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1. Jeg er kjent og elsket av Gud
Lederpermen

Mål: Temaet skal bevisstgjøre deg på dine holdninger til deg selv og de andre, gjøre deg trygg i gruppa og 
trygg på hva Gud tenker om deg.
 

Side 4 
Mer om målsettingen
For mange grupper vil dette være det første temaet de tar fatt på. Deltakerne er kanskje ikke så trygge 
på hverandre enda. Det er viktig å ta små skritt og velge innfallsvinkler som er ufarlige og som kan skape 
trygghet. 
Forsidebildet til dette kapitlet kan være et godt sted å begynne. Hva skjer på bildet? Er det noe i bildet du 
kjenner deg igjen i? Hvor viktige er disse tingene for deg?
Leken ”Dette er ditt liv” inneholder blant annet spørsmål som handler om aktiviteter i familien. Emnet 
FAMILIE kan framkalle såre følelser dersom familiesituasjonen er ugrei. Vær lydhør for behov for å snakke 
om fenomenet familie, enten på tomannshånd eller i gruppa. 

Hva vil det si å kjenne noen?
Her reflekterer vi litt hver for oss før vi deler tanker om innholdet i ramma. Kanskje noen har flere forslag til 
setninger – noter dem ned her eller på notatsidene.

Snakk om pakkebildet. 
Her er det mulig å kjenne seg igjen. Hva som er viktig og nødvendig å ta med på tur er subjektivt. Vi har ulike 
ting som vi gir første prioritet, og ulik standard på hva som er gøy, når kjøkkenbenken eller rommet er ryddig 
nok, hvor lenge det er ok å vente før vi tar ut søppelposen vi lovte å ta oss av. 
Noen ganger fører ulike prioriteringer til konflikt. Slipp tankene løs rundt bildene og la det bli en artig 
sekvens.
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Side 5 
Den svarte ruten
Hva er en familie? 
Hvor viktig er familien for deg?
Ta gjerne en runde på spørsmålet. Ta det ikke for gitt at alle har det bra hjemme. Emnet FAMILIE kan 
framkalle såre følelser dersom familiesituasjonen er ugrei. Vær lydhør for behov for å snakke om fenomenet 
familie, enten på tomannshånd eller i gruppa. 

Aktivitet I: Dette er mitt liv
Hovedaktiviteten Dette er ditt liv er ment som en ufarlig og morsom oppvarmingsøvelse der deltakerne 
kan bli bedre kjent og våge å dele noe om seg selv med gruppen. Vær åpen for ulike følelser omkring temaet 
familie. I et samfunn med mye familiesplitting er det mange som bor i svært små og sårbare familier. 

Min oppgave: 
Leder: En av deltakerne kan godt forberede seg på å lede denne aktiviteten, forklare (de enkle) reglene og 
avrunde leken etter en på forhånd avtalt tid. 
Observatør: En annen observerer og evaluerer hvordan quizen fungerer. (var alle med, var det god stemning, 
hvor lenge holdt dere på)

Dette er mitt liv
Spill med spørsmål fra hverdagen. 
Format: Mange (36) kort (se kopieringsoriginal) som blandes og legges i en bolle midt på bordet. NB Kortene 
klippes ut på forhånd og limes sammen slik at de får en for- og en bakside
Metode: Trekk og svar. Les gjerne spørsmålet og svaralternativene først. Det er lov å kombinere flere svar. 
Hold på så lenge det er gøy. 
Mål: Ufarlig (håper vi) og uformell lek der formålet er å bli kjent med seg selv og hverandre på en annerledes 
og artig måte, ta ordet i en gruppe, se og bli sett, kjenne seg selv og hverandre.
Til lederen: 
Jeg foreslår denne oppgaven som en bli-kjent-oppgave fordi den er ufarlig, samtidig som den er passe 
utleverende. Både den som snakker og de som lytter, blir bevisstgjort og kan få aha-opplevelser. Tips: Hvis 
gruppa er stor, del opp i mindre grupper, da tar det ikke så lang tid og det kan bli lettere å føle seg trygg.

Etter en runde med denne har sannsynligvis alle hatt ordet flere ganger og følt at de hadde noe å komme med. 
Hvis ikke alle kjenner hverandre godt fra før, kan dette være en god ice-breaker.

Idé til den som selv skal være leder
En slik spørrelek kan du lage og lede selv. Velg temaer, lag spørsmålalternativer og trykk opp kort. 

Historien med båten (hele fortellingen)
Lille Even hadde laget en fin båt i formingstimene. Han hadde tegnet, saget, pusset, snekret og malt og satt 
på seil. Båten var blitt akkurat som han hadde tenkt, og han kjente hver eneste detalj på den. Han var så stolt 
da han skulle sette dem på vannet for første gang!
En dag skjedde noe forferdelig. Han glemte båten igjen på elvebredden, og da han kom tilbake, var den borte.
Han lette, gråt og sørget, han MÅTTE finne den igjen!
Etter mange dager med leting så han båten. Men det var Adrian som lekte med den, og han ga ikke båten fra 
seg.
”Denne er min!” sa Adrian, ”jeg har laget den på skolen.” Det hjalp ikke hva Even tagg og ba, Adrian ville ikke 
slippe den. ”Men du kan få kjøpe den, hvis det er så mye om å gjøre.” 
Så kjøpte Even tilbake det som han hadde laget. 

