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FORORD

BARNAS ÅR
Jesus setter barnet i sentrum som rollemodell for voksne i Guds rike. 
Dette er så selvfølgelig for oss at vi lett glemmer det, og lar barna bli selv-
følgelige og uten bevisst prioritet i menighetens liv.

Vi vil sette barnet i sentrum slik Jesus gjorde det, og priori-
tere oppmerksomhet og ressurser på barna gjennom skoleåret 
2005/06. Fem kirkesamfunn satser på BARNAS ÅR samtidig. 
Det er en av de største tverrkirkelige satsninger på lenge, og 
som barne- og ungdomsorganisasjoner vil vi hjelpe menigheter 
og ledere med å bygge et barne- og familiearbeid som varer 
- lenge etter BARNAS ÅR.

Til dette heftet har en rekke barneledere gitt sitt bidrag. De 
har velvillig skrevet litt om noen arrangement som de har gode 
erfaringer med. Mange av arrangementene har utviklet seg til 
tradisjoner, og det er mye her som kan gi deg ideer og inspira-
sjon til hvordan du kan sette barn på dagsorden både i menig-
heten og i lokalmiljøet der du bor. 

Ideene i som presenteres her er alt fra enkle og lite krevende, 
til store arrangement som kanskje ikke er det første man 
prøver seg på. Det som er viktig er at du tar tak i det du har 
- de ressursene og mulighetene som finnes i menigheten og ditt 
lokalmiljø og gjør noe ut fra det. 

Vi håper og ber om at BARNAS ÅR gir frukt som varer!

LYKKE TIL!

Redaktør
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BARNEFESTIVAL

Vi bruker hele lokalet, og også en del lokaler utenfor byen må 
leies for å kunne ”huse” alle barna. Vi leier lokaler med klatre-
vegg og gymsal, samt at vi tar i bruk menighetens barnehage.
Målet er å holde en lav terskel slik at vi når våre barns venner 
på skole og i nærmiljø. Dette har vist seg å være fullt mulig selv 
om vi er en sentrumsmenighet.

Planleggingsarbeid:
Vi starter å planlegge på våren, og gjennomfører arrangemen-
tet på høsten. Ettersom vi har gjort dette noen år har vi en 
brukbar mal å gå etter fra år til år. Den bruker vi alltid som ut-
gangspunkt når vi planlegger, sammen med det vi har evaluert 
fra fjorårets barnedag.
Det er lederteamet for barnearbeidet som har ansvar for å sette 
i gang planarbeidet, samt delegere hvem som tar ansvar for 
hva. En del av arbeidet i planleggingsfasen går ut på å:

Ha et møte med alle som har sagt ja til å være med på 
barnedagen. Her snakker vi om hva dagen skal inneholde, 
samt deler alle inn i grupper alt etter hvilke aktiviteter vi 
har, og hva den enkelte ønsker. Vi delegerer ansvar for 
innkjøp, bestilling og tilrettelegging for formingsaktiviteter.
Leie lokaler med klatrevegg og gymsal. Vi har også noen 
ganger leid svømmehall.
Bestille mat. De siste tre årene har vi forespurt en av by-
ens bakere om å sponse oss med skolebrød. Det har vi 
fått. 300-400 stykker hvert år. Nok til ledere og barn. Brus 
har vi kjøpt.
Bestille materiell som vi skal lage ting av.
Bestille buss som kan frakte barna trygt mellom menighe-
ten (som er basen) og de andre stedene hvor gruppene er.

•

•

•

•
•

BARNASAKTIVITETSFESTIVAL

Filadelfia Kristiansand har de siste 16-17 årene arrangert Barnasaktivi-
tetsfestival hver høst. Det har stadig kommet flere familier til festivalen, 
noe som gjør tradisjonen høyst levedyktig. Heidi Natvig forteller her 
hvordan de planlegger og gjennomfører festivalen:
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Aktivitetstilbudet på festivalen i 2004 var
Fotball
Klatrevegg
Baking
Snekring
Akvarell
Forming
Lage kort
Barnepass

Gjennomføring:
Lederteamet bruker fjorårets lister når de setter opp ledere på 
gruppene. Disse har sagt ja til å være med, og har selv ansvar 
for å bytte dersom de likevel ikke kan stille opp.
Hver aktivitetsgruppe har en hovedleder som har ansvar for å 
samle alle lederne på gruppa. De må gå gjennom hva de skal 
forberede, samt forsikre seg om at alle vet hva de skal gjøre og 

hva de har ansvar for.
Lederteamet har det overordnede 
ansvaret, og kan kontaktes i for-
kant, samt være tilgjengelig på 
selve dagen. Disse er helst ikke 
med på gruppe, men er til stede 
og trer inn dersom det dukker opp 
ting. De skal gi en hånd og svare 
på spørsmål.

Program
Lørdag:
Kl 10.00  Registrering og betaling for deltakerne.
  Barna skriver seg opp på to aktivitetsgrupper, en  
  FØR lunsj, og en ETTER lunsj.
Kl 10.30  Fellessamling. 
Kl 11.30 På slutten av samlingen ropes de ulike gruppene  
  opp og går med sine ledere. (Husk å ha med lister  
  til lederne, slik at de vet hvem de har ansvar for)
Kl 12.30  Mat gruppevis 
Kl 13.15 Fellessamling i storsalen igjen for å rope opp  
  gruppene på nytt. Barn og ledere går samlet til  
  gruppa si.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Kl 14.30  Avslutter i storsalen med at barna viser det de har  
  laget.  Vi har også loddtrekning med fine premier. 
Kl 15.00 Slutt

Søndag:
Kl 11.00 Familiemøte

Barna får med lapp hjem til foreldre om 
at det er familiemøte dagen etter, og at 
de er velkommen sammen med familie 
og venner.
Hver gruppe har ansvar for å rydde det rommet de har vært i. 
Vi har egne grupper til å servere, og til å vaske etter at alt er 
ferdig for dagen.

