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Bibeltimeopplegg 
 
Kjære bibeltimeholder 
Temaet for disse bibeltimene er å dele. ”Skapt til å dele”. Det er også tema for sommerens 
Generalforsamling for Det Norske Misjonsselskap. Dele er annerledes enn å gi; det 
signaliserer et tosidig forhold. Deling skjer når man gir og får noe tilbake.  
I de tre samlingene har jeg fokusert først på deling som skjer ut fra kjærlighet; at vi elsker vår 
neste, slik Gud elsket oss først. Den andre samlingen handler om gleden vi alltid kan ha i 
hjertet vårt, uavhengig av hva som skjer med oss. Gleden, tryggheten og freden som kommer 
av Jesu død og oppstandelse for oss. Misjon er konsekvensen av denne gleden.  
Den siste samlingen tar for seg hvordan vi deler i fellesskapet med andre. Om hvordan vi kan 
gjøre fellesskapet bedre og mer inkluderende.  
 
Jeg har fått innspill fra Ingvald Frøyen og Johanne Leinebø. Dessuten har jeg hentet 
informasjon fra Wikipedia om Lily Hardy Hammond, OECD-statistics og The Nations Master 
om statistikk og sammenligning mellom land. 
 
Så håper jeg at du bruker de delene av bibeltimene som du finner nyttige og ellers forandrer 
dem slik det passer deg best! God leir! 
 
 

Oversikt over bibeltimene 
1. Skapt til å dele Guds kjærlighet 

 Gud elsker alle mennesker så uendelig høyt. Vi kan dele denne kjærligheten videre 
til mennesker rundt oss, men også mennesker vi ikke kjenner. 

 Urettferdig verden, kan jeg gjøre noe med det? 
 1. Joh.3,16-18 – Ikke lukke sitt hjerte når en ser noen som lider nød. 
 Jesus møtte Bartimeus og spurte: ”Hva kan jeg gjøre for deg”? 
 Kjærlighet utvider seg, - det blir mer av den når vi deler. ”Pay it forward” – et 

uttrykk for å dele videre det vi har fått. 
 
2. Skapt til å dele glede 

 Gud har skapt oss til sine barn 
 Jesus elsker oss som vi er og vil hjelpe oss, denne tryggheten må vi dele.  
 ”Hvorfor har dere ikke kommet før?” En historie fra Madagaskar, Rom.10, 12-14 
 Misjon er å dele gleden og kjærligheten, 1. Joh. 4, 7-12 
 Når troen deles blir det mer av den, slik som med kjærligheten.  

 
 
3. Skapt til å dele fellesskap  

 I et fellesskap er vi avhengig av å dele med hverandre 
 Jesus delte felleskap med disiplene, for eksempel når han vasket føttene deres 
 Hvem rundt oss trenger at vi er ”tjener” for dem? 
 Hvem trenger at vi ser dem, har tid, inkluderer når ingen andre gjør det? 

 
 
Vennlig hilsen Helle Kartveit  
Barne- og ungdomsarbeider i NMS U 



Bibeltime 1 - Skapt til å dele - Guds kjærlighet! 
 
Sangforslag: Vi kan dele – tekst med besifring vedlagt. (se bakerst) 

 Sangen spilt inn av Rune; Kim og Line Larsen, se iTunes 
 
Hjertepalass – fra ”Hjertepalass”, Sprell levende 

 
Forberedelser 
En powerpoint som kan brukes i bibeltimen blir lagt ut på: 
 http://www.nmsu.no/6-12-aar/category1915.html  i løpet av mai. 
Du trenger en tavle eller lignende og noen kjeks til urettferdighets-øvelsen. 
Vil du fortelle historien om Bartimeus  som drama, må du øve med barn eller ledere på 
forhånd. 
 
Du kan bruke noen scener fra filmen ”Pay it forward”for å understreke poenget med å dele 
videre det en har fått. Dette passer kanskje best for de eldste barna fordi filmen er på engelsk, 
med norske undertekster. 
 
