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Hei du!
Dette er barnesiden i 

Adventnytt! 
Tegninger, tanker og svar 

på oppgaver sendes til  

gry.haugen@adranorge.no

Barnesiden leveres av 

ADRA Norge. 

Jeg kan takke Gud for 
Noe som begynner på A: 
Noe som begynner på B: 

(…og så fortsetter vi slik 
gjennom alfabetet)

Bærekraftsmål 1: 
Utrydde fattigdom

Bønn
Gud, du har gitt oss alt. 

Lær oss å dele, så ingen må mangle.
Og invitere inn – så ingen må stå utenfor.

Vis meg at jeg er ditt elskede barn. 
Amen

Barnesiden i dette nummeret er inspirert av Bærekraftsboka, Jes 10,2; Jes 1,17; 3,14-15.

Skriv en alfabettakkebønn: 

Den beste gaven
Bibelen handler ganske mye om vanlige mennesker og hverdagene deres. 

Menneskene opplevde tørke, de hadde ikke nok mat og de kunne være redde for mye 
som vi noen ganger er redd for i dag også. 

Men samtidig var det også mye å være takknemlig og glad for. Noen ganger undret 
de seg over alt det fine som var å se i naturen, og hvor gavmild naturen er. De takket 
Gud for de gode gavene. 

Kan du tenke deg noen gaver som naturen gir, som vi kan takke Gud for?
Da Gud skapte menneskene og dyrene, fortalte han at menneskene var skapt i Guds 

bilde. De skulle gjøre det som var rett, godt og sant. De skulle passe på det som Gud 
har skapt. 

Hvordan kan vi passe på det som Gud har skapt? 
Jesaja var en profet. Han sa at fattige og hjelpeløse skulle få sin rett. Gud forsvarer de 

fattige og stiller seg på deres side. 



Hei du!
Dette er barnesiden i 

Adventnytt! 
Tegninger, tanker og svar 

på oppgaver sendes til  

gry.haugen@adranorge.no

Barnesiden leveres av 

ADRA Norge. 

Bærekraftsmål 2: 
Utrydde sult

Bønn
Jesus, du er livets brød.  

Jorda er din. Lær oss å dyrke 
den med varsomhet.

Lær oss å dele vårt daglige brød. Alt og alle i dine hender, Gud, 
Amen. 

Barnesiden i dette nummeret er inspirert av Bærekraftsboka s. 10 og 11, og Matt 14, 15-21.

Lær oss å be!
En gang lærte Jesus disiplene å be. Den bønnen 
har fulgt alle kristne i de 2000 årene etterpå. 

Noe vi skulle be om, var å ha nok brød å spise, 
altså nok mat. 

Hvis vi ikke får nok mat, kan vi ikke klare oss. 
Det visste Jesus veldig godt. 

I bønnen finner vi ordene oss, vi og vårt: «Gi 
oss i dag vårt daglige brød.» 

Hvem er vi? 
Er det også de som sulter i verden, de som 

ikke har nok å spise?
Vi skal ikke bare være opptatt av å få nok 

mat selv, men jobbe for at også andre får.

Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden
som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld,
som vi òg forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet.
Amen.

GLOBUSBØNN

Har du en globus hjemme? Ta globusen og snurr. 

Sett fingeren på et tilfeldig land. 

– Be for barna i det landet.

– Be for kirken, misjonærer og for ADRA.

– Be for de som styrer landet.
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Hei du!
Dette er barnesiden i 

Adventnytt! 
Tegninger, tanker og svar 

på oppgaver sendes til  

gry.haugen@adranorge.no.

Barnesiden leveres av 

ADRA Norge. 

Bærekraftsmål 3: 
God helse

Bønn
Kjære Gud, Takk for livet. 

Vi ber for alle som er syke og som lever med smerter. 
Lær oss, Gud, å dele håp, trøst og helsehjelp. Takk for alle som jobber for at andre skal ha 

det godt. 
Takk for alt som gir 

bedre liv og helse. 
Alt og alle er i dine 
hender, Gud. 
Amen.

Barnesiden i dette nummeret er inspirert av Bærekraftsboka s. 12 og 13.

Har du vært syk?

Kan du finne ordene?

Det er ikke gøy å være syk, og det er i alle fall ikke gøy å ha vondt noe sted! 
Noen av oss er litt syke kanskje en gang i året, mens andre er syke ofte. 

Noen mennesker, også barn, får alvorlig sykdom. De må inn og ut av sykehus 
hele tiden. Oftest er det god hjelp å få. 

Noen mennesker må leve med sykdom. Da er det viktig at livet er så 
meningsfullt og godt som mulig.

«Å ha god helse.» Hva tror du det betyr?
Å ha god helse handler om mye mer enn å ikke være syk. 

Da Jesus var her på jorden, helbredet han mange voksne og barn. De ble friske, 
ja, enda mer: De ble satt fri! Noen kunne få lov til å komme tilbake til familiene 
og vennene sine! De fikk et helt nytt liv!  

Les sammen historien i Johannes 9. 

Halvdelen av menneskene i verden i dag har  ikke tilgang til nødvendige helsetjenester. Når helsehjelpen blir bedre, er det mange flere  som klarer seg. 

P P O R K E D K E N

T R Y G G H E T Q E

S Y K E P L E I E R

X N L I V E S Q F W

E I X A L L E R G I

D S L E G E S L E H

E I N F L U E N S A

L D Q S U N N H E T

G E P H O S T E J J

V M H H J E R T E H

HELSE

GLEDE

INFLUENSA

HOSTE

ALLERGI

HJERTE

KROPP

MEDISIN

TRYGGHET

LEGE

Hva liker du å 
gjøre som gir deg 
god helse? 
Hva har du gjort i 
det siste? 

Glede i 
hjertet gir god 

helse, mismot tærer 
på kroppen.  
(Ordsp 17,22)

Helse handler også 
om å ha det godt 

sammen. 
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Hva betyr ordet?
 - visdom?
 - klokskap?
 - omtanke?

Hei du!
Dette er barnesiden i 

Adventnytt! 
Tegninger, tanker og svar 

på oppgaver sendes til  

gry.haugen@adranorge.no.

Barnesiden leveres av 

ADRA Norge. 

Bærekraftsmål 4: 
God utdanning

Barnesiden i dette nummeret er inspirert av Bærekraftsboka s. 14 og 15, og Ordspråkenes bok.