Kommunal støtte
I vår kommune er det enklere å få støtte til noe som har ordet 
”festival” i seg. For at noe skal kunne kalles festival må arran-
gementet gå over to dager. Derfor: ”barnasaktivitetsfestival”. 
Vi har masse aktiviteter på lørdagen, og familiegudstjeneste på 
søndagen. Dette er bare et lite tips…
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BARNAS DAG

Filadelfia Rælingen er en liten aktiv menighet i Rælingen kommune, rett 
utenfor Oslo. Menigheten har et godt barne- og juniorarbeid, og har et 
ønske om å nå ut til mange mennesker i nærmiljøet. De har derfor prøvd 
å tenke nytt. Her forteller Marie Hektner hva de gjorde:

Høsten 2004 fikk vi en ide om å lage Barnas Dag. Vi begynte å 
tenke på de ressurser og muligheter som menigheten har. 
Menighetslokalet ligger landlig til. Det er kort vei til både fjøs 
og stall. Vi vet at barn er opptatt av natur og dyr og vi så dette 
som en fin mulighet til å lage i stand en Barnas Dag. Denne 
helgen hadde vi besøk av et team fra Hedmarktoppen Folkehøg-
skole. De var med og lagde i stand programmet.

Informasjon og PR
Vi delte ut informasjon gjennom våre barngrupper, og brukte 
barna til å dele ut lapper til sine kamerater. I tillegg satte vi ut 
en traktor med tilhenger midt på jordet utenfor lokalet. På til-
hengeren hang et stort laken med trykk ”Barnas Dag”. Alle som 
kjørte forbi på riksveien fikk med seg hva som skulle skje. Det 
ble bra oppmøte med både foreldre og barn, ca. 100 personer.

Program
Kl 11.00  Samling utenfor stallen. Barna ble delt inn i 
  grupper og sendt til forskjellige stasjoner. De for- 
  skjellige stasjonene var: Ridning, hestekjøring,  
  hoppe i høyet, juleverksted inne i stallen 
  (Vi lagde halmengler med røde silkebånd)
Kl 12.00 Kafeen åpnet på Filadelfia. Salg av pølser, vafler,  
  brus og kaffe.
Kl 12.30 Underholdning: Kort dramastykke og noen enkle  
  kor (viktig å dra med folket, lage feststemning).
Kl 13.00 Natursti med ca 8 poster som bestod av både  
  spørsmål og aktiviteter.
  Vi lagde blandede grupper med barn og voksne.
Kl. 14.00 Tilbake på Filadelfia. Premiering og avslutning.

BARNEDAG
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BARNAS DAG  VINTER

Barnas Dag ble lagt merke til i Rælingen kommune. Da vinterferien nær-
met seg, fikk Marie Hektner telefon fra kultursjefen. Denne gangen var 
det spørsmål om ikke Filadelfia hadde noen planer om å arrangere noe 
for barna i ferien. Marie sier:

Vi sa ja og dermed fikk vi gratis annonsering i kommunens info 
til alle hustander i Rælingen.
Enda en gang ble det en suksess. Det kom ca 200 personer på 
Barnas Dag.

Vi lagde et kart over plassen der Barnas Dag skulle være. På 
kartet ble det markert hvor de ulike postene var: 

Gårdsbesøk (se på kalver og kaniner) 
Stallbesøk (stell av hest, hoppe i høyet) 
Ridning
Kjøring med hest og vogn
Grille pinnebrød i gapahuk (8 kilo pinnebrød gikk så det suste)
Lage påskepynt inne på Filadelfia 
Traktorkjøring

Kafeen var åpen hele dagen.

Midt på dagen hadde vi en sekvens med drama og sang inne i 
Filadelfia. Dette kunne vi ha gjort 2 ganger, for det kom og gikk 
folk hele tiden. 

Folket koste seg på kafeen og det ble gitt god anledning til å få 
kontakt med mennesker. Vi fikk mange positive tilbakemeldin-
ger fra fornøyde deltakere.

Marie forteller med begeistring at det kommer så mange på 
Barnas Dag at de neste gang må ha drama og sang ute på jor-
det, for at så mange som mulig skal få det med seg. Lokalet blir 
rett og slett for lite...

•
•
•
•
•
•
•
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BARNETORGET

På Jørpeland har barnearbeidet i Pinsemenigheten Klippen i mange år 
jobbet for å synliggjøre sitt arbeid i nærmiljøet. De siste 10 årene har en 
tverrkirkelig komité jobbet sammen for å presentere ”alt” kristen barne-
arbeid i Strand kommune på torget i Jørpeland sentrum. Marie Angelsen 
forteller hvordan de har lagt opp denne PR-dagen i kommunen:

SYNLIGGJØRING

I løpet av disse årene har opplegget for torgdagen variert noe 
både i størrelse, innhold og plassering.
Målet har vært å presentere det kristne barnearbeidet i kom-
munen, og å samle inn penger til et misjonsprosjekt i et u-land 
hvor barna kan hjelpe barn.

Vi har ”spilt på” barnekorene vi har i kommunen og lager et stort 
felleskor. Det har vært et trekkplaster for barn, foreldre og beste-
foreldre. Og så lager de jo lyd, som gjør at vi lett samler mange 
folk rundt oss på torget. 
Søndagsskolene har også hatt en aktiv rolle. De har kommet 
med sjokoladekaker og kaffe/saft til gratis utdeling. 
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Etter en samling på ca. 45 min. med sang og musikk, andakt, 
dans og litt info, er det kakeutdeling og aktiviteter/stands. Vi 
har både hatt lokale barnearbeidere og ”kjendiser” til å ha an-
dakten. 

De ulike barnegruppene har hver sine stands med flygesedler 
for sin gruppe og ulike aktiviteter som for eksempel:

speider har rappellering fra en altan til en av butikkene i 
nærheten
speider har grilling av pølser/pinnebrød
formiddagstreff steker og selger vafler
søndagsskole har ”fisking” av klistermerker/linjaler/små-
bøker etc.
ansiktsmaling
pilkast på ballonger med premier inni
katten i sekken
søndagsskolebarn er ”gatebarn” som selger ulike arti-
kler/snop til inntekt for misjonsprosjektet
hoppepute

Vi har nok ikke fått den svære rekrutteringen til barnegruppe-
ne, men vi har fått vist for folk i kommunen og hverandre at vi 
lever, er mange og kan få til mye flott sammen. Vi har virkelig 
vist vært synlige i bybildet på en positiv måte denne lørdagen! 
Vi opplever også at Gud vil ha oss UT for å vise hvem Han er, 
for vi har ennå ikke èn gang måttet avlyse på grunn av været 
– enda Jørpeland er på Vestlandet!!!

•

•
•
•

•
•
•
•

•
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BARNEGOSPELDAG
I Drammen gikk menigheter sammen om å arrangere en barnegospeldag. 
En hel dag med øvelse endte i en konsert som fylte lokalet. «Dette var et 
meget vellykket arrangement som jeg vil oppmuntre andre til å gjennom-
føre» sier Birgit Myhrer fra Filadelfia. Her følger fremgangsmåten.

