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Samling 1: Det store oppdraget! 

 

Denne samlingen ble også presentert i fjorårets BM, men kan kanskje brukes igjen med ny 
film.  

 

Bibeltekst: Apostelgjerningene 1,6-14 og Matteus 28,16-20 

 

Du trenger:  

• Kart over Israel på Jesu tid 
• Legofigurer, seigmenner eller andre små figurer 
• Stein som kan illustrere Oljeberget  
• Liten boks som kan være båt  
• Verdenskart. Se vedlegg bakerst i dette heftet 

 

Vis animasjonsfilm: 

Superblink har laget en fin, liten film om misjonsbefalingen:  

https://superblink.no/superfortellinger/himmelen/  Lengde: 2,5 minutt.   

 

Brett ut kartet over Israel: 

Legg steinen ved Jerusalem. Dette er Oljeberget, der Jesus samlet disiplene for å ta avskjed 
med dem. Gjenfortell bibelhistorien ved hjelp av figurene.  

Les i Bibelen: 

Slå opp Apostelgjerningene 1,8 og les: Jesus sier: «Men dere skal få kraft når Den hellige ånd 
kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og 
helt til jordens ende.» 

 

Gjenfortell historien på kartet: 

Finn Jerusalem, Judea og Samaria på kartet. Jerusalem er byen de befant seg i. Judea er 
landområdet rundt, og Samaria er nabolandet. Det er som om Jesus tegner større og større 

https://superblink.no/superfortellinger/himmelen/


sirkler for disiplene ettersom han nevner disse stedsnavnene. Den siste sirkelen rekker rundt 
hele jordkloden! 

Bruk legofigurene til å illustrere hvordan Jesu disipler går ut til Judea og Samaria. Der 
forteller de om Jesus til mennesker de møter. Disse menneskene drar videre og forteller nye 
mennesker om Jesus. Legg en båt ved kysten av Israel. Plasser et par legofigurer i båten for å 
illustrere hvordan de første kristne brakte evangeliet videre til stadig nye områder.  

 

Vis verdenskartet: 

For tusen år siden fikk de som bodde i Norge høre om Jesus for første gang. Da ble det vår 
tur til å dele det gode budskapet om Jesus med andre. Nå skal vi bli litt kjent med noen som 
har dratt til Indonesia som misjonærer. Finn Israel, Norge og Indonesia på kartet.  

 

Vis filmen om Tobias og  Eva Mathea (for førskolebarn) 
Alternativt: 
Vis filmen om Lea Marie (for skolebarn) 
 
Be for Tobias, Eva Mathea, Lea Marie og familiene deres 

• At de må trives og ha det godt i Mongolia 
• At de må få mulighet til å vise Jesu godhet til menneskene i Indonesia 

 

  



Samling 2: Velkommen til Indonesia! 
 

Innledning: 

Fly til Indonesia. Se kopieringsoriginal av flybillettene bakerst i dette heftet. Kopier opp og 
del ut billetter til barna. De som kan skrive navnet sitt kan gjerne få skrive det på selv. Om 
dere ønsker det kan dere merke stolene, og billettene med seter så kan barna øve seg på å 
finne riktig sete.  

Kle dere ut som flypersonale. Rop opp tid for bording, la barna vise billettene sine før de går 
om bord i flyet. Flyet lager dere av stoler i rekke. Husk midtgang. Sjekk at alle har festet 
setebeltet. Kanskje trenger dere munnbind også. Annonser hvor flyet skal, og sett kursen 
mot Indonesias hovedstad Jakarta. Dette er en skikkelig lang tur - så server gjerne noe mat 
på turen. Kanskje må dere sove litt underveis også? Indonesia er et øyrike. Er det noen som 
ser noen øyer der nede? 

Vis introfilmen om Indonesia 

Samtale: 

Se kopieringsoriginal av verdenskartet bakerst i dette heftet. Finn Norge og Indonesia på 
kartet. Snakk om at vi bor i Norge. Norge er en del av Europa. Indonesia ligger i Asia. Er det 
noen barn i barnehagen som har vært i andre land? Da kan dere finne disse landene på 
kartet også.  

 Har dere reist til et annet land noen gang? Hvordan var det? Så dere noe spennende der? 
Hva så og hørte vi om Indonesia 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? Hva skal pengene gå til?  

