
PÅ REISE SAMMEN
Basert på en bok av Lorna Jenkins : «The family journeys together»

Innledning
Som kristne er vi på en slags reise sammen. Reisen begynner når vi tar imot Jesus og varer hele livet. 
På reisen vil vi oppleve mye fint, og noen ganger også vanskelige ting. 
Ingen reiser allene. Vi reiser sammen som familie, hvor de eldre hjelper og tar vare på de yngre. 
Cellegruppen er stedet hvor vi som reisende møtes for å dele opplevelser, gleder og sorger, og hvor vi 
sammen kan hjelpe hverandre, be for hverandre og oppmuntre hverandre.

Vi trenger et kart og en turguide for reisen. Bibelen er kartet vårt. Her finner vi erfaringer fra folk som 
har reist før oss. Vi kan lære av dem. Bibelen er også nistepakka vi har med, slik at vi ikke skal sulte. 
Her finner vi mat som gjør oss sterke og sunne. Gud har også gitt oss en turguide, Den Hellige Ånd. 
Han er alltid sammen med oss, og vil vise oss hvilken vei som er den rette, og advare oss mot farer. Vi 
må lære å lytte til det han sier.

Innholdet i heftet.
Heftet inneholder 50 leksjoner hvor voksne og barn er sammen i alvor og moro. Det er viktig at den 
som har ansvaret  for hver leksjonen gir de beskjeder som trengs på forhånd og tar med seg nødvendig 
utstyr.

Alle, både små og store vil ha utbytte av leksjonene, og alle kan delta. Noen aktiviteter er 
vanskeligere, og da må de minste få hjelp av de som er større. Leksjonene er lagt opp slik at det blir 
mer enn å lytte til en andakt. Det er viktig at ingen aktivitet utelates. Barn vokser ved å tjene. Barn kan 
ha ansvaret for isbryter, lovsang eller kreativt hjørne. De må få frihet til å prøve og feile. 

I hvert kapittel vil du finne følgende innhold

  ISBRYTER
  Oppgave / konkurranse / lek for å myke opp. Setter ofte tema for samlingen

  LOVSANG
  Ikke bare «barnesanger» men sanger som fokuserer på Gud og temaet.

  ORDET
  Her følger et skriftavsnitt, med illustrasjoner. Denne brukes som andakt

  KREATIVT HJØRNE
  Som illustrasjon av andakten / temaet, skal det jobbes kreativt.

  GJERNING
  Avslutning og/eller hjemmelekse.

Når det gjelder opplegget og hvordan organisere og forberede det hele, så les avsnittet: 
«Gode råd for lederne i barnecellen».



Gode råd for lederne i barnecellene
Hentet fra boken Feed My Lambs - Lorna Jenkins

Hvordan forberede seg for samlingen med barna?
Hva skal jeg gjøre før jeg kommer?
Hvordan bruke materialet som jeg har fått?
Hvordan formidle ting til barna?
Hvordan avslutte samlingen?

Kjære deg

Du har vært modig nok til å si ja til å hjelpe til og ha ansvar for en barnesamling, selv om du nå 
kanskje angrer bittert på det. Djevelen vil gjerne røve fra deg en velsignelse som du har i vente. Det er 
naturlig å være nervøs, men du trenger ikke være redd.

Barn er ikke monstre. I hvert fall ikke hvis vi ikke tillater dem å være det. De er mennesker som 
forsøker å bli akseptert, elsket. De er mennesker som prøver å gjøre ting på rett måte, som leter etter 
vennskap og anerkjennelse. Faktisk - de er ikke så ulike deg og meg. forskjellen er at de har en 
tendens til å leve ut sine følelser på en annerledes måte.
Når det er din tur til å ha ansvaret for barnesamlingen, begynn å be for barna i  løpet av uken. Det 
beste er om du kan navnene på hvert enkelt barn på forhånd. Når du kan navnet, vil du få respons når 
du snakker til dem.

Les i loggboken om hva som har skjedd de siste ukene, og snakk med de som hadde ansvaret før deg, 
eller med Barnas Koordinator. 
Er det ting som ikke ble gjort ferdig sist uke? Var det noen av barna som delte et behov som er viktig å 
huske på? Fikk de oppgaver som trengs å følges opp? Var det problemer ned oppførselen til noen? 
Dersom det  siste var tilfelle kan det være en fordel å snakke med Barnas Koordinator eller med 
foreldrene til barnet som viste dårlig oppførsel.

Prøv ikke å led samlingen i egen kraft. Din hjelpeløshet vil bli en god venn fordi da blir du enda 
mer avhengig av Den Hellige Ånd. Han vil lede deg og gi deg det du trenger.

Kom tidsnok til å ordne til alt før samlingen starter.  Dersom det er noe du trenger, husk å ta det 
med og be eventuelt husverten om hjelp. Er det ting i rommer dere skal være som vil distrahere barna, 
dekk det til, eller fjern det om mulig.

Få barna til å sette seg i en sirkel på gulvet. Da har du øyekontakt  med alle. Oppmuntre de eldre 
barna til å blande seg med de yngre. Bruk gjerne de eldste barna til medhjelpere. Gi dem oppgaver på 
forhånd som de kan forberede og delta i.

Les nøye igjennom ukens program på forhånd og forsøk å følg opplegget så godt som mulig. 
Samtidig er det  viktig å være fleksibel, og ta ting på sparket dersom noe uventet skulle hende. Du kan 
med hell bytte ut mye av opplegget så lenge barna er i aktivitet med noe.

Pass på ikke å snakk hele tiden. Er det noe i materialet som ikke fungerer, så skriv det i loggboka og 
fortell det gjerne til Barnas Koordinator. Forsøk å finne på en ting eller noe barna kan gjøre for å 
velsigne de voksne når dere kommer sammen. Slipper du opp for stoff i løpet av kvelden så spill et 
spill eller lek en lek.



La alle barna få komme til orde.  Ofte kan barn snakke om viktige ting på en måte som virker 
overfladisk. De gjør det for ikke å bli såret eller avvist. De venter på din reaksjon og vil fort  trekke seg 
dersom du reagerer på feil måte. Be DHÅ lede deg til å forstå når et barn trenger å snakke mer. 
Dersom du ikke ser deg i stand til å hjelpe barnet, bring det videre til foreldrene eller til Barnas 
Koordinator.

Oppmuntre barna til å bruke nådegavene. Samtidig må vi passe på at de som ikke tør eller kan 
bruke dem ikke føler seg utenfor. La ting falle naturlig, og  forklar at dette er noe som vil vokse seg 
fram. Ikke press noen, men oppmuntre dem. Når barna ønsker å bli fylt av Den Hellig Ånd kan det 
være en fordel at foreldrene er til stede.

Når barna ikke vil samarbeide. 
Det kan være mange grunner for det. Kanskje hadde de en konflikt med noen før de kom, og har tatt 
med seg følelsene sine til samlingen. Kanskje føler de seg utenfor i gruppen og vil ha oppmerksomhet. 
Når barna får respekt for deg er det ofte nok å se på dem for å holdero og få til samarbeid. Ofte kan 
det være fint å be for de barn som ikke vil samarbeide i plenum. Ikke be på en negativ måte, men 
velsign dem. Straff og utestengelse fører sjelden frem i dette fora. Benytt heller enhver anledning til å 
vise dem at du setter pris på dem. Kjærlighet og respekt er en vei til at barna opplever seg elsket. Da 
vil de føle seg tryggere, og problemene vil minske.

Avslutning av samlingene
Det kan være vanskelig å beregne tida i en samling med barn. Derfor kan det hende at en aktivitet er i 
full gang når det er tid for å avslutte. Det er viktig at foreldrene har fleksibilitet med hensyn til tiden.
Når det er tid for å slutte, send først ett av de største barna inn til de voksne for å se om de er klare for 
at barna kommer.
Når barna kommer sammen med de voksne er det fint om det gis litt tid for dem å fortelle hva de har 
gjort, og eventuelt  vise frem det  de har laget. La også de voksne forklare for barna hvordan de har hatt 
det i sin samling. 

Husk - barnesamlingenes mål er å lære barna hvordan de skal leve kristenlivet.

Oppmuntre dem til å be
Oppmuntre dem til å leve i Den Hellige Ånd
Oppmuntre dem til å vinne sine venner for Kristus

1. Stol på Guds kraft, ikke på din egen. Be for hvert barn.
2. Sjekk om det er noe du trenger å følge opp fra forrige samling. Les loggboka.
3. Få noen av barna til å hjelpe til.
4. Kjenn det som skal undervises, og gangen i samlinga
5. Lytt med hjertet til barnas behov.
6. Tillat barn å få leve ut sine gaver og sin utrustning. Ikke la dem føle seg mindreverdige.
7. Ta deg spesielt av de barn som skaper trøbbel. Hjelp dem til lydighet ved å elske dem.
8. Planlegg avslutningen av samlingen. Be gjerne sammen før detre går inn til de voksne.
9. Hjelp barna å finne måter de kan overraske de voksne på
10.La barna få oppleve troen virksom i ditt liv.

