Til lederen

OM OPPSTARTSSAMLINGEN
Oppstartssamlingen er laget for å kunne brukes som første samling etter
sommerferien, og som første samling etter en tid med mange korona-restriksjoner.
Samlingen kan gjennomføres delvis innendørs og delvis utendørs. Samlingen
begynner innendørs, i deres vanlige samlingslokale. Sørg for at gjeldende
smitevernregler overholdes.
Det er fint om dere har pyntet lokalet opp litt, spesielt
hvis det er første gang på lang tid dere har samling.
Noen ballonger og flagg, f.eks. Ballongene kan brukes i
forbindelse med sprell, se detaljer i samlingen under.
Kanskje noen av barna allerede har sett den siste episoden av søndagsskolechat med Jonas og Julie? Det kan
uansett være fint å starte samlingen med å se denne.

NOAH OG STORFLOMMEN
Oppstartssamlingen er bygd opp rundt bibelfortellingen om Noah og arken.
Det er visse likhetstrekk til koronatiden. Noah og familien hans var i «karantene» i arken, i lang tid. Fortellingen om Noah er voldsom. Overfor barna
nedtoner vi helt straffemotivet, som er utgangspunktet for fortellingen.
Dette er et bevisst valg, fordi det ikke egner seg for vår målgruppe (3-9 år).
Gjennom innledning for lederen og basisblikk kommenteres likevel dette
straffemotivet, for det er viktig i en voksen tilnærming til teksten.
Oppstartsamling er bygget opp tilnærmet som en vanlig Sprell Levende-samling. Noen justeringer er dog gjort. For en introduksjon til Sprell Levendesamlingen, se side 22-23.

Forslag til samlet kjøreplan for en Sprell Levende-samling har en
varighet på ca én time. Samtidig har dere all frihet til å forkorte eller
forlenge samlingen, og bytte ut ulike elementer. Det er en styrke
om barna opplever at rutinene er omtrent de samme fra samling til
samling og kjenner igjen gangen i det som skjer.
Les mer om Sprell Levende på sondagsskolen.no.
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Denne samlingen som kan brukes
som første samling etter sommerferien, og som første samling etter
tiden med mange korona-restriksjoner.
Samlingen bygger på en vanlig Sprell
Levende-samling, og kan gjennomføres delvis inne og delvis ute.
Bruk samlingen som foreslått på de
følgende sider, eller bruk de elementer i samlingen som passer i din
gruppe. Det er flere alternativer til
formidlingen og til oppdraget.Velg
det som passer best i gruppen din.
Er du ikke kjent med
Sprell Levende-samlingen fra før?
Les om samlingen på side 22-23.
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INNLEDNING FOR LEDEREN
«Alle» kjenner Noahfortellingen. Walt
Disney laget tidlig
morsomme animasjonsfilmer av
historien. Men fortellingen består av mye mer
enn søte dyr ...
Den utfordrer!

Hva er Bibelen for meg?
Kanskje er det første som utfordrer oss fakta-beskrivelsene: Fantes det
kjemper (avkom av gudesønner og menneskedøtre) for ca seks tusen år siden
(6,4)? Var virkelig hele jorden dekket av vann? Jo, arken var enorm, men
var det fysisk mulig å presse inn tusenvis av dyrearter i den, og la dem leve
sammen i flere måneder?
Slike tekster utfordrer til å stille store spørsmål. Noen spørsmål handler om
synet på Bibelen: På hvilken måte er forfatterne av Bibelen inspirert av Gud?
Hvor langt på vei kan vi forstå tekstene i Bibelen som nøyaktige beskrivelser
av Guds handlinger, hans vilje og vesen? Noah-fortellingen har mytiske preg
og ligner mye på (også eldre) myter blant andre folk som bodde i områdene
rundt de store elvene Eufrat og Tigris. Men historien forteller oss likevel noe
viktig om Gud og om menneskene (se under)!
Vi tror det er riktig å presentere også enkelte utfordrende tekster for barn.
Tekster som hvert menneske må kjempe med videre i livet. Tekster som kanskje også hjelper oss å se at Gud er større enn tankene våre.
Dom
Vi bærer også i oss ulike gudsbilder. Tror vi at Gud aktivt sendte en dødelig
flom som utryddet det meste av livet på jorda? Det som synes å stå igjen som
et hovedtema i fortellingen er Guds dom over urett og ondskap. Dette emnet
løftes fram flere steder i Bibelen. Gud identifiserer seg sterkt med de svake
og undertrykte (Amos 5,7–13, Matteus 25,31–46) men skal straffe den som
gjør urett. Skal rettferdigheten en dag virkelig bli oppfylt? Er temaet dom
over urettferdighet noe som er blitt ekstra ømtålig for oss fordi vi lever som
privilegerte i en urettferdig verden? Er ikke troen på rettferdighet noe som
faktisk gir de undertrykte verdighet? Reagerer ikke minst barna i utgangspunktet på det grovt urettferdige? Også på vegne av andre?

