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Flyv med Umut – terrænløb

Introduktion. Evt. til oplæsning. 
Engang for mere end 2000 år si-
den, sendte Gud sin søn til Mel-
lemøsten. Den største skat som 
noget menneske kan få. I Betle-
hem i Israel.
 Jesus fortalte alle, han kom i nær-
heden af, om sin far og hans rige. 
Inden Jesus igen tog tilbage til 
sin far i himlen, bad han alle, der 
kendte ham, om at gå ud i hele ver-
den, for at fortælle om ham. Det 
var der mange der gjorde, og de al-
lerførste der hørte det gode bud-
skab om frelseren, var folk i Mel-
lemøsten. Siden er der sket det, 
at mange her i Mellemøsten, har 
glemt den levende Gud. Netop her, 
hvor de første ikke-jøder hørte om 
Jesus. Ja, nogen steder er det for-
budt, at fortælle om Jesus til børn, 
og nogen steder må man være for-
sigtig med hvordan man gør det. 
Men skatten: Ordet om Jesus, frel-
seren eksisterer stadig. Og det er 
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stadig meningen, at vi, der kender 
Jesus som vores frelser, skal gå og 
fortælle det videre.  Dette terræn-
løb handler om at skatten – Jesus 
– det levende vand. Ordet/bibe-
len det findes, og det skal videre 
til dem der ikke har hørt det. Men 
vi må være lidt forsigtige. Skatten 
findes stadig. Den er gemt i ordet. 
Kan du finde den?

Skatten fra Mellemøsten 
Markér posterne i området, og 
marker ruten fx med farvede sno-
re. Send holdene afsted. Sådan at 
hold 1 starter ved post 1 og hold 2 
starter ved post 3 og så fortsætter 
de i nummerrækkefølgen. Ruten 
skal så være en ”cirkel” sådan, at 
alle kommer igennem alle poster. I 
børneklubber er det en god idé, der 
går en voksen/forælder med rundt 
og hjælper med posterne. Junio-
rerne kan selv løbe rundt i hold – 
lederne stiller sig ved posterne. Et 

bogstav: Ved hver post udleveres 
et bogstav, som ved afslutningen 
af løbet sættes sammen til et ord 
på det sted, hvor skatten gemmer 
sig.
Ordet kan fx være: Sofaen eller 
køkken. 
Skatten: En sodavand til hvert 
barn, kan så være »skatten«. Det 
kan være en enkelt skat til hvert 
hold, med holdnavn på. Sådan kan 
alle hold finde en skat.  Den skat 
skal så symbolisere det levende 
vand/ordet, som Gud sendte, da 
han sendte Jesus.  
•  Variant: Kan også laves som 

Stjerneløb, hvor der kan bruges 
terninger, som viser til hvilken 
post holdet skal gå hen. 

•  Posterne kan også bruges som 
små konkurrencer eller som 
lege i klubben, hvis der ikke er 
tid til et helt løb!
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Post 1 
I Mellemøsten er der meget få 
kristne. De lever meget spredt 
rundt omkring. Kun når de samles 
til Gudstjeneste er de alle samlet.
Nu skal der være Gudstjeneste. 
Kan du finde alle de kristne, så de 
kan komme med hen og høre Or-
det?

Find dukkerne
Rundt omkring posten er der gemt 
fx 20 små dukker. Det kan være 
dublo-mænd, play-mobil eller 
tøjklemmer med ansigter på. Dem 
skal holdet finde, og lægge foran 
dig.
Tag tid på hvor længe, de er om at 
hente alle de kristne/dukkerne 
ind til Gudstjeneste. Giv dem et 
bogstav til skatten og send dem 
videre til næste post.

Medbring:
20 små dukker 
Stopur/mobiltelefon
Et bogstav til skatten

Post 2
Missionsprojektets maskot Umut 
kan flyve. Han kan komme alle 
steder. Ingen mur er så høj, at han 
ikke kan komme over. Ingen så 
langt væk at han ikke kan komme 
også der.  Umut kan fortælle os at 

Guds ord, skatten ikke kan stop-
pes i at komme frem. Hvis Gud vil 
det, så kommer hans ord frem til 
mennesker.
Men hvor langt kan du komme? 
Kan du ”flyve” som Umut?

Flyv/hop så langt du kan 
Slå en steg på jorden, og endnu 
en streg længere fremme, gerne i 
græsset eller andet blødt under-
lag. 
Bed holdet stille op på række bag 
første streg, og lad dem på skift 
løbe hen til nr. 2 streg, og derfra 
hoppe så langt de kan. Mål hoppet 
og send den næste afsted. Læg alle 
hop sammen til et mål, og giv dem 
et bogstav inden de løber videre til 
næste post. 

Medbring:
Noget at markerer streger med, 
målebånd/tommestok og et bog-
stav til skatten.

Post 3
Mellemøsten er der meget få bør-
neklubber. Børnetime om Jesus er 
derfor super skønt, når det sker. 
Så lærer deres ledere dem sange 
udenad, som de kan synge selv når 
de kommer hjem, og er helt alene.
Børnene er meget gode, til at høre 
efter, og huske ordene
Mon du også kan høre og huske, 
hvad der nu bliver hvisket til dig?

Hviskeleg
Lad børnene stå på en lang række. 