Bønn:
Herre, takk for at du lar meg få ta hånd om barna denne samlingen. Hjelp meg til å føle meg 
rolig og til å elske dem. det finnes ingenting som du og jeg ikke er i stand til.
Amen



Innholdsfortegnelse.

Avsnitt 1 Guds familie på reise
Uke  1  Vi reiser sammen
Uke  2  Rett mat på reisen
Uke  3  Å vokse som barn
Uke  4  De unge er overvinnere
Uke  5  Alle kan være fedre

Avsnitt 2 Fra en verden til den neste
Uke  6  Reisen begynner i vår verden
Uke  7  Fiendens verden
Uke  8  Ankomststed: Guds verden
Uke  9  Ha kontakt med himmelen

Avsnitt 3 Det vi  trenger å ha med på 
   reisen
Uke 10  Feil bagasje
Uke 11  Vår kulturelle bagasje
Uke 12  Mål for livet
Uke 13  Hva er viktig når vi blir gamle

Avsnitt 4 Reisens herre
Uke 14  Du tilhører ikke deg selv
Uke 15  Ingen fremmede guder

Avsnitt 5 Vår reiseguide - Den Hellige 
  Ånd
Uke 16  Født av Ånden
Uke 17  Fylt av Ånden
Uke 18  Den Hellige Ånd gir oss gaver
Uke 19  Kjærligheten - den 
største   gaven
Uke 20  Gaver og frukt

Avsnitt 6 Guds stemme på reisen
Uke 21  Om å høre Guds stemme
Uke 22  Å finne tid til å lytte til Gud
Uke 23  Guds stemme i bibelen
Uke 24  Skriv ned det han sier

Avsnitt 7 Å leve sammen som Guds  
   familie
Uke 25  Menneskene i fellesskapet
Uke 26  Om å være ærlige
Uke 27  Barn eller tjener?
Uke 28  Hva er en forvalter?
Uke 29  Om å bygge opp mennesker

Avsnitt  8 Velg å velsign andre
Uke 30  Hva er lykke?
Uke 31  Gode seksuelle holdninger
Uke 32  Velg ikke å såre andre
Uke 33  
Uke 34  6 ting Gud ikke liker

Avsnitt 9 Om å møte fienden
Uke 35  Hva er et festnigsverk?
Uke 36  Festnigsverk:
Uke 37  Festnigsverk: Avguder
Uke 38  Festnigsverk: 
Uke 39  Om å ødelegge festningsverk
Uke 40  Åndelig krigføring
Uke 41  Kamputrustning

Avsnitt 10 De som ikke følger Gud
Uke 42  Gud vil ikke at noen skal gå 
   fortapt
Uke 43  Hva Satan liker å gjøre
Uke 44  Be inntil....
Uke 45  Folk vet ikke at Gud er grei
Uke 46  Om å vinne mennesker ved å 
   tjene dem

Avsnitt 11 Den fremtidige reisen
Uke 47  Stasjoner på reisen
Uke 48  Du er en arbeider
Uke 49  Trening av arbeideren
Uke 50  Ut i hele verden



  

1 : 1  Guds familie på reise
  Vi reiser sammen
                    HJELP/FORBEREDELSE

ISBRYTER

LOVSANG

ORDET

KREATIVT 
HJØRNE

GJERNING

Lat som om dere skal reise på ferie utenlands. Hva 
trenger dere å ta med? Finn en bag og pakk den. La alle 
hjelpe til med å finne hva de vil ha med, og å pakke 
baggen. Ikke glem passet.

Ef 2:19-22
Finn fram passet, og les hva som står på første side. Det 
som står her viser hvilket land vi bor i. Dette land er 
vårt hjem. Folk med et annet pass som er i vårt land er 
fremmede.
De som tror på Jesus har fått et  «pass» til himmelen. Vi 
er statsborgere her. Det er vårt egentlige hjem. Ordet 
sier at  vi er de helliges medborgere og tilhører Guds 
familie.
Syng gjerne «Ja vi elsker» nå. Deretter synger dere en 
sang om vårt åndelige hjem, Guds rike som f. eks.XXX.

I Guds rike tilhører vi en 
stor familie, menigheten. 
Menneskene der bryr seg 
o m h v e r a n d r e . 
Menigheten er ikke bare 
et hus. Menneskene selv 
er bygningen. Apostlene 
og profetene er som 
grunnmuren, Jesus er 
hjørnestenen, som holder 
res ten av bygningen 
sammen. Alle i cellen, 
s m å e l l e r s t o r e , e r 
byggesteiner. Vi er en del 
av Guds bygning.

Lag et pass av kartong. 
Kopier det som står i et 
vanlig pass, men gjør det 
til Guds rikes pass. Lim 
inn ditt  bilde (eller tegn 
d e g s e l v ) , s k r i v 
fødselsdag, navn, adresse. 
Fyll også ut navnet på 
«familiemedlemmene» de 
andre i gruppen, med 
deres fødselsdatoer. Tegn 
el ler lag et kors på 
omslaget.

Del ut kopiark 1 til alle. 
La alle skrive navn på 
mennesker i bygningen. 



I n k l u d e r 
b å d e 
b i b e l s k e 
personer og 
familiemedle
mmer.
Be sammen 
for noen av 
navnene som 
står skrevet

Minneord
Han holder 
hele 
bygningen 
sammen, så 
den i 
Herren 
vokser til et 
hellig 
tempel.

Ef 2:11

Bag med masse klær og utstyr liggende løst. 
Reisepass 

Gitar / sangark

Tekst på «Ja vi elsker»

Rød papp og hvite ark 
til innsiden. 
Stiftemaskin og lim
Gullpapir til å klippe et 
kors som skal limes på 
utsiden.

Kopiark 1 kopieres opp 
før samlingen.

Neste samling: Alle 
tar med seg et eller flere 
baby / barnebilder.

1 : 2  Guds familie på reise
  Rett mat på reisen
                    HJELP/FORBEREDELSE

ISBRYTER

LOVSANG

ORDET KREATIVT HJØRNE

GJERNING

Drikk saft av tåteflaske 
etter tur. Se hvem som 
kan drikke mest på 30 
sekunder. Spør alle: Hvem 
har lyst til å spise maten 
sin på denne måten? 
Hvem vil drikke 
«babymelk»? Hva er din 
favorittrett?

Hebr 5:12-14



Alle nyfødte 
får melk fra 
mors bryst. 
De kan ikke 
d r i k k e 
k u m e l k , 
sp i se b rød 
eller pølse og 
rundstykke. 
Hvorfor er 
det slik?
Etter hvert 
som babyer 
vokser spiser 
d e a n n e n 
m a t . H v o r 
gamle er de 
før de kan 
spise «vanlig 
m a t » ? 
Forestill deg 
at en voksen 
vi l le sp ise 
b a r n e m a t 
r e s t e n a v 
l i v e t . H v a 
vi l le skje? 
B a b y e r e r 
s ø t e , m e n 
de r som de 
aldri vokser 
er det trist.
H v i s n o e n 
blir født inn i 
Guds rike og 

ikke vokser er det  noe galt. Alle skal vokse i forståelse, 
oppførsel og i lydighet til Gud.
Det første vi lærer som nye kristne er som baby mat. 
Etter hvert som vi vokser trenger vi annen mat, som i 
starten kan være vanskelig å tygge. Modne kristne betyr 
mennesker som har vokst, ikke bare at de er gamle. Selv 
voksne kan være umodne, og unge som har lært å spise 
sunn mat tidlig kan være modne.

1.  Finn ut hvor mange år dere er som gjenfødte. 
Regn sammen hvor gamle dere er som gruppe.
2.  Se på barnebilder. Se hvor mye dere har vokst. 
Ta frem babytøy. Det passer ikke lenger.
3.  Hva slags mat liker vi / liker vi ikke. Babyer 
liker aldri å få voksnere mat, men moren vet hva som er 
best. Prøv å spis litt barnemat.

Hva hjelper oss å vokse åndelig?
Lag en oversikt over maten din for hver dag.
Forslag: Frokost - Lovsang, Lunsj - Takksigelse,
Middag - Bønn, Kveldsmat - Bibel

Minneord
Dere må vokse i nåden og i kjenneskap til vår 
Herre.

2. Pet 3:18

Tåteflaske med saft. Flere smokker dersom det er 
mange. Klut til å tørke av smokken. 

Gitar / sangark

Baby / barnebilder av 
alle.
Babyklær
Glass med 
spedbarnsmat

Ark
Blyanter

1 : 3  Guds familie på reise
  Å vokse som barn
            HJELP/FORBEREDELSE

ISBRYTER

LOVSANG

ORDET



KREATIVT 
HJØRNE

GJERNING

T a e t 
målebånd, og 
mål alle etter 
tur. Hvem er 
høyest? og 
kortest? Kan 
b a r n b l i 
høyere enn 
s i n e 
foreldre?
Det å være 
voksen betyr 
ikke alltid å 
være høyere 
e n n s i n e 
barn.

