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5. SAMLING: 
«VENNER BLIR UVENNER»
Om vennskap Og tilgivelse 

se

Vi møter barna på møtestedet. Setter oss i ring, så alle ser alle. Fortell dem at 
du er glad for å se dem. La dem fortelle hva den hemmelige vennen har gjort 
for dem siden sist. Hvordan er det å ha en hemmelig venn?

Sang: «Jeg blir så glad når jeg ser deg»

Har noen av barna sett dyrespor noen gang? Hvor? Har noen sett kamelspor 
i nærheten? Hvilke dyr har de sett på ordentlig (ikke på TV)? Noen som har 
et kjæledyr? Gud har skapt alle dyra og vil at vi skal være venner med dem 
og med hverandre.

gjøre

1. Enkel dramatisering: En av lederne viser fram en kurv med småkaker, og 
sier at hun fant den rett innenfor døra/kirkedøra da hun kom i dag. Hvor kan 
den ha kommet fra? Hvem kan ha satt den der?

En annen leder sier at dette ikke er sant, for de var jo og kjøpte kakene før 
i dag. Den første lederen blir sur. Viktig å overspille slik at barna skjønner at 
dette er lek. Den første lederen setter hendene trassig i siden og sier: «Dette 
var jo vår hemmelighet, og nå har du ødelagt alt sammen! Jeg vil ikke være 
venner med deg mer.» Stiller seg med ryggen mot den andre med hendene 
i kors over brystet. Hele holdningen viser at hun er sur og sint.

Den andre lederen blir lei seg og spør barna hvordan de kan bli venner igjen. 
Etter hvert sier han unnskyld, og lover å holde på hemmelighetene deres.

2. Lek: Som et alternativ kan dere leke klemme-sisten. En har sisten, og skal 
prøve å ta de andre. Når noen blir tatt, må de stoppe opp og stå stille. De 
andre må prøve å fri dem som er tatt. For å fri noen må du gi den som er tatt 
en klem. For å unngå å bli tatt må man enten løpe eller holde rundt hverandre 
to og to. Hvis noen blir stående slik lenge, blir det kjedelig. Da kan dere si at 
det bare er lov å stå slik i 10-15 sekunder. 

Hvis dere vil og rekker det, kan dere jo bruke begge aktivitetene, både dra-
maet og klemme-sisten.
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Høre

Vi går til det hemmelige stedet og leser kapittel 14-16 i «Tre i et tre». Som 
forberedelse se avsnittet «Høre» i innledningen. Hvordan føles det når man 
blir uvenner? Hva kan vi gjøre når vi er blitt uvenner med noen? Når vi blir 
uvenner, er det akkurat som noe går i stykker, akkurat som når en kopp blir 
knust. Av og til er det vanskelig å si unnskyld. For når vi sier unnskyld, må vi 
mene det, og ikke bare si det. Men å si unnskyld er som å reparere det som 
er gått i stykker, som å lime sammen koppen igjen. 

Jesus er alltid vår venn, selv om vi gjør noe galt. Han vil at vi skal bli venner 
igjen når vi er blitt uvenner. Det er ikke alltid at den andre vil bli venner igjen, 
men vi skal i alle fall prøve.

smake

Vi serverer saft og småkakene fra kurven. Småkakene kan kjøpes på et bakeri 
eller lages hjemme. En formkake kan også være et alternativ.
Bordvers: «Å, du som metter liten fugl»

avslutning

Som forberedelse se avsnittene «Avslutning» og «Sanger og bønner» i inn-
ledningen.

Vi står i en ring rundt bordet med hvit duk, lys og åpen bibel.
Sang: «Jeg folder mine hender små»

Barna kan komme med bønneønsker som lederen ber høyt for, eller lederen 
kan bare be en kort bønn selv. Så ber vi stille til Gud. Bare Gud vet hva vi ber 
om, og det er vår fine hemmelighet. Til slutt holder vi hverandre i hendene 
mens vi ber velsignelsen:
«Velsign oss, Gud Fader, velsign oss, Guds Sønn, velsign oss, Guds Hellige Ånd. 
Amen.»

Lekse til neste gang: 
Være hemmelig venn. Si unnskyld til en som vi har gjort noe dumt mot. 
Prøve å bli venner igjen. Gi lappen til mor eller far.

Huskeliste  
- En kurv med småkaker/boller 
- Saft, servietter, pappbeger 
- Hvit duk, lys, fyrstikker, bibel 
- Lage og kopiere opp lekselapper


