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Jeg tror på Jesus 
som min frelser og 
derfor vil jeg:

• bli bedre kjent med ham

• fortelle om ham til andre

• ta vare på meg selv og andre mennesker

• ta vare på miljøet
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Introduksjon til heftet

FAbUs visjon
Vi ønsker å se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne fellesskap 
og leve sine liv til Guds ære.

Det er et stort privilegium å få lov å lede barn til Jesus og følge dem de første stegene som Jesu 
etterfølgere.

Hovedmålet vårt i FAbU er å lede barn til å ta imot Jesus som sin frelser og gjøre dem til hans 
disipler. Vi ønsker at hvert barn skal få oppleve vekst og utvikling i livet med Jesus. Vi vil hjelpe barna 
til å leve med Jesus i hverdagen og vise det til andre og gjennom det lede andre til Jesus.

JEG VIL kan bli brukt på forskjellige måter:
• Til å lede barn til Jesus
• Som en trosopplæring for barn som allerede har bestemt seg for å være Jesu disipler
• Som forberedelse til å bli juniorsoldat

Det er viktig å ikke presse barn til å skrive under på bekjennelsen ved slutten av kurset. Noen barn 
har kanskje bruk for mer tid. Respekter barnets bestemmelse og fortsett med å støtte og oppmun-
tre. Gi barnet mulighet til å lufte tankene med noen dersom hun eller han vil det.

Be for barna og vis aktiv interesse for dem. Noen barn vil, selv om de har tatt imot Jesus og har 
vært med på hele kurset, allikevel vente med å bli juniorsoldater. Noen vil kanskje ikke bli det i det 
hele tatt. Uansett; respekter barnas avgjørelser.

Det vil også være dem som er klar til å bli juniorsoldater så fort som mulig. Mer om dette  lenger 
ut i heftet.

Vi foreslår at:
• barna oppfordres til å tenke gjennom bekjennelsen som den står på juniorsoldatbeviset (se 

neste side).
• lederen snakker med hvert enkelt barn på tomannshånd for å gå igjennom bekjennelsen. 
• dersom barnet ønsker å bli juniorsoldat må man også sørge for å informere de foresatte om 

hva dette er og innebærer.
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navn

korps

dato/korpsleder

La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for 
de troende i ord og  livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet. 

(1. Tim 4,12)

Juniorsoldatbevis

er innvidd til juniorsoldat i Frelsesarmeen i

Jeg tror på Jesus som min frelser og derfor vil jeg:
• bli bedre kjent med ham
• fortelle om ham til andre
• ta vare på meg selv og andre mennesker
• ta vare på miljøet
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Forberedelse
JEG VIL-undervisningsmaterialet består av et arbeidshefte og dette lederheftet.

Kurset inneholder syv samlinger som bør tas i rekkefølge. Hvis du forbereder deg godt, er sam-
lingen estimert til å vare cirka en klokketime. Ikke prøv å komme helt til bunns i hvert emne, det er 
alltid mer å lære. Det skal være rikelig med oppgaver til hver samling, og dermed mulighet til å velge 
oppgaver og ikke nødvendigvis ta alle som er foreslått.

JEG VIL-læringsprinsipper:
Jeg hører – jeg glemmer
Jeg ser – jeg husker
Jeg gjør – jeg forstår

For å optimere forståelse og hukommelse er det vesentlig at man sammen med arbeidsheftet 
bruker de foreslåtte ekstraaktivitetene, selvfølgelig tilpasset til barnas utviklingstrinn og tiden man 
har til rådighet.

Bruk tid til å forklare med enkle ord, vær spesielt oppmerksom på de ordene som barna ikke 
umiddelbart forstår.

God forberedelse av avgjørende. Det er viktig at lederen alltid er godt forberedt til samlingene.

Vi foreslår at:
• du leser gjennom hele kursheftet på forhånd før du begynner å undervise i det.
• hvis et barn stiller et spørsmål som kommer igjen i en senere samling, svarer du ganske kort på 

det og henviser til det når du kommer til den samlingen.
• du ber Gud om hjelp og en klar forståelse av temaene for undervisningen.
 