Vi kan dele det vi har fått 
Vi er skapt til å dele! Vi er skapt av Gud, og vi er skapt til å være sammen med andre 
mennesker. Et menneske kan ikke leve helt alene, vi er alle avhengige av andre mennesker. 
Slik er vi skapt, til å dele med andre. Hva kan vi dele? Det vi har fått! 
 
Alt det vi har, alle gode ting, har vi fått. Det er Gud som har gitt oss det. Kan dere gi noen 
eksempler på gode ting vi har? 
Skriv opp forslagene på en tavle e.l. etter hvert som barna sier ting; trygt og fritt land, fred, 
folk som er glad i oss, nok mat, god og sunn mat, hus, foreldre som passer på oss, venner, 
muligheter til utdanning, valgfrihet, trosfrihet osv.  
Vi har fått så mye, det ser vi når vi tenker etter.  
 
Rettferdig fordeling? 
Øvelse: velg fem deltagere, en av de får ti kjeks, de andre får en halv kjeks hver.  
 
Var dette rettferdig? Nei, det er jo helt urettferdig!  
Slik er det i verden i dag: 20 % av verdens befolkning får 80 % av matvarene, mens 80 % av 
menneskeheten må klare seg med 20 % av maten. 
Kanskje noe av det første du tenker da er at vi kunne delt litt mer med de som ikke har så mye 
som oss? ”Dele av vår overflod”, som vi sang vi i sted. Overflod? Det betyr at vi faktisk har 
mer enn vi trenger, - ja, kanskje vi har for mye. 
 
Les 1. Joh. 3,16-18, eller la barna lese i bibler de har med seg. 
Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for 
våre søsken. Men den som har mer enn nok å leve av og likevel lukker sitt hjerte når 
han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg? Mine barn, la oss 
elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. 
 
Noen tall man kan ta med hvis det passer: 

 I Norge har vi over 6 datamaskiner på 10 personer, mens på Madagaskar har de en 
halv datamaskin på 200 personer. 

 I Norge tar 7 av 10 videregående utdanning, i India er det 1 av 10.  

http://www.nmsu.no/6-12-aar/category1915.html


 I Norge er det bare 3 barn av tusen som dør det første året av livet, mens i Etiopia er 
det 77 barn som dør det første året.  

 
Vi vet vi har det godt. Alle disse tingene vi har, alle de godene vi har, har vi fått! 
Vi kunne tatt med mange flere eksempler på hvor godt vi har det i Norge. Vi har rett og slett 
et av de beste landene i verden å bo i, når det gjelder penger og sånt.  
Kunne vi vært flinkere å dele av det? 
 
Likevel dreier det seg ikke bare om penger. Og husk; vi er skapt til å dele, ikke til å gi. Viktig 
forskjell på de to ordene; Å dele er mer enn å bare gi, - når vi deler går det to veier. Alle gir 
og alle får noe.  
Andre land og kulturer har ting som de har mer av enn vi har i Norge. Et eksempel er at det er 
mange ensomme i Norge, mange som føler seg utenfor og som synes livet er trist. I mange 
land er det vanlig å ha tettere kontakt i storfamilien og at besteforeldre bor sammen med 
familien. Vi har snakket om at få har så god råd som vi i Norge, likevel er det mange som 
ikke er fornøyd med det de har. I mange land bor folk i veldig fattige omgivelser og har 
mange færre ting enn oss, likevel er de lykkelige og takknemlige for det de har. Hvorfor er det 
slik? Kanskje vi ikke blir lykkelige av alle tingene våre? 
 