Å gå på skolen
For to uker siden snakket jeg 
med en voksen dame som aldri 
har gått i barnehagen eller på 
skolen. Hun bor ikke i Norge, 
men i Sør-Sudan. Hun kan ikke 
lese eller skrive, så når hun skal 
skrive navnet sitt på noe, dytter 
hun fingeren på en plate med 
blått blekk før hun trykker tom-
melen sin ned på papiret. 

Å få gå på skolen og lære betyr mye for alle men-
nesker. I enkelte land er det bare de som har mye 
penger som får gå på skolen. I noen land er det sånn 
at jenter holdes utenfor, eller at barn holdes utenfor 
skolen, fordi de ikke kan se, høre eller gå. 

Bibelen sier mye om å lære. Vi er skapt i Guds bilde, 
slik at vi kan tenke og bruke evnene våre. 

Når kan du hjelpe andre?

Hvordan kan du være en god venn?

Hva er det viktigste du har lært i livet ditt?

Alle barn har rett til å gå på 

skole, men det er ikke alle barn 

som får gå på skolen likevel.

Visdommen er bedre enn 

perler, av alle skatter er ingen 

som hun.
Jeg, Visdommen, bor sammen 

med klokskap; kunnskap og 

omtanke finnes hos meg.

Ordsp 8, 11-12

Bønn

Kjære Gud, hjelp oss å finne 

veien vi skal gå. Alle barn 

trenger å leke og lære. Du 

er kilden til all visdom.

Takk for at vi kan legge alt 

og alle i dine hender. 

Amen.  

FØRSTE SKOLEDAG i år 1969
Da jeg begynte på skolen, hadde jeg på meg en lyseblå kjole 
og en rødrutete ransel på ryggen. Jeg hadde øvd meg på å si 
navnet mitt og datoen for når jeg var født, klart og tydelig. Jeg 
husker at jeg gru-gledet meg! Men læreren var veldig hyggelig, 
og det gjorde meg trygg. 

Da jeg gikk i 1., 2. og 3. klasse, var det sånn at barn i Norge 
gikk på skolen på lørdager. Men det var jo ikke greit for oss, for 
familien min og jeg gikk alltid i Strømmen Adventistkirke på 
sabbaten. Jeg kan ikke huske at noen ertet meg for at jeg ikke 
kom på skolen på sabbaten, men jeg husker at det var litt dumt 
at klassen alltid hadde kosetime når jeg ikke var der. Men så 
hadde jeg sabbat, og det var best uansett. 

Hva liker du best å gjøre på skolen? Hva synes du er mest interessant å lære? 

Hva er du flink til? Velg 5 bokstaver.
Finn noe du er flink til, som begynner på disse bokstavene. 

GRY

STORESØSTER



Hei du!
Dette er barnesiden i 

Adventnytt! 
Tegninger, tanker og svar 

på oppgaver sendes til  

gry.haugen@adranorge.no.

Barnesiden leveres av 

ADRA Norge. 

Bærekraftsmål 5: 
Likestilling mellom 
kjønnene

Barnesiden i dette nummeret er inspirert av Bærekraftsboka s. 16 og 17, og Lukas 7 og 8. 

Alle mennesker er like verdifulle

Alle mennesker er like verdifulle. Det 
hender at vi glemmer akkurat det. 
Det skal ikke være sånn at bare fordi 
du er gutt eller jente, så kan du ikke 
få kjøre bil (når du blir gammel nok) 
eller spille fotball. Det skal heller 
ikke være sånn at voksne ser ned på 
barn eller tror de kan behandle dem 
dårlig bare fordi de er barn.

Alle er viktige
Da Jesus kom til jorda for noen år 
siden, visste han at dette var et pro-
blem for menneskene. Han så at de 
var ugreie mot hverandre. Det ville 
han gjøre noe med. Siden alle men-
nesker er like viktige for Gud, skal 
vi behandle hverandre som viktige 
mennesker. Det gjelder gutter og 
jenter, uansett hvor vi kommer fra, 
om vi er syke, friske eller strever.

Men Erna og kongen er 
viktig
«Men er ikke Erna Solberg viktigere 
enn lille meg,» tenker du kanskje. 

«Eller kongen?» Jo, de har en stil-
ling, oppgaver som er veldig viktige 
og som ikke alle kan ha. Men tror 
du alle skjønte at Erna kom til å bli 
statsminister da hun var lita jente? 
Det er ikke sikkert.

Usynlige mennesker
Kjenner du noen mennesker som er 
usynlige? Nei, det gjør du nok ikke. 
Likevel er det noen mennesker som 
ikke gjør så mye av seg, og som går 
stille gjennom verden. Men Jesus 
så alle. Ingen var usynlige for ham. 
Slik lærte han oss noe viktig. Ingen 
mennesker er usynlige for Gud, og 
da skal vi også øve oss på å se andre. 

Jesus snakket med alle
Jesus levde i en tid hvor det ikke var 
vanlig at menn skulle snakke med 
kvinner. Men Jesus snakket med alle 
og lyttet til det folk hadde å si. Han 
satte mange mennesker fri fra plager 
og ga dem verdighet. 

Sant, godt og rent
Gud skapte menneskene i sitt 
bilde til mann og kvinne. Av 
Gud har vi fått evner og ressur-
ser. Du har en viktig plass der du 
er, og du kan gjøre verden til et 
bedre sted når du går inn for det 
som er sant, godt og rett. 

VERDIGHET
Vi har verdighet

fordi vi er mennesker. For å

oppleve verdighet, må man

bli behandlet med verdighet 

av andre.

Hmmm… Jeg lurer på…
• Hadde Jesus bare disipler som var menn? Les fra 

begynnelsen i Lukas 8.

• Er det noe vi kan gjøre for at det skal bli tydelig

ere at alle jenter, gutter, kvinner og menn har 

samme verdi og skal ha de samme rettighetene?

Gutteleker og jenteleker
Da jeg var liten, hadde jeg en venn der jeg bodde. 
Han het Erik. Han likte så godt å leke med dukker, og 
det var jeg glad for. Men en dag da vi lekte i hagen, 
kom det to andre gutter forbi som så hva vi holdt på 
med. De begynte å erte. «Erik leker med jenteleker 
ha, ha,» lo de. Erik ble veldig lei seg, så han gikk hjem. 
Etter den dagen ble det slutt med dukkeleken. Det 
syntes jeg var trist. 
Hvorfor ertet guttene?

Synes du at noen 
leker passer bare for 
jenter eller gutter?
Hvorfor, eller hvorfor 
ikke?
Hva kunne jeg ha sagt 
til de guttene som 
ertet?

BØNN
Gud, du har skapt oss,

Vi er barn, barnebarn og oldebarn,

Vi er menneskebarn.