 

Bruk lucialys til å illustrere hvordan vi kan være lys for andre mennesker: 

 

Indonesia er et stort land med masse folk! Og det finnes fremdeles mange folkegrupper der 
som aldri har hørt om Jesus. I Indonesia er det bare en tidel av innbyggerne som tror på 
Jesus.  

 

Still ti barn på en rekke. Gi hvert barn et lys, for eksempel et lucialys. Lysene skal være 
slokket. Dersom det er litt mørkt i rommet under samlingen, blir effekten større.  

 



Hvis vi later som om dette er alle menneskene som bor i Indonesia, vil det bare være ett av 
dem som vet at Jesus kan tilgi alt det gale vi har gjort og gi oss et nytt liv. De ni andre 
kjenner ikke Jesus.  

 

Tenn lyset til det første barnet. 

 

Når vi samler inn penger til Barnas Misjonsprosjekt, hjelper vi kirker og barneledere i 
Indonesia, slik at de kan fortelle videre om Jesus.  

Men det er andre måter å være misjonærer på. I Bibelen står det at vi skal la lyset vårt 
skinne, slik at folk kan se de gode gjerningene våre og prise vår far i himmelen! 

(Matteus 5,16) 

 

Det første barnet skrur på pæren til barn nummer to og tenner lyset hans. Barn nummer to 
tenner lyset til barn nummer tre, og så videre til alle lysene er tent.  

 

Dette er det vi lengter etter! At alle barn og voksne i Indonesia skal få bli kjent med Jesus og 
få kjenne at han elsker dem!  

 

Be for Indonesia: 

• Om at flere indonesere må få høre om Jesus 
• Om at Gud må beskytte landet og folket der 

Aktivitet:  

Alternativ 1: Fargelegg flagget og kartet over Indonesia. Se vedlegg bakerst i dette heftet. 
Om dere ønsker, kan dere laminere tegningene og bruke som spisebrikker. 

Alternativ 2: La barna lage sine egne sparebøsser for å samle penger til Barnas 
Misjonsprosjekt. Se fremgangsmåte i heftet «Leker og aktiviteter» 

 

 

  



Samling 3: Bli med Adelia hjem! 
 

Innledning: 

I dag skal vi få bli kjent med en jente som heter Adelia. Hun bor i Indonesia sammen med 
familien sin. Når Adelia ikke er på skolen, hjelper hun foreldrene sine på rismarken. Adelia 
har altså ikke så mye tid til å være sammen med venner. Men en gang i uken er det Kids 
club! Da får Adelia både være sammen med andre barn, og bli bedre kjent med Jesus som er 
den beste vennen vi kan ha! 

Vis filmen om Adelia 

Barnas Misjonsprosjekt støtter kirker og barneledere i Indonesia, slik at de kan fortelle barn 
som Adelia om Jesus. Slik kan enda flere barn få bli kjent med Jesus! 

Be for: 

• Barnelaget som Adelia går i  
• Barnelederne på barnelaget 
• Familien til Adelia. At de må få være friske og få en god rishøst 
• At Jesus må velsigne mennesker i Indonesia gjennom Adelia 

 

Aktivitet: 

Lag mat sammen. Nasi goreng er en vanlig indonesisk matrett, og betyr ganske enkelt «stekt 
ris». Se oppskrift på Nasi goreng i heftet «oppskrifter». Ris er svært viktig i Indonesia. Adelia 
bruker flere timer hver dag på å hjelpe moren sin på rismarken. Familien spiser ris til alle 
måltidene, slik de fleste indonesere gjør.  

Spis maten med fingrene på høyre hånd, slik de gjør i Indonesia. Det er ikke lov å bruke 
venstre hånd! Sitt gjerne på gulvet mens dere spiser.  

 

 

 

 

  



Samling 4: Eldin bor på barnehjem 
 

Innledning: 

I Indonesia finnes det familier som har så dårlig råd at de ikke klarer å ta vare på barna 
sine. Slik var det for Eldin. Eldin kommer fra en veldig fattig familie. Da han var ganske liten, 
ble han og storebroren hans plassert på barnehjem fordi foreldrene hans ville gi guttene et 
bedre liv enn de klarte å gi dem selv. Eldin syns fremdeles det er vanskelig å snakke om 
familien sin. Det er flere år siden han så foreldrene sine sist, og han savner dem hver dag.   
De første årene på barnehjemmet var vanskelige for Eldin, men etter at noen voksne fra 
NLM begynte å besøke barnehjemmet flere ganger i uken, 
har livet blitt mye bedre for ham og de andre barna der. 
 