Hva kan jeg gjøre for deg? 
Historien kan spilles som drama. Teksten står i Mark. 10, 
En blind mann som het Bartimeus, satt ved veien og tigget. Det var bare det blinde kunne 
gjøre for å skaffe seg penger og mat på den tiden. Bartimeus hørte at noe var på gang og fikk 
greie på at Jesus var i nærheten. Jesus! Han hadde hørt om Jesus, som kunne gjøre syke friske 
igjen. Han satte i å rope alt han kunne: ”Jesus!” De som stod rundt Bartimeus synes han laget 
mye bråk, og ba han være stille. Bartolomeus brydde seg ikke; han ropte bare enda høyere: 
”Jesus!” 
Jesus stoppet opp, og ba Bartimeus komme bort til seg. Bartimeus sprang bort Jesus, som sa: 
”Hva kan jeg gjøre for deg?” ”Gi meg synet tilbake, Mester!” sa Bartimeus. Da sa Jesus til 
ham: «Gå du! Din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han fulgte etter Jesus på. 
 
Visste ikke Jesus hva Bartimeus ville? Jeg tror han visste det, men likevel spurte han, så fikk 
Bartimeus sjansen til å si hva han trengte. Han fikk synet igjen og han ble møtt av Jesus, som 
viste omsorg og omtanke for ham.  
Vi kan lære av hvordan Jesus viser kjærlighet. Vi kan kanskje ikke gi blinde synet tilbake, 
men vi kan hjelpe barn med handicap til et bedre liv, for eksempel. Vi kan også spørre: ”hva 
kan jeg gjøre for deg?” til folk rundt oss. 
 
Del videre 
“Du gir ikke TILBAKE kjærlighet, du gir den VIDERE.” – var det en som skrev. 
("You don't pay love back; you pay it forward." Lily Hardy Hammond, 1916) Nå finnes det 
flere organisasjoner som heter ”Betal det videre”. Poenget er at du skal gir god hjelp til andre 
mennesker, men i stedet for å gi tilbake til deg skal de dele videre godheten til andre 
mennesker. Slik sprer godheten seg utover, til stadig nye mennesker. 
Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe!  
Når vi deler gode ting, forandrer vi verden. Du forandrer kanskje ikke HELE verden, 
men du forandrer kanskje en person sin verden! 
 
Et eksempel en kan ta med i bibeltimen, spesielt for de eldste barna, er noen scener fra filmen 
”Pay it forward”, fra 2000. Filmen har 11 års aldersgrense fordi noen scener er litt 



voldsomme, men klippene nedenfor går greit å vise for barna. Se gjerne hele filmen, du som 
er leder, - den er flott! 
 
Filmen ”Pay it forward” eller ”Del det videre” handler om en gutt som får en skoleoppgave; 
Han skal tenke ut noe som kan forandre verden, og gjøre noe med det. Gutten, Trevor, 
pønsker ut en plan som skal forandre mange liv. 
 
Klipp 1, fra 8:30 – 12:02: 
Trevor og klassen får oppdraget, og læreren påpeker at det er mulig å få til, selv om elevene er 
skeptiske. Trevor utfordrer læreren og spør hva han har fått til.  
Trevor tenker ut et opplegg der han skal hjelpe tre mennesker med noe de ikke klarer selv. Så 
skal de tre hjelpe tre nye, som igjen skal hjelpe tre nye osv.  
Trevor prøver å hjelpe læreren sin 
 
Klipp 2: 1.11.45- 1.13.26: 
 Trevor prøver å hjelpe kompisen sin Adam, som blir mobbet, men tør ikke gripe inn. Han 
synes heller ikke han har klart å hjelpe læreren sin, moren sin eller den narkomane Jerry.  Han 
føler at hele opplegget er mislykket og vil bare gi opp. Men Trevor vet ikke at noen av de han 
har prøvd å hjelpe allerede har gitt det videre. Del det videre har spredt seg over store 
områder. 
 
