
LM Betweens Missionsprojekt 2020-2021

Hvorfor skal vi overhovedet have et missionsprojekt i vores junior/teenklub?
LM Between har i 2020-21 et missionsprojekt, der hedder »Jesus-tegneserier til børn i Tan-
zania«. Projektet handler om at samle penge ind og bede for børnene i Tanzania. Vi ønsker, at 
flere må lære Jesus at kende, fordi det kun er Jesus, der kan frelse, og fordi alle skal vide, at de er 
elsket af Gud.

Forberedelse:
Print siderne med bibeltekster, bedekort og samtalekort ud. Sørg for at der er et sæt til hver 
gruppe. Klip kortene ud. Skaf skriveredskaber, spaghetti og to-kroner.

Aftenens program:
1.   Start med en leg: Del jer op i to lige store hold. Alle får nu en rå spaghetti i munden. Hvert  
  hold får udleveret en to-krone, som den første person på holdet får på sin spaghetti. Uden  
  at bruge hænderne skal to-kronen nu vandre fra spaghetti til spaghetti, indtil alle på hol- 
  det har haft den. Taber man to-kronen, begynder holdet forfra.
  Det hold der hurtigst får to-kronen gennem hele holdet har vundet.  

2.  Fortæl børnene, at aftenen skal handle om mission. 
  Spørg dem evt. hvad de kommer til at tænke på, når de hører ordet »mission«.
  Tal om at mission handler om at give det videre, som man selv har fået. 
  Ligesom to-kronen blev givet videre fra person til person.

3.   Lav grupper med 6-8 personer i hver. Der må gerne være en voksen i hver gruppe.
  Hver gruppe skal have et sæt bibeltekstkort, samtalekort og bedekort.

4.   Lad en fra gruppen trække et bibeltekstkort og læse det højt. Gerne langsomt og gerne   
  to gange. Træk derefter et samtalekort og lad personen prøve at svare. Hvis det er svært,   
  må man gerne bede gruppen om hjælp. Giv jer god tid til at snakke om spørgsmålene.
  Lad den næste i gruppen trække et bibeltekstkort osv. Fortsæt til alle i gruppen har prøvet, 
  eller til der ikke er flere kort.

5.  Fortæl børnene, at bøn er en vigtig del af mission. Vi kan ikke gøre mennesker kristne,   
  men vi kan fortælle dem om Jesus, og så kan vi bede om, at Gud vil give dem troen.
  Tal også om at missionærene i Tanzania har brug for vores forbøn.

6.   Læg nu bedekortene ud på bordet, så alle kan se hvad der står på dem. Lad alle vælge et   
  kort. Man kan vælge et blankt kort, hvis man selv vil skrive en bøn.

7.  Bed nu sammen. Lad den voksne begynde bønnen ved at læse sit kort op, og fortsæt runden  
  til alle har læst deres kort højt. Slut af med »amen« eller »fadervor«.

Mission – hvad siger Bibelen?
Sæt en junior/teenklub-aften af til at snakke om mission – og blive lidt klogere på hvad Bibelen 
siger om mission.
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Rom 10, 13-14 
Der står nemlig skrevet: 
»Enhver, der råber til 
Herren om hjælp, vil blive 
reddet.« Men hvordan kan 
nogen søge hjælp hos Jesus, 
hvis de ikke tror på ham? 
Og hvordan kan nogen 
komme til tro på ham, hvis 
de ikke har hørt om ham? 
Og hvordan kan de høre om 
ham, hvis ingen fortæller 
dem om ham?

Matt 24, 13-14 
Men de, der holder ud indtil 
det sidste, skal blive frelst. 
Og glædesbudskabet om 
Guds rige skal forkyndes i 
hele verden, så alle folke-
slag kommer til at høre 
det – og så vil afslutningen 
komme. 

