Aktivitetsløp og pinsefest
«Kirken er en kropp» står det i bibelen. Det gjelder ikke bare våre lokale kirker,
men alle kirker i hele verden. På mange måter regner man pinse som kirkens
fødselsdag, og fødselsdager må jo feires! Stefanusalliansen har utarbeidet noen
ideer til et aktivitetsløp, nettopp for å kunne fokusere på at vi som kirke står i
et stort felleskap med alle kristne rundt om i verden. Postene kan dere ha ute
rundt kirken, inni kirken eller begge deler. Målgruppen er barn, helst sammen
med en voksen. Kanskje dere kan ha noen av postene hengene ute rundt kirken
i pinsen, og oppfordre familier til å legge en tur innom kirken for å løse
oppgavene?
Under finner du en kort beskrivelse av posten og det du trenger til den. Skriv ut
vedleggene og heng opp der det passer. Bruker du postene ute, må man
selvfølgelig ta med værforbehold og at det ikke blir liggende igjen søppel ute.
Plukk, miks og rediger det som passer i deres menighet, og det dere vil bruke
det til.

Beskrivelse av postene
Post 1 (Vedlegg 1)
På pinsedag opplevde disiplene at de forstod mange språk. På
denne posten skal alle prøve å si «Venn» på ulike språk og
finne hvilket språk de ulike ordene tilhører.
Praktisk: Hver gruppe tar ett ark (kopier opp flere som du for
eksempel legger i en plastmappe) og blyanten som er
tilgjengelig. Setter streker mellom ordene og tar det med seg til mål for å sjekke
om de har rett svar.

Post 2 (Vedlegg 2)
Fisken har alltid vært et viktig symbol for de kristne.
Her skal deltagerne finne fem fisker som er gjemt
rundt posten.
Praktisk: Bruk enten små lekefisker eller skriv ut
papirfisker du finner i vedlegget. Gjør du dette ute, kan det være lurt å
laminere dem i tillegg til at de må ligge slik at de ikke blåser bort.

Post 3 (Vedlegg 3)
Pinse er også forbundet med Den Hellige Ånd. Ånden kan sammenlignes med
pust, som er livsviktig for oss. Heldigvis fungerer kroppen stort sett som den
skal. Men hvem kan holde pusten lengst?

Post 4 (Vedlegg 4)
Due kan være et symbol på Den hellige ånd. På denne
stasjonen kan deltagerne lage en due av sine egne
hender.
Praktisk: Her trenger du litt tykkere papp i ulike farger,
blyant, saks, blomsterpinne (eller noe annet å feste
duen med) og lim. Enten kan alle ta med fuglene hjem,
eller dere kan samle dem på alteret til pinsefest! Denne
posten er kanskje enklest å få til inne. Ideen er hentet
fra trosopplæringsressursen «Sammen er vi»
www.sammenervi.no

Post 5
I bibelen står det om at kirken er som Kristi
kropp. Vi er alle viktige deler av kroppen.
Både lokalt og globalt. Hva skjer hvis ikke alle
delene fungerer, er ødelagte eller mangler?
Utstyr: Et puslespill hvor det enten er en
brikke som er ødelagt eller mangler. Her blir
det en fortsettelse i post 6.

Post 6
Puslespillet manglet en brikke! Det er viktig at vi passer på alle brikkene og
delene i kroppen slik at vi ikke blir syke eller mister noen på veien. På denne
posten skal deltagerne få skrive en oppmuntringshilsen til en pastor i kina som
har vært i fengsel for sin tro. Han er også en del av kirken, en del som har det
vondt. Men vi kan stå sammen med ham, og vise ham at han ikke er alene!
Utstyr: Ark til å tegne på og farger.
Det lureste er om dere samler
tegningene i en mappe og sender til
det samlet til Stefanusalliansen.
Stefanusalliansen sender dette videre
til pastoren i Kina.
Adr: Stefanusalliansen, Postboks 6603
Rodeløkka, 0502 Oslo

Post 7
Bursdag er fest! Og fest krever ballonger! Det er dessverre ikke slik at alle som
vil kan feire kirkens fødselsdag. For eksempel i Nord- Korea er det strengt
forbudt å være kristen. Men det finnes mennesker som sender ballonger over
grensen til Nord- Korea med bibelvers til oppmuntring.
Utstyr: Små lapper med fine bibelvers til oppmuntring. Ballonger som du putter
bibelversene inn i, før du blåser dem opp. Tråd for å kunne henge opp
ballongene. En nål slik at deltagerne kan sprekke ballonger. Hvis dette skjer ute
må du huske å sette opp en søppelbøtte til de ballongene som er sprekt.

GOD PINSEFEIRNG!

Post 1
Etter at Jesus var tatt opp til himmelen følte disiplene
seg så alene. De skjønte ikke helt hvordan de skulle
klare seg uten Jesus. Men på pinsedag opplevde
disiplene noe merkelig. Noe som så ut som ildkuler kom
ned fra himmelen som satt seg på hodene deres.
Plutselig forstod de hva folk sa, selv om de snakket et helt annet språk!
Hvor mange språk kan du?
Her ser du ordet «VENN» på flere ulike språk. Vet du hvilket ord som hører til
hvilket språk? Sett strek mellom ordet og den språkgruppen du tror det
tilhører. Ta med arket til mål for å sjekke om du har rett!
Kanskje du klarer å lære deg å si alle de forskjellige ordene for venn?
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Post 2
Mange av disiplene var fiskere. Og etter at
Jesus stod opp viste han seg for Peter på
stranden da han var ute og fisket. Etter
pinsedagen begynte disiplene å fortelle
mange om hva Jesus har gjort for oss, og det
ble fler og fler som trodde på ham. Etter
hvert ble det så mange at myndighetene ikke
synes det var greit at folk trodde på Jesus. Da
måtte de kristne møtes i hemmelighet. Vet
du hvilket hemmelig symbol de brukte da?
Nettopp! Det var fisk!