Du bærer oss i hjertet ditt,

og vi kan få ha deg i hjertene våre.

La oss leve sammen i fred og trygghet. 

Alt og alle i dine hender, Gud. Amen. 

Nå er det snart 17. mai! 
I år blir denne dagen anner-
ledes enn den pleier å være. 
Ta rødt, hvitt og blått papir og 
lag til noe fint i vinduet, flagg 
eller blomst eller noe annet. 
Kanskje du kan sette en bamse 
eller dukke i vinduet som du 
pynter til 17. mai? Så kan du 
lage en stor plakat der det står 
noe fint.
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Bærekraftsmål 6: 
Rent vann og gode 
sanitærforhold

Barnesiden i dette nummeret er inspirert av Bærekraftsboka s. 18 og 19, 
1. Mosebok 2, 4-7; Jesaja 55,1 og Johannes 4, 4-15.

Da Jesus kom, ble han døpt på et sted hvor det var mye 
vann. Senere fortalte han om livets vann. Hva tror du 
Jesus mente når han snakket om livets vann?

Straks sommer! 
Har du prøvd å plante 
noe? Det enkleste er å 
forsøke å plante karse. 
Da trenger du en 
bomullsdott og noen 
karsefrø. Her har jeg 
prøvd å plante rødbe-
tespirer og litt salat. 
Tror du det vil vokse 
og gro etter hvert?

Har jeg glemt å 
nevne noe mer du 
trenger? 

Svar: Vann

Hver gang familien trenger vann til 
noe, må de gå til et lite vannhull for å 
hente vann og bære det i bøtter hjem. 
Det er dypt ned, og det er barna som er 
flinkest til å klatre. 

For ikke så lenge siden, rett før korona
tiden, var jeg en tur i SørSudan. Der 
fikk jeg være med Nyaluak og vennene 
hennes og hente vann. Der hun bor, 
er alle menneskene veldig fattige, og 
absolutt ingen har vann i springen sånn 
som det kanskje er der du bor. 

Vannhullet er en slags kilde, og er det 
reneste vannet som finnes i landsbyen. 
Hvis folk vil vaske seg, må de gå til et 
annet sted.

Mange av de menneskene som Bibelen forteller om, 
levde i landområder der det var svært tørt. De visste 
veldig godt hvor viktig vann er for alt som lever! Da Gud 
skapte jorden og deretter Edens hage, leser vi om elven 
som ga vann til alt som vokste i hagen. 

Noe annet er doer. Hvor mange rom i 
huset ditt er bygd for at du skal få gå på 
do? I mange fattige land er det viktig 
for folk å lære å bygge bra doer, slik at 
folk ikke blir syke eller forurense rundt 
seg.  

Elven ble delt i fire deler. Kanskje det minner oss om 
at vann er noe som skal deles og ikke tilhøre noen 
få. For i tørketiden ble vannet en kampsak. Profeten 
reagerte mot de griske og grådige som ville ha alt for 
seg selv, og snakket om et tid da alle skulle få drikke 
seg utørste. 

Nesten alle steder i verden, byer og tettsteder, har 
vokst fram og blitt til fordi det finnes vann der. Fra 
gammel, gammel tid fantes riket Mesopotamia som lå 
ved de store elvene Eufrat og Tigris. Det gamle Egypt 
hadde Nilen. Hvis vi ikke har vann, kan vi ikke leve, 
og derfor er det veldig alvorlig at mange mennesker i 
verden sliter tungt med å få tak i rent vann. 

Hva betyr rent vann for deg? Hvorfor er det viktig å dele?
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ADRA hjelper til for at skolen skal bli bedre. 
De sørger for å reparere, de bygger nytt og 
fikser. Lærerne trenger å lære å bli bedre 
lærere. ADRA hjelper også til med dette.

Flyplassen har ingen bygning, 
og flystripa består av sand. Når 
det kommer et fly, roper barna 
til hverandre at vi må løpe 
vekk, mens flyet tar seg en 
ekstra runde. 

For å komme hit, må folk enten reise 
gjennom Etiopia, eller de kan fly med 
ganske små fly fra den største byen. 
Bilveiene er bare hull i hull – egentlig 
mye verre enn det ser ut som på dette 
bildet. Helt umulig å kjøre på! 

Jeg er så glad for at jeg endelig har 
fått begynne på skolen igjen! Her 
hvor jeg bor, har det vært krig i man-
ge år. Vi måtte flykte langt vekk, men 
nå har vi kommet tilbake. Vi bor her, 
og jeg kan gå på skolen. Endelig!

Jeg er Nyaluak. Maiwut er 
et sted i landet Sør-Sudan. 
Her bor jeg. 

Bærekraftsmål 7: 
Ren energi for alle

Barnesiden i dette nummeret er inspirert av Bærekraftsboka s. 20 og 21. Kol 1,29; Matt 5,45.

På skolen lærer jeg å lese, skrive 
og regne. Men jeg lærer også 
veldig mye av å være sammen 
med de andre barna!

Ενέργεια: Helt gresk
Ordet energi betyr styrke, kraft – det som skal til 
for å gjøre et arbeid. 

Vi mennesker er satt til å ta vare på naturen og 
bruke energi fornuftig og til alles beste. Ren 
energi er energi som ikke skader naturen. 

Bønn
Gud, hjelp oss til å ta 

vare på naturens gaver. 
Gi lys og varme i hjem 

over hele verden.  
Alt og alle i dine 

hender, Gud. 

Amen. 
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Sør-Sudan er 
et land i den 

store verdens-
delen Afrika.  

Hei du!
Dette er barnesiden i Adventnytt. 
Liker du å ta fine bilder eller 
tegne? Kanskje du vil fortelle hva 
du tenker på for tiden? Send til 
gry.haugen@adranorge.no , 
så trykker vi det gjerne her i 
bladet. Barnesiden leveres av 
ADRA Norge. 



Bærekraftsmål 8: 
Anstendig arbeid 
og økonomisk vekst

Hei du!
Dette er barnesiden i Adventnytt. 
Liker du å ta fine bilder eller 
tegne? Kanskje du vil fortelle hva 
du tenker på for tiden? Send til 
gry.haugen@adranorge.no , 
så trykker vi det gjerne her i 
bladet. Barnesiden leveres av 
ADRA Norge. 

I Bibelen kan vi lese at Jesus lærte å arbeide og snekre av Josef. 
Noen dager var det sikkert mye slit, for de hadde ikke mange 
hjelpemidler. Det var nok ikke bare gode minner. 

