
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 må vi ta den hver for oss, 
men vi håper det ikke blir lenge til vi kan 
samles i cafe UNO, til sang, andakt, god mat 
og glad prat. 

Husk å følge godt med, for det blir quiz om 
leirarbeidet i regionen vår og andakten. 

Lykke til med hjemmebarnegudstjeneste! 

 

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. 

 

Bilde 7 

 

Vanligvis ser vi en misjonsfilm om Barnas 
Misjonprosjekt på barnegudstjenesten, men i 



dag skal vi se en film om leir. Dere kan 
selvfølgelig gi penger Barnas Misjonsprosjekt i 
dag likevel. Og hvis dere reiser på leir i 
sommer så går faktisk kollekten på leiren til 
det samme misjonsprosjektet som vi støtter 
på søndagsskolen og i barnegudstjenesten. 
Kos dere med filmen, og følg godt med.  Det 
kommer spørsmål fra filmen i quizen etter 
andakten. 

 

Bilde 8 

 

Akkurat nå er det mulig å melde seg på 
sommerleirene som blir arrangert på de ulike 
leirstedene i regionen vår. Det finnes leirer for 
barn i alle aldre, så klikk på linken under en 
gang du har tid, og se om du finner en leir som 
passer for deg.  

https://nlm.no/arbeid-i-
norge/regioner/region-sorvest/?tab=leir  

 

Bilde 9 

 

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

 

 

Bilde 10-24 

 

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 24. Fra da må dere igjen trykke på 
bildene for å få dem til å gå videre.  

 

Bilde 25 

 

Syng med, og bruk gjerne litt tid på å samle 
inn penger til Barnas Misjonsprosjekt selv om 
vi ikke har snakket om akkurat det i dag.  
Vil barna gi av sine egne penger for å støtte 
misjonsarbeid i Indonesia? 

Vipps #521652 

 

 

 

 

 



Bilde 26

 

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? 

Her kommer uansett spørsmålene: 

1. I filmen hører vi at det er en 
kombinasjon av fire ting som gjør det 
å reise på leir så spesielt. Naturen, 
opplevelsene, … , og det å gjøre noe 
som er utenom det vanlige. Hvilket 
ord mangler? 

2. På leir er det fokus på hver enkelt 
deltaker, fokus på fellesskap og fokus 
på … Hva mangler her? 

3. Hva var de siste tre ordene som ble 
sagt i filmen? 

4. Hvor mange leirsteder har NLM i 
region sørvest? 

5. Hvilket misjonsprosjekt gir du penger 
til hvis du gir kollekt på leir i sommer? 

6. Hvilken by var Paulus i i begynnelsen 
av historien vi hørte i dag? 

7. Hvor var han da han ble gjenkjent av 
jødene? 

8. Hvordan reddet Gud Paulus fra å bli 
drept av jødene? 

9. Hvem var moren til den unge gutten 
som advarte Paulus og høvedsmannen 
mot jødenes skumle plan? 

10. Hvor i Bibelen finner vi verset som 
stod på det siste bildet i andakten? 

 

Svarene finner du på neste side. 

Bilde 27 

 

Sangen «Det er gøy, gøy gøy» kan du høre på 
Youtube, teksten får du på lysbildet. 

 

Bilde 28 

 

 

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

 

Bilde 29 

 

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



Bilde 30

 

God søndag!  

 

 

Svar på quiz: 

1. Folkene 
2. Jesus 
3. «Velkommen på leir!» 
4. 5 
5. Barnas Misjonsprosjekt (Indonesia) 
6. Jerusalem 
7. Ved tempelet 
8. Gud lot romerne kaste Paulus i fengsel 
9. Søsteren til Paulus 
10. Salmenes bok (37,5) 

 