Hvisk ordene: ”Gå ud i alverden og 
prædik evangeliet for hele skab-
ningen. Markus kapitel 16 vers 
15” til den første i rækken, og bed 
vedkommende hviske det til den 
næste. Den sidste skal sige til dig, 
hvad det var der blev hvisket i 
hans øre. Du skriver det ned.  Giv 
dem et bogstav til skatten og send 
dem videre til næste post.

Medbring:
En blok og blyant til at notere hvad 
ordet ender med at blive til. 
Et bogstav til skatten.

Post 4 
Det kan bare ikke gå for hurtigt! 
Jesus har sagt: Gå og fortæl om 
mig, men mange muslimer har 
ikke hørt det endnu. Så! De kristne 
skal bare se at komme afsted, med 
Guds ord til folk i Mellemøsten.
Hvor hurtigt kan du løbe med en 
bibel?

Bibelstafet
Lad børnene stå på en lang række 
bag en streg. Mærk et vendepunkt 
længere fremme. Lad det før-
ste barn få en bibel i hånden, og 
bed det løbe så stærkt det kan op 
og rundt om vendepunktet med 
biblen. Tilbage igen ved rækken 
afleveres bibelen til den næste. 
Han løber nu samme tur, og sådan 
fortsættes stafetten rækken ud. 
Tag tid på holdet som helhed. No-
ter tiden og giv dem et bogstav til 
skatten, før du sender dem vider. 

F
R

E
E

P
IK

.C
O

M



Missionsprojekt 2018 3Terrænløb

Medbring: 
Noget til at markere streg og ven-
depunkt med. Stopur/mobiltele-
fon. Et bogstav til skatten. Send 
dem videre til næste post.

Post 5 
Hvordan kan det gå til? Hvordan 
kan det være at så mange musli-
mer ikke kender Bibelens  Gud? I 
Mellemøsten har de alle sammen 
hørt om Moses, Abraham, Jesus 
og mange flere fra Bibelen. Pro-
blemet er bare, at meget af det de 
har hørt, slet ikke står i Bibelen. I 
dag tror muslimerne for eksempel 
at Jesus bare er en profet, og ikke 
Guds søn. De har nemlig læst, og 
hørt fra Koranen, Muhameds bog.
Hvad står der egentlig i Bibelen?

Færdiggør denne sætning
Bed børnene række hånden op og 
svare, hvis de kan sige hele den 
sætning, som du har sagt ufuld-
stændigt.  Når de har svaret, læser 
du sætningen i sin helhed, og tager 
den næste. Du giver dem 5 point 
for helt rigtig sætning, og 2 point 
for noget rigtigt, og 0 point for helt 
fejl. 
Noter point og giv dem et bogstav 
til skatten, og send dem videre til 
næste post. 

Sætninger
•  Da formede Gud Herren men-

nesket af… (jord) og blæste 
livsånde i hans… (næsebor) 1 
Mosebog kap 2 v 7.

•  Da råbte Gud til ham inde fra 
busken: Moses, Moses! Han 

svarede Ja, og Gud sagde: Du 
må ikke komme nærmere! Tag 
dine… (sandaler) af, for det sted, 
du står er… (hellig) jord. 2 Mo-
sebog kap 3 v 4-5.

• Herren sagde til Josva: Vær 
ikke…(bange) for dem, for jeg 
giver dem i din hånd. Josvabo-
gen kap 10 v 8.

• Herren er min hyrde, jeg li-
der ingen nød, han lader mig… 
(ligge) i grønne enge, man leder 
mig til det stille vand. Salme 23 
v 1.

• Men søg først Guds… (retfær-
dighed) så skal alt det andet gi-
ves jer i tilgift. Matt. 6 v 33.

• Frygt ikke… (Maria) for du har 
fundet nåde for Gud. Se, du skal 
blive med barn og føde en søn, 
og du skal give ham navnet… 
(Jesus) Lukas. Kap 1 v 30.

•  For således elskede Gud… (ver-
den), at han gav sin enbårne… 
(søn), for at enhver, som… (tror) 
på ham, ikke skal fortabes, men 
have evigt liv. Johannes 3 v 16.

Medbring:
Sætninger. Noget at notere point 
på og et bogstav til skatten. 

Post 6 
I Mellemøsten er det meget tørt en 
stor del af året. Det er meget vig-
tigt, at samle det vand der kom-
mer, når det regner, og gemme det. 
Så har man altid vand. En anden 
god ide er, at plante sine træer 
tæt på vandløb. Så er der nok vand 
hele året. Jesu siger til os, at vi skal 
plante os i hans ord, for det er vand 

for os. Uden hans ord tørrer vi ud. 
Hvor meget vand kan I nå at samle 
på 2 minutter?

Vandbærere 
Giv alle på holdet en ske, og bed 
dem fylde skeen og bære vand fra 
en beholder til en anden, så man-
ge gange de kan nå på to minutter. 
Mål så hvor meget vand det blev 
til, og noter målet. Giv dem et bog-
stav til skatten, og bed dem sætte 
bogstaverne sammen. Holdet kan 
nu finde skatten med netop deres 
holdnavn på.

Medbring:
Spand med vand. Skeer. Litermål. 
Noget at notere på. Et bogstav til 
skatten. 
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