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PowerPoint
Denne PowerPoint er tænkt som 
en introduktion til landet, Tan-
zania. Her kan børnene få et lille 
indblik i natur, kultur, befolkning 
og boliger. 
Se PowerPoint sammen i klubben, 
mens du som leder læser kom-
mentarerne til hvert billede, som 
findes i øverste højre hjørne. Du 
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kan evt. downloade det hjemme-
fra, hvis I ikke har netforbindelse, 
hvor I afholder klub.
Som ledere af klubben kan I evt. 
yderligere lade jer inspirere her: 

Fx om Rasmus Roagers mis-
sionærliv. https://www.youtube.
com/watch?v=7Of8hx_mGHM

Eller om Johanna Lund Larsens 
volontørliv i Kiabakari.
https://www.youtube.com/
watch?v=gWsWdm-ezKM

Eller denne video om et Masai 
bryllup i Tanzania. Denne video 
kan evt. vises for børnene i klub-
ben. https://www.youtube.com/
watch?v=fPNyeL3x2ws

Tema: Børnehaven ligger i 
Tanzania i byen, Kiabakari, 
Mara stift
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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 her 
på Kids’ hjemmeside. 

Bibel og bøn om Mission
Fortæl om mission i bibelen med 
fokus på, at ordet om Guds frelse 
kom til Afrika allerede med den 
etiopiske hofmand, da Filip talte 
med ham. 
Filip og den etiopiske hofmand. 
Ap.G 8.26-39. 
Brug evt. tekstforklaring. Junior-
forlaget. Side 151. Se nedenfor 

Bøn
Bed for Tanzania, Mara stift og de 
mange nye kristne, byen Kiaba-
kari , bibelskolen, børnehaven og 
det enkelte barn i børnehaven. 
Bed fx på denne måde for at 
synliggøre, at det enkelte barn i 
børnehaven er fra det store land 
Tanzania. 
Stil jer i en så stor cirkel som 
mulig og start med at bede for 
Tanzania. Sig ”Amen” og gør 
cirklen lidt mindre. Bed så for 
børnehaven og sig ”Amen”. Gør til 
sidst cirklen så lille som mulig og 
afslut med at bede for det enkelte 
barn i børnehaven i Kiabakari.
Eller lad jer inspirere til, hvor-
dan 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.

Krea
I kan vælge en af følgende.

1. Lav en bold som de gør det 
i Afrika. Brug alle mu-
lige plastikposer fra hus-
holdningen, som I ellers 
ville have smidt ud. Tip: 
Det plastik der er rullet om 
pallerne på byggemarkeder 
eller hos købmændene er 
super til formålet, da det 
”klæber” næsten helt af sig 
selv. Så prøv om I ikke må 
få lidt, når de pakker deres 
varer ud.

 Tjek dette link for at lade 
jer inspirere.  fra ”Hele 
verden i skole” https://
heleverdeniskole.dk/lae-
seraketten/fodbold-af-
plastikposer/

2. Farvelægningstegning med 
Temboline nr. 2 Temboline i 
Baobabtræet. Se under Mis-
sionsprojekt ressourcer 
farvelægningstegninger 

Snack
Køb nogle modne mangoer, som I 
sammen kan nyde. Det er en helt 
almindelig frugt i Tanzania, hvor 
æbler og pærer er meget ualmin-
delige.
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Sang
Lyt evt. til denne ”sang” af regn-
vejr i Afrika og prøv evt. at ef-
terligne lyden sammen med 
børnene. Det er kun de første to 
minutter af sangen. Her frem-
bringer koret lyden af regn vha. 
deres hænder og fødder. https://
www.youtube.com/watch?v=-c9-
poC5HGw  


