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Tanzania-spillet
- del Jesus-tegneserier ud til børn i Tanzania

På bogtur
Containeren med Jesus-
tegneserier er kommet med 
skib til havnen i Tanzanias 
største by Dar Es Salaam. 
Det er tid til at starte land-
cruiseren, køre på bogtur og 
dele tegneserier ud, så børn 
i Tanzania kan lære Jesus at 
kende!

Sådan spiller I
Print spillepladen ud - gerne 
på A3. Find en terning og en 
spillebrik (fx en Hama-perle) 
til hver person/hvert hold. 
Man skiftes til at slå med ter-
ningen, og flytte det antal fel-
ter frem som terningen viser.

Hvis man lander på et grønt, 
orange eller blåt felt, skal man 
læse på de næste sider, hvad 
man skal gøre. 
På de blå felter dyster alle 
hold mod hinanden.

Vinderen er den, der kommer 
først rundt på hele turen. 

P.S. Hvis der er tre hold/per-
soner tager det ca ½ time at 
spille spillet.
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2  Du fik pakket bilen hurtigt og kom ud af byen uden at holde i kø. Spring 4 felter frem.

4  Landcruiseren er gået i stå og vil ikke starte igen. Du må finde startkabler frem og have   
 strøm fra en anden bil. Du bliver sprunget over en gang.

5  Ved Morogoro må du pludselig standse bilen, da en stor flok elefanter spærrer vejen. 
  Vent en omgang.

8  Du standser ved en bod og køber bananer og mango-frugter til turen. De koster næsten   
 ingenting og smager skønt. Slå en ekstra gang med terningen.

9  Du opdager, at du allerede har delt så mange Jesus-tegneserier ud, at du ikke har nok 
  til resten af turen. Du beslutter at køre tilbage til Dar Es Salaam for at fylde bilen op. 
  Ryk tilbage til 1. 

10 Alle mod alle! 
  Nogle steder i Tanzania kan der blive meget koldt om natten og husene er ikke isoleret, så  

 en morgen vågner du og er iskold og må lave englehop for at få varmen. 
  Den person/det hold, der kan lave flest englehop på 15 sekunder må rykke 5 felter frem.

13 I Iringa er der masser af børn, som gerne vil have Jesus-tegneserier, og du kan se at 
  børnene læser i hæfterne med det samme. Du glæder dig over at børnene nu får chancen   

 for at læse Jesus at kende, og du skynder dig videre. Ryk 4 felter frem.

16 Regntiden giver problemer. Her er en bro over et mindre vandløb skyllet væk. Det lykkes   
 dig at køre ned af skråningen og igennem vandløbet, men det har forsinket dig. 

  Ryk 3 felter tilbage.

20 Det er søndag og du tager til gudstjeneste i den lokale kirke. Det er godt med en hviledag.   
 Næste morgen er du fuld af energi. Slå en ekstra gang med terningen.

22  Du kan ikke finde noget sted at overnatte i landsbyen her, så du bliver nødt til at køre
  videre, selvom klokken er over 7, og det er blevet mørkt. Du må køre helt til kl. 1 om natten,  

 før du finder et sted, hvor du kan overnatte. Du er dødtræt næste morgen og er nødt til at   
 sove længe. Du bliver sprunget over en gang.

23 Du har fået en tanzansk ven, som hjælper dig med at lære swahili. Hvis du ved hvad   
 RAFIKI betyder, må du rykke 4 felter frem.

25 Alle mod alle! 
  Du kører et sted, hvor du ved der er chance for at se vilde dyr. Pludselig ser du giraffer tæt  

 ved vejen! Du stirrer og vil helst ikke blinke, for giraffer er et fantastisk syn.
  Den person/det hold, der kan stirre længst tid uden at blinke må slå en ekstra gang med   

 terningen og rykke frem.

28 Du glemte at tage solcreme på i går, og nu er du helt rød. Du må vente med at køre videre   
 til du slår 3 eller 4.

30 Et barn der har fået en Jesus-tegneserie vil høre mere om Gud. Du vil gerne forklare at   
 Gud elsker alle mennesker og derfor sendte Jesus til verden. Hvis du kan huske 

  Johannesevangeliet kapitel 3 vers 16 udenad må du rykke 8 felter frem.

31 Du savner Danmark og din familie derhjemme. Men der er ingen mobildækning der hvor  
 du er nu, så du kan hverken ringe eller skype. Du bliver sprunget over en omgang.
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35 Alle mod alle! 
  Du skal køre landcruiseren over en flod, og broen består af nogle få planker, så du skal   

 køre meget præcist.
  Den person/det hold, der kan stå længst tid i planke må rykke 6 felter frem.

36 Du møder en tanzaner, som spørger dig om en masse på swahili. Men du forstår endnu   
 ikke så meget swahili, og tanzaneren forstår ikke engelsk. Ærgerligt. 

  Slå 4 eller 5 for at komme videre.

39 Du deler Jesus-tegneserier ud i en kirke. Børnene bliver superglade for hæfterne og 
  præsten siger, at han vil bruge hæfterne når han skal undervise konfirmanderne om 
  Jesus. Spring 6 felter frem.

42 Du møder en tanzaner, som fortæller, at han er blevet kristen fordi der kom en missionær  
 til hans landsby og fortalte om Jesus. Du bliver så glad og takker Gud for det der er sket. 

  Næste gang du slår med terningen, må du gange tallet med 2.

45 Du tager en fridag i Serengeti for at køre på safari i nationalparken. Slå 5 eller 6 for at   
 komme videre.

47 Du møder 5 tansanske børn og spiller fodbold med dem. I griner og har det sjovt sammen.  
 Slå en ekstra gang med terningen.

48 Landcruiseren er ved at løbe tør for benzin. Du beder Gud om hjælp, og pludselig ser du 
  en benzintank. Tak Gud, fordi du hørte bønnen! Slå en ekstra gang med terningen.

53 Du glemte din mobil der hvor du overnattede sidste nat. 
  Du må vende om for at hente den. Ryk tilbage til felt 49.

55 Alle mod alle! 
  Du ser masaier, der danser deres særlige hoppende dans, hvor de nærmest ligner levende  

 kængurustylter. Du får lyst til at prøve dansen. Den person/det hold, der kan lave flest hop  
 med samlede ben på 15 sekunder må rykke 5 felter frem.

61 Du er blevet tørstig i varmen, men du glemte at få din vanddunk fyldt op med rent 
  drikkevand, da du var i Dodoma. Du sætter farten ekstra op for at komme frem til et sted   

 hvor der sælges vand. Spring 5 felter frem.

63 Du har næsten brugt alle de penge du havde taget med på denne tur. Der er ingen steder   
 hvor du kan bruge dit hævekort. Du må spare indtil du kommer frem til en bank. 

  Næste gang det er din tur, må du kun flytte et felt frem.

67 Du må gøre et ophold i Arusha, da du er blevet spurgt om at undervise nye bogsælgere her  
 i storbyen. Vent en omgang.

68 Grusvejene giver problemer her i regntiden. Du kører fast i mudderet, og må have hjælp   
 for at komme fri. Slå 1 eller 2 for at komme videre.

73 Der er for nylig lagt asfalt på det sidste stykke vej inden Dar Es Salaam, så nu går det 
  hurtigt hjemad. Næste terningekast må du gange med 2.

76 Du har ikke drukket nok vand i dag. Du har fået hovedpine og er svimmel og må tage en   
 pause. Ryk tilbage til felt 72.
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