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Fiber
–Sunn  mat  og  f

ellesskap
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Mål: FIBER handler om viktig
e ting i livet 

som kristen:
• sunn vekst med riktig næri

ng

• sunt fellesskap med Jesus 
og med hverandre

FIBER  er  sunn  mat.
En nyfødt baby trenger bare melk. Etter hvert tåler kroppen fast føde, tennene 
får noe å tygge på, og maten og kroppen får energi og fungerer godt.
Slik er det med troen også. Den vokser gradvis når du blir mer kjent med Jesus, 
slik du kan lese om ham i Bibelen.

FIBER  er  fellesskap.
På forsiden av heftet ser du at logoen er laget av solid tau som er tvunnet sam-
men av fibre som er tynne og svake. Jesus ber oss holde sammen og huske på 
ham. Da blir vi sterke.

Den lille 

teipbiten 
i 

taukveilen
 

- hvilken 

funksjon t
ror 

du den har
?

Hvordan fungerer denne krop-
pen? Hvorfor blir det så galt? 
Hvilken del av ”kroppen” er du?

Les 1 Kor 12,17
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Aktiviteter
Aktivitet  A:  Den  lille  m

annen  spiser  fiber

Aktivitet  B:  Fest  med  fi
bervri

Aktivitet  C:  Tove  sitteu
nderlag

Min  oppgave:

Vi avtaler å gå i kirken/
forsamlingen på søndag, vi sitter sammen og går sammen til nattverd. Ta med Fiber-
heftet og notér fra guds-

tjenesten.

Ikke alene, 
men likevel 

ensom
Du kan 
være 

deltaker 
i gruppa uten å føle deg som en del av 

fellesskapet. 
Hvorfor blir det sånn? Hvordan føles 

det? Hva 
kan vi gjøre 
for at alle 

skal bli med 
i et VI?

Toving er verdens 
eldste tekstile 
teknikk. 
o I tovingsprosessen blir de 
 tynne, skjøre ullfibrene 
 filtret sammen 
 til et stoff det er nesten 
 umulig å rive i stykker. 
o Vikingene tovet kofter og 
 kapper
o vern mot sverd
o vanntette
o holdt på varmen selv om de 
 ble våte

Går det an å være kristen helt alene?
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Bibelarbeid
1. Joh 15,1-5   Høre sammen med Jesus 
2. 1 Kor 12,12-22   Vi trenger hverandre
3. Ef 4,15-16   Bygge hverandre opp i kjærlighet
4. Apg 2,42-47   Sammen hele tiden
5. Joh 6,33-35   Jesus er livets brød
6. Matt 26,26-30  Nattverden – livets viktigste måltid

      knagger
• Alle disse tekstene handler om FIBER i en eller annen 
 sammenheng. Finn linken. 
• De fire første tekstene: Hva forteller bibelteksten om det kristne 
 fellesskapet?
• Hva lærer Jesus meg om vårt fellesskap?
• De to siste tekstene: Hva forteller bibelteksten om ”mat” å vokse 
 på? Hva skal vi spise og hvorfor?

Oppsummering:  

Dette vil jeg huske:

Dette vil jeg gjøre:
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