SANG OG MUSIKK

Melinda Løver fra Ad-
ventistkirken i Dram-
men, (også ansvarlig 
for jentegruppa Seven) 
tok kontakt med meg, 
og ønsket at vi skulle 
invitere alle barnekor og 
sanggrupper i distriktet 
til en felles barnegospel 
en hel lørdag. 

Vi dannet en liten arbeidsgruppe som bestod av to personer fra 
Filadelfia og to personer fra Adventistkirken. Dette var på vå-
ren, og barnegospeldagen ble fastsatt til en lørdag i november. 
De fra Adventistkirken sto for invitasjonen av kor og grupper, 
barn som ikke var med i noe fast kor var også hjertelig velkom-
men. Invitasjonen ble sendt til menighetene i distriktet før som-
merferien.  De hadde også ansvaret for det rent musikalske.
Oddrun Hyttedalen stilte som musikalsk leder sammen med 
Melinda Løver. 
Det var over hundre barn som meldte seg på!

Filadelfia sto for den praktiske gjennomføringen av barnegos-
peldagen. Ca 10-15 barneledere stilte opp som medhjelpere. 
Noen bakte kaker, andre sto for innkjøp av saft og pizza, noen 
sto for servering, andre for rydding og støvsuging, og noen var 
dør vakter.
Det kostet 50 kr pr. person å være med på dagen. Da fikk de 
servert saft og kake to ganger, samt pizza. Angående pizzaen 
forhandlet vi en god avtale med et pizzabud i nærheten som 
leverte på døren til avtalt tid, veldig lettvint. 
Vi hadde også egen lydteknikker som var der hele dagen. Han 
hadde også ansvar for lys under konserten.
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Program
Kl. 12:00 Oppmøte og registrering. Alle barna ble ønsket  
  personlig velkommen, og  fikk en navnelapp på  
  seg. Betalingen ble også ordnet der. (noen hadde  
  betalt på forhånd).

Det var sang og danseøvelse på flere sanger. Barna lærte raskt, 
og var veldig flinke. Innimellom var det pauser med servering , 
eller litt fri lek. Her kunne vi kanskje planlagt litt mer leker og 
konkurranser. 

Kl 18.00  Konsert, der familie og venner og alle andre var  
  invitert. Vi hadde annonsert i avisen, og det ble  
  fullsatt sal!

Barna gjennomførte en forrykende konsert med sang og dans, 
samt at vi hadde små innslag med dukketeater. Presentasjon på 
storskjerm av hva som hadde skjedd i løpet av dagen var det 
også.  Vi samlet inn en kollekt, der overskuddet gikk til Franz 
Johansen og hans arbeid i Romania. 

Vi kan se tilbake på et vellykket arrangement, som også viser 
at samarbeid på tvers av menighetene er veldig positivt, og at 
barna kan knytte nye relasjoner. 

Les mer om jentegruppa Seven på www.home.tiscali.no/cantai, 
og deres tilbud om å bistå med barnegospeldager.
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FAR – SØNN 

Svein-Robert Solberg i Hamar har en stund sett at fedrene ofte er mer 
fraværende enn mødrene i oppfostringen av barna i menigheten. Her 
forteller han hva de har tenkt å gjøre for å få fedrene mer på banen:

Dette er et opplegg som har to klare målsettinger.
Få fedre på banen. Ta ansvar. (Fedre har en tendens til å 
bli borte i menighetsarbeid for barn og unge)
Bevare og fostre unge gutter i en utfordrende alder. (Dette 
er en alder gutta har lett for å bli borte fra menighetsar-
beid. Mange utfordringer trenger på utenfra)

Aldersgruppe på sønner: 10 – 15 år.

Vi ser at fedrene har en tendens til å trekke seg ut av menig-
hetsarbeid og overlate dette til kvinnene. Den åndelige oppfost-
ringen i hjemmene blir hos mange også overlatt til mødrene.
Dette kan skyldes at typisk menighetsarbeid, har hatt aktivi-
teter som har appellert mest til jenter. F.eks kor, dans, hobby-
grupper med mer.

Far og sønn bygger gode relasjoner ved å gjøre ting sammen 
som er gøy og utfordrende.
Gjennom Far – Sønn opplegget blir det forskjellige opplegg fra 
gang til gang. Typiske ”gutteting” som sport og litt mer ekstre-
me ting til samlinger med samtaler osv.

Det vil også bli gitt undervisning til bare Far. Dette vil da dreie 
seg om det ansvaret far har i familien. Fedre er viktige forbilder, 
ikke bare sosialt men også åndelig.

Når Far og sønn bygger gode relasjoner, er det lettere for far å 
være et godt åndelig forbilde.

Gjennom dette opplegget skaper vi en arena hvor far blir hjul-
pet til å være det forbildet Gud har ment han til å være.

1.

2.

GENERASJONER
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HØYTIDER

BURSDAGSFEST FOR JESUS

Dette festforslaget fant vi i Barnas Søndagsskoleblad. Torunn Matre pre-
senterer et forslag på en bursdagsfest for Jesus. Mulighetene er mange, 
men kanskje kan dere invitere barnehagene i nærmiljøet til bursdagsfei-
ring. Dette opplegget gir barna god mulighet til deltakelse, og dermed får 
de oppleve julens fortelling på en helt ny måte.

Det å feire bursdag er blant høydepunktene i barnas liv. Be-
geistringen er like stor enten du er bursdagsbarn eller gjest. 
Når Jesus har «bursdag», er det vel bare rett og rimelig at vi 
holder bursdagsfest for ham? Festen kan foregå før jul eller som 
juletrefest.

Bursdagssang
«Happy Birthday to you» med norsk tekst:
Gratulerer med da’n (2 g).
Gratulerer, kjære Jesus!
Gratulerer med da’n!

Mat
Det må være mat som barna liker. Vi foreslår:
Pølser med lompe/brød
Brus
Gele i forskjellige farger
Bursdagskake med lys

Aktivitet
Barna kan «leke» juleevangeliet. Lukas 2,1-19. En voksen le-
ser/forteller mens barna viser handlingen. NB! Bruk helst mi-
krofon, slik at alle hører.

Utstyr
Laken og håndklær til kapper og hodeplagg
Hvite gensere til «sauene»
Englehår og glitter til englene
En kasse/eske med høy/halm til krybbe

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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En dukke som Jesusbarn
En lang papirremse til «manntallsliste»
Skrivesaker, bord og stol til manntallsskriveren i Betlehem
CD-spiller og CD-er med aktuell julemusikk
Gjerne spotlight

Planlegg hvor de ulike scenene i julefortellingen skal «spilles» 
og hvor barna skal sitte.