Vis filmen om Eldin 

Be for Eldin og de andre barna på barnehjemmet 

• At barna på barnehjemmet må få være friske og glade  
• At Gud må sende gode voksne til barnehjemmet som kan trøste barna når de er lei 

seg.  
• At familien til Eldin får bedre råd, slik at de kan ta seg av ham og søsknene på en god 

måte.  
• At Eldin må nå målet sitt om å få en utdannelse og en god jobb når han blir stor 

 

Aktivitet:  

Alternativ 1: 

Gjør som barna på barnehjemmet: Lag deres egen bok! La barna tegne eller skrive sin egen 
fortelling. Samle sammen fortellingene, kopier opp og stift dem sammen til et hefte. La 
hvert barn få med et eksemplar hjem, eller selg bøkene til inntekt for BM. 

Alternativ 2: 

Lag et ispinne-spill. Se fremgangsmåte i heftet «Leker og aktiviteter» 

 

 

Til lederen: Angående barnehjem i fattige land 

Opprettelsen av barnehjem i fattige land har fått en del oppmerksomhet i det siste. FNs 
medlemsland forpliktet seg høsten 2019 til å gradvis avvikle støtten til barnehjem, og heller 
satse på å utvikle andre omsorgstilbud for foreldreløse barn. I FNs vedtak heter det at «der 
alternativ omsorg er nødvendig, bør familie og omsorg i nærmiljøet fremmes framover å 
plassere barnet i en institusjon». Noe av bakgrunnen for dette vedtaket, er at man vet at 



barn som vokser opp i institusjoner, er mye mer sårbare for omsorgssvikt og overgrep enn 
barn som vokser opp hos familie eller andre omsorgspersoner. I mange land har 
myndighetene liten kontroll med hvordan disse barnehjemmene i praksis drives.  

Vi har derfor lyst til å presisere at NLM ikke driver barnehjemmet som blir presentert i filmen, 
men har valgt å gå inn med tiltak i denne eksisterende institusjonen for å bedre situasjonen 
for barna der. 

 

 

 

 

  



Samling 5: Lær å vaske hendene! 
 

Innledning: 

Er det noen her som har vasket hendene sine i dag? Når pleier vi å vaske hendene våre? 
Hvordan vasker vi hendene våre? Hva kan skje hvis vi ikke vasker hendene våre?  

I Indonesia er det ikke alle steder like lett å vaske hendene. Mange mennesker mangler 
innlagt vann i husene sine. De har ingen vask med rennende, varmt vann. Og mange 
mangler penger til å kjøpe såpe for. Mange vet heller ikke hvor viktig det er å vaske 
hendene. Derfor er det mange barn i Indonesia som blir syke av smittsomme sykdommer 
som kunne vært unngått.  

Heldigvis er det noen voksne som jobber med å lære barn å vaske hendene. Nå skal vi se en 
film om hvordan de gjør det! 

 

Vis filmen om dukketeateret 

 

Noen av de pengene vi samler inn til Barnas Misjonsprosjekt, går til å lære flere barn å vaske 
hendene, slik at de kan holde seg friske og få en bedre helse.  

Be for barna i Indonesia: 

• At flere barn må få mulighet til å vaske hendene og unngå sykdom 
• At Gud velsigner arbeidet til dem som jobber med helseprosjekter i Indonesia 
• At Gud beskytter Indonesia mot korona og andre smittsomme sykdommer.  

 

Sang med bevegelser: 

Øv inn bevegelsene til dansen som ble brukt i filmen. Du finner en instruksjonsvideo her: 
https://www.youtube.com/watch?v=1KK4EFIKOmw 

 

Aktivitet: 

La de største barna planlegge og gjennomføre en dokketeaterforestilling som handler om å 
vaske hendene. Vis forestillingen for de yngre barna. Enkle maler for hånddokker i filt finner 
du her: https://no.pinterest.com/pin/372180356703769685/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1KK4EFIKOmw
https://no.pinterest.com/pin/372180356703769685/
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