp over, så skuddet detter rett ned i bollen. Fyll på med vann, og
la det stå noen minutter for at insekter o.l skal fjernes fra bladene. Hell av vannet. Hell
brennesle i en liten kjele. Fyll på med rent vann. La dette koke noen minutter, så vannet blir
lysegrønt. Hell brenneslevannet i en kopp. Ha oppi litt honning eller sukker og noen dråper
sitron.
Du har nå en kopp med grønn brenneslete som kan nytes varm, eller avkjøl, så får du juice.
Bladene som du har kokt, kan du bruke til å lage deilig pastasaus.

Pastasaus (som også kan brukes som pålegg på brødskive)
Du trenger: forkokte brennesleblader, smør, løk, tomat, buljong, evt krydder, en kjele
Hakk løk, fres sammen med smør i en kjele. Tilsett brennesleblader, hakka tomat, buljong,
og kanskje litt vann. La det putre sammen noen minutter, tilsett evt noe mer krydder og nyt
sammen med pasta, eller på en brødskive.

Brennesleis/slush
Ikke så lett å lage på Korsvei, du trenger fryser og blender. Men prøv når du kommer hjem.
Plukk den øverste delen av brennesleplanta (øverste 3-4 bladkranser, helst ganske unge
skudd). La neslene ligge i eddikvann ca 10 minutter, og skyll godt under rennende vann (for
å fjerne uønskede bakterier, insekt m.m). Ha nesler og ca 1 dl vann i blenderen, kjør til fin,
jevn væske. Bland inn omtrent like mye eplemost/ juice som grønn væske. Ha også i 1 ss
melis eller honning. Bland alt godt og smak til med mer søtt, eller sitron? Ha alt i et lite
rundt beger i fryseren, og rør rundt hver halvtime til det har blitt en isete slush. Nyt :)

Tørke brennesle
Brennesle er også veldig fin å tørke, du kan bruke både blader og frø. Ta vare på brenneslen
på rene glass, så kan du bruke i smoothie, strø over kornblanding, og bruke i ulike middager,
for masse vitaminer og sunne stoffer utover vinteren.

Salat
Plukk løvetannblad, skogsyre, engsyre, marikåpe, rødkløverblomst groblad, vassarve,
engkarse, fioler (bruk helst unge, ferske blader, dette er forslag til ingredienser, men bruk
det du finner, om du er sikker på at det er spiselig (evt sjekk på nett eller med en som vet))
Skyll under rennende vann, for å fjerne evt insekt o.l (evt kan dette brukes som ekstra
krydder/ protein) Bland sammen, og server. Lag evt dressing av rømme, salt og urter (e.l)

Stekte ville vekster
Plukk f.eks marikåpe, grobladknopper, engsyre, brennesle, løvetannknopper, ryllik,
skvallerkål (bruk helst unge, ferske skudd)
Fres sammen med smør i en stekepanne (evt sammen med løk)
Smak til med salt og pepper, og spis sammen med brød.
Brennesle kan erstatte spinat i de fleste retter. Mer kortreis, og uten emballasje. Husk
hansker når du plukker, og skyll den godt, evt la den ligge litt i vann med eddik for å fjerne
bakterier. Når brennesle varmes opp, eller moses, så vil den ikke brenne lenger.

Lørdag: Fjerde veiviser - Fremme rettferdighet
1. Åpningssang
Hvis dere vil starte med en sang kan dere for eksempel bruke en av disse fra festivalhefte.
•
•

Herren er Gud nr. 38
Det hjerte er fylt av nr. 41

2. Samtale om dagens tema:
Den fjerde veiviseren til Korsvei er: Fremme rettferdighet. Vi skal få lov å være med å
fremme rettferdighet i en urettferdig verden.
Mange mennesker ble sure da Jesus besøkte Sakkeus. De likte ikke at Jesus besøkte en
som hadde gjort noe galt. Jesus sa at han var kommet for å lete etter de bortkomne og
berge dem.
– Kom ned, begynn å gå en annen vei, sa Jesus til Sakkeus. Sakkeus kom ned fra treet, og
det forandret livet hans. Han møtte Jesus og begynte å tenke annerledes både om seg
selv og om andre. Han begynte å dele mer.
Årets Baluba-prosjekt går til NMS sitt arbeid blant Mao folket i Etiopia. Mao-folkene i
Etiopia er vant til å bli sett ned på. De skammer seg over språket sitt og kulturen sin. I
Etiopia er det mer enn 80 forskjellige språk. Mao-barna får ikke snakket språket sitt på
skolen. Der underviser lærerne i amharisk og oromo. Men ca. 50 millioner etiopiere har
ikke disse språkene som sine morsmål. Derfor er det veldig mange barn som ikke forstår
hva læreren sier når de begynner på skolen.
Fjorten barneskoler er nå med på et prosjekt der første- til fjerdeklasse får én time
undervisning på morsmålet mao hver uke. Målet er at alle barneskoler i området skal ha
et slikt tilbud.
Da Jesus ropte til Sakkeus at han skulle komme ned, var det samtidig som om Sakkeus ble
reist opp. Han ble sett som menneske. Det forandret livet hans. Sammen kan vi sørge for
at Mao-folkene får oppleve det samme som Sakkeus: At de er verdt oppmerksomhet, at
de har noe å bidra med og at Jesus ønsker å bli kjent med dem.

