Kom og gå
– korset!

FORUTSETNINGER: Opplegget

og aktivitet omkring korset og

kan fungere for mange aldersgrupper,

gudstjenesten.

så lenge språket tilpasses og man
tar hensyn til barnas forventede

METODE: Den voksne leder samtalen

forkunnskaper om gudstjenesten. Den

med utgangspunkt i, og ved å bruke

som leder aktiviteten bør selv være trygg

pilene/korset. Prøv å legge til rette for

på gudstjenestens sentrale oppbygning

at barna får delta aktivt verbalt og bidra

og forstå at enhver gudstjeneste har i

selv med sine fortellinger. Barna er

seg både et kom- og et gå- perspektiv.

også med på å flytte pilene etter hvert
som man beveger seg fremover, fra

Dersom gruppen er stor, og om man

kirkeklokkene som kaller til kirke, og

har godt med ledere, kan det være en

klokkene som sender oss ut i verden.

fordel å dele opp i mindre grupper for
å sikre god deltakelse og involvering.

Hele opplegget har en høy grad av

Man trenger saks, blyant og stiv

involvering, og har i seg elementer av

kartong. Sett av ca. 30 minutter til å

både deling, undring, lek og samtale.

lage kors, snakke om temaet, og øve på
å fremføre det.

Et stort pluss er at «leken» egner seg
godt til bruk i selve gudstjenesten,

MÅL: Å bli kjent med hva en

og dermed kan erfaringen deles med

gudstjeneste er og hva den gjør med

andre.

den enkelte. Å forstå at hver gang en
kommer til gudstjeneste så kommer en

RAMMEFAKTORER: Formidleren

for å få, men også for å gi, og så blir en

må kjenne metodikken godt og klare å

alltid sendt tilbake igjen dit en kom fra

holde god fremdrift. Dersom han/hun

for å leve som kristne i hverdagen.

ikke gjør det, kan en fort miste fokus
fra barna underveis. Ikke la deg friste til

INNHOLD: Klippe og lage til korset

å putte inn for mange elementer, men

i stiv papp. Dette er en fin aktivitet å

legg i stedet inn tid til repetisjon og god

gjøre sammen med barna. Samtale

tid til samtale med barna.
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Kom og gå – korset!
EVALUERING: Måloppnåelse må
være at barna har sett og erfart at
kirkeklokkene sier både KOM og GÅ,
og at de klarer, med egne ord, å si
noe om at det som en får i kirken og i
gudstjenesten skal en ta med seg ut i
hverdagen.
I forhold til misjon, er det et mål at
barna forbinder misjon med GÅ delen,
•

sendelsen, i gudstjenesten. Det synlige

Hvilken lyd er det dere kan høre

korset, som de har vært med på å lage,

søndag morgen som dere ikke hører

og kirkeklokkene, vil være gode knagger

så ofte ellers i uken?

å henge denne kunnskapen på.

Manus:
FREMGANGSMÅTE
•

•

•

«Kirkeklokkene!»

•

Hva er det de sier?

•

«Ding dong!»

•

Ja, – eller kom!

I en liten gruppe kan man sitte på
gulvet og gjennomføre presentasjon

MENS DU SNAKKER FLYTTER DU

i midten så alle ser.

PILENE MED SMÅ BEVEGELSER

I en større forsamling får du hjelp av

I ulike kanter av byen/bygda hører folk

fire personer som holder hver sin pil

klokkene, og når de kommer til kirka,

som flytter seg etter dine instrukser,

kommer de fra nord, fra sør, fra øst og

slik at de ønskede bildene dannes.

fra vest. De kommer fra sentrum, ja fra
alle kanter av byen/bygda.

HVA TRENGER DU?
•

Kjøp en stor plakatkartong i en sterk
farge og klipp ut et stort kors.

•

Klipp så korset opp i fire deler som
vist øverst til høyre.
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Kom og gå – korset!
FORTSETT Å FLYTTE PILENE

•

Klokkene sier kom, men har noen

INNOVER

hørt at det sies «kom» andre ganger

•

i løpet av gudstjenesten?

Kirkeklokkene sier kom, og vi
kommer til kirken.

•

«Ja, – når det er nattverd sier
liturgen; Kom, for alt er gjort ferdig!»

•

Helt riktig! Også da inviteres vi til å
komme! For å få, ta imot tilgivelse,
og være sammen.

•

Men har dere hørt hva klokkene sier
helt mot slutten av gudstjenesten?

•

«De ringer 3x3 – og så er det slutt!»

•

Ja, men sier de kom? Har dere hørt
hva som sies helt til slutt? «Gå i fred.
Tjen Herren med glede.»

SNU PILENE SÅ KORSET
ÅPNER SEG
•
•

•

Vi kommer til kirken og der møter vi

Gå sier presten/liturgen, og gå sier

hverandre. Vi kommer sammen.

klokkene. Vi skal ikke bli værende i

Noe av det første som sies er Nåde

kirken, men gå ut i hverdagen og ut i

være med dere, og fred fra Gud, vår

livet, og vi skal ta Jesus og troen med

Far og Herren Jesus Kristus.

oss. For å dele og tjene.

Reflekter over hva det vil si at vi får
nåde og fred.

FØR KORSET HELT SAMMEN OG LA
DET LIGGE SLIK EN STUND
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Kom og gå – korset!
FLYTT PILENE TILBAKE DER DE
VAR DA DU STARTET
Slik sendes vi alle for å fortelle om Jesus,
om troen og for å gjøre godt mot andre.
Misjon er å være sendt, – og alle kristne
er sendt. Det lærer vi av gudstjenesten.
Alle blir invitert: KOM! Og alle blir sendt:
GÅ!

DETTE ER MISJONSBEVEGELSEN:
Å KOMME TIL JESUS OG Å GÅ TIL
VERDEN.
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