1. Joh 2:12-14
Når vi blir kristne blir vi som små nyfødte barn, selv 
om vi er gamle. Alle barn skal vokse. Når vi er ulydige 
mot Kristus, er vi som barn som ikke vil vokse. 
Ulydige barn løper ofte å gjemmer seg. De som lyder 
Gud, kommer til ham for å få trøst og oppmuntring. 
Barn er veldig spesielle i foreldrenes øyne.
FORTELLING
Per løper inn på pappas rom. «Du må være med meg. I 
dag er det aktivitetsdag på skolen». Selv om pappa er 
trøtt vil han alltid reagere når han ser sønnens glede og 
forventning. «OK» sier han og blir med Per.
Gud elsker oss mer enn pappaen i fortellingen elsker 
Per. Gud tenker på oss hele tiden. Vi er spesielle for 
ham. Er du ikke glad for at han er slik?

1. Ta frem målebåndet, og gjør det til et «åndelig 
målebånd». Skriv ned det som får oss til å vokse 
åndelig. Finn ut hvor mye vi vokser ved de forskjellige 
tingene. 
Her er noen forslag. (Gjør listen lenger i fellesskap)
Snakke med Gud hver dag:   3 cm
Tålmodighet med andre   4 cm
Ikke ta ting uten å få lov først  2 cm
Adlyde det bibelen sier   4 cm
Å dele det vi har fått med andre  3 cm
Når du har en lang liste, legg sammen hvor mange cm 
det blir. Hvor mange ting gjør du? Legg sammen. Hvor 
mange «åndelige» cm kan du vokse?
2. Be alle finne frem noe de er spesielt glad i og la 
dem forklare hvorfor. Fortell at  Gud er mer glad i dem 
enn de er i sin .....(f.eks kosedyr)

Dersom Jesus kom tilbake i morgen hva ville du gjøre? 
Er du klar til å møte ham? Vet du om noen som ikke er 
klar for det? Oppmuntre hverandre til å vokse åndelig. 
Hva er utfordringen til den enkelte?

Minneord
For vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli 
ham lik, for vi skal se ham som han er.

1. Joh 3:2

Målebånd 

Gitar / sangark

Målebånd / linjal
Saks
Tape
Ark til å klippe opp slik 
at det blir en lang remse 
som kan legges sammen

1 : 4  Guds familie på reise
  De unge er overvinnere
            HJELP/FORBEREDELSE



ISBRYTER

LOVSANG

ORDET

KREATIVT 
HJØRNE

GJERNING

Verden er full av stygge ting. På Kopiark 2 vil du finne 
et spill med ord skrevet inn. Dere kan finne på flere 
ting. Ta en terning. Den yngste starter. Det er lov å 
bevege spillerbrikken fritt, inntil en vegg, og der vende. 
Når en spiller får 6, og lander på et  felt  kan dette krysses 
ut. Det er beseiret. Forsøk å beseire alle rutene. 

1. Joh 3:14
Barn vokser og blir tenåringer. Bibelen kaller dem for 
unge menn/kvinner. De vet hvordan de skal beseire 
djevelen. Du trenger ikke være gammel for å gjøre det.
Hvordan angriper djevelen?
Gjennom tanker, holdninger, (u)vaner, handlinger. De 
fungerer som monstre i våre liv.
Hvordan kan vi vinne seier over djevelen?
Hvis vi kjemper mot tanker, holdninger, uvaner eller 
handlinger hjelper det  ikke med gevær. Vi trenger  
åndelige våpen. Hvilke våpen finnes i Ef 6:17-18?
Da Jesus ble angrepet av djevelen brukte han Guds ord 
til å forsvare seg med (Matt 4:10) Prøv å tenke på andre 
bibelvers som får djevelen til å rømme.
Djevelen prøver å lure oss.
Han vil prøve å få deg til å tro at  du ikke er god nok. 
Han sier: «Du gjør så mye galt. Du har gale tanker og 
følelser. Du er sint og ulydig. Hvordan kan Gud være 
glad i deg da!!»
Hvordan kan du bli kvitt slike tanker?
1. Fortell djevelen at du vet at slike tanker er løgn
2. Finn et bibelvers som kan oppmuntre deg
3. Spør noen om å be for deg
4. Begynn å be for noen andre
Når du lærer deg å bekjempe djevelen er du en åndelig 
tenåring.

La alle tegne et  monster. Sett navn på alle monstrene, 
som dårlige tanker, holdninger, vaner eller handlinger. 
Vis tegningene frem til alle.
Tegn så et våpen, en pistol, kniv, sverd, kanon. Gi 
våpnene navn, som sannhet, rettferdighet, Guds ord, 
kjærlighet.
Hvilket våpen er i stand til å drepe ditt monter?

La alle tenke over noe som har gjort dem ulykkelige. De 
eldre må kanskje hjelpe de yngre til «å huske». Si så til 
hverandre: «Jeg vet at  djevelen har fortalt meg en løgn». 
Bruk tid på å oppmuntre hverandre med bibelsteder.
Denne uken skal vi vinne over djevelen når an kommer.

Kopiark 2
Spillebrikker til alle 
Terning

Gitar / Sangark

Tegneark
Fargeblyanter
Saks

Minneord
Jeg skriver til dere 
unge fordi dere har 
seiret over den onde

 1. Joh 2:13

1 : 5  Guds familie på reise



  Alle kan være fedre
            HJELP/FORBEREDELSE

ISBRYTER

LOVSANG

ORDET

KREATIVT 
HJØRNE

GJERNING

Hvilken dato ble din pappa pappa for første gang? Hvor 
mange ganger har han blitt pappa? Hva er det som gjør 
at en person blir pappa?
Tegn en tegning av pappa, og fortell tre ting om ham.

1. Joh 2:12-14
Når vi blir født inn i Guds rike er vi først  babyer og 
barn. Etterpå blir vi ungdommer og til slutt fedre.
Fedre er ledere. Vi trenger gode «fedre» når vi er på 
reise. Selv jenter og gutter kan bli «åndelige fedre».
Noen ganger ønsker ikke pappaer å bli pappa. Gud er 
ikke slik. Han er den perfekte pappa som elsker alle 
barna sine.
Den som hjelper noen å bli kristne er en «åndelig far». 
Kjenner noen personer som er «åndelige fedre»? Er der 
noen som har hjulpet noen å bli en kristen? Da er han 
en pappa. Når et barn blir født, gleder pappaen seg. 
Snakk om gleden i himmelen når en person blir født på 
ny.

Bruk kopiark 3 og fyll ut hullene.
Skriv noen ord om «drømme pappa». Hvordan er han? 
Hva bør han gjøre?

Fyll ut «Drømmepappa» sertifikatet, (kopiark 4) og gi 
det til din pappa etter samværet.

Vi kan hjelpe  hverandre til å bli «åndelige fedre». Tenk 
på noen som ikke er kristne enda. Hva kan dere gjøre 
for at han/hun skal bli en kristen?
Hvem vil be? Hvor ofte? Hvem vil ta kontakt med ham/
henne? Hva kan dere gjøre for denne personen? Er det 
en ide å invitere ham/henne til cellegruppen?

Alle fyller inn sitt  eget navn i den åpne plassen og sier 
høyt verset.

Minneord
For  så høyt har Gud elsket ___________ at han 
gav sin sønn den enbårne, for at __________ som 
tror på ham, ikke skal gå fortapt men ha evig liv.

Joh 3:16

Ark
Fargeblyanter

Gitar / Sangark

Kopiark 3 & 4 kopieres 
opp før samlingen.
Ark 
Blyanter



2 : 1  Fra en verden til den neste
  Reisen begynner i vår verden
            HJELP/FORBEREDELSE

ISBRYTER

LOVSANG

ORDET

KREATIVT 
HJØRNE

GJERNING

Se i en avis hva det står om været. Hvordan vet man hva 
slags vær det skal bli? (Det er værsatellitter rundt jorda 
som forteller det).
Lek at du er vær. Når lederen i gruppa roper «Storm», 
«Orkan», «Torden», «Regn», «Snø» o.s.v. skal alle 
spille hvordan det er.

1. Mos 1:28, og Rom 8:20b
Da Gud skapte jorda ville han at noen skulle passe på 
den. Han skapte menneskene nettopp med denne 
hensikt.
Djevelen likte ikke at Gud hadde laget noe vakkert, og 
han likte heler ikke at menneskene skulle passe på. Han 
bestemte seg derfor for å ødelegge den verden som Gud 
hadde skapt.
Etter at djevelen hadde lurt Adam og Eva til å synde 
sluttet de å passe på verden. I stedet ble de egoistiske, 
og brukte verden bare til sitt eget beste. I Rom 8:20b 
står det at  en dag skal hele skapelsen bli fri igjen. Gud 
skal skape en ny  himmel og en ny jord, hvor det ikke 
skal være noe ond og egoistisk. Denne verden har jeg 
lyst til å se. Har ikke du også?