Tilleggsmateriell:
• JEG VIL-armbånd
• JEG VIL-t-skjorte 
• brosjyre til foresatte om juniorsoldatskap

Produktene kan bestilles gjennom Frelsesarmeens handelskompani https://shop.frelsesarmeen.no/
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Oversikt
Her finner du en oversikt over innholdet i JEG VIL-kurset. Vær oppmerksom på at samlingene blir 
tatt i rekkefølge. Grunnlaget for innholdet er bekjennelsen på juniorsoldatbeviset.

Vi begynner med Gud som skapte oss og ønsker at vi skal oppleve hans kjærlighet og vennskap.

SAMLING 1
Gud elsker meg
Formål: Å hjelpe barna til å forstå at Gud elsker dem, at de er enestående og at Gud gjorde det 
mulig for oss å bli hans barn.

SAMLING 2
Valg
Formål: Å vise at vi må velge selv. Vi må be om og ta imot tilgivelse og velge å følge Gud.

SAMLING 3
Å vokse som kristen
Formål: Å forstå at vi trenger Den hellige ånds hjelp for å vokse i tro.

SAMLING 4
Mer om å vokse 
Formål: Å understreke viktigheten av bønn og bibellesing for å vokse som kristen.

SAMLING 5
Å leve for Jesus
Formål: Å oppmuntre barna til å tenke igjennom livsstilen sin.

SAMLING 6
Lær om Frelsesarmeen
Formål: Å forstå mer av Frelsesarmeens oppdrag og hvordan vi selv kan bidra.

SAMLING 7
Mer om Frelsesarmeen
Formål: Å lære mer om symboler i Frelsesarmeen, hva de betyr og hvorfor vi har dem.
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Å bli og være juniorsoldat
Å bli juniorsoldat er avhengig av et valg som er tatt og bør finne sted etter at JEG VIL-kurset eller 
annen tilsvarende undervisning er gjennomgått. På den måten legges et grunnlag som det kan 
 bygges videre på.

Tenk deg godt om! Det er viktig å vise barna den respekt at de faktisk forstår hva de bekjenner 
som juniorsoldat før de blir det.

En juniorsoldat er et barn fra fylte 7 år som:
• har tatt imot Jesus som sin frelser
• ønsker å følge Jesus og gi ham sitt liv
• velger Frelsesarmeen som sin kirke
• har deltatt i forberedende undervisning
• har forstått bekjennelsen og er klar til å skrive under på beviset

Skritt til å bli juniorsoldat:
• Foresatte får en orientering om hva en juniorsoldat er (bruk brosjyre til foresatte)
• Barnet gjennomgår kursheftet «JEG VIL»
• Barnet bestemmer seg for å ta imot Jesus
• En voksen snakker med barnet om denne bestemmelsen
• Barnet blir spurt om han eller hun vil bli juniorsoldat
• Etter endt kurs får alle deltagere mulighet til å skrive under kursbeviset (bakerst i heftet)
• Finn en dato for juniorsoldatinnvielsen i samråd med korpsets ledere og barnas foresatte

Juniorsoldater bør oppmuntres til å utvikle en livsstil som henger sammen med deres kristne tro. 
De bør også oppmuntres til å delta på samlinger med undervisning om kristen tro hvor de møter 
jevnaldrende, delta på gudstjenester og andre arrangementer både på korpset og på landsbasis (se 
www.FAbU.no for mer informasjon).
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SAMLING 1

Gud elsker meg
Formål: Å hjelpe barna til å forstå at Gud elsker dem, at de er enestående og at Gud gjorde det 
mulig for oss å bli hans barn.