Bibelen forteller at da jorden var helt ny, menneskene var skapt med fri vilje og alt var bra, skjedde også noe 
som fikk alvorlige følger. Dette kan vi lese om i 1 Mos 3. Gud ”mistet” menneskene som han var så glad i, fordi 
de valgte ham bort. 

Heldigvis fant han oss igjen. Det kan du lese om i disse tekstene:
1 Kor 6,20
2 Mos 19,5
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Første del av historien står i deltakerheftet. Les resten høyt og bruk  den tiden dere trenger for å trekke 
sammenligningen mellom Even og båten/Gud og menneskene. Les syndefallsberetningen (du selv eller en 
annen god leser). Forslag til en aktivitet som belyser dette:
Fyll en skål med smågodt. Midt i skåla ligger en stor konfektbit, innpakket i blankt, farget folie. Send skåla 
rundt, men det er en regel: Du kan ta hvilken bit du vil, men du må ikke røre den store, blanke. 
Gjett hvilken bit de ønsker seg mest. Snakk om følelsene rundt den forbudte biten. Her kan vi kjenne oss igjen 
i Adam og Eva i syndefallsberetningen.  

Hvilken av disse spørsmålene er du mest opptatt av?
•	 Hva tenker jeg om meg selv?
•	 Hva tenker Gud om meg?
•	 Hva tenker de andre om meg?
•	 Hva tenker jeg om de andre?

Dette er spørsmål til egen refleksjon og ikke til deling. Inviter gjerne deltakerne til personlig samtale når de 
trenger det. Dette handler om gudsbildet, selvbildet, om holdninger og forventninger og berører egentlig alle 
temaene i heftet. De fire punktene kan derfor danne en rød tråd gjennom kurset.

Side 6 
Bibelarbeid
Bibeltekstene denne gangen handler om hvordan Gud ser oss og kjenner oss. Dette kan vekke mange ulike 
følelser i oss mens vi leser. Bruk gjerne listen fra forrige side i arbeidet med tekstene sammen med punktene 
i ”Noe å snakke om”.

•	 Trussel. Gud ser meg uansett hvor jeg prøver å gjemme meg. 
•	 Trygghet. Jeg er aldri alene, uansett hva som hender. Ingen kan egentlig skade meg.
•	 Tillit. Gud vet best hva som er bra for meg. Han ville jo at jeg skulle bli MEG, lenge før jeg ble født.
•	 Tilfredshet. Jeg er bra nok for Gud, jeg kan være fornøyd med meg selv. 
•	 Åpenhet. Korriger meg, Gud, hvis du ser at jeg holder på å spore av!
•	 Aksept. Gud skapte meg, han elsker meg og vil alltid ha med meg å gjøre.

Vær åpen for disse følelsene og reaksjonene i samtalen. 

Bakgrunn for tekstvalget.
Vi har valgt to typer tekster. Tre som forteller om Guds ubetingede kjærlighet og omsorg for oss, og møter 
mellom Jesus og tre ulike personer. Vi har tatt med den rike unge mann for å vise at det ikke var viktigst for 
Jesus at han holdt alle budene og var et skikkelig menneske. Peter tar vi med fordi det er lett å kjenne seg 
igjen i den bråkjekke som lover masse og svikter når det gjelder. Og så får han tilgivelse og blir vist tillit – 
denne finner du i Joh 21,15ff om du vil bruke mer tid på Peters historie.
Kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd viser klart hvordan Jesus ser tvers gjennom det ytre. Han tar alle 
parter på alvor, og kvinnen blir utfordret til oppgjør og ny start. Jesus setter ting på plass og gir nye sjanser til 
henne – og til leseren. Budskapet må være at Gud elsker oss – ikke på grunn av, men på tross av – ting vi har 
tenkt, sagt og gjort. Det viktigste for Gud er at vi alltid kommer tilbake til ham.

Gud kjenner deg fordi han skapte deg. Du er verdifull for ham. Bibeltekstene sier noe om det. 
Du får også møte bibelske personer som Jesus møtte. En av dem var sikker på at han var god nok, mens de 
andre to visste at de ikke holdt mål. 
Sett av Gud. Elsket, ikke på grunn av, men selv om. 
Tekster: 

1. Salme 139,1-6  En Gud som vet alt om meg
2. Salme 139,13-18 Allerede før jeg var født, kjente han meg
3. Joh 10,11-15   Jesus kjenner meg igjen blant mange andre
4. Mark 10,17-22   Det er ikke nok å være rik og perfekt
5. Luk 22,33-34 og 54-62  Lett å love, vanskelig å holde
6. Joh 8,1-11   Jesus overrasker alle 
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Noe å snakke om
De tre første tekstene:

•	 Hvordan er Gud/Jesus her? 
•	 Gå inn i teksten og tenk at det er deg det handler om. Hva føler du?
•	 Skriv ned en ting eller et vers i teksten som ble viktig for deg.

De tre siste tekstene:
•	 Beskriv personene, situasjonen og problemet.
•	 Hvordan møter Jesus menneskene du leser om?
•	 Skriv ned en ting eller et vers i teksten som ble viktig for deg.