Les historien om arbeiderne i vingården i Matteus, kapittel 
20. I denne historien sa Jesus at de siste skulle være de første. På 
den måten sa Jesus at alle mennesker har like mye verdi, og det 
har ikke noe med hvilken plass du har i køen å gjøre; fattig og 
rik, fra Norge eller Sør-Sudan. Du er viktig og du er mer verdt 
enn gull! 

Det er viktig at arbeidere får sin lønn, sa Jesus. Ingen men-
nesker skal misbrukes eller jobbe som slaver for andre. Dessverre 
er det mange mennesker som ikke har et arbeid som gjør det 
mulig å komme seg ut av fattigdommen. 

Hei, her er jeg igjen! Nyakluak heter jeg. I dag 
begynte dagen min her ved vannhullet, ved 
kilden. Jeg klatret ned og greide å få opp ei 
hel bøtte som jeg bar på hodet hjem!

Her ser du skole-
klokka! Når noen 
slår på den, blir 
det sterk lyd!

Da løper vi og stiller opp foran skolen.

Det er ikke alle som får plass inne i 
klasserommet. Noen elever må være 
ute, under et tre. I dag er det ganske 
varmt, som du sikkert kan tenke deg.

Om kveldene før det blir 
mørkt, liker vi å leke. Å 
spille ball er alltid morsomt! 
Denne ballen har vi laget av 
plast og rester av klær. Det 
som er bra, er at det ikke 
gjør så fryktelig vondt å bli 
truffet.

Hver kveld kommer ungdommene 
bort til plassen ved ADRA-kontoret. Der 
har ADRA laget en bane for volleyball 
og fotball. Jeg gleder meg til jeg blir 
gammel nok til å være med her!

I dag er det sabbat! Jeg gleder meg alltid til 
å komme til kirken. Hele familien min pleier 
å komme hit. I dag skal barnekoret synge. 
Koret har to dirigenter, to barn som holder 
god takt. Det ser så flott ut, men jeg er ikke 
sikker på om jeg tør å være med…

Bønn
Kjære Jesus!  

Du er sammen med oss 
alle dager. La oss få delta i livet med det vi har av evner og krefter. Hjelp oss å dele på arbeid og ansvar. Lær oss å takke, og hjelp oss å være fornøyd når vi har fått nok.

I dine hender, Gud.
Amen. 

Barnesiden i dette nummeret er inspirert av Bærekraftsboka s. 22 og 23. Matteus 20,1-16. Lukas 10,7
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Hva har du funnet på
 for å 

hjelpe? Skriv eller teg
n: 

Bønn
Kjære Gud, 
Noen ganger har jeg noen gode ideer.
Kan du hjelpe meg å finne på ting 
som gjør at andre kan få det litt bedre?
Må mennesker kunne møtes og mettes, 
og må jorden få spire og gro 
når det igjen blir vår.  
Alt og alle i dine hender, Gud. Amen. 

Bærekraftsmål 9: 
Innovasjon og 
infrastruktur

Barnesiden i dette nummeret er inspirert av Bærekraftsboka 
s. 24 og 25. Matteus 13,31 – 32, Lukas 9,62 og Salme 104,30.  

Hei du!
Dette er barnesiden i Adventnytt. 
Liker du å ta fine bilder eller 
tegne? Kanskje du vil fortelle hva 
du tenker på for tiden? Send til 
gry.haugen@adranorge.no , 
så trykker vi det gjerne her i 
bladet. Barnesiden leveres av 
ADRA Norge. 

Hjelpeaksjon!
Hver høst pleier barn på Adventistskoler 
og i menigheter rundt omkring landet 
å ringe på dører for å samle inn penger 
til barn i andre land. Barn i Norge er 
takknemlige for det livet vi lever her. 
Noen barn lever i land der det er krig, 
sult, tørke og det ikke er skoler. Noen 
steder finnes heller ikke lærere som kan 
undervise barna. 

Viruset som forandret verden, har gitt 
oss nye ideer til hvordan vi kan samle 
inn penger i Norge. I stedet for å sette 
oss ned og være triste, har noen barn 
løpt for Hjelpeaksjonen, jobbet hjemme, 
hatt garasjesalg, bodsalg eller funnet på 
andre ting. 

Barna i Sauherad var 
heldige og fikk gå 
med bøsser fra dør til 
dør. De var nøye med 
smittereglene!

Da Gud skapte jorda og menneskene, gjorde han det slik at menneskene på en måte arvet hans glede over å finne på og lage ting. 
Liker du å finne på og lage ting? Kanskje du har en idé som kan gjøre livet lettere for noen?

Hva trengs for at et samfunn skal fungere, eller fungere bedre? 
Her er noen ideer, og kanskje du kommer på flere: 

HVA Viktig? JA eller NEI  Hvorfor
Veier
Jernbane
Flyplass
System for vann
System for kloakk
System for strøm
System for mobiltelefon

Denne høsten hadde jeg en solsikke i hagen 
som var over to meter høy. Tenk på det lille 
frøet som ble plantet, og hvilken kraft som 
lå inni der! Jesus snakket om at troen er som 
et lite frø. Tenk at troen på Jesus kan få vokse 
og utvikle seg sammen med deg hele veien. 

Hvis du bor på landet, har 
du kanskje lagt merke til 
at bonden ved hjelp av 
traktor pløyer jorda, også 
ganske seint på høsten. 
Da forberedes våren, sånn 
at naturen kan vokse og 
gro når våren kommer. 
Den som pløyer jorda, må se framover, sa 
Jesus. Hva tror du han mente med det?

Thomas Edison ble berømt 
fordi han var en veldig 
oppfinnsom person. Blant 
annet var han med og fant 
opp lyspæra. I dag har vi fått 
annerledes pærer, men før 
lyspæren ble oppfunnet, var 
det ikke lett å se i mørket om 
kvelden. Lys er viktig! 

Foto ADRA | Britt Celine Oldebråten



Bærekraftsmål 10: 
Mindre ulikhet

Hei du!
Dette er barnesiden i Adventnytt. 

Liker du å ta fine bilder eller 
tegne? Kanskje du vil fortelle hva 
du tenker på for tiden? Send til 

gry.haugen@adranorge.no, 
så trykker vi det gjerne her i 
bladet. Barnesiden leveres av 

ADRA Norge. 

AMOS  
I noen land er kløften mellom fattig og rik veldig stor. 
Noen mennesker bygger rikdommen sin på å utnytte 
fattige. 