Bibelvers som ligger til grunn for undervisningen:
Sal 139,13–16
Rom 3,22–24 
Joh 3,16–17

Viktigste poeng:
• Vi er enestående
• Gud elsker oss
• Forståelse av hva synd er, og at alle mennesker er syndere
• Gud sendte Jesus for å frelse oss

Du trenger:
• Stempelpute og kluter
• Matolje, vann og en beholder
• Skrive-, tegnesaker og ark
• To lengder tau og et kors laget av flere A4-ark
• Et A3-ark

10
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Side 4
Til å begynne med kan du la barna snakke med hverandre om hvor forskjellige de er. Se etter f.eks. 
ansiktsform, hudfarge, hårfarge, øyenfarge, form på øyenbrynene, form på nese, munn og ører.

Vi er forskjellige, og vi gjenkjenner hverandre på ulikhetene våre. Hjernen gjenkjenner ansikter og 
hjelper oss med å huske personer. Selv om vi ikke kan huske personens navn, vet vi at vi har sett 
dem før. Det er fantastisk!

Vi har kanskje sett eneggede tvillinger og vet at det kan være vanskelig å skille dem fra hver andre. 
Foreldrene kan det, og når vi ser etter kan vi også oppdage små ulikheter.

Sørg for å ha skrivesaker og stempelputer til barna, så de kan fylle ut side 4 i arbeidsheftet.
Gud vet alt om oss fordi han skapte hver enkelt helt enestående. Det er noe vi kan være glade 

for. Les Sal 139,13–16 høyt sammen.

Side 5
Les side 5 og la barna fylle ut siden.
Les bibelverset høyt sammen (Rom 3,23–24).

Side 6
Gjør eksperimentet på side 6 i arbeidsheftet. Du trenger olje, vann og en beholder.

Gud og synd går ikke sammen. Gud bestemte seg for å gjøre noe med det. Han sendte Jesus til 
verden for å vise oss det som er godt og riktig. Jesus er den eneste som fungerer som bro, og han 
gjør det mulig for oss å krysse over gapet og leve med Gud. 

Slå opp og se hva Bibelen sier i Joh 3,16–17.

Aktivitet
Du trenger to lengder tau og noen A4-ark som formes til et kors ved bruk av teip.
Legg tauene i to parallelle linjer tvers over gulvet med cirka 50 cm mellomrom. 
Be barna om å hoppe over hullet. Flytt tauene lengre fra hverandre og be dem hoppe igjen. 
 Fortsett med å utvide avstanden mellom tauene helt til ingen klarer å hoppe over hullet.

Side 7
Gud skapte oss til å være hans venner, men på grunn av de gale tingene vi gjør, sier og tenker, er vi 
syndere. Våre synder skaper et hull mellom Gud og oss. Vi er ikke så nær Gud som det var menin-
gen vi skulle være, og det liker ikke Gud fordi han elsker oss så høyt.

Uansett hvor hardt vi prøver, kan vi ikke lukke hullet eller komme over det. Vi kan ikke klare det 
alene; det vil ikke lykkes på grunn av synd. Så hva er synd? Synd er det som skiller oss fra Gud.
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Snakk om ordene på side 7 i arbeidsheftet. Vær sikker på at alle har forstått at de har syndet. 
Da Jesus døde på korset, tok han straffen for våre synder. Når vi angrer på det gale vi gjør, kan vi 

be om tilgivelse og ha tillit til at Jesus frelser oss. Jesus gjør det mulig for oss å komme til Gud igjen. 
Vi kan se fram mot å være sammen med Gud i himmelen når vi dør.

Plasser korset laget av A4-ark slik at det fungerer som bro over de to tauene du brukte tidligere. 
Be barna om å bruke korset som en bro, så de kan komme over på Guds side.

La barna skrive sin egen bønn for å takke Gud for Jesus.

Kreativ bønn
Tegn et kors på et A3-ark og skriv Joh 3,16 langs kanten.
Få barn til å skrive navnene sine på korset, og be så en takkebønn til Gud for at han sendte Jesus 
for å dø på korset for å frelse dem.
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SAMLING 2

Valg
Formål: Å vise at vi må velge selv. Vi må be om og ta imot tilgivelse og velge å følge Gud.