Lag en liste over ting som ødelegger verden
Utrydde sjeldne dyr
Hogge regnskogen
Forurense luft og vann
Krig

Er du med på å gjøre verden enda styggere?

2. Ta en tur ut, og se om det er du kan finne noe søppel. 
Hva kan du gjøre for å få verden til å se penere ut? Så 
blomster? male noe?

3.  Spre den søpla dere fant ut på en avis. Er dette noe 
du kunne tenke deg å ha liggende på rommet ditt?
Prøv å finn ut hvordan søpla havnet der du fant den.

Takk gud for den flotte 
verden han har laget. Alle 
skal tenke på minst en fin 
ting å takke Gud for
Prøv å finne ut hvordan 
du denne uken kan få 
verden til å se bedre ut. 
Husk at han som virkelig 
vil ødelegge verden er 
djevelen, og han arbeider 
gjennom mennesker.

En avis hvor det står 
værmelding.

Gitar / sangark

Ark
Blyanter



Avis til å legge søpla på.
Bærepose til å samle at sammen etterpå.

Minneord
Da sa Gud: La oss skape mennesker i vårt bilde, 
som et avbilde av oss. De skal råde over.......... 

som det kryr av på 
jorden.

1. Mos 1:26

2 : 2  Fra en verden til den neste
  Fiendens verden
            HJELP/FORBEREDELSE

ISBRYTER

LOVSANG

ORDET

KREATIVT 
HJØRNE

GJERNING

Lag en mur av klosser. Gjør den så stor og sterk som 
dere klarer. Kast en liten ball mot muren til den faller 
ned. Vi tror ofte at vi er sterke og at ikke djevelen kan 
røre livene våre. Hver gang vi er ulydige mot Gud er det 
på samme måten som om djevelen kaster noe mot 
muren vår, og den begynner å rase. Fortell hverandre 
om noen ganger vi har vært ulydige mot Gud.

Åp 12:7-9
«Da brøt det  ut en krig i himmelen...» Bibelen forteller 
oss at djevelen i begynnelsen var som en høy engel, 
vakker, mektig og vis. Hans navn var Lucifer. Han ble 
stolt og ville bli som Gud. 
Han kjemper ikke bare mot Gud. Han vil ha 
menneskene over på sin side i krigen. Han håper at 
Guds makt vil falle som klossene. (Du kan lese om dette 
i Jes 14:12-15) Djevelen vil at menneskene skal være 
ulydige mot Gud. Han vil at de skal være på hans side. 
Ikke fordi han er glad i dem, men fordi han ønsker at de 
skal dele hans skjebne.

Gud elsker oss, og vil oss alltid det beste.
Djevelen hater oss, og vil bare skade oss.

Når vi blir kristne blir djevelen sint. Da lover vi nemlig 
å følge Jesus, og adlyde ham. Da blir djevelen vår 
fiende. Vi trenger ikke være redd for ham. Han er ikke 
så sterk som Gud, og kan ikke være overalt samtidig. 
Jesus beseiret ham fullstendig på korset. Vi kan kjempe 
mot ham og vinne ved Jesu kraft. Noen ganger forsøker 
djevelen å lure oss, si at vi aldri vil vinne. Det er løgn.

Les 1. Pet 5:8-9a Hva 
forteller dette oss om 
djevelen? Skulle vi være 
redd for ham? Hva skal vi 
gjøre?

1. Lag en pyramide 
med klosser. Prøv å få den 
så høy som mulig. La 
hver deltager forsiktig 
trekke ut klosser uten at 
pyramiden velter. Dette 
viser oss at når noen i et 
fellesskap synder, blir alt 
svakere.
2. Alle blåser opp  en 
ballong. Tegn en stygt 
ansikt, eller en løve på 
d e n . L a t s o m o m 
ballongene brøler til de 
andre. Sammen sier dere: 
«I Jesu navn, gå vekk, 
jeg tilhører Jesus» og 
smell ballongene.

Be for de som har blitt 
lurt av djevelen. Dere 
kjenner kanskje noen.
Be om beskyttelse over 
hver familie, at djevelen 
ikke skal skade, lure og 
ødelegge.

Mange treklosser
Liten ball



G i t a r / 
sangark

Treklosser

Ballonger - 1 til  hver Det 
kan være lurt å ha med 
noen ekstra
Knappenåler - 1 til hver
Tusj til å tegne på 
ballongene.

Minneord
For vi har ikke en kamp 
mot kjøtt og blod, men 
mot....... ondskapens 
åndehær i 
himmelrommet.      
Ef 6:12

2 : 3  Fra en verden til den neste
  Ankomststed: Guds verden
            HJELP/FORBEREDELSE

ISBRYTER

LOVSANG

ORDET

KREATIVT 
HJØRNE

GJERNING

Lat som om dere har vært en liten tur i himmelen og har 
nettopp kommet tilbake. Spør: «Hva så du der»? De 
yngste kan heller få spørsmålet: «Hva har du lyst til å 
gjøre når du kommer til himmelen»?

Åp 21:1-4
Dersom vi skal til himmelen er det  viktig for oss å vite 
hvordan det er der. Det er ikke et  sted du kan kjøre med 
bil eller rakett til. Det er heller ikke et sted oppe i 
skyene. Det er en åndelig virkelighet hvor Jesus er 
kongen, og alt er kjempefint. Vår verden er dannet av 

atomer som farer rundt. 
Kanskje himmelen er mer 
solid enn det!!!
I himmelen skal vi ha en 
kropp (1.Kor 15:42). På 
jorda blir kroppene våre 
syke og gamle og til slutt 
dør vi. I himmelen vil vi 
i k k e t r e n g e b r i l l e r , 
rullestoler eller medisiner. 
Kanskje får vi en kropp 
som ligner på Jesus. Han 
k u n n e g å g j e n n o m 
veggen. Vi skal kjenne 
hve randre , og e l ske 
hverandre. (1. Kor !3:12)
Paulus hadde sett inn i 
himmelen, men han var 
ikke i stand til å si 
hvordan det var (Les 
1.Kor 12:1-6)
Les langsomt Åp 21:1-4 
til slutt.

Lag en samling av ting 
som ikke skal være i 
himmelen. Det kan f.eks 
være briller, bandasje, 
k r y k k e r , m y g g s t i f t , 
nøkler, parfyme....
Tenk på ting som ikke 
skal være i himmelen 



f.eks skoler, 
v å p e n , 
tyverialarmer
, doktorer, 
f e n g s l e r , 
begravelser...
.
H v a s k a l 
v æ r e i 
himmelen?
M u s i k k , 
h e l s e , 
venner, flotte 
h u s , t r æ r , 
dyr, regnbue, 
lys, kroner, 
gullgater... . 
Hvordan vil 
du det skal 
v æ r e i 
himmelen?
FORTELLI
NG
Kari kom til 
h i m m e l e n , 
og hadde et 
ønske: «Jeg 
håper jeg får 
et flott hus, 
m e d r i k e 
naboer. Så 

håper jeg at englene har sett alt jeg har gjort og gitt, 
og at de som var slemme på jorda vil be om 
unnskyldning. Jeg vil også ha en plass hvor Gud kan 
legge merke til meg.»
Er dette en god holdning når vi kommer dit?

Fortell noen denne uken om hvor fantastisk det blir i 
himmelen og hvordan de kan komme dit.
Be for noen som du vil skal være med deg til himmelen.
Minneord
Det intet øye så, og intet øre hørte..... alt det har 
Gud gjort ferdig for dem som elsker ham.

1. Kor 2:9

Gitar / sangark

Briller medisiner, 
krykker, parfyme, 
myggstift.......

2 : 4  Fra en verden til den neste
  Ha kontakt med himmelen
            HJELP/FORBEREDELSE

ISBRYTER

LOVSANG

ORDET

KREATIVT HJØRNE

GJERNING



N å r e n 
person ikke 
er hjemme, 
er det fint å 
b r u k e 
telefonen. Ta 
en telefon, 
og ring til 
n o e n p å 
gruppen som 
ikke er ti l 
stede, eller 
skriv et brev 
t i l h a m / 
henne.

Mark 1:35, 
Fil 4:6-7
N å r J e s u s 
kom til jorda, 
forlot han sitt 
h j e m i 
h i m m e l e n . 
F o r f ø r s t e 
gang var han 
hjemmefra. 
Han var på 
jorden som 
et menneske 
i 
menneskelig 
kropp. Han 
kunne ikke 
være nær til 
Gud som han 
p l e i d e . 
Derfor stod 

han opp om natten og bad, for å være sammen med 
Gud.
Vi er borgere av himmelen og vi er på vei dit. Noen 
ganger synes vi at himmelen er langt borte. Bønn er 
derfor som en telefon. Vi trenger ikke å føle at Gud er 
langt unna og ikke ser oss. Fil 4:6-7
Himmelen er bare en telefonsamtale unna.
Våre hjem her på jorda er utposter for himmelen. Vi 
trenger å holde kontakten med himmelen hele tiden. 
Gud vil være kongen i hjemmet vårt, på samme måte 
som han er konge i himmelen. Vi kan snakke med ham 
om alt og få instruksjoner fra ham.
Bønn er som en telefonsamtale til himmelen.

