
Bilde 1 

 

Den første søndagen i måneden pleier vi å ha 
barnegudstjeneste i cafe UNO i Salem. Da er 
alle søndagsskoleklassene samlet, og vi feirer 
gudstjeneste som er tilpasset barna.  

Vi har ikke skattkiste og supersetning, men til 
gjengjeld har vi mye sang, hele 
trosbekjennelsen og ikke minst avsluttes det 
hele med vår egen «kirkekaffe». Dessuten er 
det ungdommene og de eldste barna som er 
ledere, forsangere, musikere og teknikere.  

Også denne gangen tar vi barnegudstjenesten 
hver for oss, men etter sommeren satser vi på 
å samles i cafe UNO igjen, til sang, andakt, god 
mat og glad prat. 

Lykke til med hjemmebarnegudstjeneste! 

Husk å følge godt med, for etter andakten 
kommer det quiz. 

 

Bilde 2 

 

Klikk på linken, hør sangen og se på 
fortellingen som utspiller seg på 
flanellografen. 

 

 

Bilde 3 

 

La gjerne et barn lede dere gjennom denne 
ekkobønnen. 

(Ekkobønn er når en person ber først, en og en 
setning, og de andre gjentar for hver setning.)  

 

Bilde 4-6 

 

Trosbekjennelsen strekker seg over tre bilder. 
Hvis dere har «Øystein CD 4» finner der denne 
på spor 18. Bruk den gjerne hjemme utenom 
barnegudstjenestene også. Her lærer barna 
trosbekjennelsen med de samme ordene vi 
bruker ved dåp og nattverd i kirker og 
bedehus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemme-
barnegudstjeneste
6. JUNI 2021

Klikk på link under for å høre 
sangen «Aldri alene»

h"ps://www.youtube.com/watch?v=uu8Hc6ui1Ow&list=RDuu8Hc6ui1Ow&index=1

Kjære Gud

Takk for at du møter 
oss i bibelfortellingene

Hjelp oss å bli bedre 
kjent med deg

Amen.

Trosbekjennelsen

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

https://www.øystein.no/wp-content/uploads/2018/09/18-Trosbekjennelsen.mp3



Bilde 7 

 

Vanligvis ser vi en misjonsfilm om Barnas 
Misjonsprosjekt på barnegudstjenesten, men 
nå har vi sett alle filmene både en og to 
ganger. Derfor hører vi en sang, og samtidig 
kan dere gi penger Barnas Misjonsprosjekt. 
Klikk på linken for å høre sangen.  

 

Bilde 8 

 

Bilde 9 

 

Sangen «Kom og se!» fra Søndagsskolen 
Norge. Klarer dere å følge bevegelsene i 
musikkvideoen? 

 

 

 

 

Bilde 10-25 

 

Bildene i denne delen av lysbildeserien går av 
seg selv fra du åpner bilde 10. Andakten er 
lest inn, og historien følger bildene fram til 
bilde 25. Fra da må dere igjen trykke på 
bildene for å få dem til å gå videre.  

 

Bilde 26 

 

Syng med! Kan du bevegelsene? 

 

Bilde 27 

 

Nå er det tid for quiz. Tenk ut om bare en får 
svare om gangen, eller om dere klarer å danne 
lag. Vil dere røpe svarene underveis, eller skal 
dere samle svarene og se hvem som får flest 
rette. Hvordan premieres deltakelsen? 
Premier etter hvert spørsmål, eller premie til 
slutt? 

Misjon
h"ps://youtu.be/KmYqgBQdz7I

Hendene mine kan hjelpe
Føttene mine kan gå
Jeg vil fortelle om gleden
Gledensom alle kan få

Refr.
Jeg vil være med å si det høyt til alle:
Han som ga oss livet han har gitt oss kallet.
Jesus lever nå! Det er gleden min 
(x2)

Hendene mine kan hjelpe
Føttene mine kan gå
Jeg vil fortelle om gleden
Gledensom alle kan få

Refr.
Jeg vil være med å si det høyt til alle:
Han som ga oss livet han har gitt oss kallet.
Jesus lever nå! Det er gleden min 
(x2)

Barnas misjonsprosjekt

Hvert skoleår har NLM et eget misjonsprosjekt for barn. I 2020-2021 harBarnas 
Misjonsprosjekt gått til arbeid i Indonesia. 
Her drives mye forskjellig arbeid som leseopplæring, helsearbeid, søndagsskole 
og kristen barneklubb. 

Nåerdetsnarttid for et nytt misjonsprosjekt. 
Tro omvinårmåletpå2 000 000 kroner før sommeren er over?

