ADVENTSAMLING

Adventsamling
- Makis Jul -

Hva handler julen egentlig om?

D E L EKORT: Bestill fra

Hva har vi fått som vi kan dele med

nmsu.no/nettbutikk eller på e-post:

andre? Spørsmålene blir tatt opp i fil-

nmsu@nmsu.no

men Makis jul og blir videre reflektert
over i del 2 av samlingen med Makis

L E K : AV S TE MMING: Vis en tenkt

delekort. En kan velge å bare bruke

strek midt i rommet. Gi gruppen et

ene delen av opplegget for å tilpas-

spørsmål med 2 svaralternativ. Den

se samlingen. Her finner du forslag

som liker alternativ 1 går til høyre

til lek, sanger, samtalespørsmål, og

side av rommet mens de som velger

refleksjon. I tillegg møter vi Immanuel

svaralternativ 2 går til motsatt side.

orchestra – Music for life fra Bang-

Introduser leken med å si: I julen har

kokslummen i Thailand. Makis Jul

vi ulike favoritter og tradisjoner. Vi skal

passer til adventssamlinger for barn

nå holde en uformell avstemning om

i alderen 6-12 år. Den kan brukes på

hva dere liker best.

julemesser, på adventssamling i kor

Forslag til spørsmål: Liker du pepper-

og barnegrupper, på adventsleir, på

kaker eller julemenn? Liker du lutefisk

samlinger i trosopplæringen eller ved

eller julepølse? Er favorittbrusen din

skolegudstjenester.

cola eller julebrus? Hvilken sang liker
du best av O helga natt eller på låven

DU T REN G ER:

sitter nissen?

PC, lerret/stor skjerm og høyttalere
Filmen Makis jul fra nmsu.no/ressurser
Illustrasjon av Jesusbarnet.

DEL 1
ADVENTSFILM MED MAKI
Introduksjon: «Er det noen som vet
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hvor mange dager det er igjen til jul?

Spørsmål til samtale etter filmen:

Ja, det er xx dager igjen til 24. desem-

Hva skjer i filmen? Det er fint å gi bar-

ber. Det er dagen vi feirer jul med

na tid til å fortelle om det de har lagt

julemiddag, pakker og kanskje noen

merke til i filmen.

går i julegudstjeneste. Visste dere at i

Hvem er Maki og hva får vi vite om

Spania har man julekalender helt til

ham? -Maki er en ringhalelemur som

7 januar? De må vente lenge med å

elsker å reise og elsker å dele. Han

få åpnet gaver. Du skal snart få treffe

forbereder seg til jul.

Maki, en ringhalelemur som elsker å

Hva var Makis utfordring?

reise og elsker å dele. Snart er det jul

-Han er stressa fordi han har mye å

og Maki stresser med alt han skal få

gjøre. Han tenker på julekonserten og

gjort – bli med og se hvordan det går!»

gavene han må kjøpe.
Hva ble løsning?

Vi deler troen på Jesus
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-Han fikk hjelp av de rundt seg. Han

og 1 Joh. 4,9 for bibelreferanse.

oppdaget hva som er den egentlige

Presten i filmen forteller om mennes-

grunnen til julefeiringen.

ker som deler tro, tid, ting og talent
med andre. Vi møter Immanuel

Se etter Jesusfigurer og symbol, eller

musikkorkester fra Klong Toey slum-

bilder av Jesus sammen med barna.

men i Bangkok. Dirigenten Ton, som

Her kan du også vise fram Jesusbar-

spiller fiolin i klippet, har selv vokst

net fra en julekrybbe.

opp i slummen. Gjennom å gå på
musikkskolen i kirken fikk han utvikle

Refleksjon: «Vi kan feire julen på ulike

sitt talent som fiolinist. Ton fikk tilbud

måter, men grunnen til at vi feirer jul

om en solokarriere. Men istedenfor

er den samme. Jesus er Guds gave

valgte Ton å lede kirkens orkester og

til oss mennesker. Gaven blir gitt til

musikkskole. Han bruker talentet sitt

oss uten at vi trenger å betale for den

til å gi barna i slummen «drømmen

eller gjøre noe i gjengjeld. Julesangen

om en fremtid»

En krybbe var vuggen forteller om en
av grunnen til at Jesus ble født. Tredje

Les meir om musikkarbeidet i Imma-

vers begynner slik «Fra krybben til

nuel Link: https://nms.no/nyhet/1-fio-

korset gikk veien for deg, slik åpnet
du porten til himlen for meg.» Gud
elsker alle han har skapt. Han ønsker å

lin-ble-til-4-orkester/

https://www.facebook.com/ImmanuelOrchestra/

være sammen med dem. Jesus gjorde dette mulig. Vi kan være sammen

Spørsmål til samtale: Har du tenkt

med Gud for alltid.» Se Johannes 3, 16

over hva dine talenter er?
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Hvordan kan du bruke dem til å gjøre

lese opp forslagene til aktiviteter. Spør

en forskjell for andre?

barna hva har de lyst til å gjøre.
Refleksjon:

PS: Her er det ikke om å gjøre å være

«Når vi sammen lytter til julemusikk

flink i noe, men om å se større på det

om Jesus deler vi tro.

en liker å gjøre og den en er. Noen li-

Når vi setter oss ned, tenner lys og

ker å bake, noen er morsomme, noen

tenker på at Gud gir gaver til oss deler

er flinke å komme på leker, noen liker

en tid med Gud.

å holde orden, noen liker å lage ting,

Når en gir julebakst eller julesnop til

noen gir gode klemmer og smil.

noen deler vi av tingene og talentene
våre og gleder andre.»

DEL 2
I N T R O D U K S J O N D E L E KO R T

Forslag til sanger:

Delekortet kan med fordel gjemmes

- En krybbe var vuggen (NoS-13 nr.56)

slik at barna kan finne dem. De kan

- En stjerne skinner i natt

også deles ut til de eldre barna.
Samtal med barna: Hva er kjekkest
med adventstida? «I ukene før jul er
det mye hyggelig som skjer. En kan

(NoS-13 nr.68)
- Et barn er født i Betlehem
(NoS-13 nr. 27)
- Del det du har (NMSU)

gjøre mye gøy som å bygge snømann,
lage julebakst eller godteri, tenne
lys og kjenne på stemninga, sette på
julemusikk og danse til på stua.»
Se på delekortet sammen. Be noen

5

Advent

Bli med å dele tro, tid, ting og talent i adventstida!
Les mer om oss på nmsu.no/ukid
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Her er tips til noe å gjøre i
adventstida. Sett ring rundt
aktiviteten du vil gjøre
Kanskje rekker du alle tre?

Lag gløgg eller kakao
sammen med noen.
Lytt til julemusikk og
slapp av.

Tenn adventslysa. Tenk
på at Gud vil dele nåde
og fred med deg!

Ta med julebakst eller
julegodteri. Gled noen i
nabolaget!
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mmm... kakao

Sjekk også ut flere av våre ressurser og arrangementer
for barn og ungdom på våre nettsider – nmsu.no.
Gi oss gjerne tilbakemeldinger på hva du synes
fungerte bra og hva vi kan gjøre bedre til neste gang
på mail (nmsu@nmsu.no). På forhånd tusen takk!

IN N H O LD:
Samling og delekort: NMSU Ukid
Film: NMSU Ukid i samarbeid med Karen Kilane
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