Mer forberedt
• Les basisblikkene
• Del tanker fra
innledning og basisblikkene med hverandre i ledergruppen
• Be for samlingen
– for barna, foreldrene, lederne
Gud vil lede deg og
velsigne deg!
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Valget, flommen og dåpen
Vi skal holde fast på at Guds kjærlighet til alle mennesker er total og ren.
Ellers tillegger vi Gud den ondes egenskaper. Men samtidig gir Gud alle
mennesker frihet til å velge. Hvordan kan vi velge? Er det slik at vi alle kjenner et kall til å være virkelige, sanne, gode? Til å alltid nærme oss sannheten
om oss selv og nærme oss Gud? Gir det en slags mening å tenke at om vi alle
en gang skal møte Gud ansikt til ansikt, i hans lys, så må vi enten la oss gå
opp i kjærligheten hans og bli rene i nåden hans – eller tviholde på ondskapen vår til vi forgår? For mange er tilliten til kjærligheten ødelagt av andre,
allerede i barndommen. Hvordan kan alle få en virkelig mulighet til å kjenne
Gud og erfare kjærligheten hans? Det vet vi ikke. Men vi kan få fortelle
hvordan vi selv er møtt av kjærlighet. Og løfte fram Bibelens store fortelling,
at Gud viste den store kjærligheten sin ved å selv bli menneske, at Jesus døde
for syndene våre. Jesus er blitt vår rettferdighet. Denne rettferdigheten kan
vi ta imot i tro (Romerne 1,16–17). Peter forstår Noah-fortellingen som et
bilde på den kristne dåpen og denne frelsen: De hadde vært ulydige i Noahs
dager, den gang Gud ventet tålmodig mens arken ble bygd. I den ble noen få
mennesker, åtte i alt, frelst gjennom vann. Dette er et bilde på dåpen, som nå
frelser også dere (1. Peter 3,20–21a).
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FELLESSKAPET
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60-75 min

FELLE

SAMLINGEN

APET

26 min

Vi ser hverandre og erfarer at i Guds rike hører vi sammen
BASISBLIKK: Her er et godt råd når du skal lede en
samtale: «Lytt til det deltakerne sier, og sørg for at de
lytter til hverandre. Sørg for at alle føler seg akseptert
uansett hva de sier, og at det de sier har betydning.»
(Fra heftet «OM filosofiske samtaler» (Verktøykassa.
no))

Søndagsskolechat med Jonas og Julie

9 min

Søndagsskolechat episode 9 vises fra Youtube, eller lastes ned fra Planleggeren.
Leder: – Velkommen til søndagsskole/barnegruppe! Det er ikke bare Jonas
og Julie som har gledet seg, det har jeg også! Det er viktig å feire at vi kan
være sammen igjen, derfor er det pyntet litt i dag (vis ballonger og flagg), og
vi skal ha litt godt å spise litt senere i samlingen.
Leder kan her si litt om ev. smittevernhensyn som må tas videre på samlingen,
minne om avstand osv..

Åpningssang: Så brrra!

For å finne riktig episode på
YouTube: Søk på «Søndagsskolechat
med Jonas og Julie 9»

4 min

Sangen finnes på CD-en Sprell levende 3, og på Spotify. Sangen finnes også i
ulike versjoner i Planleggeren (abonnenter).

Lystenning og bønn

2 min

Leder: – Gud er én (hold hendene slik at de omslutter alle tre lysene samlet) og
på samme tid tre (pek på ett og ett lys). Nå skal vi tenne lysene som minner
oss om det.
La ett og ett (større) barn tenne hvert av de tre lysene. Lederen fremsier
bekjennelsen (alle gjentar etter hver setning):
Første lys: – Vi tror på Gud vår Far, som har skapt oss.
Andre lys: – Vi tror på Jesus, Guds Sønn, som har frelst oss.
Tredje lys: – Vi tror på Den hellige ånd, som gir oss kraft.
Til slutt ber lederen (alle gjentar etter hver setning):
– Kjære Gud. (...)
– Takk for at vi kan være sammen på søndagsskolen/barnegruppen i dag. (...)
– Takk for at du møter oss i bibelfortellingene. (...)
– Hjelp oss å bli bedre kjent med deg. (...)
– Amen. (...)
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FELLESS

SPRELL 4 min
Det er fint å ha et sprell tidlig i samlingen. Spesielt hvis barna ikke har sett
hverandre på en lang stund. Her er to forslag:
Stoppdans til sangen Så brrra!
Barna danser/beveger seg til musikken. Når musikken stoppes underveis, må
alle stå helt stille. De som likevel beveger seg når musikken stopper, er ute av
leken.
Eller
Ballongen i lufta
Hvert barn får en oppblåst ballong. Mens musikken spiller er det om å gjøre
å holde ballongen i lufta ved stadig å slå den opp i lufta. Det er ikke lov å
holde tak i ballongen.

Bitetid med samtale

5 min

Etter å ha lekt litt, er det fint å ta bitetid nå, selvom vi vanligvis har det
senere i samlingen. Understrek overfor barna, at det er viktig å feire at vi er
sammen igjen.
Del ut en båtis til hver. (Ha alternativer klar ved allergier.)
Mens dere spiser is kan dere ha en liten samtale om hvordan barna har hatt
det i sommer, og om hvordan barna opplever/opplevde tiden med mange
koronarestriksjoner.
Avslutt samtalen med å vise til Gulliver i søndagsskolechatten. Han var jo på
en båt. Og nå sitter vi og spiser båtis. Vet noen av barna om en fortelling fra
Bibelen som handler om en båt?