1. Fin en (leke- eller ordentlig) telefon, og slå et 
nummer. La alle få slå nummeret, f.eks. 77 33 77 33, og 
si: «Hallo Gud....» Så forteller alle noe de vil si til Gud.

2. Ta frem papir og blyant, og tegn noe som du kan 
sende til Gud som en fax. La de andre gjette hva du 
prøver å si til ham.

BØNN: Mange ber litt hver dag. Ofte så blir det 
oppramsing av ord, eller til og med så sovner vi mens vi 
ber. Når vi er borgere i Guds rike forventer Gud at vi 
skal ringe til ham hver dag og fortelle det vi opplever.
Prøv å lære å be konsentrert i 10 minutter denne 

kommende uka. Finn ut hva du kan si, og del det inn 
i  5 to-minutters sekvenser. Finn ut hva du skal si om 
hvert emne. Sekvensene kan være om Deg selv / 
Familien / Venner / Menigheten / Verden

La alle forsøke å be i 2 minutter for første sekvens. Ha 
en bjelle og ring etter to minutter og skift emne. På 
denne måten blir det lettere å be konsentrert i 10 
minutter

Minneord
Vær ikke bekymret for noe! Men legg alle ting frem 
for Gud i bønn og påkallelse med takk.

Fil 4:16
Telefon eller
Brevark og blyanter

Gitar / sangark

Leke- eller ordentlig 
telefon.

Blyant og papir

Bjelle

3 : 1 Det vi trenger å ha med på reisen
  Feil baggasje
            HJELP/FORBEREDELSE

ISBRYTER

LOVSANG



ORDET

KREATIVT 
HJØRNE

GJERNING

Lat som om 
dere skal ut å 
fly. Gi alle 
en billett og 
b a g g a s j e . 
Still dere i kø 
f o r 
ombordstigin

g. En person er stewardessen. Denne leser hva det ikke 
er lov å ta med seg ombord på flyet; Bomber, våpen, 
narkotika, barberblader. kniv, saks, sprøyter, giftflasker.
La en person spille narkotikahund som snuser på all 
baggasjen.

Kol 3:8-10 &12
Når vi har bestemt oss for å følge Jesus, er det ting i 
livene våre som han ikke liker, f.eks egoisme eller å 
kreve av andre. Noen ganger er vi i dårlig humør for å 
få viljen vår. Vi kan lyve  eller være slemme. Jesus sier 
at vi ikke må ta med oss synd inn i Guds rike. Det er det 
samme som å ta med en bombe på flyet.
La alle lage en liste over ting du ikke kan ta med deg til 
himmelen. Begynn gjerne med listen i Kol 3:8-9. Det 
går ikke an å smugle noe inn i Guds rike. Han oppdager 
det.

Få en voksen eller ett av de større bana til å ta på seg 
stygge klær. Sett merkelapper på klærne; Sinne, 
Bitterhet, Ondskap, Løgn, Ulydighet osv. La ham banke 
på døra, og ønsk ham velkommen. Fortelle ham at han 
ikke kan være med på reisen uten å ta av seg de stygge 
klærne. Barna forteller personen hva han må ta av seg. 
Ha en del fine klær parat slik at han kan ta på seg disse i 
stedet. Sett merkelapper på disse også (Fra Kol 3:12 og 
Gal 5:22.

Vi må be Gud om å forvandle oss. Vi klarer det ikke 
selv. Vi kan be på denne måten:
Kjære Gud, jeg vil gjerne bli kvitt alle de dårlige 
tingene jeg har med meg. Slåssing, erting, egoisme, 
løgn, ulydighet...... Nå gir jeg dem til  deg, Gud. Ta dem 
av meg. Takk for at du frelser meg. Amen
Finn en bærepose, og putt alle de stygge klærne i den, 
sammen med lappene alle har laget over de ting de ikke 
kan ta med til himmelen. Be om at Gud skal hjelpe alle 
til å bli kvitt de dårlige tingene de har. Putt hele 
bæreposen i søppeldunken

Dersom noen skulle komme tilbake i løpet av uka, kan 
du si: Vi har kasta det i søpla, og vil ikke ha det mer.

Minneord:
Kle dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og 
ydmykhet.

Kol 3:12

«Flybilletter» - må lages 
på forhånd
Bag med baggasje til 
alle. 

Gitar / Sangark

Papir og blyanter

Stygge og fillete klær til 
en person. 
Merkelapper med 
dårlige vaner eller 
holdninger
Pene klær til samme 
person.
Merkelapper med gode 
vaner og holdninger

Bærepose

3 : 2 Det vi trenger å ha med på reisen
  Vår kulturelle bagasje



            HJELP/FORBEREDELSE

ISBRYTER

LOVSANG

ORDET

KREATIVT 
HJØRNE

GJERNING

Har noen et skilt på døra hvor det står: 
INGEN ADGANG FOR UVEDKOMMENDE?

Fortell hvorfor vi ikke alltid liker at noen kommer inn 
på rommet vårt. Er det noen som får komme inn 
likevel?

Jes 37:15-16, Åp 11:15
I Afrika finnes det naturreservater hvor dyra er frie. 
Reservatene er inndelt i territorier og i hvert territorium 
er det en eller flere typer dyr som har kontrollen. Hvis et 
fremmed dyr kommer inn på hans territorium blir det 
kamp. Et dyr vil alltid forsvare sitt territorium like til 
døden.
Mennesker kan noen ganger være som dyr. Verden er 
også inndelt i territorier, eller i land. Alle land vil 
beskytte sine grenser for inntrengere. På kinesisk skriver 
man KINA på denne måten:

Firkanten betyr Kina, mens linjen på toppen er Korea og 
linjen som stikker ut under er Vietnam. I gamle dager 
var dette kinesernes verdensbilde. De trodde ikke 
verden var større enn det. Forskjellige folk har 
forskjellige tradisjoner og oppfatninger. Vi kaller det for 
KULTUR.  Noen kulturelle ting er bra og noen er 
dårlige. Noen steder kutter menneskene seg så de blør 
for å tilfredsstille åndene. Det  er ikke bra. Noen steder 
har de lov til å gjøre det Gud ikke tillater. Det er heller 
ikke bra. Se i Jes 37:15-16. Hvem kontrollerer 
nasjonene på jorda? 

Snakk om tradisjon og kultur i Norge. Skriv ned noen, 
og del dem i to grupper; Guds rike og Djevelens rike. Vi 
må velge hvilke tradisjoner vi kan ta med oss inn i Guds 
rike.

1. Prøv i løpet av uka å snakk med noen fra et 
annet  land.  Prøv å finn ut  litt om deres kultur. 
 Rapporter neste uke.
2. Be Gud vise deg om det er gale ting i din kultur.
3. Be for noen fra et annet land. Snakk litt om dette 
landet, og menneskene som bor der.

Minneord
Herredømmet over verden er tilfalt vår Herre og 
hans Salvede.

Joh. Åp 11:15

Gitar / Sangark

Ha med noen 
kulturgjenstander som 
f.eks. 

Globus eller verdenskart
Leksikon eller bok om 
folkegrupper



3 : 3 Det vi trenger å ha med på reisen
  Mål for livet
            HJELP/FORBEREDELSE

ISBRYTER

LOVSANG

ORDET

KREATIVT HJØRNE

GJERNING

Når et barn lærer å skrive er det 
ofte foreldrene som styrer 
hånda. Hvem er det som 
egentlig skriver? La alle skrive 
sitt navn med en voksen som 
styrer hånda. Styr hverandres 
hender når dere skriver navn.

Luk 4:5-8
Når djevelen forsto at Jesus 
brakte Guds rike til joda ble han 
sint. Han ønsket å ha kontrollen 
her. Han forsøkte å lage en felle 
for Jesus. Han tilbød Jesus 
makten over alle verdens riker. 
Han kunne bli herskeren. 
Djevelen spurte bare om en 
ting; At Jesus skulle bøye seg 
ned og tilbe ham. Jesus forsto at 
det var en felle, og sa NEI. 
Dersom han hadde falt ned for 
djevelen ville han blitt en som 
djevelen kunne styre på samme 
måten som vår hand ble styrt. 
Den som styrer oss er herren 
vår. 
Djevelen lovte Jesus mat, makt 
og berømmelse. Alle ønsker å 
få disse tingene. Men det er en 
pris å betale dersom vi får dem 
av djevelen. Da blir han vår 
herre, og vi må bøye oss for 
ham, og tilbe ham.
FORTELLING
Janne trampet med foten. «Jeg 
gidder ikke å høre på deg mer. 
Jeg skal på kino sammen med 
vennene mine, uansett hva du 
sier. Jeg kan velge mine egne 
venner, ha på meg deg jeg vil  
og dra dit jeg vil.» Hun stormet 
ut  døra til vennene som stod på 

hjørnet og ventet. «Så lenge du 
ble,» sa de. «Vi har bestemt å 
dra på McDonalds isteden for 
kino». «OK» sa Janne. Senere 
sa vennene: «Hvorfor går du 
med slike sko? De er da helt 
avlegs nå. Skaff deg noen nye.» 
«OK» sa Janne. Senere sa de: 
«Beate er så teit. Vi gidder ikke 
å være venner med henne 
lenger. Hun er jo helt dustete.» 
«Greit», sa Janne.
Hvem er herre i Janne sitt liv? 
Hvem er herre i vennenes liv?