Klipp 3: 1.44.13- 1.45.59:  
Trevor blir intervjuet av en reporter som har fulgt sporet til alle som gitt det videre. Trevor 
sier at moren har vært den som turde å gi videre, og dermed har fått alle de andre til å gi 
videre. Likevel er det noen som ikke klarer å tro at verden kan bli bedre. 
Trevor avslutter intervjuet at det er din store sjanse til å fikse noe annet enn sykkelen din. Noe 
viktigere. Noe større enn deg selv. 
 
Spørsmål til samtale:  
1. Har du delt noe med andre? Hva?  
2. Ville det gjort noen forskjell i ditt liv om du gav vekk noe av det du har?  

Eller om du gav vekk mye av det du har? 
3. Hva vil du dele? 
4. Hvordan kan vi få gitt videre det vi har fått? 
5. Hva får vi igjen når vi gir noe? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bibeltime 2: Skapt til å dele – glede! 
 
Forberedelser 
Til bibeltimen trenger du noen stoler og noe som kan symbolisere Gud, f.eks. en tegning av en 
trekant eller en due. Du trenger noe å dele ut til deleleken, hvis du vil ha den med. 
      
 
Skapt av Gud 
Gud har skapt hver og en av oss. Vi leser i Salmene 139,13-14: 
For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så 
underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. 
 
Da Gud skapte oss tenkte han ut hvordan han ville at hver enkelt av oss skulle se ut, hvordan 
vi skulle være, hva vi skulle bli flink til og hva som vil gjøre oss glad.  
Vi er skapt til å være Guds barn.  
 
Vi får lov til å være barn som leker, prøver ut nye ting og bruke fantasien vår. gjør mange feil, 
men feilene gjør ikke at foreldrene er mindre glad i barnet sitt. Slik er det også å være Guds 
barn. Han har skapt oss til å dele, men også til å leke, å være barn.  
 
Gud vil at vi skal bruke fantasien han har skapt i oss. Det er sant at vi er skapt til å dele, - men 
vi er også skapt til å leke. Han vil at vi skal glede oss over at vi er til. Han vil at vi skal glede 
oss over det ufattelig fine skaperverket han har laget.  
 
Jesus er broen mellom Gud og oss 
Mennesker er skapt til å være sammen med Gud. Der har vi det best. Der er der Gud vil at vi 
skal være, - sammen med ham. Men Gud er HELLIG. Det betyr at han ikke tåler synd. Synd 
er alle de teite, tåpelige, stygge og gale tingene vi gjør. 
Illustrasjon: Sett opp to stoler, tett ved siden av hverandre. Sett et symbol på stolen for å vise 
det, for eksempel et tent lys, tegning av en trekant eller due, e.l. 
Denne stolen er Guds sted, - der Gud er. 
Den andre stolen er oss mennesker. Når vi gjør ting som er feil, blir det avstand mellom oss 
og Gud. – Flytt stolene noen meter fra hverandre. 
Kløften i mellom er dyp og bred. Så bred at uansett hva vi gjør, kan vi ikke klare å komme 
over til den andre siden på egen hånd. Gud vil ikke ha kløften der mellom seg og ham. For 
han har skapt oss til å være hans barn, til å være nær ham. Derfor la han en plan. 
Jesus er broen som får oss over på andre siden. Og gjør at stolene kommer helt inntil 
hverandre igjen. Flytt stolene inntil hverandre igjen. 
 
Dette er stort og flott! Jesus sin død og oppstandelse gjør at vi kan være trygge. Vi blir fri fra 
alt det som tynger oss ned. Vi får en glede inni oss. Denne gleden kan vi ha med oss alltid. Og 
vi må dele den!  
 
Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? 
Jesus døde for oss! Så høyt elsker han oss. Det må vi fortelle videre! For hvordan kan 
mennesker begynne å tro på Jesus om de aldri får høre om ham? Og hvordan kan de få høre 
dersom ingen forteller? 
 
Les Romerne 10, 12-14: For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme 
Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn, skal 



bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke 
har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? 
 