ApG 13, 47 
Herren har nemlig givet os 
følgende befaling: 
‘Jeg har sat dig som et lys 
for folkeslagene, så du kan 
bringe min frelse til jordens 
fjerneste egne.’«

Matt 28, 18-20 
»Gud har givet mig al magt i 
himlen og på jorden,« sagde 
Jesus. »Gå derfor ud og gør 
mennesker fra alle folke-
slag til mine disciple. Døb 
dem til at tilhøre Faderen og 
Sønnen og Helligånden, og 
lær dem at adlyde alt, hvad 
jeg har befalet jer. 
Og husk: Jeg er altid hos jer 
indtil verdens ende.« 

ApG 1, 8 
Men I skal modtage en ny 
kraft, når Helligånden 
kommer over jer, og så skal I 
bringe budskabet om mig til 
Jerusalem, til hele Judæa og 
Samaria, ja, helt til verdens 
ende.« 

Joh 20, 21-22 
Jesus sagde igen til dem: 
»Fred være med jer! 
Ligesom Faderen sendte 
mig, sådan sender jeg jer.« 
Derefter åndede han på 
dem og fortsatte: »Modtag 
Helligånden!

ApG 26, 18 
Jeg sender dig til dem, for 
at du skal åbne deres øjne, 
så de kan vende sig fra 
mørket til lyset, fra Satans 
magt til Guds magt, og så 
de kan modtage tilgivelse 
for deres synd og komme 
med blandt dem, der er 
renset ved troen på mig.’ 

2. Pet 3, 9
Opfyldelsen af Guds plan 
er ikke blevet forsinket, 
sådan som nogle mener. 
Men han er uhyre tålmodig 
over for menneskeheden, 
fordi han ikke ønsker, at 
nogen skal gå fortabt, men 
at alle kan få lejlighed til at 
tage afstand fra deres synd 
og tage imod hans frelse. 

Mark 16, 15-16
Senere gav Jesus sine 
disciple følgende befaling: 
»Gå ud i hele verden og 
forkynd det gode budskab 
for alle mennesker. 
Den, der tror og bliver døbt, 
vil blive frelst. 
Men den, som ikke tror, vil 
blive dømt.

Mission – hvad siger Bibelen?
Bibeltekstkort (fra Bibelen på Hverdagsdansk) – print et sæt til hver gruppe.
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Fortæl med dine 
egne ord,  hvad der 

står på kortet. 

Hvilket ord synes 
du, er det vigtigste 

ord i teksten?

Hvad fortæller 
teksten om Gud? 

Hvilke mennesker, 
synes du, vil have 
størst glæde af at 

høre dette? 
 

Opfordrer teksten 
os til at gøre 

noget? 

Hvad synes du, 
der er det mest 
mærkelige ved 

teksten? 

Hvad synes du, 
der er det bedste i 

teksten? 

Hvis teksten var et 
billede, hvad ville 

der så være på 
billedet?

Hvad siger 
teksten om os 
mennesker?

Hvordan har du 
lært Jesus at 

kende? Hvem har 
fortalt dig om 

Gud?

Hvad er en 
missionær? 

Er alle kristne 
missionærer?

Hvordan er den 
gode nyhed om 

frelsen kommet til 
Danmark?

Samtalekort – print et sæt til hver gruppe.

Mission – hvad siger Bibelen?
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Tak, Jesus, fordi 
du kom med den 

gode nyhed til 
verden: at du vil 

være vores frelser.

Tak, Gud, fordi 
du elsker alle 

menesker i hele 
verden. 

Jesus, tak fordi 
du har al magt i 

himlen og på 
jorden.

Kære Gud, hjælp os 
til at give den gode 
nyhed om frelsen 
videre til andre.

Tak, Gud, fordi du 
ønsker at alle skal 

blive frelst.

Tak, Gud, fordi vi 
kan være med til 

at børn i Tanzania 
lærer dig at kende.

Gud, vi be’r for 
børnene i Tanza-
nia, at de må lære 
dig at kende gen-

nem tegneserierne.

Vi be’r for alle, der 
arbejder i Soma 
Biblia og som er 

deler Jesus-tegne-
serier ud.

Tak, Gud, fordi 
disciplene gjorde 
som du sagde, og 
rejste ud med dit 

budskab.

Tak fordi vi i 
Danmark har hørt 

om dig, Gud.

Tak, Jesus, fordi 
du har lovet, at du 

vil være hos os lige 
til verdens ende.

Vi be’r for os selv. 
At vi må være 

frelst og at vi må 
glæde os over 

frelsen.

Bedekort – print et sæt til hver gruppe.

Mission – hvad siger Bibelen?
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Bedekort – skriv selv en bøn. Print et sæt til hver gruppe.

Mission – hvad siger Bibelen?