Fyll inn Kopiark 5. 
La alle tegne noe som betyr 

mye for dem - fotball, leker, 
hus, skole...... Be en bønn 
om at disse tingene ikke skal 
få større betydning for oss 
e n n G u d . L e g g a l l e 
tegningene i midten, som et 
symbol på at alle gir dem til 
Gud. Lederen gir deretter 
tegningen tilbake til alle, 
som et symbol på at Gud gir 
oss lov til å glede oss over 
det.

Bestem dere for at neste uke 
skal ikke noe dere eier eller gjør 
stå i veien for dere og Gud. Be 
for hverandre.

Ark
Blyanter

Gitar / Sangark



Kopiark 5 kopieres før 
samlingen
Tegneark 
Fargeblyanter

Minneord:
Herren din Gud skal du tilbe, 
og bare ham skal du tjene

Luk 4:8

3 : 4 Det vi trenger å ha med på reisen
  Hva er viktig når vi blir gamle
            HJELP/FORBEREDELSE

ISBRYTER

LOVSANG

ORDET

KREATIVT HJØRNE

GJERNING

Ta en runde, og spør alle: 
Dersom du fikk ett eneste ønske 
som skulle gå i oppfyllelse, hva 
ville du ønske?
Hva vill du gjøre med det du 
ønsker deg?

Fork 2:4-11
Da Samuel ble konge kunne ha 
be Gud om en ting. Han kunne 
velge hva han ville ha. Salomo 
ba om VISDOM til å være en 
god konge. Han ble den viseste 
mannen som noen gang har 
levd. Han fikk også alt annet 
han kunne tenke seg, penger, 
berømmelse, god mat, hester, 

og fred i landet han styrte. Folk 
fra hele verden kom for å 
besøke ham og se rikdommene 
hans. Allikevel var ikke Salomo 
lykkelig og tilfreds da han ble 
gammel. Les hva han sier til 
sist i Fork 12:13.
Dersom vi ikke frykte og 
adlyder Gud blir ikke noe annet 
i livet spennende. Selv det å 
være rik blir kjedelig.
FORTELLING
En dame var veldig redd for at 
hun skulle bli syk og fattig når 
hun ble gammel. Hun bestemte 
seg for å bli mye hjemme, hun 
sluttet å kjøre bil, brukte nesten 
ikke noen penger, og vennene 
måtte komme til henne for å 
treffes. Hun var redd for alt. 
Når hun ble gammel, ble hun 
syk, fordi kroppen ikke var vant 
til mosjon og hadde fått  nok 
frisk luft. Hun ble fattig, ikke 
fordi hun ikke hadde penger, 
men hun ville ikke bruke dem. 
Hun ble ensom, fordi vennene 
hennes var døde, eller for gamle 
til å besøke henne. Hun hadde 
forsøk å ordne alderdommen på 
s in egen måte . Hun b le 
ulykkelig.



Alle tar i tur på seg briller og 
bruker en stokk og spiller at 
de er gamle, samtidig som de 
forteller de andre hva de har 
opplevd i livet.

L a t s o m o m d e r e e r i 
begravelse. Hva vil du at 
skal bli sagt om deg.

Be en gammel person komme 
og fortelle hvordan livet  har 
vært.

Ta en beslutning om hva slags 
person du vil bli når du blir 
gammel. Hva må du gjøre nå 
for at dette skal komme i 
oppfyllelse.
Be for hverandre om at Gud 
skal få sin vei med livet, og be 
også for besteforeldre.

Minneord
Frykt Gud og hold hans bud! 
Det bør alle mennesker 
gjøre.             
Fork 12:13

Gitar  / Sangark

Gammeldagse briller
Stokk

Avtal med en eldre person om 
å være med på samlingen

Til neste gang:
Alle tar med seg en personlig 
ting som er bare deres

4 : 1 Reisens herre
  Du tilhører ikke deg selv
            HJELP/FORBEREDELSE

ISBRYTER

LOVSANG

ORDET

KREATIVT HJØRNE

GJERNING

Alle tar med seg noe som 
er deres eget. Det er viktig 
at det ikke er noe de bare 
har lånt.
La alle gjøre noe med det 
de har tatt med seg, det 
kan være å slippe det i 
gulvet, legge det på 
bordet, gjemme det under 
en stol osv.
Har du lov til å gjøre 
dette? Ja fordi det tilhører 
deg, og ingen andre.



G j ø r n o e 
m e d t i n g 
som tilhører 
noen andre 
på gruppen. 
Er det lov til 
å gjøre dette? 
Bare hvis du 
har spurt om 
det først.

1 . K o r 
6:19b-20 Les 
f ø l g e n d e 
fortelling:
Jenny og Egil 
brukte ferien 
sin til å bygge 
e t r ad ios ty r t 
modellfly. Det 
var Egil som 
b e g y n t e 
byggingen, men 
Jenny hjalp til 
med å male det 
fordi hun var 
flink til det. Da 
de var ferdige 
tok de f lye t 
med seg ut i 
parken for å 
p r ø v e d e t . 
Pappa var med 
for å hjelpe. 
Flyet lettet,  og 
fly høyt over 
tretoppene før 
det kom tilbake 
og landet trygt. 
Da de skulle 
prøve det en 
gang til skjedde 

det noe. Flyet kom ut av kontroll, og fly av seg selv over gaten og 
inn i en hage et stykke unna. Jenny, Egil og pappa løp etter så raskt 
de kunne. De klarte imidlertid ikke å finne flyet. Det var sporløst 
borte.  De hang opp plakater, og averterte i avisa, men ingenting 
hjalp.
Tre uker senere da Jenny og Egil gikk hjem fra skolen fikk de øye 
på noen eldre gutter som lekte med flyet «deres». «Hvor fant dere 
flyet?» spurte Egil.  «Flyet er vårt», svarte en av guttene. 
«Forsvinn».  «Nei det er ikke deres, det er jeg som har laget det», 
svarte Egil. «Prøv å ta det da», sa gutten. Egil gikk for å ta det,  men 
fikk i stedet et slag i ansiktet så han falt. Jenny løp for å ta det hun 
også, men ble dyttet vekk. Akkurat da kom en politimann gående. 
«Ta flyet deres da», sa den ene av guttene.  Han kastet det fra seg, 
og løp vekk så fort han kunne. Egil tok opp flyet. Han blødde 
neseblod.  «Jeg tror vi kan reparere det», sa han. «Nå er det i hvert 
fall vårt», sa Jenny.
Denne fortellingen er om Gud og oss.
Hvem lagde oss?
Hvem prøvde å stjele oss?
Hvem gav sitt blod for å redde oss?
Hvem tilhører vi nå?

Spill rollespill hvor ett barn et på skolen. De andre er 
vennene hans, og prøver å kopiere leksene hans. 
Hvordan reagerer han som har gjort leksa si.

Alle lager en plakat på stiv papp hvor det står:
JEG TILHØRER JESUS. 

HAN BESTEMMER OVER MEG.
Si høyt for hverandre hva dere har skrevet. Heng opp 
skiltet et sted du kan se det ofte.

Alle tar frem sin personlige ting.

Minneord
Dere t i lhører ikke 
lenger dere selv. Dere 
er kjøpt, og prisen 
betalt.          1.Kor 6:19

Stiv papp og 
Fargeblyanter

4 : 2 Reisens herre
  Ingen fremmede guder
            HJELP/FORBEREDELSE

ISBRYTER

LOVSANG

ORDET



KREATIVT 
HJØRNE

GJERNING

Alle tar en 
k l u m p 
modellerings
leire og lager 
en figur av 
det. Be alle 
forklare hva 
de har laget.
Er det  noen 
som vil bøye 
seg ned og 
be til det  de 
h a r l a g e t ? 
H v o r f o r 
ikke?

