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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 
ved bibelskolen i Kiabakari.
Denne PowerPoint er tænkt som 
en introduktion til dyrene i Tan-
zania. Blandt andet vores maskot, 
Temboline.
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/børnekirke.

Kiabakari-sangen 
En projekt-sang, som I kan synge 
hver gang I har om missionspro-
jektet. Måske mens I lader spare-
bøssen gå rundt?
Find sang, noder og video under 
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missionsprojekt/ressourcer her 
på Kids’ hjemmeside.
 
Bibel og bøn om mission
Fortæl om mission i bibelen med 
fokus på, at Jesus selv har givet, 
de der tror en befaling om at for-
tælle andre om ham. 
Brug teksten fra Mattæus evan-
geliet kap. 28:16-20. 
Brug evt. LM Kids' Tekstsystem 
for børneklubber. Nr. 3 side 156-
159. Følg mig.

Bøn
Bed for børnene, deres familier, 
deres pædagoger og det nye byg-
geri. Tak for, at Gud vil bruge alle 
til at fortælle om ham. Tak for alle 
de fantastiske dyr i Tanzania, som 
Gud har skabt.
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 samling 
1 og saml penge ind til børnene i 
Kiabakari. Vupti, indsamling helt 
i Afrika-stil.

Krea
I kan vælge en eller flere af føl-
gende.

1. Lad børnene farvelægge, 
Temboline, der står på et 
ben. Temboline-tegning 

 nr. 3

2. Kopier på kraftigt papir/
karton vendespillet med 
dyr fra Tanzania. Klip det 
ud og leg vendespil med 

Tema: Dyrene omkring 
børnehaven i Kiabakari
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børnene (se missions-
 projektvendespil).
 I kan også lege vendespil 

med ”levende brikker,” hvor 
to og to personer er samme 
dyr. Lad jer inspirere her. 
https://legekasse.dk/index.
php?id=10&dfsmaterialer%
5Buid%5D=549

3. Leg ”Løven sover,” i stedet 
for bjørnen sover. Se fx 
her hvordan http://www.
rimogremser.dk/sanglege/
bjoernen_sover.php

Snack
Køb nogle bananer. Det er rigtig 
Tanzania mad. Fortæl evt. bør-
nene, at bananer kan være mange 
ting. I Kiabakari har de også en 
slags bananer, som de koger, som 
vi koger kartofler.  

Sang
Syng evt. Kiabakari-sangen igen,

eller 

Hvem er abernes konge nr. 35 i ”Vi 
synger” 

eller 

Det skete langt herfra. Tjek evt. 
denne video med sang og fag-
ter. https://www.youtube.com/
watch?v=DnV3LVByBOo 