Sted for manntallsskriveren
Betlehemsmarken med gjetere og sauer
Sted for krybben
Sted der barna skal sitte etter påkledningen, men før de 
skal «i aksjon»

Plasser krybben med Jesusbarnet f.eks. bak en tavle som lett 
kan flyttes.

Hvis dere har spotlight, kan dere dempe belysningen i lokalet 
og rette spotlightet vekselvis mot de aktuelle stedene. Sørg for 
at alle barna blir iført sin «drakt» i en krok eller et tilstøtende 
rom, og vis dem hvor de skal sitte. (Her trengs det noen voksne 
hjelpere!) Mens barna iføres sine kostymer og inntar sine plas-
ser, kan det f.eks. spilles julemusikk fra en CD.

Rolleliste
En skriver i Betlehem
Maria og Josef
Engler
Gjetere
Sauer

Handling
Fortelleren leser/forteller Luk 2,1-2. Pause mens skriveren går 
fram, setter seg ved bordet og tar fram skrivesakene. 
(Spotlightet rettes mot skriveren)
Fortelleren leser v. 3-5. Pause mens Maria og Josef går fram til 
skriveren. De skrives inn i manntallet og setter seg deretter ved 
siden av krybben (som står skjult). 
(Spotlightet flyttes til Betlehemsmarken) 
Fortelleren leser v. 6-8 og tar pause. 
Gjeteren sitter på «Betlehemsmarken» et stykke fra «stallen». 
«Sauene» ligger på knærne. En «engel» stiller seg opp foran 

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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gjeterne og sauene.
Fortelleren leser v. 9-12.
Pause mens resten av 
«englene» kommer fram.
Fortelleren leser v. 13-14.
(Sang/musikk fra CD-spiller: 
«Et barn er født i Betlehem» 

v 1-4 eller «Gled deg, du jord» eller en annen frisk julesang) 
Det som skjuler krybben fjernes.
(Spotlightet rettes mot krybben)
Fortelleren leser v. 15-16 og tar pause mens «gjeterne» skyn-
der seg mot krybben og setter seg ned. «Sauene» kan krabbe 
av sted på knærne.
Fortelleren leser v. 16-19. 
Fullt lys i salen. «Glade jul» (tekst på overhead) synges av alle 
som er tilstede.

Gaver til barnet
Røde hjerter av kartong pluss blyanter/penner. 
Lag hull i hjertene og sett sløyfer til oppheng. 
Ett hjerte til hvert barn.

Lederen
Vi pleier alltid å ha med gaver til en som har bursdag. Men hva 
skal vi gi til Jesus? (Foreslå forskjellige ting som barn pleier å 
ønske seg, og spør om Jesus trenger noe av dette. Respons fra 
barna.) Hva er det Jesus ønsker seg? Han ønsker seg hjertene 
våre. Hvordan kan vi vise ham at han er velkommen til å bo i 
hjertene våre? Det kan vi gjøre slik: Del ut hjerter og forklar at 
de kan skrive navnet sitt eller tegne seg selv på hjertet. Sørg 
for at voksne hjelper til med å henge hjertene på juletreet. 
Julesangen «Her kommer, Jesus dine små» spilles og synges 
mens dette skjer.



1717

JULEVERKSTED

Det er alltid hyggelig å gjøre noe sammen, og med et juleverksted åpner 
muligheten seg for den nære samtalen, det å hjelpe hverandre og å være 
kreative sammen.  Klippen Vedavågen gjennomfører dette med stort hell 
år etter år. Det kommer ofte rundt 100 barn denne dagen, og Elin Dahl 
forteller her hva de gjør:

Lørdag ei stund før jul har vi juleverksted. Det er viktig å gjøre 
et godt forarbeid med å finne ideer til ting som vi kan lage, og 
tilrettelegge slik at alle kan gjennomføre. Vi prøver å legge opp 
til at alle kan være med, noe er lett mens andre ting er litt van-
skeligere. Vi trenger mange ledere/voksne som kan hjelpe.

Et slikt arrangement er litt kostbart. Barna har derfor betalt fra 
10 til 30 kr pr ting de lager. Vi prøver å holde det slik at alle kan 
være med. Resten av utgiftene ordner menigheten vår. 

Aktivitetstilbud
Snekkerbod - snekker som sager alle delene til diverse 
ting opp på forhånd, som f.eks. krakk, fuglehus, bokhyl-
le, lastebil, verktøyskrin, bokstopper. Utstyr: Sandpapir, 
hammere, spiker...
Klippe og limebord - vi kan lage kort, julekorger, lenker.
Engler og julepynt - forskjellige engler hvert år, julede-
korasjon, julekuler, pynte stikkedåser, bivokslys, jule-
krybbe, male glass og krus

Husk masse lim, dekke bordene med plast er lurt, maling, pens-
ler, lakk osv.

Ellers så leter vi gjennom Panduro katalogen for å finne flere og 
nye ting (som forening og lag får vi nettopriser hos Panduro).

Dette er hektisk , men alle ungene synes det er topp. Vi kom-
mer ofte rundt 100 barn, både fra andre menigheter og fra byg-
gefeltene rundt menigheten.
I tilllegg til dette har vi kafè m pølser, kaker og kaffe.

•

•
•
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GRØTFEST

Det er kanskje ikke så vanlig å arrangere enda en ting på julaften. Men 
Filadelfia Hamar tok sjansen i 2004 og la til rette for grøtfesten «Mens vi 
venter på pakker».   

I samarbeid med Ole Eskil Dahlstrøm og ishockeyspillere fra 
Storhamar Dragons, arrangerte Filadelfiamenigheten på Hamar 
en grøtfest på julaften fra kl 14 – 16.

Vi ønsket å gjøre noe for de som ikke har det så lett på julaften.
Målgruppen var alenemødre med barn i alderen 7- 12 år.
Resultatet ble en grøtfest hvor de som kom ble servert av is-
hockeyspillere. I tillegg ble det gang rundt juletre, kaffe og 
kaker, og godteposer til barna.

Det kom ikke så veldig mange, men det ble en koselig opple-
velse for de som kom.
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PÅSKEVANDRING

Hva er vi flinke til å formidle, tenkte barnearbeidet i Klippen, Jørpeland, 
og kom fram til at det måtte være påskeevangeliet. Dermed vokste tanken 
fram om å tilby påskevandring til kommunens mange barnehager. Dette 
har de nå gjort i flere år, og det har vist seg at det er stor interesse og be-
hov for et slikt tilbud.