Skattkista: Noahs ark

2 min

Skattkista kan i dag brukes som supplement eller i stedet for søndagsskolechatten med Jonas og Julie.
La ett eller flere barn åpne skattkista og holde fram hva som er i kista i dag.
La dem fortelle hva de har funnet.

?

Paraply: – Det kan se ut som det kommer til å regne endel i dagens bibelfortelling.
Små lekedyr: – Se her, mange forskjellige dyr! Nesten som en dyrehage.
En olivenkvist: – Vet dere hva dette er? Det er kvist fra noe som kalles oliventre – det er sånn man kan lage olivenolje av. Lurer på hvorfor det ligger
oppi her? Spennende!
Hvis barna har forslag til hva fortellingen kan handle om, er det flott, men
våg å la spørsmålene stå åpne til selve formidlingen av fortellingen.
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L

FORTELLINGEN

5-20 min

Vi opplever og lærer fortellingen med mange intelligenser
og med hele oss
BASISBLIKK: Fortellingen om Noah er en del av
det som kalles urhistorien. Ifølge Bibelen var Noah i
niende slektsledd etter Adam, og siden menneskene
nådde veldig høy alder, var det relativt kort tid siden
Adam døde. «Urhistorien» er lenge før fedrehistorien
som starter med Abraham, ca år 1800 f.Kr.

Formidling med greiner og strips

LI

NGEN

ALTERNATIVER:

Det er tre forslag til formidling av bibelfortellingen.Velg den som passer
best i din gruppe:
 Formidling med
greiner og strips
 Formidling med
flanellograf
 Formidling med
tegneseriebilder

20 min

I denne formidlingen lager dere en båt. Dette kan gjøres både stort og
smått, enkelt eller mer omfattende, ute eller inne. Båten lages ved at greiner
festes sammen med strips. Enklest sett trenger dere tre greiner, to lange og
en kortere, som settes sammen som en trekant. Det blir konturen av en
båt. Det kan være lurt å sette sammen et par grunngreiner før man starter.
Gjør gjerne mer ut av det ved å feste kortere kvister og greiner som gulv i
båten.
Når båten er ferdig bygget, stiller barna seg opp to og to. Da leker de at de er
dyrene som gikk om bord.
Man kan også gjøre dette i grupper eller individuelt og lage flere små båter. Lager dere en eller flere små båter, så går det an å bruke lekedyr til å fylle arken.

Du trenger
– Strips. Disse kjøpes på
Biltema, Clas Ohlson eller
lignende.
– Greiner og kvister.
– Vedlegg side 20 og 21.
– Klipp ut, rull de sammen, sett nummer på de
og legg de i kvisthaugen.
– Ev. noe å kutte kvister
med.
Til Vedlegg
lederen

Høstpakken 2018

Kopieringsoriginal
«Noahs ark»
Til Formidling med
greiner og strips
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Fortellingen
Leder: – I dag skal vi høre en fortelling som står ganske tidlig i Bibelen. Det
er en fortelling som er litt merkelig. Det er ikke alt vi skjønner i den. Sånn
er det av og til med det som står i Bibelen. Men vi forstår noe og kan lære
noe likevel. Historien er om en mann som het Noah. Han hadde kone og
3 sønner og flere andre i familien sin. Noah trodde på Gud og nå snakket
Gud til Noah. Han sa at Noah skulle bygge en båt. Ark kaltes den båten,
det høres ut som et papirark, men det var en stor båt, laget av tre. Nå skal
vi lage en båt av tre vi også. Vi skal bygge en stund, men i blant skal vi ta
pauser. Det tok nok Noah også, fordi det var litt av en jobb å bygge en stor
båt. Ser dere at det er noen papirruller blant materialene våre (viser fram en
papirrull)? Når jeg tar opp en sånn rull så må dere ta pause fra jobbingen, for
da skal jeg fortelle noen nytt fra historien. Nå begynner vi å bygge. (Leder
forklarer hvordan dette skal gjøres. Det bygges en stund. Så tar leder opp papirrull nr 1 og ruller den ut).
– Nå skal vi se hva det står her. Båten skulle ha flere rom. Såpass ja! Nå bygger vi videre (det bygges videre helt til leder tar fram papirrull nr 2 og ruller den
ut).

Båten skulle ha flere rom.
Båten skulle
ha fleire rom.

Noahs ark 2

BOKMÅL

NYNORSK

Båten skulle ha flere etasjer.
Båten skulle
ha fleire etasjar.