Bibelvers som ligger til grunn for undervisningen:
Luk 15,11–24
Rom 3,23
1. Joh 1,9

Viktigste poeng:
• Vi kan velge
• Vi må angre
• Gud tilgir oss
• Vi er Guds barn

Du trenger:
• Baller og en bøtte eller 
• Bind til øynene, et bilde av en gris uten hale, en løs hale til å sette på grisen
• Skrive-, tegnesaker og sakser

Side 8
Gjør side 8 i arbeidsheftet. Be barna tenke over alle de valgene de gjør hver eneste dag.

Samtale
Bruk side 9 i arbeidsheftet. Vi trenger alle å stoppe opp og tenke over hva vi holder på med.
Les Luk 15,11-24 høyt for barna. La dem gjerne slå opp i Bibelen og følge med. Hjelp dem til å forstå 
at historien er et bilde på hvordan Gud er.

Dette er historien om en far som er god, som elsker og som er klar til å tilgi.
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Bruk følgende spørsmål til å sette i gang samtalen:
• Hvordan tror du faren hadde det da gutten hans dro sin vei?
• Hvordan viste han at han håpet at sønnen skulle komme hjem?
• Hva skjedde da sønnen kom hjem?
• Syns du at sønnen fortjente farens velkomst? Hvorfor/Hvorfor ikke?
• Hva følte sønnen?
• Minner faren i historien deg om noen? Hvis ja, hvem? Og hvorfor?

Aktivitet
Velg en lek som handler om å treffe blink. Du kan enten kaste ball i en bøtte eller sette halen på 
grisen. Still deretter følgende spørsmål:
• Hvor god var du til å sikte?
• Traff du mål?
• Forventet du å treffe mål hver gang?

Vi kan prøve å leve slik Gud vil, men det er ikke lett, og vi bommer ofte på målet. Det er akkurat 
det ordet synd betyr, «å bomme på målet».

Les Rom 3,23 sammen som en repetisjon fra forrige samling. Dette verset forteller oss hvorfor vi 
ikke kan leve opp til Guds standard. Hva er det som kommer i veien? Hvilke ting er det som kom-
mer i veien som hindrer oss i å leve slik Gud ønsker? Hva kan vi gjøre med det?

Fyll ut side 10 i arbeidsheftet
Bruk koden for å finne ut hva vi skal gjøre for å leve etter Guds vilje og hvordan Gud vil hjelpe oss.
Løsning: Når vi angrer vil Gud tilgi oss.
Tenk litt: Hva kan vi angre på og trenge tilgivelse for?
Bønn: Jeg er virkelig lei for det, Gud. Tilgi meg og hjelp meg til å leve etter din vilje. Amen.

Fyll ut side 11 i arbeidsheftet 
Gi barna mulighet til å ta en egen beslutning om å ta imot Jesus som frelser og venn, dersom de 
ikke allerede har gjort det.
Løsning: Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene 
og renser oss for all urett (1. Joh 1,9)

Snakk om at vi trenger å be om tilgivelse hver dag, for vi kommer fortsatt til å gjøre dumme ting 
selv om vi har tatt imot Jesus.
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Kreativ bønn
Gi slipp og la Gud tilgi deg.

Denne bønneøvelsen understreker forbindelsen mellom anger (å være lei seg for det gale man 
har gjort) og den tilgivelsen Gud gir oss gjennom Jesus. Spill gjerne litt musikk i bakgrunnen.

La barna sitte godt på stolen så de kan slappe av med lukkede øyne.
Be dem om å legge merke til hvordan de puster og lytt til lufta som går inn og ut av kroppen.
Etter noen øyeblikk, be barna om å forestille seg at når de puster ut så gir de slipp på synden i 

livet sitt, og når de puster inn så mottar de Guds tilgivelse.
Til slutt, led barna i en bønn hvor dere sammen ber om tilgivelse og hjelp til å leve etter Guds vilje.
Snakk med barna om hvordan de kan vise sin kjærlighet til Gud. Vær sikker på at de skjønner at 

når de gjør noe galt, vil Gud alltid tilgi dem, når de ber ham om det.