3. Korsveidansen – i dag er det tid for filming!
Øv sammen på Korsveidansen – og syng med på sangen! Dere trenger skjerm for å vise
instruksjonsvideo. Film dansen i liggende format/landskapsformat, og send inn til
margretherb@gmail.com. Så vil vi redigere og lage en fellesfilm.

4. Aktivitet
Velg én eller flere aktiviteter fra forslagene under.

Forslag til aktiviteter
Finne Etiopia på kartet
Du trenger: Telefon/nettbrett/PC
Forklaring: La barna finne Etiopia på Google Earth.

Fleip eller fakta
Du trenger: Valgfritt: 2 A4-ark
Forklaring: Lek “Fleip eller fakta” om Etiopia. Skriv FLEIP og FAKTA på hvert sitt A4-ark som
du legger på bakken. Les opp setningene om Etiopia, og la barna stille seg ved den
påstanden de tror er riktig.
Forslag til setninger:
1. I Etiopia snakker de over 80 forskjellige språk. (Sant)
2.Til kaffemat serveres det ofte sjokoladekake. (Usant. Det vanligste er å servere popkorn.)
3. Den lutherske kirken i Etiopia som heter Mekane Yesus er størst i verden. (Sant. De har
over 9 millioner medlemmer.)

Skoletime i Etiopia
Du trenger: Skriv ut arbeidsarkene som ligger som vedlegg i slutten av dette heftet.
Forklaring: I denne aktiviteten får barna kjenne litt på hvor vanskelig det er å løse oppgaver
på et språk man ikke forstår.
Forslag til gjennomføring:
1.
2.
3.
4.
5.

Noen som husker hva hei er på språket Mao? Det er Na Sheko
Lær barna at “kom ned” på språket mao er Kwindi
Les og se på blogginnlegget for juli på www.nmsu.no/delebloggen
Del ut oppgaver til «elevene», og be dem løse oppgavene.
Spør barna hvordan de syns det var å forsøke å løse oppgavene. De syns nok det er
vanskelig. Fortell at slik er det for Sadik, Kalid og Amina og de andre barna i Etiopia
også.

Planlegge Baluba aktivitet
Forklaring: på Baluba skal vi samle inn penger til NMS sitt arbeid blant Mao folket i Etiopia.
Dere kan planlegge og forberede en aktivitet til Baluba.

Bli med hjem til Kalid fra Etiopia
Du trenger: Telefon/nettbrett/PC
Forklaring: Les blogginnlegget, og se filmsnutter hvor du får møte Kalid og se hvordan han
har det hjemme hos seg i landsbyen Tongo.
Innlegg 2 - Etiopia 🇪🇹 • NMSU - NMSU

Lag en egen leke
Du trenger: Valgfrie materialer til å lage en enkel leke
Forklaring: Les gjerne blogginnlegget og se filmsnutter om Kalid først, der dere får se
lekebilen som Kalid har laget selv. Deretter kan dere forsøke å lage deres egne leker.
Kanskje dere vil prøve å lage en bil dere også. Eller fotball av plastposer og hyssing? Ta
gjerne bilde og send til Stinan@nms.no, så sender hun det til Kalid i Etiopia.

Lag etiopisk godteri: DABBO QOLO
Du trenger: Bolle, kniv, kjele og disse ingrediensene:
450 g hvetemel
2 ss sukker
Litt salt
5,5 dl vann
2,9 dl maisolje – til steking
Forklaring: Bland mel, sukker og salt i en bolle og tilsett vannet litt etter litt til du har en jevn
og fast deig (samme konsistens som pepperkakedeig). Tilsett ca 1 ss olje og kna deigen i ca
15 minutter. Rull deigen i fingertykke pølser og klipp eller skjær opp i små biter, litt større
enn store peanøtter. Frityrstekes i resten av oljen til de er sprø og brune. Oppbevares i tette
beholder og har nesten uendelig holdbarhet.
Dabbo Qolo kan spises både varme og kalde. Man kan variere smaken for eksempel ved å
tilsette litt rød pepper, eller man kan tilsette konditorfarge for å få ulike farger.