245
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FORTEL

– Skal vi se. Båten skulle ha flere etasjer. Oj, skikkelig stor rett og slett. Vi får
nok ikke til like stor vi, men vi bygger litt til. (Det bygges videre helt til leder
tar fram papirrull nr 3 og ruller den ut.)
– Båten var over 150 meter lang. 150 meter, det er langt det. Lenger en hele
huset her. Nå er vi snart ferdige. Vi jobber litt til (det bygges videre, så stopper
lederen arbeidet).
– Sånn, nå er vi klare, skal vi se hvor mange vi får plass til? Still dere på rekke
to og to. Noah fikk nemlig beskjed om å ta med slekten sin i båten og to av
mange slags dyr. Nå kan dere finne ut hva slags dyr dere vil være, og så skal
jeg rope dere inn i båten. Skal vi se hvilke dyr har vi her? (Barna er ulike dyr
og går inn i båten, så mange som dere har plass til.)
– Sånn, nå er vi på plass. Det er ganske fullt her, det var det nok i båten til
Noah også. Alle de folka og dyrene, og mat og utstyr. Men se det ligger to
papirruller igjen. De må vi se på (leder tar fram papirrull nr 4 og ruller den
ut).
– Se, her regner det. Og det gjorde det i fortellingen også. I 40 dager regnet
det og det kom en stor flom. Gud hadde fortalt Noah at dette skulle skje,
og det var derfor Noah skulle bygge båt. Den skulle være en redningsbåt. Til
slutt stoppet det å regne, og når det var trygt kunne Noah, familien hans og
alle dyrene trygt gå ut av båten. Det kan dere gjøre også. (Barna går ut av
båten og setter seg på gulvet eller på stoler. Leder tar fram den siste papirrullen og
ruller den ut.)
– Se, en regnbue. Har dere sett en sånn på himmelen? Det er Gud som har
laget regnbuen. Han lagde den til Noa og til alle andre mennesker. Gud
laget regnbuen for at menneskene kunne vite at Gud vil passe på jorden og
menneskene og dyrene som bor der. Han vil frelse oss og være sammen med
oss. Og han har gitt oss regnbuen for at vi alltid skal huske at han er med
oss.
Dette var fortellingen om Noa som bygde en stor båt. En redningsbåt.
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FORTE

5 min

Om du har med en SLUSH-er, kan SLUSH-eren sette på figurene samtidig
som du forteller historien. Lær innholdet og fortell gjerne med egne ord.
Da kan du hele tiden ha øyekontakt med barna, samtidig som du setter opp
figurene. Det er lurt å ordne figurene på forhånd og legge dem i den rekkefølgen du trenger dem (for eksempel på en hylle eller stol under tavla).
Øv deg på å sette opp figurene mens du forteller for deg selv. NB! Se bildene
under som veiledning ved plassering av figurer.

Oversikt over figurer fra Betty Lukens flanellograf

LI

L

Formidling med flanellograf

NGEN

Du trenger
– Flanellograf med figurer.
Se manus

Scene 1: Noah bygger arken
Bakgrunn: HIMMEL OG HAV med overlegg ÅSSIDE og S4 ÅS.
Figurer: Noah (15), Noahs kone (94), Noahs sønner (79, 90, 92), svigerdøtrene (102, 106, 106A), arken (225), dyr (123, 125, 127, 133, 135, 136,
137, 153, 158, 159), fugler (143, 148, 150).
Scene 2: Vannet dekker jorden
Bakgrunn: HIMMEL OG HAV.
Figurer: Arken (225), mørke skyer (172), bølger (182), lyn (184).
Scene 3: Etter flommen
Bakgrunn: Samme som scene 1.
Figurer: Samme som scene 1. I tillegg: Alteret (211) og regnbuen (183).

Fortellingen
Scene 1: Noah bygger arken
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Fortellingen
(Sett opp bilder av Noah og familien. Pek på
Noah.) Det skulle komme en stor vannflom
over jorden. Gud sa til Noah: «Du skal lage deg
en ark, en stor båt av tre, med plass til familien
din og mange dyr.» Gud fortalte hvor stor båten
skulle være: 150 meter lang og 25 meter bred
og 15 meter høy!
Gud ville redde Noah fra den store flommen,
for Noah var en god mann. Noah gjorde akkurat som Gud hadde sagt. Han satte i gang med
båtbyggingen, enda det ikke var noe hav i nærheten. Noah fikk nok hjelp av de tre sønnene
sine: Sem, Kam og Jafet (pek på sønnene). De
arbeidet og arbeidet. Endelig var arken ferdig!
(Sett opp arken.)

Figur nr.
Noah (15)
Noahs kone (94)
Noahs sønner (79, 90,
92)
Svigerdøtrene (102, 106,
106A)
Arken (225)

Gud sa at Noah skulle ta med seg ett par av
alle slags dyr på jorden. Alle dyra kom til
Noah helt av seg selv, og gikk inn i arken. (Sett
opp den åpne porten på arken, og alle dyrene og
fuglene. Få ev. noen av barna til å hjelpe med
dette.) Også Noah og kona hans og sønnene og
konene deres gikk inn i den store båten. (Ta
bort alle dyr og mennesker og porten på arken.)
Nå hadde Noah gjort som Gud sa. Han, hans
familie, og alle dyrene var inne i arken (pek på
arken), og porten ble lukket. Så kom regnet!
(Ta bort arken, overlegg ÅSSIDE og S4 ÅS.)

