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Innledning
Med årets misjonsprosjekt ligger alt til rette for lokalt engasjement, global solidaritet og
solid misjonsfokus!
Søppelproblematikk og behovet for rent vann er konkret og forståelig for barn her hjemme,
samtidig som de utgjør store globale utfordringer.
Årets diakonale BM-prosjekter er eksempler på hvordan Misjonssambandets utsendinger i
det østlige Afrika jobber. Gjennom arbeidet med å bygge vannsisterner og bistå i
søppelrydding, viser utsendingene kristen nestekjærlighet og synliggjør Guds omsorg.
I tillegg er vi glade for å kunne fronte storsatsingen «Arven etter Adam», - en bibelsk
animasjonsserie i 28 episoder beregnet på swahilitalende barn!

I dette heftet finner du prosjektbeskrivelse, tips til andre ressurser og forslag til fire
samlingsstunder: En innledende samling hvor vi drar til Afrika, og tre samlinger med fokus
på hvert av de tre prosjektene: vann, søppel og animasjonsfilm.

Lykke til med Barnas Misjonsprosjekt 2022/23!

Jorunn Bergo Aarvik
Mobil: 45 22 82 87

Barne- og familiekonsulent
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Nyttige ressurser:
Aktuelle nettsider:
Ønsker du mer fakta om de tre landene? Bakgrunnsinformasjon om Etiopia, Kenya og
Tanzania finner du på FN-sambandets nettsider her:
https://www.fn.no/Land/kenya
https://www.fn.no/Land/etiopia
https://www.fn.no/Land/tanzania

Nytt Maks-hefte om misjon!
Hvorfor driver vi med misjon? Hva er det store oppdraget? Hvem er kalt til å utføre
oppdraget? Og hvor skal oppdraget utføres? I dette nye Maks-heftet har vi plukket ut ni
ulike bibelfortellinger, både fra GT og fra NT, som på ulike måter formidler en side ved det
store oppdraget. I tillegg til disse ni bibelfortellingene med tilhørende opplegg, finner du her
seks skjelett til misjonstimer som kan brukes som egne samlinger eller suppleres med årets
BM-ressurser.
Heftet Maks hjelp, oppdrag misjon koster 400 kroner og kan bestilles hos Misjonssambandet
Ung på epost: ung@nlm.no
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Prosjektbeskrivelse
Norsk Luthersk Misjonssamband driver et stort og viktig arbeid i flere land i det østlige
Afrika. For skoleåret 2022-23 er målsetningen for Barnas Misjonsprosjekt å samle inn 2
millioner kroner til dette arbeidet. Pengene vi samler inn dette året, vil blant annet gå til:
Vannprosjekt ved Tana River
I Øst-Kenya er tørkeperiodene preget av prekær vannmangel. Misjonssambandet driver
derfor et vannprosjekt ved Tana River. Ved hjelp av sterk lokal deltakelse, bygges dammer i
flere landsbyer for å samle regnvann i store sisterner. De første sisternene er ferdige og
sikrer allerede vann til menneskene i nærområdet, og flere er under utgraving.
Søppelrydding
Som et ledd i helse- og hygieneundervisningen, samarbeider Misjonssambandet med
lokalbefolkningen ved Tana River om å få en slutt på det store søppelproblemet i området.
Prosjektet vil forbedre hverdagen for både barn og voksne, og forhindre at husdyr dør som
følge av søppelspising.
Mediearbeid
Det finnes svært få kristne barnefilmer i Øst-Afrika. Misjonssambandet ønsker å formidle
den grunnleggende frelseshistorien til barn ved hjelp av en animasjonsfilmserie basert på
bibelfortellinger. Filmserien vil omfatte 28 korte filmer og skal etter planen oversettes til
flere språk. Prosjektet drives i samarbeid med Norea Mediemisjon

Skolegang for misjonærbarn
Det koster penger å ha misjonærfamilier boende i det østlige Afrika. Noe av pengene som
blir samlet inn vil gå til å dekke utgifter knyttet til skoleplass for misjonærbarna.

Gavene gitt til Barnas Misjonsprosjekt vil gå til alt Misjonssambandets arbeid i det østlige
Afrika. Når vi samler inn penger til Barnas Misjonsprosjekt dette året, vil:
... barn i det østlige Afrika får høre om Jesus
... barn og voksne få tilgang til rent drikkevann
... barn og voksne få et forbedret helse- og bomiljø
... barn i Norge får et positivt og bevist møte med misjonsarbeidet som Misjonssambandet
driver generelt, og i det østlige Afrika spesielt.