Du kan være med å støtte Barnas Misjonsprosjekt på Vipps #521652

«Kom og se»

Paulus

Livsglede 
Syng sammen med Oslo Soul Children

Gud, du hadde en plan
Da du skapte meg
Jeg er stolt av å tilhøre deg
Gud, du hadde en plan
Du gav meg et liv
Jeg vil følge deg på den vei du viser meg

Du gir liv her nede
Du gir tro, håp og livsglede
Du er Gud
Vi priser deg
Halleluja! (x2)

Sangen, med musikk, finner du ved å klikke på denne linken, men ikke teksten 

Gud, du er alltid her
Sammen med meg
Jeg er trygg, for du passer på meg
Gud, du er alltid her
Når jeg er trist og lei
Jeg kan stole på at du aldri svikter meg

Du gir liv her nede
Du gir tro, håp og livsglede
Du er Gud
Vi priser deg
Halleluja!
Du gir liv her nede
Du gir tro, håp og livsglede
…

h"ps://youtu.be/LidLiZFa_QQ

Tidfor:

QUIZ



Her kommer uansett spørsmålene: 

1. Til hvilket land går barnas 
misjonsprosjekt skoleåret 2020/2021? 

2. Målet er å samle inn to millioner 
kroner. Hvor mange nuller er det i to 
millioner? 

3. I misjonssangen sang vi om en glede. 
Hvem kan få denne gleden? 

4. Hva er vippsnummeret til Barnas 
misjonsprosjekt? 

5. Hvor satser vi på å ha 
barnegudstjeneste etter sommeren? 

6. Hvorfor var jødene ute etter å stoppe 
Paulus? 

7. Hva het det store riket som Israel var 
en del av? 

8. Hva het kongen som hadde lyst til å 
høre Paulus tale? 

9. Hvorfor kunne ikke Paulus slippes fri? 
10. Hva var det siste som ble kastet på 

havet før båten sank? 
11. Hvor mange av menneskene om bord 

på båten døde? 
12. Hvem var det som sa at vi ikke skal 

bekymre oss for morgendagen, for 
mat og for klær? 

 

Svarene finner du på neste side. 

Bilde 28 

 

Sangen «Gi meg Jesus» kan du høre på 
Youtube, teksten får du på filmen, eller du kan 
lese den på lysbildet. 

 

 

 

Bilde 29 

 

Denne bønnen kan dere be som ekkobønn 
eller kanskje dere klarer å lære den utenat 
siden vi ikke har supersetning i dag …  

 

Bilde 30 

 

Avslutt samlingen med «Velsignelsen» før 
dere finner fram «kirkekaffe» og koser dere 
sammen med mat og prat. 

 

Bilde 31  

 

God søndag!  

 

 

 

 

Gi Meg Jesus

Hvem kan lyse opp min sti
som en lykt for min fot,
gjøre natten om til dag
og gi meg nytt mot?

Hvem kan true vær og vind
og stille hver storm,
vandre støtt på opprørt hav
og gripe min hånd?
Gripe min hånd …

Du gav meg alt
All min skyld er betalt
Mine synder ble båret av deg
Ord blir for små
Hvem kan fullt ut forstå
Hvilken godhet du øste på meg
x2

Ref. 
x2

Sangen kan du høre her: h"ps://youtu.be/xB_-DwJ6Y-I

Refreng:
Gi meg Jesus, bare Jesus.
En uendelig kjærlighet
ufattelig dyp og bred.
Gi meg Jesus, bare Jesus
Ingen andre er lik deg Jesus

Hvem har villig gitt sitt liv
for å dø på et kors?
Hvem har gitt meg ny verdi
ved å elske meg først?
Elske meg først …

Ref.

Kjære Gud ta hånden min
Slipp den aldri ut av din
Led meg på din vei i dag
Gjør meg trygg og god og glad
Amen

Må Gud velsigne deg.
Må Gud velsigne deg.

Hvert minutt av din tid.
Hver en dag av ditt liv.
Må Gud velsigne deg!

https://youtu.be/DmFMiNGLOH8

Tid for:

Hjemme-
kirkekaffe



 

Svar på quiz: 

1. Indonesia 
2. 6 nuller 
3. Alle 
4. #526152 
5. I cafe UNO 
6. Fordi han forkynte at Jesus var Guds 

sønn 
7. Romerriket 
8. Kong Agrippa 
9. Fordi han hadde bedt om å legge 

saken sin fram for keiseren i Roma 
10. Maten 
11. Ingen 
12. Jesus 