Port på arken (del av
225)
Dyr (123, 125, 127,
133, 135, 136, 137,
153, 158, 159)
Fugler (143, 148, 150)
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L
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Scene 2: Vannet dekker jorden

Fortellingen
(Sett opp arken, mørke skyer, bølger og lyn.) Vannet ﬂommet over jorden i 40 dager. Inni arken
hørte Noah regnet som trommet mot taket.
Han kjente at båten løsnet fra jorden og ﬂøt
opp, – og den gynget sakte omkring på havet
som dekket landet. Men arken holdt i uværet,
og familien og alle dyra om bord ble reddet! (Ta
bort mørke skyer, bølger og lyn.)
Da regnet endelig stoppet åpnet Noah et vindu
i arken og så at det var vann overalt, ikke land
noen steder. Ingen kunne komme ut av arken
enda. Noah ventet mange dager. Etter 150 dager
begynte vannet å minke. En dag sendte Noah
ut en due. (Sett opp duen.) Da duen kom tilbake
med et friskt oljeblad i nebbet, smilte Noah. For
da visste han at vannet hadde sunket såpass mye,
at plantene på jorden var kommet til syne. Han
ventet en uke til. Da han sendte duen ut på nytt,
kom den ikke tilbake. Da visste Noah at jorden
hadde tørket enda mer opp, og at det snart var
trygt å gå ut av arken. (Ta bort alle figurene og
gjør bakgrunn klar for scene 3.)

NGEN

Figur nr.
Arken (225)
Mørke skyer (172)
Bølger (182)
Lyn (184)
Due (148)
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FORTEL

Scene 3: Etter ﬂommen

Fortellingen
(Sett opp arken.) Da jorden var tørket opp
sa Gud til Noah: «Gå ut av arken, du og
din kone og dine sønner og dine svigerdøtre
sammen med deg! Alle dyrene som er hos
deg, alt levende, både fugler og fe og alt kryp
som det kryr av på jorden, skal du ta med
deg. De skal myldre på jorden og være fruktbare og bli mange.»
Og Noah gjorde som Gud sa, og åpnet porten. Endelig kunne familien og dyra i arken
komme ut, og dyra lekte seg på den tørre
jorden. (Sett opp Noah og familien. Vis dyrene
en og en uten å sette de opp, sett ev. enkelte av
dyrene opp og la de være oppe fortellingen ut.)
Noah bygde et alter og takket Gud. (Sett opp
alter.)
Gud sa: «Jeg skal aldri mer la en slik ﬂom
komme over jorda slik at verden blir borte. Se
regnbuen som jeg har satt på himmelen! (Sett
opp regnbuen.) Den skal være et tegn på løftet
jeg har gitt!»
Og Noah ﬁkk leve i mange nye år, og familien hans ble meget stor.
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Figur nr.
Arken (225)
Noah (15)
Noahs kone (94)
Noahs sønner (79, 90, 92)
Svigerdøtre (102, 106,
106A)
Ev. noen av dyrene og fuglene (123, 125, 127, 133,
135, 136, 137, 153, 158,
159, 143, 148, 150)
Alteret (211)
Regnbuen (183)

Noahs ark

1. Mosebok 6,9-22; 7,17; 8,6-19; 9,8-17

LI

L

5 min
Om du har med en slusher/medleder, kan denne styre bildene og du fortelle
historien.

FORTE

Formidling med tegneseriebilder

NGEN

Denne formidlingen krever at dere har lerret og prosjektor eller ev. en stor
skjerm som dere kan koble til PC/Mac. Bildene ligger lastes ned i en powerpoint, med manus i kommentarfeltet. Husk å lese manuset med liv i stemmen og bruk litt tid på hvert bilde.
Bilde 1: Noah var en rettferdig mann. Han levde
sammen med Gud. En dag sa Gud til Noah: Det
kommer en stor flom!

Bilde 2: Bygg en ark til deg og familien din. Ta
også med deg en hann og en hunn av alle dyr og
fugler.

Bilde 3: Noah gjorde som Gud hadde sagt, og
bygget arken.

Bilde 4: Gud ba Noah samle et stort matlager til
folkene og dyrene i arken. Noah og familien hans
gjorde som Gud sa.

Bilde 5: Så kom flommen. I førti dager og førti
netter fosset regnet ned.

Bilde 6: Vannet steg over alle fjell. I hundre og
femti dager var hele jorden under vann.
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FORTEL

Bilde 7: Så sank vannet og arken ble stående oppe
i fjellene. Noah sendte ut en due. Etter en tid kom
duen tilbake. Den hadde noe i nebbet sitt. Se, et
friskt olivenblad, sa Noah. Da har vannet trukket
seg tilbake fra jorden!

Bilde 8: Endelig kunne alle menneskene og dyrene
i arken komme ut.