Side | 5

Samling 1: Vi flyr til Afrika!
Innledning:
Samlingen rammes inn av flyreiser tur/retur det østlige Afrika. Mellom flyreisene møter vi
mennesker, leker og spiser mat som er typiske for denne regionen. Målet for samlingen er å
bli kjent med landene og menneskene der. Hvor mye man gjør ut av flyreisen og rammene
rundt, og hvor langt oppholdet blir, kan variere ut fra ressurser og tiden man har til rådighet.

Forberedelser:
Kopier opp flybilletter. (se under fanen «kopieringsoriginaler» på nettsiden)
Flyvertene/flyvertinnene kan gjerne stille i like “uniformer”. Sett stolene i rekker på tre og
tre, som i en flykabin. Nummerer setene. Bruk fantasien og de mulighetene som lokalet gir
til å skape en flyplassopplevelse.
Del gjerne ut magasinet «Barnas Misjonsprosjekt» under samlingen.

Vi flyr til Afrika!
Start med å la barna gå gjennom en sikkerhetssjekk før de kommer til “flyet”. Rop opp tid
for boarding og annonser hvor flyet er på vei. La barna vise billettene sine før de får stige
om bord. Foreta en sikkerhetsdemonstrasjon før avgang og server gjerne flymat underveis.
Det er også mulig å bruke flyturen til å lære noen nye gloser før vi lander.

Vis film
Vis filmen «Jonathan på norsk skole i Kenya»
I denne filmen møter vi ti år gamle Jonathan som bor i Nairobi sammen med familien sin,
fordi foreldrene jobber som misjonærer der. Vi følger ham på skolen og blir med ham på
safari, der det er mulig å se mange ulike afrikanske dyr.

Snakk sammen:
Bruk magasinet «Barnas Misjonsprosjekt». Se verdenskartet på side 18. Finn Norge og
Etiopia, Kenya og Tanzania på kartet. Snakk om at vi bor i Norge. Norge er en del av Europa.
Kenya, Tanzania og Etiopia ligger øst i Afrika. Er det noen barn i barnehagen som har vært i
andre land? Da kan dere finne disse landene på kartet også.
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Har dere reist til et annet land noen gang? Hvordan var det? Så dere noe spennende der?
Hva så og hørte vi om Afrika i filmen? Var det noe som så spennende ut? Var det noe som
lignet på stedet der vi bor? Var det noe som så forskjellig ut? Snakk om årets Barnas
Misjonsprosjekt. Hvordan skal vi jobbe med Barnas Misjonsprosjekt her hos oss? Hva skal vi
gjøre for å samle inn penger?

Hobbyaktivitet: Lag masai-inspirert halssmykke av en papptallerken
Når man besøker et nytt land, vil man gjerne kjøpe en suvenir å ta med hjem. Men man kan
også lage sine egne suvenirer.
Søk opp “african necklace paper plate” på Pinterest og la dere inspirere til å lage egne
halssmykker i klare farger.

Vi tilbereder et måltid og spiser sammen
Mat og måltidsfellesskap er viktig overalt. Alle land har sine særegne mattradisjoner og
normer for hvordan man spiser. Dette gjelder også for landene i det østlige Afrika. Gjør
gjerne måltidet så autentisk som mulig, ved å spise med fingrene osv.
Se heftet «oppskrifter» for ulike matretter

Avslutning:
Vi drar hjem igjen! Turen hjemover trenger ikke være like lang som utreisen. Men for
fiksjonen sin del, er det et poeng å avslutte samlingen tilbake i Norge. Bruk gjerne
hjemturen til å oppsummere hva vi har opplevd sammen.
Bønn
Kjære Gud!
Må du beskytte Etiopia, Kenya og Tanzania og alle menneskene som bor der.
Vi ber om at flere i det østlige Afrika må få høre om Jesus.
Vi ber for Jonathan og familien hans, og alle de andre misjonærene våre der.
Amen.
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Samling 2: Roger lager bibelfilmer for barn!
Vis film
Sett på filmen «Roger lager bibelfilmer for barn».
I denne filmen møter vi Roger Gihlemoen. Han er en prisbelønnet, norsk animasjonsfilmprodusent. Tidligere har han mellom annet laget barnetv for NRK Super. Nå opplever han at
animasjonsprosjektet «Arven etter Adam» er noe Gud har lagt på hans hjerte. Den primære
målgruppen er barn fra unådde folkegrupper i Øst-Afrika.
Aktiviteter
•

