
Missionsprojekt 2020 14. Samling

PowerPoint
Missionsprojektet ”Børn hjælper” 
børn handler i 2020 og 2021 om at 
bede for og samle penge ind til nyt 
legetøj og udstyr til børnehaven i 
Kiabakari.
Denne PowerPoint er tænkt som 
en introduktion til den mad, som 
børnene kunne tænkes at spise i 
Børnehaven i Kiabakari.
Se PowerPoint sammen i klubben, 
mens du som leder læser kom-
mentarerne til hvert billede, som 
findes i øverste højre hjørne. Du 
kan evt. downloade det hjemme-
fra, hvis I ikke har netforbindelse, 
hvor I holder klub.

Kiabakari-sangen 
En projekt-sang som I kan synge 
hver gang I har om missionspro-
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jektet. Måske mens I lader spare-
bøssen gå rundt?
Find sang, noder og video under 
missionsprojektressourcer på 
Kids’ hjemmeside. 

Bibel og bøn om Mission
Fortæl om mission i bibelen med 
fokus på, at Jesus siger om sig 
selv, at han er det levende vand, 
og at kvinden ikke kan lade være 
at fortælle om/missionere om, 
at have mødt Jesus. Hav også i 
denne sammenhæng, hvor det 
handler om mad fokus på, at Je-
sus er det levende vand.
Den samaritanske kvinde. Johan-
nes evangeliet. Kap. 4 v 4-16 + 
15-18 + 25-30 +39-42.
Brug evt. oplæg fra Tekstsystem 
for børneklubber nr. 2 side 20-

23 (Luthersk Missions børne og 
junior afd. Logos).

Bøn
Bed for børnene, deres familier, 
deres pædagoger og det nye byg-
geri.
Lad jer inspirere til, hvordan man 
på enkle og forskellige måder kan 
bede her: 
http://soendagsskoler.dk/
uploads/tx_dfsmaterialer/BC-
2013_Leder_-_Bedeformer.pdf

Sparebøsse
Medbring plastikdåsen/spare-
bøssen, som I lavede til 1. samling 
og saml penge ind til børnene i 
Kiabakari. Vupti, indsamling helt 
i Afrika-stil.

Tema: Maden i Tanzania 
– og Jesus det levende vand



Missionsprojekt 2020 24. Samling

Krea
I kan vælge en af følgende.

1. Lav mad sammen med bør-
nene i klubben eller inviter 
til forældredag / bedste-
forældredag og lav alle mad 
sammen.  Eller lav maden 
med børnene en hel klub-
gang og inviter forældre til 
at komme og spise med mod 
betaling. Lad overskuddet 
gå til børnehaven i Kiaba-
kari

2. Farvelægningstegning med 
Temboline nr. 4. Temboline 
på vej ind i billedet med 
et menukort i hånden. Se 
under Missionsprojekt 
farvelægningstegninger

 

Snack
Bag evt. de søde boller Mandazi 
hjemmefra og server dem til ef-
termiddagskaffen/teen. 

Sang
Syng en masse bordvers og få fo-
kus på Gud som giver. Lad jer evt. 
inspirere her. http://xn--bord-
versforbrn-1qb.dk/
Syng evt. Kiabakari-sangen igen, 
inden i går hjem.