Bilde 9: Noah bygde et alter. Han ville takke Gud
for at han hadde reddet dem. Gud sa til Noah:
Regnbuen er tegnet på løftet mitt. Jeg vil passe på
jorden og menneskene og dyrene som bor der. Bli
mange og fyll jorden på nytt!
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UN

D

RI

UNDRINGEN

15 min

NGEN

Vi undrer oss over fortellingen og er åpne for hva Gud vil
vise oss
BASISBLIKK: Det er en sterk beskrivelse av jorda
som gis i 6,11. Den var «full av vold». Dette kan
også oversettes med «full av lovløshet». Jorda var
svært annerledes enn Gud ønsket da han skapte
den. Lovløsheten betegner det motsatte av Guds
vilje. Matteus beskriver også en lignende tilstand: «Fordi lovløsheten tar
overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste» (Matteus 24,12). Det
var lovløse som drepte Jesus (Apostlenes gjerninger 2,23), og den endelige
motstanderen Jesus skal overvinne bærer også navnet den lovløse (2. Tessaloniker 2,7–12).

Uteopplegg med undring

15 min

Gjennomføring
Gå ut til det området som er utsett på forhånd. Barna er Noah og familien
eller forskjellige slags dyr.
Så skal arken bygges. Gruppelederen fester enden av lina i et tre eller en
pinne som han har bestemt på forhånd. Så ruller han ut lina langs merker
han har satt der, som tilsammen danner en båtform, og barna følger etter.
Når dere er tilbake ved utgangspunktet, festes lina der. Arken er ferdig, og
alle sammen går inn. Finn sted for kjøkkenet, rom for Noah og familien, for
løvene, for sauene osv. Alle setter seg ned i arken.

Du trenger
– En lang line / et tau

Spørsmål til felles undring over bibelfortellingen
Leder: – Tenk dere at det er bare vann utenfor arken. Hvordan ville dere likt
å være her et helt år? (La barna svare.)
Heldigvis skal vi ikke være i arken så lenge. Men før vi kan komme ut, skal
vi snakke litt sammen.
• Hvordan gikk det med arken etter at det sluttet å regne?
• Hvordan tror du det var for menneskene og dyra å få komme ut av arken?
• Hva var det Gud lovte Noah?
• Hvorfor satte Gud regnbuen på himmelen?
• Hvordan kan vi vite at det aldri mer skal komme en slik stor flom?
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N

UNDRI

Felles undring over korona-tiden
Leder: – Hvordan kan fortellingen om Noah minne om korona-tiden?
Momenter til undringen
– Vi har ikke vært lenge på en båt, men mange har vært isolert, og ikke kunnet gå på skole/søndagsskole/jobb.
– Det er godt å komme tilbake til hverdagen (vær oppmerksom på at det
kanskje ikke er alle som er enig i det). Det var helt sikkert var godt for Noah
og familien da de endelig kunne gå ut båten.
Spør: – Hvordan har det vært for deg i de ukene og månedene hvor barnehager og skoler var stengt pga koronavirus?
Samtal gjerne litt om hva barna tenkte og følte når de fikk høre om korona.
Ble de redde? Ble noen i familien syke? Har noen de kjenner dødd?
Har noe vært fint i denne tiden? Bedre enn hva det er til vanlig?
Gud ga et fint løfte, som vi kan tenke på hver gang vi ser regnbuen: Jorden
skal aldri mer dekkes av en slik stor vannflom. Regnbuen kan også minne
oss om at alt til slutt skal bli bra.
Avslutning undring
Leder: – Nå har arken landet på fjellet Ararat.
– Husker dere hva Noah da gjorde? (Bygget et alter.)
– Vi skal ut og hjelpe Noah med å bygge alter. Det skal være der! (Pek ut et
egnet sted. Samtal ev. om hva et alter er for noe.)
Alle må finne én ting, stein eller mose eller trepinner eller noe annet som
finns i nærheten. Legg alt sammen i en haug.
Fortell at vi skal tilbake til dette stedet på slutten av samlingen.
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OPP

OPPDRAGET

DR

10 min

ALTERNATIVER:

Vi lar fortellingen komme ut i hode, hjerte, hender og føtter
BASISBLIKK: Er Gud en vi skal først og fremst
frykte, eller en som gir absolutt trygghet og fred?
Eller er han mer som en venn? Hva har formet ditt
bilde av Gud? Hvilke mennesker og hvilke hendelser har vært viktig for troen din? Hvordan har ditt
bilde av Gud forandret seg gjennom livet ditt? Snakk
gjerne sammen om disse spørsmålene i ledergruppa!

Oppdrag: Regnbuefargebingo

AGET

Det er tre forslag til oppdrag.Velg det eller de som
passer best i gruppen din.
 Regnbuefargebingo
 Gjettekonkurranse
 Lag en regnbue

10 min

Forberedelser
Leder har på forhånd klargjort en tallerken til hvert barn. Hver tallerken
har områder fargelagt med hver av de syv farger fra regnbuen. Ev. lages
det bare en prikk med hver farge, det er fort gjort.
Gjennomføring
Spør barna om de husker alle regnbuens farger (rød, oransje, gul, grønn, blå,
indigo, fiolett). Kanskje barna før har hørt om huskeordet som kan lages av
alle forbokstavene til fargene: ROGGBIF. Pugg ev. litt på det sammen.
Klarer vi å finne noen ting som har alle disse fine fargene?
Hvert barn får en tallerken med de syv fargene på. Barna sendes ut for å
finne syv ting som matcher fargene på tallerkenen. Tingene må være så små
at de kan ligge på tallerkenen. Sett av en begrenset tid, og ha gjerne nedtelling på innsamlingen.