Invitasjonen
For å gjøre det trygt for bar-
nehagepersonalet presen-
terte vi opplegget vårt gjen-
nom en førskolelærerstudent 
som hadde vært i praksis 
i flere av barnehagene, og 
til personer i barnehagene 
som kjente henne eller noen 
av oss andre i menighe-
ten. Vi skrev et brev med 
kort presentasjon av opplegget. Dette gikk vi med personlig til 
barnehagene. Etter en ukes tid ringte vi for å høre om de ville 
komme, og for booking av timen.
Så sendte vi kopi av sangene vi skulle bruke, og playback til 
dem. Mange kom. Året etter kom flere, og 4. året: ALLE barne-
hagene i kommunen!

Program
Ved hjelp av dramatisering, fortelling, sang og musikk, dukke 
og flanellograf formidler vi påskeuken fra palmesøndag til 
1. påskedag til 
barna og personalet.

Vi har 2 opplegg 
som vi bruker annet 
hvert år. Her følger 
en enkel presenta-
sjon av det ene.
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VELKOMST OG PRESENTASJON av oss som er med. (Vi er 2 
formidlere + dukken, 2 dørvakter som ønsker velkommen i 
gangen og hjelper med av og påkledning, 2 på kjøkken)
HVA ER PÅSKEN - koffert med påskerekvisitter – lage bilde 
av påsken
MØTE MED DANIEL - dukke som har vært hos onkelen sin i 
Jerusalem gir barna i oppdrag å reise tilbake for å finne ut 
hva som virkelig skjedde. Han gir barna et magisk tau som 
de kan reise tilbake i tiden med. 
MØTE MED MARIA - Maria som har vært ved graven og fun-
net den tom. Jesus lever, og det er hun på vei til disiplene 
for å fortelle om.
PALMESØNDAG – lederen forteller om 
palmesøndag. Barna får gå i tog mens 
de synger «Velsignet være kongen, 
Hosianna» og de får «palmegrener» å 
vifte med.
Kort fortelling fram til torsdag mor-
gen. 2 barn går for å se om de 2 
disiplene er ferdig med å stelle i stand 
påske- måltidet.
Barna setter seg rundt dekkede bord 
på «øvresalen» - FLANELLOGRAF 1
BORDVERS OG MAT (boller og saft)
FLANELLOGRAF 2: Getsemane. FLANELLOGRAF 3: Golgata 
og graven.  Sang: «På Golgata sto det et kors»
MØTE MED THOMAS - Han har hørt at de andre disiplene 
tror at Jesus lever, men kan ikke tro det er sant.
FEIRING AV OPPSTANDELSEN – Barna går i tog tilbake til 
startplassen i hovedsalen mens vi synger og spiller instru-
menter. Sang: «Han er oppstanden»
NYTT MØTE MED THOMAS – Nå har Thomas også møtt Je-
sus og vet at han lever.  Sang: «Thomas’ sang» (Hans Inge 
Fagervik)
REISE TILBAKE TIL 2005 – Daniel er fryktelig spent på om 
de snart kommer tilbake, og gleder seg til å høre hva de har 
opplevd, så de henter tauet og reiser hjem igjen.
MØTE MED DUKKEN DANIEL. Han stiller spørsmål og barna 
får svare. De synger «På Golgata stod..» for han.
TAKK FOR BESØKET. GOD PÅSKE!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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HEAVENEVENING

Halloween - spøkelsenes aften - inntreffer den 31. oktober. Stadig of-
tere opplever vi at denne dagen blir markert med utkledning og fester. 
Filadelfia, Kristiansand har flere år på rad arrangert en alternativ fest 
denne dagen, med navnet Heavenevening. Målet er å fokusere på livet og 
det gode fremfor død og uhygge. Runar Egelid gir oss her en liten smake-
bit på hva de har gjort. 

GODE ALTERNATIVER

Heavenevening er noe vi har i stedet for Halloween, som er en 
tilbedelse av de døde. I stedet for at barn går rundt på dører og 
spør etter godteri og kanskje gjør en ramp, har vi denne dagen 
noe vi kaller Heavenevening. Vi kjøper inn masse godteri som 
barna får gratis. Dette er noe vi gjør for juniorene i Filadelfia 
(4-7 kl). Vi har opplevd at ca 150-200 har vært med på Heave-
nevening. Dette forteller Runar Egelid, en av lederne i Filadelifa 
Kristiansand.

Innformasjon
Alle på junioren får brev om Heavenevening. Vi avholder «Stjer-
ner i Sikte», der barna har forskjellinge innslag som de finner 
på selv. Det er derfor viktig at de vet i god tid når Heaveneve-
ning er sånn at de kan finne på noe å delta med. Dette er en 
kveld der barna tar med seg mange venner som vanligvis ikke 
går på junioren. Jungeltelegrafen er i aller høyeste grad i fung-
sjon.

Planlegging
Vi har med ca 10 ledere, og disse samles i forkant for å plan-
legge festen. Planleggingen består i å delegerer oppgaver og 
ansvar, samt å gi kvelden innhold.

innkjøp av godteri, pynt
dekorere rommet
konfransierer for kvelden - to personer 
planlegge pauseinnslag - her har vi hatt Bamsemums 
verdensrekrodforsøk, rap, breaking osv. 

•
•
•
•
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finne noen som holder en appell/dramastykke midt i 
programmet.

Barnas innslag i Stjerner i sikte kan være alt mu-
lig; dans, sang, imitering, triksing, breaking etc. 
Bare fantasien setter en stopper. 
Vi har premie til vinneren, og har gjerne en trøs-
tepremie til alle som har deltatt.

Tekniker er viktig til et slikt arrangement. Det er viktig å in-
formere denne om hele programmet. Lag en kjøreplan med 
hvem som skal gjøre hva, evt. cd med nummer på sang, antall 
deltakere i hvert innslag og om de trenger mikrofon. Dersom 
en ønsker storskjerm må også storskjermoperatør få detaljert 
kjøreplan.

•
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HALOGEN

I Molde fikk barnelederne inspirasjon fra lyspæren til sin alternative hal-
loweenfest. Det har vært så vellykket at det som begynte som et tilbud til 
9-12 åringen, er blitt har blitt utvidet både nedover og oppover i alder. 
Festen har kommet for å bli, og utvikles stadig fra år til år. Janet Talberg 
deler villig av deres tanker og ideer rundt konseptet:

Janet Talberg forteller fra Sion, Molde. Vi hadde bestemt at vi 
skulle ha to utadrettede arrangement hvert år. Ett for alders-
gruppen 3-8 år og ett for de fra 9-12 år. Vi hadde parallelt med 
dette sett oss lei på det innpass som Halloween etterhvert fikk 
i barneflokken rundt oss. Vi hadde ikke lenger lyst å sitte å se 
på at Halloween, med sin feiring av mørket og med sin ufarlig-
gjøring og lek med hekser, djevler og andre uhyggelige vesen, 
skulle få ”ta” barna våre. All reklame for ”spennende” kostymer 
og fristelsen med godteri i store poser var jo rettet mot dem. 