En dame som heter Johanne fortalte noe som skjedde på Madagaskar for noen år siden. 
Hun og noen andre reiste til en landsby som lå avsides, utenfor der man pleier å reise. Johanne 
var misjonær, og kom til landsbyen for å fortelle om Jesus; om Gud og hans store kjærlighet 
til oss. Hun hadde med seg tegninger, som hun brukte til å forklare hvordan Jesus hadde ofret 
seg selv for oss mennesker.  
 
Da hun hadde fortalt ferdig om hvordan Jesus ble ofret for våre synder, reiste 
landsbyhøvdingen seg opp, satte staven sin i bakken og spurte: ”Hvor lenge har dere visst 
dette?” Johanne ble forvirret; Hva mente han?  
”Hvor lenge har dere visst dette om at Jesus sitt offer er nok? At vi ikke trenger å ofre hver 
gang noen bryter reglene vi har?” 
Johanne svarte at vi har hørt om Jesus i ca. tusen år nå i Norge.  
”Hvorfor har dere ikke kommet før og fortalt oss det?” spurte høvdingen sint. Han forklarte at 
hver gang noen brøt reglene og gjorde noe galt i landsbyen måtte de ofre et dyr til forfedrene. 
Det var forfedrene som bestemte hva som var rett og galt. Folket levde i frykt for hva som 
kunne skje dersom ikke forfedrene ble ofret til og blidgjort. Dessuten kostet det mange penger 
å stadig måtte ofre et dyr!  
 
Menneskene i landsbyen ville gjerne høre mer om Jesus, og om Gud som kunne tilgi. 
Dessuten en Gud som en kunne stole på at alltid ville være med. De var takknemlig for å høre 
at det Jesus gjorde for oss var nok, - de trengte ikke å stadig ofre. Vi trenger ikke prøve å være 
perfekte heller. Det vi må gjøre, er å komme til Jesus igjen og igjen og be om tilgivelse. 
Dette er gode nyheter for så mange rundt om i verden! Også mange i Norge vet ikke egentlig 
hva kristen tro er.  
 
Vi som har fått høre må si det videre, vi kan ikke holde det for oss selv. Det heter misjon. 
 
Misjon 
Misjon er å fortelle om denne gleden, gi den videre, slik vi hørte om i forrige bibeltime. (Pay 
it forward.) 
En person som blir kristen virker kanskje ikke så stort. Men om hun eller han forteller til 
andre om Jesus og det han har gjort for oss, blir kanskje tre andre kristne også. Og om alle de 
tre forteller videre, og hjelper tre andre til å tro på Jesus, er det plutselig ni som tror. Fordi den 
ene begynte å tro. Slik spredte troen på Jesus seg i årene etter han døde og stod opp igjen. Fra 
Jerusalem til landene rundt Middelhavet, til Afrika og til Asia, og etter hvert helt opp til lille 
Norge i nord. Nå har vi fått sende misjonærer til andre land, de siste 160 år. Likevel trenger vi 
nå å fortelle om Jesus i Europa, for veldig mange får ikke høre om ham her. 
 
Gud er kjærlighet. Misjon er å vise Guds kjærlighet til andre, for det er slik vi forteller om 
hvordan Gud er.  
 
Les 1. Joh. 4, 10-12 
Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn 
til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske 
hverandre. Ingen har noen gang sett Gud. Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og 
hans kjærlighet er fullendt i oss. 
 



Delelek 
Del inn i to lag. Dere trenger noe å dele; f.eks. hjerter i papir/papp, drops eller kjærlighet på 
pinne, eller rett og slett fyrstikker. Eller noe annet du har for hånden. 
 
En fra hvert lag begynner: kommer bort til lederen, som står et stykke unna. Den som 
begynner får to ting fra lederen, går til laget sitt og deler med en annen.  
De to går begge tilbake til lederen, får en ny ting hver og deler med en til hver på laget sitt. 
Så går (eller løper) alle de fire som har fått til lederen henter en ting hver. Skynder seg til 
laget sitt og deler, slik at åtte nå har fått ting. Slik fortsetter det til alle har fått. 
Det er om å gjøre å få delt til hele laget først.  
Leken kan godt gjennomføres ute, med litt avstand mellom laget og lederen/basen, slik at 
barna må springe litt. 
 
