
Gruppleder for 2019-gruppen 
 

  
	

	
	
Vil	du	være	med	å	legge	et	godt	og	
trygt	fundament	for	tiden	i	
Barnekirken?	I	denne	gruppen	
møter	barna	for	første	gang	i	sin	
HELT	egen	gruppe.	Foreldre	må	
følge	og	nettopp	derfor	er	
lederoppgaven	i	denne	gruppen	
tilrettelagt	for	at	du	som	foreldre	
kan	lede	når	du	er	der	sammen	med	
barnet	ditt. 

I denne gruppen er målet både at barna skal bli kjent med hverandre og at foreldrene skal bli 
kjent med andre foreldre som har barn som er like gamle. Vi vil at barna skal bli trygge og at 
det skal være lett for foreldrene å ta de med seg til kirken. Denne aldersgruppen er for seg 
selv hele tiden i barnekirke, har sitt eget rom og har sin egen samling. Å være leder i denne 
gruppen innebærer:  
 

- Forberede deg til og lede samling.  
Det er lagd en kjøreplan for samling som følges. Tema for samlingen og sanger er de 
samme en hel måned (repetisjon er viktig i denne alderen), og for hvert tema lages 
det en fortellerboks med utstyr som kan brukes til å formidle bibelfortellingen og en 
sangboks med utstyr til å enten synge selv sammen med barna eller til å synge til 
innspilt musikk fra spilleliste. Se nederst for hvordan er slik plan ser ut. Du må altså 
sette ditt preg på formidling av historien, men det skal være minst mulig 
forberedelser for deg i den fasen du er i akkurat nå.  

 
- Møte til pep talk med resten av barnekirken 10.10.  

 
- Gjøre klart rommet slik du vil ha det 

 
- Finne frem mat til barna 

 
- Planlegge hvilke leker eller aktiviteter dere vil ha etter samling. Du vil finne tips i den 

månedelige e-post fra oss, samt at det er leker på rommet tilpasset barnas alder.  
 

- Være sammen med barn og foreldre i barnekirketiden.  
 

- Rydde det dere har brukt når det er over (Tips: Involver foreldre og barn her) 
 



 
Eksempel på hvordan samlingen ser ut:  
 

Lukas 15, 4-7 

Januar: Sauen som ble funnet  

Fokus: Jesus passer på meg 
Gjenta fokussetningen så mange ganger det er naturlig i løpet av en samling, i bønn, når dere går hjem, i 
fortellingen 
 
 

1. VELKOMMEN: 
Ønsk alle velkommen med en navnesang eller navnerunde.  Er det noen nye 
eller noen som har hatt bursdag? 
 

•    
• Synge: Halleluja for at du er her 

 
•   Sauen hilser på alle. De forteller 

navnet sitt til sauen 

 
•  Alle sier navnet sitt og deretter 

spiller de på instrumentet som 
sendes rundt

 

2.  FORTELLINGEN:  
 
I fortellerboksen ligger denne måneden:  
 

• Sauer, Dukke som er gjeter, venner 
 

• Bilde og tekst:  
Laminerte bilder med tekst bakpå

 
Disse punktene har vi med i formidlingen av historien: 

• Jesus fortalte en gang en historie om en mann som hadde 100 sauer 
• Mannen passet godt på sauene sine: Gav de mat og drikke og passet på at de var 

trygge når de sov. Ja, mannen sørget for at de hadde alt de trengte. 
• Om morgenen og kvelden talte han sauene sine for å se at alle var der.  
• Kan dere bli med å telle?  
• Denne kvelden kom mannen til 97,98,99..Ånei, var en av suene borte?!? 
• Mannen ville at alle sauene skulle være der. Selv om han hadde 99 så ville han finne 

akkurat denne.  
• Han gikk ut for å lete  
• (gjem en sau et sted på forhånd). Kan dere hjelpe å se? Hvor er sauen?) 
• Mannen lette og lette, og tilslutt så fant han sauen.  
• Han ble så glad at han fortet seg hjem til de andre.  

 
 



• Og når han kom hjem inviterte han vennene sine på fest for å feire at sauen var 
funnet 

• Bibelen sier at Jesus er sånn som denne mannen, og når Jesus passer på oss kan vi 
være trygge. Akkurat sånn som sauene kunne være når mannen passet de.  

• Jesus passer på meg. 
 

3. Bønn:  
Begynn med:   
Åpne, lukke 
Åpne, lukke 
Klapp i dine hender 
Åpne, lukke 
Åpne, lukke 
Klapp i dine hender 
Fold dem i ditt fang 
 

Barn får trekke en ting som dere skal be 
for: 
Bilde av Jesus med barn på fanget: Takk 
Jesus for at du passer på meg 
Hus: be for familie, mamma, pappa, 
søsken 
Norsk flagg: Takke og be for Norge 
Mat: Takke for at vi har mat 
Kirke: takke for kirken og for vennene våre 
der

 

4. Sanger: 
Denne måneden bruker vi:  

• Jeg er trygg hos deg 
• Gud er bare god mot meg 
• Om jeg er liten eller stor 

(se perm med sangtekster i 
samlingsboksen) 
 

 

Alternative sangstunder:  
1. I boksen ligger en liten høyttaler og 

kabel, og du kan søke opp 
spillelisten Microfila 2år på Spotify 
hvor sangene til månedens tema 
ligger.  

2. Syng selv, del ut instrumenter og få 
med barna på sang, bevegelse og 
spilling

 

5. MAT, LEK OG AKTIVITET  
 
Kos dere! Hva vil dere finne på i dag? Snacks finner du i boksen på lageret merket “2019”.  
Leke gjemsel. Gjemme en sau uten at barna ser det. Barna er med å finner sauen(en slags 
tampen brenner) 
 

6.Avslutning (ca 12.35) 

Minne om fokus:  
I dag har vi snakket om at Jesus passer på 
oss 
 
 
 

Bønn eller velsignelse:  
• Be en bønn sammen 
• Hør «må Gud velsigne deg» fra 

spillelisten vår 



 