Profeten Amos levde 750 år før Jesus ble født. Han 
snakket tydelig og med klar stemme mot maktper-
soner som drev uærlig handel og ødela for fattige. 
Han sa: «Dere undertrykker småkårsfolk og knuser de 
fattige. Søk heller det gode og ikke det onde, så dere 
får leve!» 

Noen mennesker er fattige og noen er 
veldig rike. Hva synes du om det?

2020 snart slutt. 2021 venter. 
Synes du 2020 har vært et annerledes år? Hvordan 
har du hatt det? Hva tenker du om året som har 
gått og det nye året vi skal møte, 2021? 

Vi vil gjerne høre fra deg. Tegn, film eller skriv 
noen ord og send til Adventnytt! Har du en ønske
liste for 2021, eller noe du har bestemt deg for å 
gjøre? Har du en drøm? Et håp? Vi vil gjerne skrive 
om det. Gi lyd fra deg! 

God jul! 

Tenker litt på penger…
Når jeg får lønna mi fra stedet jeg jobber, kan jeg bestemme hva jeg 
gjør med de pengene. Det kan du også gjøre når du blir voksen og 
etter hvert skal tjene dine egne penger. Gleder du deg til det? Hva vil 
du gjøre med de pengene? 

I Bibelen står det at alt det som er på jorden, tilhører Gud. Det er lett 
å glemme! 

Men vi prøver å huske. 
Hver gang når lønna kommer, gir vi 10 prosent til menigheten. Det 

kalles tiende. En av ti. 1 000 av 10 000. Og vi gir fordi de pengene 
tilhører Gud. Det er herlig å få lov til å gjøre det. Når alle som hører til 
i kirka, gir tiende, er vi med og sørger for at vi har verktøyet sånn at 
menigheten kan fungere. 

Så gir vi gaver på sabbatsskolen og gudstjenesten. De pengene går 
til mye forskjellig, for eksempel til barnesabbatsskolen og speideren. 
Eller til at vi skal ha råd til å ha et hus som vi kan bruke til kirke. 

Mange gir også store pengegaver til ADRA. Da hjelper vi dem som 
bor i veldig fattige land. 

Det er da egentlig ganske gøy å ha råd til å 
kunne gi, synes du ikke? Litt eller mye, alt er 

viktig. 
I Norge må voksne betale skatt. Det er 

noen som klager på skatten. Har du hørt 
det? Men tenk om ingen betalte skatt? Da 

ville det vært mye vi savnet, som vi tar 
som en selvfølge. Jeg er i alle fall glad 

for å betale skatt i et land der vi vet 
at pengene blir fordelt etter gode 
systemer. 

Godt nytt år! 

Hilsen Gry, ADRA

Jesus,
Du gjør ikke forskjell på folk. 

Gjør oss mer lik deg. 
Gi oss visdom og vilje til å dele. 

La grådigheten tape. 
La rettferdigheten vinne. 
Gi oss mot til å ta vare på 

hverandre
på tvers av det som skiller.  

Alt og alle i dine hender, Gud. 
Amen. 

BØNN



Bærekraftsmål 11: 
Bærekraftige byer 
og samfunn

Barnesiden i dette nummeret er inspirert av Bærekraftsboka 
s. 28 og 29. Jesaja 2, 4. 1, 21.23. Jer, 6, 6-8. Åp 21, 9-27.

Hei du!
Dette er barnesiden i Adventnytt. 
Liker du å ta fine bilder eller 
tegne? Kanskje du vil fortelle hva 
du tenker på for tiden? Send til 
gry.haugen@adranorge.no , 
så skriver vi om det her i bladet. 
Barnesiden leveres av ADRA 
Norge. 

Hvor bor du og hvordan er det der?

Bor du på landet, i en by eller et sted som liksom hverken er land 
eller by, men noe midt imellom? Et tettsted, kanskje?

Kanskje det er sånn at de som bor i byen noen ganger savner 
stillheten, og at de som bor på landet kanskje savner litt mere liv 
rundt seg?

• Hva synes du er bra med byen?
• Hva synes du er bra med landsbygda?

Bibelen sier litt forskjellige ting om byer. 
En by som ikke var bra, var Sodoma. I den byen var det mye 

synd og urett. Senere i Bibelen står det også om Babylon, en by 
med mye frykt, ødeleggelser og maktsyke mennesker. 

Den siste boka i Bibelen, Johannes 
åpenbaring, er spennende. 
Her står det om en ny 
perfekt jord og et nytt 
Jerusalem, en by som Jesus 
sier vil bestå til evig tid. Her 
er byportene alltid åpne og 
alle kan ta del i alt som er 
godt og vakkert der. Byen er 
bærekraftig, en by der det rår 
fred og rettferdighet 
– sånn som Jesus vil ha det. 

Noen mennesker lever i byer der det ikke 
finnes nok systemer som tjener folket. Da 
vokser fattigdommen. 

Det kan være snakk om systemer som: 
– kloakksystemet (Hvor blir det av 

det vi gjør fra oss når vi går på do?)
– helsesystemet (leger, sykepleiere 

og sykehus)
– skoler 

– søppelsystemet (kanskje ingen 
henter søpla) 

– systemer som ikke tar vare 
på dem som sliter og 

trenger hjelp

Hva lærte du i 2020?

2021 

Gratulerer med et nytt år! 
Jeg håper det blir et fint år for deg!

Oppgave: 
Tegn huset ditt innvendig og utvendig.

GODT NYTTÅR!

Bønn

Jesus, 
du er til stede der 

mennesker møtes.

Takk for at du ønsker at det 

skal være rom for alle. 

La planter og trær, håp og 

framtid spire her vi bor. 

Alt og alle i dine hender, 
Gud. 

Amen. 



Bærekraftsmål 12: 
Ansvarlig forbruk 
og produksjon

Hei du!
Dette er barnesiden i Adventnytt. 
Liker du å ta fine bilder eller 
tegne? Kanskje du vil fortelle hva 
du tenker på for tiden? Send til 
gry.haugen@adranorge.no , 
så skriver vi om det her i bladet. 
Barnesiden leveres av ADRA 
Norge. Bare ei t-skjorte?

Bilen stanset, og Simon (11) og mamma gikk raskt 
mot butikken. Endelig kom den kule t-skjorta som de 
hadde bestilt på nettet. Han gikk rett mot disken der 
posten ble utlevert, og der møtte han Hans, som gikk 
i samme klasse som Simon på skolen. De to guttene 
hilste på hverandre, og Simon fortalte om t-skjorta han 
skulle hente. Den kostet bare 99 kroner og var kanskje 
verdens kuleste, fortalte han mens han gliste bredt. 