Unnskyld Gud!
Skriv et lite notat til Gud hvor du skriver unnskyld for noe galt du har gjort (si til barna at dette kun 
er mellom dem og Gud. Ingen andre skal lese det, hvis de ikke selv viser det til noen).

Be de bønnene barna har skrevet eller bruk f.eks. denne bønnen, når dere ber sammen:

Jeg har vært dum.
Det er jo ikke sånn jeg vil være.
Men det blir bare sånn.
Tilgi meg, Gud.

Du er glad i meg alltid.
Også når jeg er lei og sur.
Når jeg er rasende og fortvilet.
Jeg er ditt elskede barn.
Akkurat som jeg er.
Jeg er alltid din.

Mer tid?
Du trenger kopier av ark 1 (vedlegg). Lag på forhånd et eksemplar du kan vise. Til de yngre barna 
er det lurt å klippe dem ferdig før undervisningen begynner og gi hjelp til brettingen. De større 
barna kan klippe selv.

Lag kopier på kartong av ark 2, nok til å spille i små grupper. Du trenger også terninger og brikker.
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SAMLING 2
VEDLEGG

16
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Slik lager du din «velger»
1. Klipp ut den store firkanten med saks.
2. Finn midten ved å brette firkanten halvveis begge veier.
3. Snu firkanten slik at teksten bender ned. Brett hjørnene inn mot midten.
4. Snu firkanten med teksten opp og brett igjen hjørnene inn mot midten. Du har nå en mindre firkant.
5. Brett firkanten halvveis den ene veien og åpne den igjen. Gjør det samme den andre veien.
6. Pekefinger og tommel fra hver hånd passer nå i sirklene under fargene og du kan åpne og 

lukke «velgeren» ved å åpne og lukke fingrene. 

SAMLING 2 ARK 1
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SAMLING 3

Å vokse som kristen
Formål: Å forstå at vi trenger Den hellige ånds hjelp for å vokse i tro.

Bibelvers som ligger til grunn for undervisningen:
Gal 5,19–26
Ap 4,20
Ef 6,15
Rom 1,16

Viktigste poeng:
• Vi vokser alle fysisk
• Vi trenger også å vokse åndelig
• Gud hjelper oss med å vokse
• Alle trenger å høre om Jesus

Du trenger:
• Kopiere ark 1 på kartong etter behov (vedlegg)
• Kopiere ark 2 og 3 etter behov
• Skrivesaker og A4-ark
• Tommestokk/målebånd (for å måle høyde) 
• Slengtau
• Tegnesaker, vanlige postkort og limstifter
• Konvolutter og frimerker
• Dobbeltsidig teip
• Forskjellig frukt, delt i biter

Intro
Du har godt av å bevege deg. Gjør noe aktivt (hode-skulder-kne og tå, kyllingdansen e.l.) eller dans 
fritt til livlig musikk. Har du et slengtau, kan dere begynne samlingen med å hoppe litt sammen.
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Side 12
Snakk om hva som hjelper oss til å vokse. Bestem deg for en dato seks måneder fram i tid, så du 
kan finne ut hvor mye barna har vokst. Hvis du har en stor gruppe bør du få med deg en hjelper 
som kan skrive ned barnas høyde. Det vil spare tid. Ikke tving barna til å måle seg hvis de ikke vil.

Det finnes en annen og like viktig måte å vokse på. Kan du tenke deg hva det er? 
Svar: Å vokse åndelig og i tro.

Les side 13 og snakk om punktene. Hvordan hjelper Den hellige ånd?

Side 14
Del ut frukt til barna.

