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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 i 
Kiabakari.
PowerPointen »Børnehaven på 
bibelskolen i Kiabakari« er tænkt 
som en introduktion til projektet. 
Her præsenteres skolen, børne-
haven og vores maskot, Tembo-
line. Se PowerPoint sammen i 
klubben, mens du som leder læser 
kommentarerne til hvert billede, 
som findes i øverste højre hjørne. 
Find PowerPointen under mis-
sionsprojekt.
Du kan evt. downloade det hjem-
mefra, hvis I ikke har netforbin-
delse, hvor I afholder klub.
Som ledere af klubben kan I evt. 
orientere jer yderligere på LM’s 
side om Kiabakari:
http://dlm.dk/hvad-gaar-penge-
ne-til/kiabakari-bibelskole-i-
mara-stift 

Tekst: Janne Bak-Pedersen
Foto: Pixabay

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 
missionsprojektressourcer på 
Kids’ hjemmeside. 

Bibel og bøn om Mission
Fortæl om mission i bibelen med 
fokus på, at børn fortæller den 
gode nyhed om, at Jesus er ver-
dens frelser. 
Vælg for eksempel en af følgende 
tekster til en kort bibelfortælling 
med fokus på mission.

*At fortælle andre gode nyheder. 
Na’amans tjenestepige. 2. Konge-
bog 5,1-14.
Brug evt. oplæg fra Børnefrø nr. 2 
side 30-31. Danmarks folkekirke-
lige søndagsskoler.

Eller

*Drengekongen Josija. Der vidner 
om Gud gennem det, han gør. 2 
Krønnikebog kapitel 34 og 35.
Brug evt. LM Kids tekstsystem for 
børneklubber. nr. 4 side 52-55.

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 en gammel plastik-
dåse fra husholdningen og lav et 
hul i låget fx et skyr-bæger. Vupti, 
så har I en sparebøsse til indsam-
lingen helt i Afrika-stil.

Tema: Børnehaven ved 
Bibelskolen i Kiabakari
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Krea
I kan vælge en af følgende.

1. Lad børnene lave deres 
egen sparebøsse til at bruge 
hjemme hos dem selv. Aftal 
evt. en dag hvor alle spare-
bøsser skal med i klubben/
kirken og tømmes i ”den 
store” sparebøsse. 

 Lav sparebøsserne af gamle 
plastikbøtter fra hushold-
ningen. Fx en lille bøtte fra 
smøreost eller et creme 
fraiche-bæger. 

2. Lav en legetøjsbil som de 
gør det i Afrika. Brug alt 
muligt ”skrammel” fra 
husholdningen, som I ellers 
ville have smidt ud.
Tjek denne video for at lade 
jer inspirere. Legetøjsbil 
af skrald fra ”Hele verden 
i skole” https://heleverde-
niskole.dk/laeseraketten/
legetoj-af-skrald/

3. Farvelægningstegning med 
Temboline nr. 1. Tembo-
line på legeplads. Se under 
missionsprojektfarve-
lægningstegninger

Snack
Køb en pose peanuts med skrald. 
Det er en rigtig typisk Tanzania-
snack, og spis peanuts sammen 
med børnene denne dag. 

Sang
Syng evt. Kiabakari-sangen igen 
inden i går hjem for lige at lære 
den lidt bedre at kende. 