Det er ikke alltid lett som foreldre/ledere å si nei til det ”alle 
andre” skal. Vi var i bønn til Gud, og bestemte at vi ville legge 
det utadrettede arrangement for alderen 9-12 år på dagen for 
Halloween. Vi opplevde at det ble tent en lengsel i oss etter å gi 
barna noe som var bedre enn Halloween. Ikke bare si 
nei til noe, men gi de et attraktivt alternativ. Vi 
ønsket å gi de en kveld de kunne glede seg til, 
en kveld de ville ta med venner på, en kveld 
som var spennende og artig. Og vi skulle feire 
lyset og ikke mørket, vi ville feire Han som er 
Lyset! Derfor navnet Halogen - etter lyspæren. 

Hva gjør vi så på Halogen-party? 
Vi har først en samling der vi primært bruker egne krefter. Det 
har vært en fin anledning for ten-åringene og ungdommene å 
bidra med det de kan og har. De har bidratt med Break-dance 
og annen dans, vitnesbyrd, sang, drama... . De har også fått 
sette sitt stempel på det med lyd- og lyseffekter. En av ung-
domslederne våre har laget en stilig logo, som vi har brukt 
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Tradisjonen forbindes van-
ligvis med USA, men kom 
opprinnelig fra Irland. Her 
hjemme har det blitt van-
ligere og vanligere å mar-
kere dagen. Det Keltiske 
folket, som levde på de 
Britiske øyer og i Nord-
Frankrike for mer enn 2000 
år siden, markerte overgan-
gen til et nytt år den 1. 
november.  Kelterne mente 
at det gamle året døde på 
kvelden siste dagen i ok-
tober, og det nye året ble 

født om morgenen dagen 
etter. Alle slags onde ånder 
og spøkelser var selvfølgelig 
til stede hele året og over 
alt, men i forbindelse med 
årsskiftet samlet de seg og 
ble farligere enn ellers.  De 
måtte frem fra sine skjule-
steder for å bli med inn i 
det nye året, ellers risikerte 
de å forsvinne med det 
gamle.
Med kristendommen ble det 
innført en All Saints Day 
(Allehelgensdag) den 1. no-

vember. All Saints Day ble 
en fest for den kristne død, 
men folk ventet fremdeles 
at spøkelser, hekser og an-
net uhyggelig skulle dukke 
opp den 31. oktober. Et 
annet navn for dagen var 
All Hallows’ Even, som se-
nere ble forkortet til Hal-
loween.
Hekser og spøkelser er de 
mest sentrale skikkelsene i 
forbindelse med Halloween.
Kilde: www.festmagasinet.no

HALLOWEEN

både på plakater, flygeblad og i lokalet under arrangementet.
Etter samlingen har vi kiosk med godteri og brus, pølser og 
hamburger. Siste året hadde vi også salg av bøker og Cd-er, i 
samarbeid med lokal kristen bokhandel.
 
Målgruppe
Første året var målgruppen, som nevnt, barn i alderen 9-12 år. 
Året etter åpnet vi opp også for yngre barn, fordi behovet for et 
alternativ til Halloween var like sterkt der. 
I fjor ønsket også ungdommene i menigheten å nå ut til sine 
jevnaldrene, på denne kvelden. De hadde konsert med den 
kristne Hip Hop gruppa «Evig Poesi» etter arrangementet for 
barna. Vi har fått inn mange barn og ungdommer, som ellers 
ikke har vært på Sion, på disse samlingene.

For oss har dette blitt et arrangement vi ønsker å bygge videre 
på. Innhold og form vil nok bli endret etter «det vi har i huset», 
men både det å være utadrettet og det å gi barna et alternativ 
til Halloween har blitt viktig for oss. 
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LEIR

BO-HJEMME-LEIR

Leirlivet byr på utrolig mange fordeler. Allikevel er det ikke alltid vi har 
muligheten til å gjennomføre en komplett leir. Misjonær Solvor Hande 
opplevde dette i det nord-afrikanske landet Niger. De endte opp med å 
arrangere «Bo-hjemme-leir». Hun forteller: 

På barnemøtene våre kommer det rundt 50 barn, de fleste fra 
muslimske familier. Vi har måttet jobbe en del med å oppnå tillit 
til foreldrene for at barna skal få lov til å komme, ikke minst når 
vi lanserte ideen om barneleir. Dette måtte planlegges nøye.

Jeg hadde mine tradisjonelle tanker om at leir var med over-
natting og full kost og losji – men selvfølgelig må jo foreldrene 
betale dette i Norge, og det pleier ikke å være noe problem. I 
Niger derimot er situasjonen slik at foreldrene knapt klarer å 
betale for den maten familien trenger, langt mindre et slikt ar-
rangement. Dessuten ser jeg at med den disiplinen, eller man-
gel på sådan, (hvor vi hadde vår største menighet og hvor det 
var naturlig å arrangere leiren) som de nigerske barna fra de 
fattigste områdene  har, vil det å ha dem innenfor våre vegger 
hele døgnet by på litt for mange utfordringer. Dessuten er vi 
ikke så mange ledere. 

Vi har derfor landet på at barna sover hjemme, og at vi har 
opplegg fra 09.00 til 14.00 hver dag (forholdsvis kort dag på 
grunn av varme og «siesta»-tradisjoner) inkludert bibeltime, 
aktiviteter og et måltid for barna. Dette kjenner vi at vi kan 
klare.

Første leiren var det over 100 barn som kom. Vi tok en sym-
bolsk dagspris på ca. 10 kroner (omregnet til norske penger 
i forhold til Nigersk månedslønn). Dette gjorde at alle kunne 
delta, men allikevel gav det en følelse av å ta felles ansvar for 
utgiftene. Resten ble sponset av søndagsskolebarn i Filadelfia, 
Oslo.
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Vi opplevde at leiren ble til fantastisk velsignelse for oss, barna 
og nabolaget. Muslimske foreldre fulgte de minste barna til bar-
neleiren som da ligger midt i dette fattige området i hovedsta-
den Niamey. Da fikk de store også fikk delta og slapp å passe 
småsøsknene hjemme, og vi kunne slå av en prat med forel-
drene ved porten før vi startet opp. De sa at de syntes det var 
så deilig og stille i nabolaget når barna var hos oss. De visste 
også at vi i tillegg gav dem et godt måltid mat, noe som hjalp 
familien som helhet. 