Vi har godt av frukt, og vi vet at fem porsjoner av frukt og grønt om dagen er bra for kroppen.
Se på side 14 i arbeidsheftet og snakk med hverandre om den gode frukten Gud ønsker skal 

vokse hos oss. 
Etter hvert som Den hellige ånd dyrker disse gode kvalitetene i livene våre, kommer folk til å 

kunne se forskjellen. Mennesker ble tiltrukket av Jesus på grunn av disse kvalitetene. Hvis de kan 
ses i oss, vil andre ønske å bli kjent med Jesus. Vi kan be Gud skape disse flotte kvalitetene i våre 
liv også.

Les bibelverset mens dere spiser frukt.

Les og fyll ut side 15 
Det er viktig at barna kan si navnene på noen mennesker som kan hjelpe og støtte dem mens de 
vokser som kristne. 

Å fortelle andre om Jesus hjelper oss til å vokse og utvikle vår tro. Vi har det beste budskapet, 
og det må deles.

Kreativ bønn
Du står opp om morgenen, vasker deg og kler på deg, men før du går ut av døren tror jeg du tar 

på deg sko. Det er også det de kristne efeserne får beskjed om å gjøre av Paulus. De skal holde seg 
klar, med sko på bena. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene (Ef 6,15).

Dette betyr at vi skal være klar til å fortelle andre at vi elsker Jesus, og at han er vår frelser. Når 
vi stoler på Jesus som vår venn og vet at vi er tilgitt for alt det gale vi har gjort, får vi fred i hjertet.

Prøv å tenke på noen du kan fortelle om Jesus til denne uken.

Del ut et A4-ark, en penn og en saks til hvert barn. Be barna stå på arket og få en annen i gruppen 
til å tegne rundt den ene skoen sin. Be barna skrive navnene på dem du vil be for i avtrykket fra 
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skoen. Be Gud om å gi dem mulighet til å snakke med dem og mot til å gjøre det. 
Be barna klippe ut formen på skoen og skriv rundt kanten bibelverset fra Rom 1,16: For jeg 

 skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror.
Avtrykkene kan henges opp på veggen eller tas med hjem.
Be alene eller sammen i gruppa for den eller de personene dere vil snakke med.

Mer tid?
Til de yngste kan du kopiere ark 1 (vedlegg) på kartong og klippe dem ut. Da har du tre puslespill. 
Aktiviteten kan gjøres individuelt eller sammen, avhengig av gruppens størrelse. 

Gjør dere aktiviteten sammen, kan du legge puslespillbrikkene rundt i rommet. Be barna om å 
finne de fire brikkene som danner det første puslespillet (du kan da ha «gjemt» dem før samlingen 
begynner). Legg puslespillet.

Still dem følgende spørsmål:
• Hvem brakte de fire mennene til Jesus?
• Hvem tok Andreas med til Jesus?
• Hvem tok kvinnen med til Jesus?

La barna slå opp bibelteksten og les den høyt sammen. Gjør det samme med puslespill 2 og 3.

Til de eldre barna: 
• Kopier ark 2 og svar på spørsmålene. 
• Kopier ark 3 og let etter ord og mysterievers.

Invitere venner med til Frelsesarmeen
Kanskje dere kan ha en fest der barna kan invitere venne sine? Barn syns det er stas å bli invitert, 
og det er flott hvis invitasjonene kan legges i postkassen eller sendes med posten.
Lag egne invitasjoner. 
Alternativt kan man invitere til et allerede planlagt arrangement på korpset, f.eks. klubbkveld.
Gjør det artig og kreativt!
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SAMLING 3 ARK 1

Kopier på kartong og klipp langs linjene så du får tre puslespill.

1. Markus 2.2–3

2. Johannes 1.40–41

3. Johannes 4.28–30

Hvem brakte de fire 
mennene til Jesus?

Hvem tok Andreas med 
til Jesus?

Hvem tok kvinnen med 
til Jesus?

En lam mann

Broren sin

Folket





Hvem tok Andreas med til Jesus? 
Johannes 1.40–41
Andreas, Simon Peters bror, var en av 
de som hadde hørt det Johannes sa, og 
som hadde fulgt etter Jesus. Han fant 
nå først sin bror Simon og sa til ham: 
«Vi har funnet Messias!» – Messias 
betyr den salvede.