5. Mos 5:8-9
Da bibelen 
ble skrevet 
v a r d e t 
mange som 

tilbad avguder. Det kunne være en statue som skulle 
representer en gud. Denne «guden» var ofte 
skremmende og alle var redd for ham. De ofret til ham 
for å «blidgjøre» ham. Neon ganger ofret de til og med 
barna sine. Selv i dag finnes det mennesker noen steder 
i verden som tilber slike avguder. De tror at de kan gi 
dem lykke. Det kan virke rart  at de tilber noe de har 
laget med hendene. 
Gud sier at vi ikke skal tilbe noen ting i denne verden 
som er laget av  menneskene, ikke noe slags gudebilde. 
I dag er det mange mennesker som «tilber» ting. Her er 
navnet på noen av de tingene menneskene i dag tilber:
En flott bil. (Hvem kan navnet på en?)
En popstjerne. (Hvem kan navnet på en?)
Fotballidoler. (Hvem kan navnet på en?)
Et flott og velstelt hjem
En drømmejobb
Rulleskøyter
..................... Er det andre ting?
 Mange mennesker gjør hva de kan for disse tingene.
Har du ting i livet ditt som kommer mellom for deg og 
Gud. Kan en kristne tilbe andre guder? Hva tror du Gud 
føles da? Gud er så fantastisk, og han vil ikke at noe 
skal komme mellom ham og oss. En person kan til og 
med noen ganger ta Guds plass. Dersom du gjør mer for 
å tilfredsstille en annen person enn å tilfredsstille Gud er 
denne personen din avgud.

Ta en kleshenger og heng en plastbøtte opp  på den ene 
siden. Kall bøtta for «Kjærlighet til Gud»
Finn ting som du setter pris på, og heng dem etter tur 
opp på andre siden. Det kan være ting som Tv-spill, 
fjernkontroll, leker, penger, sminke osv. Se hvordan 
kleshengeren vipper. Dersom tingene veier mye hjelper 
det å fylle mer i plastbøtta for å skape likevekt.

Ta et papir og skriv med store bokstaver: 
ANDRE GUDER

Heng papiret opp, og forsøk frem til neste gang å skrive 
opp det du opplever som fremmede guder for deg.

Modelleringsleire

Kleshenger. 
Forskjellige ting som lett 
kan bli «avguder» som 
f.eks. Tv-spill, fotball, 
fjernkontroll, penger, 
leker,  sminke...

Papir og blyant / tusj
Minneord
Du skal ikke ha andre guder 
enn meg.
  2. Mos 20:3

5 : 1 Vår reiseguide - Den Hellige Ånd
  Født av Ånden
            HJELP/FORBEREDELSE

ISBRYTER



LOVSANG

ORDET

KREATIVT 
HJØRNE

GJERNING

H a r n o e n 
k j ø r t m e d 
B e r g - & 

Dalbane? Var det gøy?
Sett dere på gulvet etter hverandre med bena rundt den 
som sitter foran. Lek at dere skal kjøre Berg- & 
Dalbane. En gir instruksene. «Klar, ferdig, gå!» «Nå går 
det oppover - langsomt!» «Nå er vi på toppen!» «Nå går 
det nedover!» «Skarp høyresving!» osv. Lag lyder etter 
hvert som dere kjører.

Hellig Ånd som livet gir
Driv meg ved Ånden
(Sanger om Den Hellige Ånd)

Rom 7:24
Har noen opplevd at livet noen ganger føles 
som Berg- & Dalbane? Det går opp og ned. 
Når alt føles bra, skjer det plutselig noe dumt. 
Ett minutt  adlyder vi Gud - det neste er vi 
ulydige. Paulus hadde slike opplevelser. Men 
dersom dette er måten vi skal leve kristenlivet 
på, har vi alltid store problemer. Selv om vi 
ikke er perfekte kan vi kontrollere vår syndige natur, 
fordi Den Hellige Ånd bor i oss.
Spør alle om når de bestemte seg for å følge Jesus. Spør 
også om når de mottok Den Hellige Ånd, eller når DHÅ 
fikk lov til å bestemme over resten av livet. Mange 
kristne er ikke klar over at  DHÅ er i levet deres. De 
stenger ham inne. Vi kan invitere DHÅ til å bli en aktivt 
del av livet vårt. (Rom 8:9) Men vi kan også «slukke» 
DHÅ dersom vi vil. Det  betyr at vi ikke bryr oss om det 
han sier til oss. Da vil han etter hvert slutte å snakke til 
oss og lede oss. 

Gi alle et stearinlys. Slukk alt annet lys. Lederen tenner 
sitt lys. Nå kan han velge å gjøre ett av følgende ting:
Sette det på et sted hvor det lyser opp.
Sette det under en bøtte, eller gjemme det mest mulig.
Blåse det ut.
Bruke det til å tenne på flere av lysene.
La lederen gjøre det siste, slik at alle har et tent lys. 
Syng sammen «Hellig Ånd som livet gir»
DHÅ er som et lys. Vi kan la det lyse for oss, dele det 
med andre eller blåse det ut. 

Snakk sammen om hvordan DHÅ arbeider i livene 
deres.
Forklar for alle at DHÅ vil snakke til oss, gjennom 
samvittigheten og tankene våre. Han får oss til å gjøre 
det vi vanligvis ikke ville ha gjort, og hjelper oss å 
vende oss vekk fra gale ting.
Be sammen om at  dere skal adlyde hans stemme denne 
uken. 

Gitar / sangark

Ett stearinlys til hver
Fyrstikker
Metallbøtte eller noe til 
å putte over stearinlyset

Gitar / sangark

Minneord
Slukk ikke Ånden.

1. Tess 5:19

5 : 2 Vår reiseguide - Den Hellige Ånd



  Fylt av Ånden
            HJELP/FORBEREDELSE

ISBRYTER

LOVSANG

ORDET

KREATIVT 
HJØRNE

GJERNING

Ta et glass vann og fyll det helt fult med vann. Pass på å 
sette glasset oppi en bolle eller lignende. Ta så en kopp 
med sand og fyll i glasset. Hva skjer? Det er umulig å 
ha to ting i samme glass. Noe må vike plassen for det 
andre.

Ap.gj. 9:17 & Luk 11:11-13
Paulus møtte Jesus mens han var på reise. Jesus lyste så 
klart at  han ble blind, og måtte føres til Damaskus. 
Paulus hadde møtt Jesus, men han leve i mørke. Ananias 
kom og banket på døra. Han sa at Gud vill gi ham DHÅ, 
og at han skulle få synet igjen. Paulus erfarte en 
forskjell etter at han ble fylt av Ånden.
DHÅ kan ikke fylle oss dersom vi allerede er fulle av 
andre ting, som f.eks. vår egen vilje til å bestemme. Han 
kan ikke bli sjef dersom vi selv vil være det. Du kan 
ikke ha to mennesker som sjef.
Når vi ber Gud å gi oss DHÅ, så gjør han det. (Luk 
11:13)

Finn fram en fisk (lekefisk), litt  brød, en lekeslange, et 
insekt. Alternativt en glass brus og et glass eddik eller et 
kakestykke og et såpestykke.
La alle barna komme til lederen å be ham om å få noe 
godt.  Lederen må bestemme hva han vil gi. Dersom han 
gir noe dårlig skal alle si: «Han er en ond leder/far» og 
dersom han gir noe godt, så si: «Han er en god leder/
far»

Be sammen for alle som ønsker at Gud skal gi dem 
DHÅ. Legg hender på hver enkelt å si «Motta Den 
Hellige Ånd». Noen ganger vil barna oppleve noe andre 
ganger ikke. Uansett vil han komme inn i livene og 
være en aktiv part av oss. 
Stå sammen i ring og be om at DHÅ skal få kontroll 
over livene våre mer og mer. Bli ikke overrasket om 
DHÅ vil meddele seg på en eller annen måte. Gud 
elsker å svare denne bønnen.
Be også om at alle skal bli i stand til å bruke våre liv til 
å velsigne andre. Be han om å ta vekk det som kan 
hindre han i å fylle oss og bruke oss.

Minneord

Når selv dere som er 
onde vet å gi barna 
deres gode gaver, hvor 
mye mer skal ikke da 
Faderen gi Den Hellige 
Ånd fra himmelen til 
hver den som ber ham.

Luk 11:13
Glass, vannmugge, kopp 
full av sand, bolle til å 
sette under glasset

Gitar / sangark

Lekefisk og brød 
sammen med en 
lekeslange og et insekt
Eller:
Ett glass med brus og ett 
med eddik (Brusflaske 
til å fylle på)
Eller:
Kakestykker og 
såpestykke



5 : 3 Vår reiseguide - Den Hellige Ånd
  Den Hellige Ånd gir oss gaver
            HJELP/FORBEREDELSE

ISBRYTER

LOVSANG

ORDET

KREATIVT 
HJØRNE

GJERNING

Dersom du hadde så mye penger du kunne tenke deg, 
hva ville du ha kjøpt for å gi vekk til noen andre.
Be hver enkelt om å «kjøpe noe fint» i fantasien som de 
kan gi vekk til en annen. Det kan være både en ting eller 
noe fint for livet som f.eks: En ferie i Syden, en 
vellykket eksamen, evnen til å kunne synge fint, 
bekymringsfrihet..