På et jorde, mange mil fra Norge, jobber Arun (11) med å plukke bomull 
fra buskene. Etterpå skal bomullen bearbeides. Så sendes den på paller 
til et annet land, der Azad (11) jobber på en fabrikk. 10 – 11 timer om 
dagen sitter han og syr t-skjorter av bomullsstoffet. Arbeidsdagene til 
Arun og Azad er lange og ensformige, og de tjener lite. Egentlig skulle 
de vært på skolen, men noen i familien må tjene penger for at de skal 
ha nok mat.   

Alle varer som vi kjøper her i Norge, har hatt en reise før de nådde frem 
til deg. For at Simon skal kunne kjøpe t-skjorta, har noen dyrket, sanket 
og bearbeidet bomull. Så er bomullen blitt til et plagg på en fabrikk 
der noen har sydd og pakket. Videre skal t-skjorta fraktes med posten, 
kanskje til noen som har bestilt på nett, eller til en butikk. 

Det er ikke mulig for oss å vite 
om de menneskene som har 
vært med på å lage t-skjor-
ta vår, har det bra mens de 
jobber. Men det er viktig at 
myndighetene i Norge følger 
med slik at vi ikke har slaver til 
å jobbe for at vi selv skal få ei 
billig t-skjorte.

Da Gud skapte menneskene, sa han til 
Adam og Eva at de skulle ta ansvar for alt 
i skaperverket. Men vi mennesker lokkes 
stadig til å bruke mer og mer. 
Jesus fortalte en historie om en rik bon-
de. Han trodde at rikdom var en sikker 
vei til et godt liv. Men sånn er det ikke, sa 
Jesus: «Ta dere i vare for all slags grådig-
het! For det er ikke det en eier som gir liv, 
selv om en har overflod.»

Hjelp klærne å komme hjem til deg!

Barnesiden i dette nummeret er inspirert av Bærekraftsboka s. 30 og 31, 1 Mos 2,15 og Luk 12,13-21.

Israels folk var på vandring i ørkenen da de fikk 

manna ned fra himmelen. De fikk nok for dagen. 

De fikk akkurat det de trengte, og ikke mer.

Bønn

Herre, vår hyrde

La oss ikke mangle noe, og 

vis oss hva vi har. 

Lær oss å verdsette  

det vi har, bruke igjen  

og gjøre gammelt nytt. 

Takk for alle dine  
rause gaver. 

Amen. 

Illustrasjon: iStock.com / Guzaliia Filimonova

Illustrasjon: iStock.com / yavuzsariyildiz

Illustrasjon: iStock.com / FXQuadro

Vi kan ikke sitte og ikke gjøre noe – bare fordi vi ikke kan gjøre alt!



Hjelp klærne å komme hjem til deg!

Bærekraftsmål 13: 
Stoppe 
klimaendringene

Hei du!
Dette er barnesiden i Adventnytt. 
Liker du å ta fine bilder eller 
tegne? Kanskje du vil fortelle hva 
du tenker på for tiden? Send til 
gry.haugen@adranorge.no , 
så skriver vi om det her i bladet. 
Barnesiden leveres av ADRA 
Norge. 

I Norge har vi fire årstider. Andre steder i verden er det ikke på samme 
måte. Noen ganger diskuterer vi årstider. Hvilken liker du best? Hvilken liker 
du dårligst? Du finner nok noe fint med alle de fire årstidene våre hvis du 
tenker deg om. 

Noen ganger er det pent vær. Andre ganger kan været skremme. Mennes-
ker blir små når det blåser orkan. Bølgene vokser og regnet pisker. 

Noen steder i verden opplever at det regner altfor mye. Da kan det bli flom. 
Andre steder er det tørke uke etter uke, måned etter måned. Da kan det 
etter hvert bli vanskelig å leve, for både dyr og mennesker trenger vann. 

Mange mennesker flykter fordi vannet ødelegges eller blir borte. De som 
har det vanskeligst fra før, får det enda vanskeligere.  

Norge er ikke det landet i verden som forurenser aller mest. Men vi er 
gansk e «flinke» til det. Skulle alle levd som oss, måtte vi hatt tre og en halv 
jordklode. Men vi har bare en. Kanskje vi kan prøve å leve litt enklere?

Vi kan ikke sitte og ikke gjøre noe – bare fordi vi ikke kan gjøre alt!

Barnesiden i dette nummeret er inspirert av Bærekraftsboka s. 32 og 33. Matteus 8, 23 - 27. 1. Mosebok 9, 11-17. 

Bønn
Gud, noen ganger er det akkurat som om vi kjenner at skaperverket sukker fordi vi mennesker stadig maser om å få mer, få mer, mer, mer

Gud, takk for at du ser på oss med nåde og kjærlighet i blikketVi lengter etter at alle skal ha god helse og godt liv
Det er ikke sånn for alle på jorda akkurat nå
Kan du gi oss styrke? Kan du hjelpe oss å håpe? Tusen takk. 
Vi er i dine hender, Gud. Amen. 

Fargelegg jordkloden. Klipp den ut og heng den i en snor i vinduet ditt. Se på den når du ber bønnen her:

Gud har skapt jorden og vil at vi skal 

ta vare på den. Hva kan du gjøre for 

å beskytte jorden der du bor?

Her er noen forslag: 

• Passe på at søppel sorteres 

• La være å kjøpe ting som øde-

legger naturen

• Heie på de som prøver å få til en 

forskjell her i verden

Hjelpearbeideren Josef 

Bibelen forteller om Josef. Du kjenner kanskje 
historien om gutten som ble kastet i en brønn 
av brødrene sine og solgt som slave? Josef 
utviklet seg til å bli en meget klok ung mann. 
Da de sju årene med tørke kom, ville ikke folket 
hatt mat – om det ikke var for Josef. Han hadde 
lyttet til Guds råd om å legge mat på lager og 
være forberedt. Josef reddet mange liv. Han 
var en skikkelig hjelpearbeider og leder av den 
tidens matvareprogram i Egypt.

Gud er Herre. En gang gjorde han slutt på den store 
flommen. Da satte han regnbuen på himmelen. Gud 
vil ikke at skaperverket skal ødelegges. Regnbuen 
skulle være et tegn på framtid og håp.



Finn disse fiskene: 

Bærekraftsmål 14: 
Liv under vann

Hei du!
Dette er barnesiden i Adventnytt. 
Liker du å ta fine bilder eller 
tegne? Kanskje du vil fortelle hva 
du tenker på for tiden? Send til 
gry.haugen@adranorge.no, 
så tar vi det med her i bladet. 
Barnesiden leveres av ADRA 
Norge. 