Dette med å arrangere en slags ”hjemme-leir” istedenfor full 
overnatting, kost og losji var ressursbesparende på flere måter. 
Det krevde mindre av oss som ledere, og vi kunne dermed åpne 
opp for flere barn i alle aldre. Dessuten ble det mye billigere. De 
Nigerske barnearbeiderne var veldig begeistret etter at leiren 
vel var overstått og gledet seg til å kunne arrangere dette igjen 
året etter. 

Niger er på FN’s lister ran-
gert til å være det nest 
fattigste landet i verden, 
og i tillegg et av de var-
meste. Det er et voksende 
og spennende arbeid der 
med menighetsplanting som  

hovedsatsing. Det byr på 
mange ulike utfordringer å 
skulle drive et menighets- 
og barnearbeid i dette fat-
tige landet, hvor kulturen og 
holdningene er sterkt preget 
av at landet og befolknin-

gen i generasjoner har vært 
avhengig av utenlandsk 
hjelp for å klare seg. Over 
85 % av befolkningen er 
analfabeter.

NIGER
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LEIR PÅ LOKALET

Det er ofte behov for å gjøre noe ekstra for de eldste i barnegruppa. Elin 
Dahl på Vedavågen forteller her hva de har gjort for å gjøre litt ekstra for 
denne gruppa.

Vi har i flere år hatt leir/overnatting som avslutning før jul for 
de eldste barna på søndagsskolen (9-12 åringene). 
Overnattingen er en natt fra kl. 18.00 lørdag ettermiddag til 
søndag formiddag. Det er kjempepopulært, med høy stemning.

Vi legger opp til denne samlingen i halvårsplanen, men gir ikke 
beskjed til barna før noen uker i forkant. Da blir det en overras-
kelse, og forventningen blir deretter.
Et par uker før setter vi opp program, fordeler ansvar og finner 
ledere. Programmet inneholder film, leker, kveldsmat og frok-
ost, andakt og leggetid.

Påmelding
Ungene får beskjed med hjem med skriftlig info om overnattin-
gen. Her står hovedleders telefonnummer.
Alle som vil være med må ha med påmelding hjemmefra, eller 
en telefon fra foreldrene.
Frist ca ei uke før.
Dette for å vite hvem som kommer, hvor mye mat, osv.

Ledere
Vi har hatt to voksne ledere, en dame og en mann. Ellers stiller 
som regel endel av ungdommene opp som hjelpeledere. 
Ungene synes som regel det er mer moro med de unge, i tillegg 
danner det en link opp mot ungdomsarbeidet som søndagssko-
lebarna snart skal begynne i.

Gjennomføring
Arrangementet går fra lørdag ettermiddag til søndag formiddag. 
Det blir nærmest som en utvidet hyggekveld.
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Lørdag
Kl. 18:00 Barna kommer. Stemningen er allerede på topp.
  De fordeler seg på et gutte og et jenterom. Vi har  
  på forhånd ryddet stolene,og alle har med sove 
  pose og liggeunderlag. Ungene har da ”fri” en  
  stund.
Kl. 19:00 Kveldmat. Vi har f.eks pizza, som foreldrene brin- 
  ger, eller pølser i brød.
Kl. 20:00 Kosekveld med snop, leker, film, konkurranser,  
  playstation og låner pc-ene til ungdommene.
  Seint på kvelden samles vi til andakt og bønn for  
  kvelden.
ca kl 24:00 Ro

Søndag
09:00  Frokost. Varme rundstykker med enkelt pålegg  
  som Nugatti, pølse og ost. Til drikke bruker vi  
  juice.
Det hele avsluttes med andakt før foreldrene henter sine trøtte 
og fornøyde barn.

Bemerkning
Dette har vært veldig positivt for vår søndagsskole for at det 
skal være gøy å gå  på søndagsskolen når du er så stor. Alle 
syns det er kult å få være på leir og de andre skulle gjerne 
ønske de kunne være med. De fleste gleder seg til den eldste 
klassen.
Et år ble ungene «vekket» på natten for å være med på en 
nattløype med refleks og «skumle» ting. Kjempetøft.
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FAMILIEMØTER

SKOLESTARTFEST-FAMILIEMØTE

Skolestart er en stor begivenhet for 6-åringene i lokalmiljøet.Elisabeth 
Linde Dahle har utarbeidet et forslag til skolestartfest med familiemøte 
med en lav terskel og trygt for kirkefremmede. Det inneholder også utde-
ling av Barnas År boka «1 år, 2 barn, 3 venner».

Skolestartfesten kan holdes som et familiemøte i august/sep-
tember.

Mål med samlingen: Samle flest mulig barn fra nærmiljøet til 
familiemøte, la de bli kjent med kirken og barnearbeidet der.

Hva skal møtet være/innhold
lav terskel, trygt for kirkefremmede
mange, lette sanger som er greie for folk å lære
konkurranse
opptreden av barn som går i kirken
lettfattet andakt, gjerne med dukketeater, drama eller 
lignende
utdeling av 6-årsbok (1 år, 2 barn, 3 venner) 
servering: skoleboller, muffins og saft

Forarbeid
Plakater/flyer leveres til skolene, eller sendes til menighetens 
familier med barn i 6-årsalder med utfordring om å invitere 
med seg noen «klassevenner». Flyerne må være fargerike med 
bilder av barn, tavle, bøker, kritt, skolepult osv med invitasjon 
til familiemøte i kirken dato, klokkeslett og innhold.

Utforming av lokalet
Masse ballonger, bannere i flere farger, stort rødt filthjerte hvor 
alle kan få plassere sitt navn inni. Bilder av barn, bøker, tavle 
osv, som på plakaten, globus/kart, tavle med kritt.

•
•
•
•
•

•
•
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Innhold
Fremheve hvor greit det er å kunne lese og få lov til å gå på 
skole, snakke litt om barn i andre land som ikke har muligheten 
til det. Kanskje ta opp kollekt til et skoleprosjekt i et misjons-
land. Evt. vise bilder prosjektet. Samtidig som vi snakker om 
hvor viktig det er å kunne regne. Få fram hvor viktig det er å 
bruke Guds Ord i hverdagen. Bønn for 6-åringene.