Rom 12:6-8, 1.Kor 12:4-11, 27-28
Gud vil gi hver enkel en gave en utrustning slik at  vi 
kan tjene ham. Ikke alle får den samme gaven.
FORTELLING
Det var en gang en kropp som ville bli friskt og sunt. 
Hodet sa til alle de andre delene: «La oss arbeide 
sammen slik at kroppen bli sterk og sunn». Men  
fingermusklene sa: «Vi vil heller være beinmuskler 
fordi de er så mye større og sterkere». Beina inne i foten 
sa: «Vi vil heller være i ryggen fordi det er mye 
viktigere». Ørene sa: «Vi vil helle være øyne. det er 
ingen som legger merke til oss». Magen sa: «Jeg vil 
heller være hjerte. Jeg gidde ikke å jobbe med all den 
maten». Så kroppen endte opp med å ha ett hode, fire 
øyne, sterke bein, men ingen fingre, ingen føtter, ingen 
mage, og to hjerter. Hvorfor kunne ikke denne kroppen 
fungere?
Alle små og store deler av kroppen er like viktige. Alle 
har en spesiell plass og oppgave. DHÅ gir oss 
forskjellige gaver slik at vi kan tjene på forskjellig måte 
og derved skal kroppen bli sunn og sterk.
Lag en liste over alle gavene i Rom 12 & 1.Kor 12. 
Forklar forskjellene og egenskapene.

Ta en terning og la alle slå 
etter tur. For hvert kast 
tegn en tegning. hvor 1 = 
hode, 2 = kropp, 3 = bein, 
4 = arm, 5 = ansikt og 6 = 
hjerte. Hvem blir først 
ferdig med kroppen? 
Ta så en ny runde hvor 
dere tegner på hvert kast. 
Hvordan blir kroppen 
seende ut?
Tenk på en person som 
dere kjenner, f.eks en som 
alltid rydder og ordner. 
Hva slags gave har han / 
hun? 
Tenk på andre personer 
med andre gaver.

Del med hverandre hvem 
som vet at de har en eller 
flere gaver. Selv de yngste 
barna har gaver. Hjelp 
hverandre til å finne ut 
hvilken gave dere kanskje 
har. 
Be for hverandre at dere 
skal bli mer klar over 
hvilke gaver og oppgaver 
dere har i menigheten.

Gitar / sangark



Terning
papir og blyant til alle

Minneord
Der er forskjellige 
nådegaver, men Ånden 
er den samme.

1.Kor 12:4

Til neste gang:
Alle tar med seg et 
instrument eller noe til å 
lage lyd med.

5 : 4 Vår reiseguide - Den Hellige Ånd
  Kjærligheten - den største gaven
            HJELP/FORBEREDELSE

ISBRYTER

LOVSANG

ORDET

K R E A T I V T H J Ø R N E

GJERNING

La hver enkelt  velge seg en gave ut fra sist leksjon. Alle 
skal også ha et musikkinstrument, eller noe å lage lyd 
med. La alle samtidig bruke instrumentet sitt, og rope ut 
«Jeg er en profet», «Jeg kan helbrede», «Jeg kan tale i 
tunger» osv. Ikke hør på de andre, men prøv i stedet å 
overdøve de andre. Gud sier at det er en gave som alle 
må ha, eller blir det bare bråk.

1.Kor 12:31 - 13:13
Hvor mange forskjellige slags kjærlighet vet du om?
Kjærlighet til en venn, et dyr, mamma, pappa, søsken 
osv Gud elsker oss på følgende måte: Les !3: 4-7 
sammen. Hvor mange forskjellige ting sier dette om 
kjærlighet? Hvordan er det i din familie. er det lett å 
vise denne slags kjærlighet? Gavene fra Den Hellige 
Ånd fungerer bare i en kjærlig atmosfære.
FORTELLING

Det fantes en klar og ren 
elv som rant nedover 
fjellsiden. Folket som 
bodde ute på sletten var 
veldig tørste. De trengte 
godt vann. Men før elva 
kom til det folket var, rant 
den forbi en fabrikk hvor 
mye avfall ble kastet uti. 
Når den nådde dit folket 
bodde va r den b l i t t 
forurenset. Da de drakk 
vannet ble de ikke sterke 
og fiske men syke og 
svake. de hadde trengt 
r e n t v a n n - i k k e 
forurenset.

DHÅ gir oss rent vann for 
at vi skal velsigne andre. 
Men dersom vi kaster uti 
mye av vårt egen egoisme 
og ukjærlighet vil ikke de 
som drikker få noen 
velsignelse. Kjærlighet er 
som en ren kanal hvor 
DHÅ kan flyte til andre. 
Det er derfor viktigere å 
ha kjærlighet, enn å ha 
mange flotte åndelige 
gaver.

Les 1.Kor 13:4-7 på nytt, 
og bytt ut alle ordene med 
det motsatt. «En egoistisk 



p e r s o n e r 
u t å lmod ig , 
m i s u n n e r , 
uvillig» osv.  
B y t t u t 
k j æ r l i g h e t 
med Jesus og 
l e s i g j e n . 
Synes dere 
dette er en 
g o d 
beskrivelse 
av Jesus?
Prøv å sette 
i n n d e r e s 
egne navn og 
l e s . K a n 
n o e n l e s e 
dette og være 
ærlig? Dette 
er en god test 
på hvordan 
vi egentlig 
er. Lag en 
plakat med 
alle ordene 

for kjærlighet.

Be Gud vise om noen ikke har vært kjærlige mot andre i 
gruppen. Gjør mulig for alle å be andre om tilgivelse. 
Be sammen om å bli mer kjærlige. Er det ett eller to 
områder som Gud minner dere på?
Planlegg å være en «Hemmelig engel» for noen, ved å 
gjøre en hemmelig kjærlighetsgjerning.
Oversikt over alle gavene (Laget dere en slik sist 
uke?)
Musikkinstrumenter. alle skulle ta med seg noe, men 
det er best å ha noen ekstra.

Gitar / sangark

Minneord
Kjærligheten er 
tålmodig, kjærligheten 
er velvillig, den 
misunner ikke, den 
skyter ikke, er ikke 
hovmodig.

1,Kor 13;4

5 : 5 Vår reiseguide - Den Hellige Ånd
  Gaver og frukt
            HJELP/FORBEREDELSE

ISBRYTER

LOVSANG

ORDET

KREATIVT HJØRNE

GJERNING

Finn fram forskjellig slags 
frukt og nøtter, og send en 
og en rundt. La alle få 
bind for øynene og når 
hver frukt er kommet 
rundt la de gjette hva 
slags frukt de tok på.
Når du ser en frukt vet du 
ofte hva slags plante som 



den kommer 
fra. Et eple 
kommer fra 
e t e p l e t r e 
osv.
Spis frukten.

Gal 5:22
Den Hellige 
Ånd gir oss 
forskjellige 
gaver for at 
v i s k a l 
v e l s i g n e 
andre. Han 
p r o d u s e r e r 
også frukt i 
l i v e t v å r t . 
D e t t e e r 
kvaliteter vi 
får som viser 
hvem vi er. 
Når vi ser at 
det henger 
pærer på et 
tre, vet i at 
d e t e r e t 
pæretre. Når 
vi ser kristne 
som bærer 
Åndens frukt 
vet vi at de 
h a r 
f e l l e s s k a p 
med DHÅ. 
Dette er en 
m å t e s o m 
f o l k v i l 
forstå at vi er 
kristne på.
Gaver er det 

vi gjør
Frukt er den 

vi er
Den vi er er 
viktigere enn 
det vi gjør.

FORTELLING
Jakob var veldig flink. Han hadde alltid alt rett  på 
skolen. Han var godt kjent i bibelen, og kunne 50 
bibelvers utenat. Han var flink til å be og kunne si frem 
lange og flotte bønner. Det var bare ett  problem med 
Jakob. Han ble alltid sur når noen ba ham om å gjøre 
noe. Noen ganger «glemte» han det han ble bedt om. 
Hvis søsknene han bar om hjelp hadde han aldri tid.
Jakob hadde noen åndelige gaver, men han manglet 
frukt. Hvilke frukter manglet han?

Tenk på så mange frukter som dere klarer. La alle tegne 
en frukt med bind for øynene, mens de andre gjetter 
hva det er.

Se i listen over Åndens frukt. Hvilken frukt får deg til å 
tenke på en virkelig frukt? F.eks. Glede får meg til å 
tenke på en ananas. 

Hva ville skje dersom det bare fantes en slags frukt i 
verden? Hvilken frukt ville du ha valgt deg da?
Tror du DHÅ bare vil at du skal ha en frukt?

Skriv ned en av Åndens frukt som du gjerne vil ha mere 
av. La en liten plakat som hver tar med hjem og henger 
opp slik at alle kan se den. Lag et felt på plakaten hvor 
hvert familiemedlem kan krysse av når de merker denne 
frukten i livet ditt. 
Be for hverandre om at  Gud skal hjelpe hver enkelt til å 
få mer av den ene frukten som han har skrevet opp.

Mange forskjellige slags frukt og nøtter.
Skjerf eller tørkle til å binde for øynene.
Kniv til å skrelle etterpå

Gitar / sangark

Minneord
Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, 
overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 
tålsomhet og selvbeherskelse.

Gal 5:22-23a

Skjerf eller tørkle til å 
binde for øynene.
Papir og blyant
Lag en liste over Åndens 
frukt før samlingen

Papir og blyant til alle


