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Basar som i Mellemøsten

Omdan hele kirken eller mis-
sionshuset til en Basar. Tjek evt. 
lidt billeder fra Basar-gader for at 
efterligne den rette stemning. Fx 
Smalle gader, høje stabler, store 
baldakiner osv.
Hvis I sætter borde og stole tæt 
sammen, og evt. slæber nogle pa-
rasoller og sol-segl med, så er I tæt 
på den ægte vare.
Inviter hele menigheden, byen, 
nærmeste børnehave eller ple-
jehjem. Eller har du en god ide til 
hvem der skal inviteres?
Alt i basaren er til salg eller koster 
penge.
Pengene sendes til:
Reg. nr.: 2230 konto nr.: 4385237451 
eller MobilePay til 66 8 65.
Mærk indbetalingen: ”Flyv med 
Umut”.

Lav et ”torv” på Basaren
På torvet kan der foregå noget fæl-
les.  Sæt et skilt op med tidspunk-
ter for hvornår der foregår noget 
på torvet. 
I kan høre et at de vidnesbyrd læst 
op, som er her på siden, eller I kan 
se en af filmene her fra missions-
projektet.
I kan også holde en andagt om at 
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dele og synge sammen. 
Børneklubben/kirken kan synge 
for de fremmødte – læg gerne en 
lille hat foran til at samle penge 
ind i.
 
Boder i Basaren:
Spillemand
Er der en eller flere i børneklub-
ben/menigheden der kan spille på 
et instrument? Også hvis det bare 
er to numre. Spørg vedkommende 
om tage huen med, og sætte sig og 
spille i Bazargaden.
Når der ikke lige er spillemands-
musik, kan I sætte mellemøstligt 
folkloremusik på fra nettet.  

Cafe
Skab et ”gårdmiljø” til en lille hyg-
gelig cafe, og server noget af føl-
gende mod betaling.

Te 
Server te i glas på små underkop-
per, med masser af sukkerknalder 
til rådighed. 

Kaffe 
Tjek mellemøstlig-kaffebrygning 
her på siden. ” Kamals Kaffe” 

Kage og Konfekt 
Tjek opskrifterne her på siden 
på ”Kasems Konfekt” og ”Baahirs 
Bedste Bagværk”.

Perler
Lav en arbejdende kunstbod, hvor 
de forbipasserende kan få lov at 
deltage mod betaling.

Lav din egen Kristus krans 
Se her på siden under ”Bøn”.

Mosaik
Endnu en arbejdende kunstbod.
Køb farvet karton, og klip i bid-
der. Køb ensfarvet og/eller hvidt. 
Sælg muligheden for at lave sit 
eget mosaik billede, som man så 
må tage med hjem. Se her på siden 
”Klub konkurrence” som handler 
om mosaik-billeder.

Tombola
Spørg alle om, at tage gode gen-
brugsting med hjemmefra til en 
Tombola. Køb nogle lodsedler og 
sælg dem stykvis. 

Snack bod 1
Tag en mikroovn med. Pop pop-
corn og sælg dem i engangsbægre.
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Snack bod 2
Hvis det er årstiden da rist ka-
stanjer, og sælg dem i små portio-
ner. Noget der er meget populært 
på gaden i Mellemøsten.

Tip en 13’ner 
Se spørgsmålsark til fri print her 
på siden. Sælg arkene stykvis og 
hav en præmie klar til den/de der 
vinder. Jeg vil foreslå, at man skal 
sætte sig i boden for at svare på 
tipskuponen, sådan at det bliver 
personlige besvarelser.

Mønt i kop – en slags gøgler i ba-
saren
Fyld en spand med vand. Sæt en 
almindelig kop på bunden og in-
viter folk til at ramme ned i kop-
pen med deres mønter. Det er ret 
svært. Mønterne der kastes går 
til Missionsprojektet. Skulle man 
kunne ramme ned i koppen, kan 
man evt. få et stykke slik. 
 
Konkurrencer på basar-området
”Den lille store arbejdsmand”
En konkurrence om at være hur-

tigst, når det er mest besværligt.
Placer på en bakke ca. 10 bitte små 
ting, som skal flyttes af et barn 
med store arbejdshandsker på 
over på en anden bakke. 
Barnet betaler for at deltage i kon-
kurrencen. Der tages tid. Der fast-
sættes desuden et tidspunkt, hvor 
den med bedste tid får en præmie. 
Måske kan man lave konkurren-
cen flere gange. 
De ti ting kan være. En tændstik, 
En mønt. En elastik. En hårnål. En 
klips. Et peberkorn. En mandel. 
En knap. En tandstik. En perle.

Domino
Et af de spil du ser i Mellemøsten 
på de små cafeer er Domino. Brug 
spillebrikkerne til en konkur-
rence. Hver deltager betaler for at 
prøve.
Hvem kan lave den længste domi-
no kæde? Det kræver rigtig mange 
brikker! Spørg alle om at tage de-
res spil med hjemmefra.  Hav en 
præmie til den der brugte flest 
dominobrikker før det begyndte 
at vælte. 

Bygge Guds rige
Tag en stor træstamme/som en 
huggeblok, hammer og søm med. 
Mod betaling kan man få lov at 
deltage i konkurrencen, om hvem 
der på færrest slag slår sit søm i. 
Hold regnskab på en tavle hvor 
alle kan se deltagernes navne og 
resultater. Sæt et tidspunkt for 
hvornår sidste deltagelse kan 
finde sted, og ha en præmie til den 
bedste. 

Fodbold mål
I Mellemøsten er fodbold en me-
get stor ting. Det bliver der gået 
vældigt op i. 
Sæt et mål op, skaf en blød bold 
(hvis det er inden døre) og skaf 
også en god målmand.
For penge kan man få lov at skyde 
til måls. Skriv fx bedste score ud af 
10 forsøg for hver deltager. Bedste 
mand får en præmie når dagen er 
slut. Eller man fastsætter et tids-
punkt og kan dermed afholde flere 
turneringer. 