Popkorn på bål
Du trenger: popkorn, to store metallsiler, grytekluter, bål, salt eller sukker
Forklaring: Visste du at i Etiopia og andre afrikanske land er det like vanlig å bruke sukker på
popkorn som salt? Ha litt popkorn i den ene silen, legg den andre over som lokk. Hold silene
over glørne.

Urettferdig lek
Du trenger: Noe som kan deles ut, for eksempel kjeks eller godteri. Det bør være nok til alle.
Forklaring: Leken skal vise hvordan ressursene er fordelt i verden i dag.
Lekens gang:
1. Start med en innledning som skaper en forventning om at alle skal få noe, slik at
følelsen av urettferdighet blir enda større senere.
2. Vis frem det som skal fordeles, og forklar at det er et symbol på alle ressursene i
verden.
3. Del gruppa i en stor og en liten gruppe: Den store gruppa skal bestå av 80 % av
barna, den lille av 20 %. (Hvis gruppa er på 5, er den fattige delen 4 og den rike delen
1.) Den store gruppa representerer nå verdens fattige, mens den lille representerer
verdens rikeste.
4. Spør hvordan tingene må deles om det skal deles rettferdig.
5. Spør så hvordan barna tror det deles i virkeligheten.
6. Gi til slutt 20 % av tingene til den store gruppa som representerer verdens fattige, og
resten til den lille gruppa som representerer de rike. Forklar at det er slik ressursene
er fordelt i verden i dag: 20 prosent av verdens befolkning har kontroll over 80
prosent av ressursene.
7. Videre kan du fortelle at det faktisk er nok til alle , akkurat slik det er nok mat til alle i
verden. Likevel har ikke alle nok mat. Spør hvordan det føles å ikke få noe når en vet
at det egentlig er nok til alle. Noen kommer kanskje til å svare at det føles
urettferdig.
8. Fortell at det ikke trenger å være sånn! Spør om den rike gruppa vil dele med resten?

Etiopisk steinlek
Du trenger: 5 ca. like store, gjerne glatte småsteiner per person. De bør ikke være større
enn at du kan holde alle 5 komfortabelt i én knyttet hånd, men de bør heller ikke være så
små at de er vanskelig å plukke dem opp uten å se dem.
Forklaring: La barna teste en lek barna leker i Etiopia.
Dobbeltklikk på lenken for å se instruksjonsfilm:
Etiopisk steinlek
Lekens gang:
Hold en stein mellom pekefinger og tommelfinger.
Samle de andre fire steinene i håndflaten, og knytt neven rundt.
Runde/Nivå 1:
Hiv den ene stenen opp i luften og slipp ned de andre fire på bakken/gulvet og fang stenen
du hev opp i luften før den treffer bakken.
Fortsett å hive opp en sten i luften, mens du plukker opp en og en sten fra bakken og fanger
opp stenen i luften før den treffer bakken.
(Det er bare lov å berøre den stenen på bakken som du skal plukke opp. Berører du en
annen går turen til neste spiller. Du mister også din tur hvis du ikke rekker å fange stenen du
hev opp i luften før den treffer bakken.)
Runde/Nivå 2:
Hiv den ene stenen opp i luften og slipp ned de andre fire på bakken/gulvet og fang stenen
du hev opp i luften før den treffer bakken.
Fortsett å hive opp en sten i luften, mens du plukker opp to og to stener fra bakken og
fanger opp stenen i luften før den treffer bakken.
(Igjen er det kun lov å berøre de to stenene du skal plukke opp. Tips: forsøk å slippe ned
stenene på bakken på en slik måte at de ligger nært nok til å plukkes to og to, men samtidig
spredt nok til at du ikke berører flere enn to stener av gangen)
Runde/Nivå 3:
Gjenta rutinen, men denne gangen skal du plukke opp 3 stener
Runde/Nivå 4:
Plukk opp 4 stener.
Du rykker opp et nivå, når du klarer å gjennomføre uten å miste steinen i bakken eller
berøre andre steiner på bakken.
Den som gjennomfører alle 4 nivåene først, vinner.