Du trenger
– Små papptallerker
– Fargeblyanter eller tusjer (regnbuens 7 farger)

Tips: Regnbuefargebingo
kan også gjennomføres i
små grupper, hvor hver
gruppe klargjør sin egen
tallerken med fargeprikker. Men vær oppmerksom på gjeldende smittevernregler.

Oppdraget kan gjøres både ute og inne.

Ta med hjem
La barna få tallerkenene med hjem. Da kan det spilles regnbuefargebingo
hjemme også!
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OPPDR

Oppdrag: Gjettekonkurranse

10 min

Dette er en gjettekonkurranse med alternativer - og god trim!
For hvert svar: De som tror svar 1 er riktig, setter seg på huk. De som tror
svar 2 er riktig, rekker opp begge armene.
Applaus etter hvert spørsmål til dem som gjettet riktig. Alle setter seg på
plass igjen.
1. Hvor lang tid tror dere Noah var om bord i arken?
1) ca. to måneder? 2) ca. et år?
(Fasit: 2)
2. Hvor gammel var Noah da vannflommen kom?
1) 60 år? 2) 600 år
(Fasit: 2)
3. Hva slags fugl var det Noah først sendte ut av arken?
1) en ørn 2) en ravn
(Fasit: 2)
4. Hva het den yngste sønnen til Noah?
1) Jafet 2) Sem
(Fasit: 1)
5. Hvor mange meter lang skulle arken være?
1) ca. 150 2) ca. 300
(Fasit: 1)
6. Hvilken farge er ytterst i regnbuen?
1) grønn 2) rød
(Fasit: 2)
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Oppdrag: Lag en regnbue!

DR

10 min

Forberedelser
– Del opp silkepapiret i biter på ca. 10 x 10 cm.
– Lag et omriss av regnbuen på kartongen i A3-størrelse (eller større) med
plass til ulike farger. De forskjellige fargebuene kan du f.eks. få fram slik:
Fest kartongen til bordet eller gulvet.
Lag deg en ”passer” av en blyant festet i den ene enden av en hyssing.
Fest den andre enden av hyssingen til bordet/gulvet med en tegnestift utenfor
kartongen, slik at buen blir passelig vid. Lag 8 buer i alt (til 7 farger). Rull
hyssingen et par ganger rundt blyanten for hver farge, slik at det blir avstand
mellom fargene.

AGET

Du trenger
– Silkepapir i alle regnbuens farger: Rødt, oransje,
gult, grønt, blått, indigo og
fiolett.
– En kartong i A3-størrelse (gjerne blå) som
bakgrunn for regnbuen.
– Lim
– Utendørs: Et hagebord
eller et annet fast underlag.

Krøll sammen noen få silkepapirbiter i hver farge og lim dem fast i riktig bue.
(Rødt skal være ytterst og fiolett innerst.)

18

Noahs ark

EL

SEN

1. Mosebok 6,9-22; 7,17; 8,6-19; 9,8-17

VELSI GN

VELSIGNELSEN

4 min

Vi ber om at Gud må fortsette å velsigne oss og hver eneste
dag av livene våre
BASISBLIKK: Guds kjærlighet hindrer ikke Gud i
å handle i sinne. I Det gamle testamente synes det
snarere som om at kjærlighet og sinne er følelser som
er sterkt forbundet med hverandre hos Gud. Kanskje
har du kjent på det hvis du har flere barn: Dersom
ett barn gjør stor urett mot et annet, kan vi kjenne på
sterk kjærlighet på vegne av den som lider, og overraskende sinne mot den
som gjør urett. Kjærligheten driver Gud til handling. Samtidig er Guds
aller største kjærlighetshandling at han gir seg selv til verden for å gi også
den som gjør urett, mulighet til å forvandles og bli satt fri.

Dyrelek
Trenger dere et ekstra
Sprell på slutten av samlingen? Da kanskje denne
leken passer:
Alle får å vite ett dyr de
skal være (uten at de andre kan høre det): «Du er
en hund», «Du er en sau»,
«Du er en hane» etc.,
for eksempel 3 eller 4 i
hver dyrefamilie. Så skal
alle, i løpet av ett eller to
minutter, finne sin «familie» ved å lage sin dyrelyd
og ev en bevegelse med
kroppen som sier noe om
hvilken familie han/hun
tilhører. Som et ekstra
humorelement kan en av
lederne få beskjed om å
være for eksempel dinosaur.

Avslutning med bønn

1 min

Samle dere omkring Noahs alter som dere lagde tidligere i samlingen og
avslutt samlingen der.
Sørg for at alle får med seg hjem det de ev. har laget i Oppdraget
Lederen ber (alle gjentar):
– Kjære Gud. (...)
– Takk fordi du passet på Noah og familien hans, og alle dyrene i arken. (...)
– Takk fordi du også er med oss hver eneste dag. (...)
– Hjelp oss å bli bedre kjent med deg. (...)
– Amen. (...)