Barnesiden i dette nummeret er inspirert av Bærekraftsboka s. 34 og 35. Salme 104, 25-27.

Gud, du kjenner havet helt ned til det dypeste dype. 
Gi oss visdom og nye sjanser. La fisken svømme og bølgene bryte fritt. La oss få høste klokt og med takknemlighet

fra verdens hav. 
Alt og alle i dine hender, Gud. Amen. 

Liker du å fiske? 
Lars syntes det var kjempegøy å fiske. Familien hadde en katt, så 
hvis ingen andre ville spise fisken, var alltid Tussenusse (katten) 
glad for fisken. 

Men vennen til Lars, Sindre, syntes ikke fisking var noe gøy i det 
hele tatt. «Å nei, Lars, skal vi virkelig dra og fiske i dag også?» 
klagde han da Lars pakket fiskesakene på sykkelen. Sindre tenk-
te at Lars var en veldig tålmodig gutt som likte så godt å fiske. 
Han kunne stå under brua ved Storelva lenge, han Lars… Sindre 
var ikke alltid like begeistret, men han visste også at Tussenusse 
kom til å bli glad.

Mennesker har til alle tider vært opp-
tatt av å høste det vi finner i elver, 
innsjøer og i havet. Men noen 
steder blir havet og elvene som 
leder ut i havet brukt som en ge-
digen søppelplass der det kastes 
plastposer og gamle bildeler. 

Hva tenker du om det?

Plast er en stor trussel mot fisk og fugl og andre dyr som lever 
nær havet. 

Havet skulle vrimle av levende liv, sier Bibelen (Salme 104, 25).

Livet i havet og elvene er ikke alltid så synlig for oss. Men selv 
om mye av det er ukjent, kan vil likevel bry oss om livet der. 

Fordi Gud har skapt alt, vet vi at alt liv har verdi. Derfor må vi 
passe på og beskytte også livet under vann. 

To fine abbor ble resultatet av fisketuren den dagen. Hverken 
Lars eller Sindre var maks fornøyd med fangsten, men det var 
Tussenusse!

N N Y W U O E J E N F I S K O

D I G I L O D D E B O S B U D
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L S O U Q K E T T E P S D R R

Y V J Y T Z B M E N D C W J D

G S G R K O W H R G B L L L N

G S S K V O R U R R W Y I F Y

R F U J L H Y S E E T U L S L

E B T Y N S I K K B F Z R Y F

B Q R K N A D M V J V K X Y H

V G R R O B B A V T E P A A J

X E V L L E R K A M C Q G P O

U W Z M O E T S T E I N B I T

O Z T R U S V A N X M I H U V

V M Q C S K A L D O S U B Y K

torsk,
flyndre
sik
sei

laks
sild
uer
makrell

lyr
kveite
lodde
hyse

abbor
steinbit
berggylt
bergnebb

Dette er fisk som lever i Norge, i ferskvann, 
saltvann eller begge deler. 
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Illustrasjon: iStock/AlexBannykh



Bærekraftsmål 15: 
Liv på land

Barnesiden i dette nummeret er inspirert av Bærekraftsboka s. 36 og 37. Salme 104, 10-13, Salme 24,1. 
Apostlenes gjerninger 20,35. Tucker: På skattejakt i naturen, 4. juli. Norsk Bokforlag. 
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Jorda er fargerik og inneholder mye 
forskjellig! Mennesker deler denne planeten 
med et mylder av dyr og planter. Vi trenger 
luft å puste i, rent vann å drikke, og vi må 
høste av jorda for å få mat. 

I vår tid er naturen truet. Mange steder 
hogger man trær uten å plante nye. "Jorden 
og det som fyller den, hører Herren til," sier 
Bibelen (Sal 24,1). Det er ikke vårt, men vi får 
lov til å låne. 

Da Gud skapte 
blomstene, tror jeg at 

han ville si:  
Jeg er glad i deg.

Et stort eiketre kan drik-
ke 1000 liter vann om 
dagen. Men eika bruker 
bare en firedel på seg 
selv. Resten av vannet 
gir den tilbake til luften. 

Planteriket viser 
hvor mye mer Gud gir 
oss enn vi kan ha håp 
om å gi tilbake til ham. 
Plantene lærer oss at 
det er større lykke å gi 
enn å få. 

Hei du!
Dette er barnesiden i Adventnytt. 
Liker du å ta fine bilder eller tegne? 
Kanskje du vil fortelle hva du 
tenker på for tiden? Send til  
gry.haugen@adranorge.no, 
så tar vi det med her i bladet. 
Barnesiden leveres av ADRA Norge. 

Bønn
Gud, du som har gitt liv til alt som yrer og kryper og 

flyr. 
Hjelp oss å trå varsomt og ta vare på naturen, slik at livet kan leve.Alt har du skapt i fin balanse. Takk for at vi er den del av ditt skaperverk. Lær oss å finne vår plass. Takk for at du holder hele verden 

i din hånd. 
Hjelp oss å huske det.

Amen.  

Quiz  Snart 17. mai! 
–  Hvorfor feirer vi 17. mai?
–  Kan du tenke på noe i naturen 

som er 
 a. rødt
 b. hvitt
 c. blått
–  Hvem var Henrik Wergeland?
–  Hvorfor kan vi si at Norge er et 

fritt land?
–  Hvis korona gjør det sånn at vi 

heller ikke i år kan gå i tog, kan 
du finne på et eget tog eller noe 
annet som gjør at andre blir glad? 

Alt i naturen lever for å gi – mer enn å ta 
imot. 

Tenk bare på plantene. De er til nesten 
bare for å gi.

Men for at plantene skal vokse, må de 
ha vann. Plantene trenger vannet til å frakte 
mineraler fra røttene til bladene, der de blir 
brukt sammen med karbondioksid til å lage 
mat, og så føre maten ned i røttene så de 
holder seg friske. Uten vann ville planten dø.  

TIPS:
I sommer kan du plukke noen 

fine blomster og sette sammen i 

en bukett som du kan gi til noen 

som blir glad. 

Men ikke gjør som Synne: 

Da Synne var liten, fikk hun 

med seg venninna si og plukket 

blomster i naboenes hager. Så 

solgte hun blomsterbuketter til 

noen andre naboer. Etterpå ble 

vi enige om at det egentlig ikke 

var så lurt. 



Kan jeg gjøre noe med det?

Mange mennesker og barn lever i ufred og har 
ingen eller altfor få rundt seg som passer på. 
Vold og slag og spark er ikke lov i Norge, ikke 
mot barn, ikke mot noen. 