En må gjerne ha en leder til hvert lag, slik at det ikke blir kø. 
 
Deleleken er et bilde på hvordan troen på Jesus deles, og har blitt delt, i verden. 
 
Spørsmål til samtale:  
1. Les Misjonsbefalingen i Matt 20,18-20: Hva tror dere Jesus mener med det han sier?  
2. Misjon, er det viktig? Like viktig som mosjon? 
3. Hvor kan misjon skje? Er det mest i andre land? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bibeltime 3 - Skapt til å dele fellesskap 
 
Forberedelser 
I denne samlingen er det to historier som kan øves inn som drama hvis man vil. Forandre 
gjerne navnene på personene i historiene hvis du har noen som heter det samme på leiren! 
 
Fellesskap 
Nå har vi snakket om ulike ting vi kan dele, men kanskje noe av det viktigste for mennesker å 
dele er nok fellesskap.  
Hva betyr det? Et morsomt ord egentlig; fellesskap. Et felles skap? Et skap vi har felles?  
Eller en plass vi har felles. Fellesskapet er det vi gjør sammen. Alle mennesker er skapt 
forskjellige, og det er bra. Tenk så kjedelig det hadde vært om vi var like, om alle var flinke 
til de samme tingene. I et fellesskap trengs det forskjellige mennesker, som er flink til 
forskjellige ting.  

 
Ta for eksempel Sofie, som likte å spille piano, men ikke var veldig flink til det. Hun 

spilte likevel for bestemoren sin hver gang hun var på besøk. En gang gikk det svært dårlig, 
det ble mye feil og hun måtte ta det om igjen to ganger. Da sa bestemor til Sofie: ”Vi kan ikke 
alle bli konsertpianister, vet du Sofie. Noen av oss må være så vanlige at vi kan sette pris på 
de som er virkelig gode! Hva hadde skjedd dersom alle var like flinke til å spille piano?”  
 
I Bibelen står det at vi er en kropp, med mange deler som fungerer sammen. Vi er avhengig 
av hverandre, nettopp fordi vi kan ulike ting. 
1. Kor. 12, 12 og 20-22: 
Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp enda de 
er mange, slik er det også med Kristus. Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én 
kropp. Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har 
ikke bruk for dere». Tvert imot! De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de 
er nødvendige. 
 
Gud ser annerledes på mennesker enn vi gjør. Han ser at alle er like viktige for fellesskapet. 
Vi har lett for å si at noen er viktigere enn andre. Hvis noen er spesielt pene, flinke til å 
snakke for seg, spesielt gode sangere eller ekstra god i fotball, blir det rask sånn at de blir 
”heltene” som alle andre ser opp til. Men Gud ser inn i hjertene våre og han har skapt oss. 
Han vet hva vi er god på og hvilken rolle vi har i fellesskapet.  

Fordi Gud har skapt oss kjenner han oss best av alle. Han hadde en plan da han skapte 
deg. Han planla at du skulle være god på det du er god på. Du har en viktig rolle å spille i 
fellesskapet. Alle organer og ulike celler, bakterier, blodårer osv. trengs for å få kroppen til å 
virke. Alle vi er nødvendige i fellesskapet. Gud kan hjelpe oss til å finne vår plass, for han har 
tenkt det ut for lenge siden. 
 
Der kan alle bidra med det de kan best, så blir det bra! 
 