Lag deres egen bibelfilm

Filmene som Roger lager, handler om den store bibelfortellingen. Kanskje dere også har lyst
til å lage en bibelfilm? Den gode gjeteren kan være en enkel og passe dramatisk fortelling å
ta utgangspunkt i. Bruk gjerne figurene fra andaktsressursen “Smått og godt
bibelfortellinger” som modeller.
Det er overraskende enkelt å lage sin egen animasjonsfilm sammen med barna. Alt du
trenger, er en mobil eller ipad. Det finnes en rekke apper som kan brukes, for eksempel Stop
Motion Studio (Apple og Android) eller iStopMotion (Apple) Se disse lenkene for praktiske
tips:
https://www.uis.no/nb/forskning/barnehagebarn-lager-animasjonsfilm#animasjonsfilm
Så enkelt er det å lage animasjonsfilm med barna! | Barnevakten

•

Lag en fantasifilm

Dersom dere ønsker å la barna være mer kreativt delaktige i filmproduksjonen, kan dere la
barna skape en historie helt selv. I så fall må dere bli enige om hva filmen skal handle om.
Hvilke rollefigurer trenger vi? Hvilket landskap? Hvilke rekvisitter kan vi bruke? Her kommer
man langt med en kasse lego! Når filmen er ferdig, inviterer dere til filmpremiere. Husk rød
løper og popcorn!

•

Lag leiremennesker

Menneskene i animasjonsfilmen “Arven etter Adam” er designet slik at de ser ut som om de
er laget i leire. Kanskje filmen kan inspirere barna til å lage sine egne leirefigurer?

Bønn
Kjære Gud!
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Vi ber deg for Roger og de andre filmfolkene.
Må du passe på dem og gi dem glede i arbeidet.
Vi ber om at filmene må bli til velsignelse for barn i det østlige Afrika. Amen.
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Samling 3: Rent vann til Zeinab
Vis film
Sett på filmen «Håp i tørken». Denne filmen finnes i to versjoner. For førskolebarn anbefales
det å bruke den korteste versjonen.
I filmen møter vi tre år gamle Zeinab og bestemoren hennes Mariam. De bor i det østlige
Kenya, hvor tørken gjør livet vanskelig. Heldigvis har familien nå tilgang på rent vann fra den
nye vannsisternen som er bygget ved hjelp av midler fra Misjonssambandet.

Aktiviteter
•

Lag en vannmåler

Du trenger:
•
•
•
•
•

en gjennomsiktig plastflaske med flat bunn
Vannfast tusj
saks eller kniv
linjal
teip

Slik gjør du:
•
•
•

•

Klipp eller skjær av den øverste delen av flasken der flasken begynner å smale inn.
Mål opp ved hjelp av linjalen og sett en tusjstrek for hver centimeter oppover fra
bunnen.
Plasser regnmåleren ute. Sørg for at den står støtt og ikke velter. Det kan være lurt å
plassere vannmåleren i et hull eller støtte den opp med store steiner. Finn et sted
hvor det ikke blåser for mye. Regnet må falle loddrett ned i måleren om
måleresultatene skal bli riktige. Ikke sett regnmåleren under trær eller busker.
Sjekk regnmåleren på samme tidspunkt hver dag. Hvor høyt opp når vannet i
beholderen?

Til å snakke om:
Hvor mye har det regnet i dag? Hvor mye har det regnet den siste uken? Vi er heldige som
har vann. Mange steder, som i det østlige Afrika, er vannmangel et stort problem.

•

Så frø

Så solskikke eller grønsakfrø i to ulike potter. Vann kun den ene potten. Sett pottene i
vinduskarmen og vent.
Til å snakke om:
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Hva skjer? Spirer det i pottene? Kan noe vokse uten vann? Hva skjer med trærne og gresset
dersom det ikke kommer regn?