– Har du forslag til hva som kan gjøres for 
barn i Norge som ikke har det bra?

– Finnes det noe vi kan gjøre her i landet 
for å hjelpe barn i andre land der det kanskje 
er krig eller nesten ingen bryr seg om at 
barn har rettigheter?

Psssst: Hvordan kan vi være 
nøkkelpersoner som hjelper andre?

Bærekraftsmål 16: 
Fred og rettferdighet 

Barnesiden i dette nummeret er inspirert av Bærekraftsboka s. 38 og 39. Salme 85,11. Salme 116,5. Romerne 14,17. 2. Peter 3,13. 

Hei du!
Dette er barnesiden i Adventnytt. 
Liker du å ta fine bilder eller tegne? 
Kanskje du vil fortelle hva du 
tenker på for tiden? Send til  
gry.haugen@adranorge.no, 
så tar vi det med her i bladet. 
Barnesiden leveres av ADRA Norge. 

Bønn
Fredens Gud,

Vi ber for barn som lever der det er ufred, enten det er i Norge eller andre land. Hjelp alle som jobber for fred og 
rettferdighet. 

Bevar hjertene våre og led oss 
på fredens vei. 

Alt er i dine hender, Gud. 
Amen

Nøkkelord for 
nøkkelpersoner 
Hvis du går på skolen, har du kanskje 
lært om nøkkelord. Nøkkelord er viktige 
ord i setninger eller fortellinger, ord som 
hjelper oss å huske eller forstå innholdet. 
Noen ganger, hvis vi skal huske eller lære 
noe vi leser, kan det være nyttig å velge ut 
og finne nøkkelord. På denne siden er det 
to nøkkelord: Fred og rettferdighet.

En nøkkelperson kan være en sentral 
eller viktig person i en fortelling. 
Jeg vil tenke at Jesus er den store 
nøkkelpersonen i Bibelen. Han er liksom 
personen som åpner opp hele forståelsen 
av Bibelen og alt det den handler om. 
Bibelen forteller også historiene til mange 
andre nøkkelpersoner, folk som brukte 
de mulighetene de fikk i livet til å hjelpe 
andre: Josef, Ester, Moses og den lille 
tjenestejenta som vi ikke engang vet 
navnet til. Og mange andre!

Det hebraiske 
ordet shalom 

sier noe om hva 
fred er: harmoni, 

velferd, glede, 
gode og trygge 

relasjoner. Fred er 
så mye mer enn 

at det ikke er krig! 
Når kjenner du at 

du har fred?

Tenk – 
Hva betyr fred for deg?

Hva er rettferdighet?
Hvordan kan vi si at fred  

og rettferdighet hører sammen?
Rettferdighet og fred er kjennetegn 

på Guds rike. 

Rettferdighet handler om å beskytte alt som Gud har skapt. Rettferdighet er rammen for et godt liv med mening.

Miskunn og sannhet skal 
møte hverandre, rettferd og 

fred skal kysse hverandre.
Salme 85,11

Etter hans løfte venter vi på 
en ny himmel og en ny jord, 

hvor rettferdighet bor. 
2. Peter 3,13



Bærekraftsmål 17: 
Samarbeid for å nå 
målene 

Barnesiden i dette nummeret er inspirert av Bærekraftsboka s. 40 og 41. 5. Mosebok 10, 17-19, Mika 6,8. Jeremia 29,7). 

Hei du!
Dette er barnesiden i Adventnytt. 
Liker du å ta fine bilder eller tegne? 
Kanskje du vil fortelle hva du 
tenker på for tiden? Send til  
gry.haugen@adranorge.no, 
så tar vi det med her i bladet. 
Barnesiden leveres av ADRA Norge. 

Bønn
Gud, 

Du er Far for alle. Du har skapt oss til hverandre. La oss erfare at vi er søsken. Tilgi oss når vi glemmer det. La ditt rike komme!Alt og alle i dine hender, Gud. 
Amen

SAMARBEID FOR Å NÅ MÅL
Mye mer enn bare et fint ord
Da jeg var liten, fikk jeg ikke sånne votter som alle andre hadde, 
men jeg måtte ha på de flotte vottene som mormor strikket. 
Noen mennesker strikker nesten hele tiden! Mormoren min var 
sånn.

En dag leste jeg om Helge. Helge er en voksen mann som har 
holdt på å strikke i 30 år. Han har verdensrekorden i å strikke 
skjerf. Skjerfet han strikket i 30 år, er nesten fem kilometer langt! 

Helge har nok helt sikkert mye glede av å strikke. Men hva ville 
du gjort dersom du skulle strikke et laaaangt skjerf? Jeg tror du 
har svaret. Samarbeide! 

Samarbeid er mye mer enn bare et fint ord, for sånn er det når 
vi vil få til noe: Vi må samarbeide. Vi må samarbeide for å klare å 
leve sammen. Vi må samarbeide for å nå målene våre. Vi kan få 
til mye mer når vi jobber sammen! 

Når alle gjør noe felles,  
kan mange kroner telles…

Tenk – 
Hva betyr samarbeid for deg?

Hvem må du samarbeide med hver dag?

Hvordan tror du andre synes det er å samarbeide med deg?

Hvordan lærer du å samarbeide?

Er det lett å samarbeide?

Når kan det være vanskelig?

Samarbeid er viktig når vi lever sammen med 
andre mennesker. Vi samarbeider på skolen, på 
lekeplassen, i trafikken, i kirken og i samfunnet 
ellers som vi er en del av. 

Bibelen forteller mye om hva som kjenneteg-
ner et godt samfunn: Rettferdighet, fred og at 
småkårsfolk har en plass. Bibelen forteller om 
foreldreløse, enker og innflyttere. Det er mennes-
ker som ofte har det ekstra tungt og vanskelig. De 
skal møtes med respekt og omsorg. 

"Han har kunngjort 
for deg, menneske 
(sett inn ditt eget 
navn), hva godt 
er. Og hva krever 
Herren av deg? Bare 
at du gjør rett, viser 
trofast kjærlighet 
og vandrer ydmykt 
med din Gud."
Mika 6,8

Dette nummeret avslutter 
gjennomgangen av Bære-
kraftsmålene i lys av kristen 
tro – for barn. Hva ønsker du å 
være med og gjøre for andre 
mennesker? Denne høsten 
skal vi ha Hjelpeaksjon i me-
nighetene. Få tak i en bøsse og 
bli med og forandre verden du 
også!
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Bakside