Andakt med dukketeater av et utdrag fra boken.

Selve møtet
Barna blir ønsket velkommen i døren, og de som er 6-årin-
ger registrerer seg med navn ved ankomst. Dette for å kunne 
skrive en personlig hilsen til barnet i boken, (en har ansvar for 
å gjøre dette under møtet) samtidig som de får utdelt et rosa 
hjerte med borrelås på baksiden. På dette hjertet får de skrive 
selv, eller få en voksen til å skrive navnet sitt på. (skal brukes i 
møtet)

Koselig åpningssang: I bakvendt Land

Møteleder ønsker velkommen, spesielt til 6-åringene.
Bønn for møtet.
Forbønn for de som skal/har begynt på skolen i høst.

6-åringene får komme fram og henge opp sitt hjerte med nav-
net sitt på det store røde hjertet. Vi forteller dem at vi er alle 
i Guds hjerte, han elsker oss og har lovet å være med oss alle 
dager. Men nå vil vi få be spesielt for de som skal/har begynt på 
skolen, om beskyttelse, gode venner, flink lærer, trygg skolevei, 
trivsel, osv.

Lovsangsteam leder oss i mange sanger som er lette å følge, og 
helst en del med bevegelse. For eksempel skolesangen til Lisa 
Børud eller «ABC is for reading» av Gjerpen barnegospel.

Konkurranse
Kjempebilde lotto
Finn bilder som du kopierer/printer ut på A4-ark, to av hvert 
bilde. Heng de opp på veggen eller en tavle, slik at de danner 
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et kvadrat. Heng så over blanke ark i fine farge som skjuler 
bildene. Alt kan festes med tape i øvre kanten av arket. (Bilder: 
Bibelen, lommelykt, fot, sti, ABC).

Nå skal barna, et barn om gangen få lov til å løfte på to av de 
arkene som skjuler bildene. De andre barna skal følge nøye 
med, og prøve å huske hvor de forskjellige bildene er, slik at 
når det er deres tur kan de huske hvor det er to like. La den 
som fant to like få en twist i premie. Se til at flest mulig barn 
får komme til og gjette hvor neste bilde befinner seg.
Minneord på en tavle
«Ditt ord er en lykt for min for og et lys på min sti.» Salme 
119:105

Skriv minneordet på en tavle med store bokstaver. Gjenta min-
neordet noen ganger, slik at barna lærer det. Visk så ut et ord, 
se om de kan lese det uten dette ordet. Fortsett med å viske ut 
et par ord til, til alt er visket ut og barna har lært det utenat.

(Dersom de har problemer med å huske det, kan de kikke litt 
på lottobildene. Husker de det da?)

Andakt
«Ditt ord er en lykt for min for og et lys på min sti.» 
Salme 119:105
Hva betyr dette Bibelverset for oss?

Ditt Ord = Guds Ord, Bibelen er en lykt for min fot.
Gjennom å lese i Bibelen, Guds Ord, vil Han vise oss hvordan 
vi skal leve livet vårt. Hvordan vi skal forholde oss i forskjel-
lige situasjoner, hvordan vi skal oppføre oss overfor hverandre 
osv. Dersom vi leser Guds Ord, og lærer disse tingene kan det 
hjelpe oss så vi ikke gjør så mange feil. Om du er ute og går på 
en sti i mørket en kveld, da er det fort gjort å snuble i røtter fra 
trærne og steiner som ligger på stien. Men går vi midt på dagen 
når det er lyst ute, eller om kvelden men bruker en god lomme-
lykt, ser vi bedre og snubler ikke så lett.
På samme måte virker Guds Ord for oss. Når vi kan lese det 
som står i Bibelen, er det mye lettere for oss ikke å gjøre feil. 
Nå skal dere få treffe en gutt som heter Jørgen, om hvordan 
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Guds Ord lyste opp for han. Det står om han i denne boken som 
alle som er 6 år dette året skal få i dag.

Leser, dramatiserer eller bruker dukketeater for å få fram histo-
rien om Jørgen og Petter for september måned i boken.

Det gikk greit med Jørgen, da han fulgte eksempelet som sto i 
Bibelen. Men for å kunne lære alt det som står i Bibelen er det 
viktig å kunne lese, ikke sant? Og det skal dere få lære nå når 
dere har begynt på skolen – så flott.
Vi er jammen heldig her i Norge. Alle barn får lov til å gå på 
skole og lære å lese, regne og skrive + mye, mye mer som er 
kjekt. Det er ikke alle barn i verden som får lov til det. Det fin-
nes mange fattige land, der barna heller må jobbe enn å gå på 
skole. Som for eksempel i Colombia. (eller referer til landet du 
snakket om i begynnelsen av samlingen)
Det som er litt flott, er at vi kan få lov å hjelpe barna i andre 
land, for eksempel med å samle inn penger. Det skal vi gjøre i 
dag. Da er det greit å kunne regne litt.

Ta opp kollekt mens en synger; Vi vil dele, dele, dele du og jeg. 
Samtidig som vi viser lysbilder av barn i misjonslandet.
Takke for kollekten. Bønn.

Har kirken et barnekor, dansegruppe eller lignende er det natur-
lig at de får opptre her. Inviter barna til å bli med i koret, dan-
segruppa osv.

Helt til slutt har vi gleden av å dele ut boka til de barna som 
skal begynne på skolen og leser opp navnene som er skrevet 
inne i boka.

Lykke til med skolegangen og velkommen til søndagsskolen hos 
oss.
Fest med skoleboller, muffins, saft og kaffe.
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RESSURSER

1 år, 2 barn, 3 venner!
av Linda Andernach Johannesen og Kristin 

Pedersen.

Dette er den offisielle Barnas År boka.
Vi følger Stine og Jørgen gjennom deres 
første skoleår. De går i en frimenighet 
og opplever mye spennende. Gjennom 
samtaler med fru Fjeld og foreldrene 
blir vi med inn i barnas trosverden. 

Gjør ditt barnearbeid til ukens 
høydepunkt for barna
av Sue Miller med David Staahl

Dette er en bok alle barneledere bør 
lese. Her får du inspirasjon og lyst til å 
gjøre barnearbeidet ditt enda bedre og 
mer spennende. I tillegg får du en del 
tips om hvordan organisere arbeidet og 
hvordan tenke i forhold til medarbeide-
re. Jeg fikk lyst til å se forandring etter 
å ha lest bare noen sider av boken. Den 
er skrevet på en engasjerende måte og 
er den beste boken om barnearbeid jeg 
har lest.