.
•

Gå på oppdagelsesferd langs en bekk

Til å snakke om:
Hvor kommer vannet fra? Hvor drar det videre? Klarer dere å “fange” vannet i en demning
eller en bøtte før det renner videre? Hva kan vi bruke vannet til?

•

Lag en sisterne i sandkassen

La dere inspirere av sisternene vi så i filmen og lag deres egen vesle vannsisterne i
sandkassen.
Dere trenger:
•
•

En plastboks med lokk, for eksempel en isboks
En plastflaske til å lede vannet ned i isboksen, for eksempel en shampoflaske.

Slik gjør dere:
Skjær eller klipp flasken i to på langs. Skjær hull i to av veggene på isboksen. Press tuten på
de to halve flaskene inn i hver sitt hull.
Isboksen plasseres i en fordypning i sandkassen, hvor vannet vanligvis samler seg når det
regner. De store vannsisternene i østlige Kenya har tak over for å hindre fordampning og for
at ingen skal falle nedi. Legg gjerne lokk på den lille sisternen i sandkassen også. Snakk litt
om hvorfor det kan være lurt med et slikt tak.
Dersom det blir for lenge å vente på et naturlig regnskyll, kan dere teste ut vannsisternen
ved å dusje vann fra en vannkanne over sandkassen. Bruk gjerne lekedyr, biler og annet for
å lage et landskap rundt sisternen.
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•

Lag din egen rullende vanntønne

På filmen så vi hvordan bestemoren til Zeinab trekker vannet i en tønne etter seg. Det er
mye lettere enn å bære vannet. Kanskje dere har lyst til å lage deres egen rullende
vanntønne?
Dere trenger:
•
•

Tre store vannflasker i plast
Tau

Slik gjør dere:
•
•
•
•
•
•
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Skjær av toppen på to av vannbeholderne.
Stikk hull i bunnen på de samme to beholderne.
Fest et tau i hullene.
Fyll den hele vannbeholderen med vann.
Press de to halve beholderne inn på hver sin side av vannbeholderen.
Nå er den rullende vanntønnen ferdig og klar til å trekkes.

Bønn
Kjære Gud!
Vi ber deg om regn i det østlige Afrika.
Må du mette alle som sulter på grunn av tørken.
Beskytt misjonærene våre og dem som arbeider med å skaffe vann.
Minn oss som har nok å spise om å sende hjelp til dem som trenger det.
Amen.
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Samling 4: Abas plukker søppel
Vis film
Sett på filmen «Søppledugnad i landsbyen».
Her møter vi Abas og vennene hans som hjelper til med å rydde landsbyen for søppel.
Dessuten hilser vi på et sultent esel som får vondt i magen av å spise plast.

Aktiviteter
•

Lag leketøy av gjenbruksmaterialer

Bruk magasinet «Barnas Misjonsprosjekt». Slå opp på side 14 og se på elefanten som Roger
holder i hånden. Den er laget av tomme brusbokser.
Mange barn i det østlige Afrika er fattige og har ikke penger til å kjøpe egne leker. I stedet
lager de sine egne leker. Tøyfiller surret sammen av hyssing kan bli en ball. Og flaskekorker
fungerer fint som spillbrikker. Kanskje dere kan samle flaskekorker i ulike farger og finne opp
et nytt spill?
På side 19 i magasinet er det bilder av ulike fantasidyr laget av tomemballasje. Studer
figurene og la dere inspirere til å lage deres egne søppelfigurer!

•

Plukk søppel

Ta med barna i barnehagen på å rydde og plukke søppel i nærområdet. Gjør det gjerne til en
vane å ta med en tom pose til å plukke søppel i når dere går tur. Husk hansker eller vask
hendene etter å ha tatt i søppelet.

•

Hva skjer med søppelet når vi graver det ned?

Finn et sted i nærområdet der dere kan grave ned ulikt søppel. Eksempel: bananskall, en
dorullkjerne og en plastflaske. Vent et par uker og grav deretter søppelet opp igjen.
Til å snakke om:
Hva har skjedd med søppelet? Bananskallet er mest sannsynlig godt nedbrutt allerede. Men
hva med plastflasken? Hvorfor bør vi ikke kaste plast i naturen?

Bønn
Kjære Gud!
Vi ber deg for barna i det østlige Afrika.
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Vi ber om at du må beskytte dem mot sykdommer og ulykker.
Amen
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