Rundt denne posten er det gjemt fem fisker! Kan dere finne dem?

Post 3
I pinsen fikk disiplene det vi kaller
Den hellige ånd. Ånden kan vi sammenligne med vind eller pust. Pust er noe vi
alle trenger for å leve. Heldigvis er det som om pusten går av seg selv. Men:
klarer du å holde pusten, og kjenne hvordan det føles? Ta tiden på hvor lenge
dere klarer å holde pusten i gruppen! Hvem vinner?

Post 4
På pinsedag opplevde disiplene at noe som lignet
ildtunger kom ned fra himmelen over hodene deres.
Dette var Den hellige ånd, som ble sendt fra Gud
ned til menneskene. Den hellige ånd bor også i deg!
Ofte kan den hellige ånd symboliseres ved en due.
Her skal du lage en fugl med dine egne hender. Den
kan minne deg om at Gud har skapt deg, og vil alltid
være sammen med deg!

Slik gjør du
1 Tegne omriss av hendene
Velger deg et fargerikt A4-ark, og tegn et omriss rundt hendene dine.
2 Klippe:
Papirhendene klippes så ut.
3 Fugl:
En blomsterpinne limes mellom de to «håndflatene» av papir, og «fjærene»
(fingrene) krølles litt utover med en blyant. Tegne på øyne og nebb hvis du vil!

Post 5
I bibelen står det om at kirken er
som en kropp. Eller kanskje som et
puslespill? Alle deler er like viktig.
DU er en viktig brikke i kirken! Det
samme gjelder vennene dine og
foreldrene dine! Til og med
mennesker som bor i helt andre land, er viktige deler for at kroppen skal
fungere, og for at puslespillet skal bli komplett!
Klarer dere å sette sammen dette puslespillet?

Post 6
På forrige post puslet du et puslespill som manglet en brikke. Det er kjedelig altså! Det beste
er jo at alle brikkene er på plass, eller at de ikke er ødelagte.
I bibelen står det mye om at vi som kirke er en. Men: mange steder i verden er det slik at
mennesker faktisk må sitte i fengsel fordi de tror på Jesus. Heldigvis skjer ikke det i Norge, vi
får lov til å tro på det vi vil.
Hvis du er redd, og for eksempel har opplevd at noen ikke er greie med deg. Hva ønsker du
da? Kanskje du ønsker trøst og at noen skal vise at de bryr seg mye om akkurat deg?
2015 kom det flere hundre politifolk og ødela en av kirkene til pastor Yang Hua i Kina. Der
kan det nemlig være vanskelig å være kristen. Faktisk så slo de flere av folkene som var der
også. De stengte kirken og sa at de som gikk der, ikke fikk lov å møtes der mer. Så tok de
med pastor Yang Hua og arresterte ham. Pastor Yang Hua måtte sitte i fengsel i to år, og de
behandlet ham ganske dårlig, så da han kom ut
derfra i 2018, var han syk og nedbrutt. Pastor Yang
har også en kone og to barn, og da han satt i
fengsel, kom politiet stadig med trusler til familien
og sa at de måtte slutte å møtes om kristne.
Faktisk så møtes de som går i kirken enda, men de
møtes i små grupper hjemme hos folk, slik at
myndighetene ikke skal oppdage dem. Dette er
ganske annerledes fra hvordan vi har det i Norge.
Pastor Yang og familien hans er som deg. De
trenger å vite at andre bryr seg. Vi vet at de blir oppmuntret og glade når de skjønner at de
har venner som tenker på dem i hele verden, så nå kan vi få være de vennene som bryr seg!
Ta et ark og tegn en tegning til Pastor Yang Hua og familien hans! Kanskje du også kan skrive
ned et bibelvers, eller hilsen på engelsk?

«Your love, LORD, reaches to the heavens, your faithfulness to the skies.
Your righteousness is like the highest mountains, your justice like the great deep.
You, LORD, preserve both people and animals.
How priceless is your unfailing love, O God! People take refuge in the shadow of your wings.
They feast on the abundance of your house; you give them drink from your river of delights.
For with you is the fountain of life; in your light we see light.»
PSALM 36: 5-9
«The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake
you. Do not be afraid; do not be discouraged.»
DEUTERONOMY 31:8
«No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am
sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come,
nor power, nor height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us
from the love of God in Christ Jesus our Lord.»
ROMANS 8:35-39
«The righteous cry out and the Lord hears them; He delivers them from all their troubles. The
Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.»
PSALM 34:17-18
«My soul finds rest in God alone; my salvation comes from Him. He alone is my rock and my
salvation; he is my fortress, I will never be shaken.»
PSALM 62:1

Post 7
I pinsen har kirken fødselsdag og da må vi ha
ballonger! Ballonger betyr fest! Men vet du at
ballonger også kan brukes til å gjøre noe godt
for andre?
I et land som heter Nord- Korea er det strengt
forbudt å være kristen. Det er ikke lov å bygge
er gå i kirker, eller eie en bibel. Men likevel: på
den andre siden av grensen er det mennesker
som sender opp ballonger med gode ord fra
bibelen som gjør menneskene godt!
I dag skal også du få et bibelord i en ballong!
Velg en ballong som du sprekker, og les hva som
står inn i den!
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