 
Jesus gjorde seg ydmyk 
Da Jesus vasket føttene til disiplene på Skjærtorsdag, ble Peter og de andre helt satt ut. Skal 
Jesus vaske mine føtter? Det er tjenerens oppgave, ikke Mesteren. Det var uhørt! Jeg tror nok 
alle i rommet der ble veldig forvirret og usikker på det som skjedde, men Jesus forklarte: 



Dersom dere ikke vil ta imot fra meg, - sa Jesus, så har dere ingen del i meg. Det holder ikke 
at dere vil forkynne for andre og gi andre hjelp, - først må dere la meg hjelpe dere! Dersom 
dere ikke er avhengige av meg kan dere ikke gjøre noe. At det skulle være vanskelig å ta imot. 
Skapt til å dele, - ja, men først av alt, skapt til å ta imot og til å ha fellesskap med Gud i Jesus 
Kristus, og til å klare å ta imot fra hverandre. 
 
Her er to historier om noen som står utenfor fellesskapet 
Lag gjerne en liten dramatisering av disse situasjonene hvis det lar seg gjøre. Barna kan bli 
involvert i å spille roller på sparket, eller man kan øve med noen på forhånd. 
 
Ola var alltid den som fikk kjeft av lærerne. Han spilte alltid bråkete, tøffest og lage mest lyd 
av alle i klassen. Egentlig ville Ola bare at noen skulle se ham og være med ham, så han 
prøvde alt han kunne å få oppmerksomhet. Alle synes han var ganske slitsom å være i 
nærheten av, så derfor unngikk de ham. Han ble mye gående alene. Når det var gruppearbeid 
valgte ingen å være i gruppe med ham. Ola kjente seg ensom. Han ville bare ha en venn! 
 
Tiril pleide å leke med nesten alle i klassen. Hun hadde ikke en bestemt bestevenninne, men 
var med mange forskjellige. En mandag snakket alle om en klassefest som hadde vært i 
helgen. En klassefest? Tiril hadde ikke blitt invitert. Plutselig var det som om alle de andre 
jentene i klassen var en gjeng hun ikke var med i. Alle hadde noen bestevenninner, men ingen 
spurte henne om å bli med. Følelsen av å bli stengt ut var forferdelig. Tiril skjønte ikke hva 
galt hun hadde gjort, men visste jo at hun verken var kulest, morsomst eller særlig pen… 
Kanskje hun ikke var god nok? 
 

Er det noen på skolen din som har det sånn, tror du?  
Hva kan vi gjøre med det? Vi kan være modige og gjøre det ingen andre tør å gjøre. Vi kan 
bruke litt av tiden vår på de som ikke har mange venner. Når vi deler tid, får vi mye igjen, 
kanskje en lojal venn som støtter deg når det er du som har det vondt eller vanskelig? 
 
Vi er skapt til å dele med andre mennesker av det vi har og det vi kan. Du er nødvendig med 
dine gaver for at de rundt deg skal ha det bra!  
 
 
Spørsmål: 

1. Hva er du flink til? Hvordan kan du dele med fellesskapet? 
2. Kjenner du noen som er ”utenfor”?  
3. Hvordan kan vi hjelpe noen som er ensom? 
4. Kan vi dele av tiden vår på en bedre måte? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg – Vi kan dele du og jeg 
 

Vi kan dele du og jeg                              T/M: Arne Höglund 
 
      C   Am    G7      C 

1. Mange har det ikke bra her på denne jord; 
      Am        G/D            D7     G 
Fryser, sulter, savner hjem. Det vil ikke Gud! 
 
Refreng: 
    C   G7      C                     Am 

Vi kan dele, dele, dele du og jeg! 
Dm7     G7          C        A/C# 

Dele av vår overflod 
D7                                     G            Em7 

med dem som savner hus og hjem, 
        Am7                     D7          G 

og ikke har no´ daglig brød. 
                  C          G7      C                      Am 

Vi kan dele, dele, dele du og jeg 
           G/D               D7     G 

med dem som er i nød. 
 
2. Noen har det riktig bra her på denne jord. 
Takker, priser, gjør noen glad, 
det vil Gud i dag! 
 