Velsignelsen

3 min

Enten
Syng sangen Må Gud velsigne deg.
Sangen finnes på CD-en Sprell levende 3, og på Spotify. Sangen finnes også i
ulike versjoner i Planleggeren (abonnenter).
Syng sangen sammen og bruk gjerne bevegelsene til sangen, hvis dere er
kjent med de.
Eller
Hold hverandre i hendene og si velsignelsen sammen:
(Hvis ikke det er tillatt å holde hverandre i hendene av hensyn til smittevern,
stå i sirkel med litt avstand i stedet.)
– Velsign oss Gud Fader.
– Velsign oss Guds Sønn.
– Velsign oss Gud, du Hellige ånd.
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Kopieringsoriginal
«Noahs ark»
Til Formidling med

greiner og strips

Noahs ark 1

BOKMÅL

			

NYNORSK

Båten skulle ha flere rom.
Båten skulle
ha fleire rom.

Noahs ark 2

BOKMÅL

			

NYNORSK

Båten skulle ha flere etasjer.
Båten skulle
ha fleire etasjar.
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Kopieringsoriginal
«Noahs ark»
Til Formidling med

greiner og strips

Noahs ark 3

BOKMÅL

Båten skulle være over 150 meter lang.

		

Båten skulle vere
over 150 meter
		lang.

NYNORSK

Noahs ark 4
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Til lederen

SPRELL LEVENDE-SAMLINGEN
Her en en liten introduksjon for dere som ikke kjenner til Sprell Levende fra
før. Sprell Levende-samlingen er bygd opp av fem ulike deler. Alle delene er
viktige for at barna skal oppleve god læring og ha det godt på søndagsskolen.
Når du planlegger samlingen, vil ikoner og fargebruk hjelpe deg til å kjenne
igjen de ulike delene.

Fellesskapet
– vi ser hverandre og erfarer at i Guds rike hører vi sammen
Målsettinger med samlingens første del er:
• at hvert barn skal oppleve seg velkomment, sett og verdifullt
• å styrke fellesskapsfølelsen i søndagsskolen – mellom små og store søsken
i Guds rike
• å være sammen med Gud og tilbe ham
• å åpne oss mot et verdensvidt fellesskap, og skape misjonsengasjement
Aktiviteter som kan tilhøre denne delen er:
• åpningssang
• lystenning og bønn
• skattkista
• gave/misjonsprosjekt
• supersetningen – øvelse eller sang

Fortellingen
– vi opplever og lærer fortellingen med mange intelligenser
og med hele oss
Målsettinger med fortellingsdelen:
• å formidle bibelfortellingen på en måte som er mest mulig tro mot bibelteksten
• å formidle fortellingen så den blir levende for barna i all deres forskjellighet
Det vil for hver fortelling være ulike alternative formidlingsformer. Det vil
være merket hvilken aldersgruppe de ulike formene passer best til. Blant
formidlingsformer dere vil finne i Sprell Levende er:
• animasjon
• drama
• dukketeater
• flanellograf
• hørespill
• lekefortelling
• tablåer
• tale-male-ark
• tegneseriebilder
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Undringen
– vi undrer oss over fortellingen og er åpne for hva Gud vil
vise oss
Barn lærer gjennom å være sammen med Gud. En stor utfordring for oss
som ledere, er å la være å si noe umiddelbart om hva fortellingen «betyr». I
stedet bør vi slippe noe av denne kontrollen og la barnet undre seg over teksten. I Undringen kan Gud vise barnet noe som er viktig i barnets liv. Som
ledere vil vi ofte overraskes over nye, verdifulle perspektiver barna har fått.
De ulike elementene vil hjelpe dere til å finne ro, holde fokus, gi rom for
spørsmål og samtale, og finne «skatter» sammen med barna.
Viktige elementer er:
• En fast sang og leteverset, som gjøre alle klare for det som skal skje.
• Dagens spørsmål, et konkret spørsmål som barna skal lete etter svaret på
i Undringen. Svaret er en skatt vi kan ta vare på i hjertene våre.
• Selve undringen, som kan ha ulik karakter fra samling til samling.
• Bitetiden, som gir god anledning til å «tygge på» Dagens spørsmål og ha
en samtale.
Målsetting for Undringen er:
• å gi rom for at barnet kan møte og forstå teksten ut fra sitt eget liv og
perspektiv
• å legge til rette for at barna får troserfaringer som styrker deres relasjon
til Gud
• å ta barna på alvor som undrende, nysgjerrige, kroppslige og mangfoldige i deres gudsrelasjon

Oppdraget
– vi lar fortellingen komme ut i hode, hjerte, hender og føtter
Målsetting for Oppdraget er:
• å aktualisere bibelfortellingen i barnas hverdag
• å sette i gang aktiviteter som knytter søndagsskole og hjem tettere
sammen og som gir hjelpemidler til å snakke om og praktisere tro hjemme

Velsignelsen
– vi ber om at Gud må fortsette å velsigne oss og hver eneste dag av livene våre
Målsetting med denne siste delen er å gi barna Guds velsignelse med på
veien og gi dem nødvendig informasjon. Delen kan inneholde:
• SPRELL (lek)
• Bitetid
• Viktige beskjeder/framtidsinfo
• Avslutningssang/velsignelsessang
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