Hvem tok Andreas med til Jesus? 
Johannes 6.8–9
En annen av disiplene, Andreas, bror til 
Simon Peter, sa da til ham: «Det er et 
barn her som har fem byggbrød og to 
fisker. Men hva er det til så mange?»

Hvem brakte de fire til Jesus? 
Markus 2.2–3
Det samlet seg så mange at de ikke fikk 
plass, ikke engang utenfor døren. Mens 
han forkynte Ordet for dem, kom de til 
ham med en som var lam. Det var fire 
mann som bar ham.

Hvem tok flere mennesker med til 
Jesus? 
Markus 7.32
De førte til ham en mann som var døv 
og hadde vondt for å tale, og de ba ham 
legge hendene på ham.

Hvem tok en far med til Jesus? 
Markus 9,17
En i mengden svarte: «Mester, jeg er 
kommet til deg med sønnen min fordi 
han har en ånd som gjør han stum.»

Hvem tok kvinnen med til Jesus? 
Johannes 4.28–30
Kvinnen lot nå vannkrukken sin stå og 
gikk inn til byen og sa til folk: «Kom og 
se en mann som har fortalt meg alt det 
jeg har gjort! Han skulle vel ikke være 
Messias?» Da dro de ut av byen og 
kom til ham.
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SAMLING 4

Mer om å vokse
Formål: Å understreke viktigheten av bønn og bibellesing for å vokse som kristen.

Bibelvers som ligger til grunn for undervisningen:
Sal 119,105
Luk 10,27
Mark 10,13–16
Fil 4,6
Matt 6,9–13

Viktigste poeng:
For å vokse som kristne trenger vi å:
• Lese i bibelen
• Be
• Dele troen på Jesus

Du trenger:
• Kopiere ark 1 og 2 (vedlegg)
• Spiselige substanser til katastrofeoppskrifter
• Tegnesaker og ark

Intro
Du trenger nummerte kopper med forskjellige spiselige substanser (salt, sukker, kokos, kakao, mel, 
kaffe, tørket frukt osv.)

NB! Husk å ta hensyn til eventuelle allergier, vær spesielt oppmerksom på nøtter.

Gi barna ark og blyant og be dem lage en liste med nummer, alt etter hvor mange kopper du har. Uten 
å vite innholdet skal de så smake på hver ting og skrive ned det de mener å ha smakt.  Alternativt kan 
man få noen frivillige til å smake og fortelle alle i gruppa, hva de mener de ulike tingene er.
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Snakk sammen om hva de forskjellige matvarene kan brukes til, f.eks. i hvilken oppskrift 
de kan inngå. Snakk så om å lage en bursdagskake. Still følgende spørsmål:
• Hvor mye mel skal vi ha i?
• Er det den nøyaktige mengden?
• Hva trenger du ellers?
• Hvor stor skal kaken være?
• Hvorfor er det vanskelig å svare på? (Forvent svaret: - fordi vi mangler en oppskrift!)

Å lage mat med ukjente ingredienser og uten oppskrift er en katastrofeoppskrift. Det er det samme 
hvis vi prøver å leve uten en oppskrift for livet. Det er veldig viktig at vi følger Guds oppskrift, hvis 
vi vil få noe godt ut av livet og unngå katastrofer.
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Gjør side 16 og 17 i arbeidsheftet
Ordene på lampen sier: Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti (Sal 119,105).
De manglende ord fra Luk 10,27 er: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din 
sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.

Bibelen er som et helt bibliotek i én bok.
• Den er delt i to deler og inneholder det gamle testamente og det nye testamente.
• Bibel betyr bøker.
• Bibelen består av 66 bøker i alt (39 bøker i GT og 27 bøker i NT).
• De fire første bøkene i Det nye testamente heter Matteus, Markus, Lukas, Johannes. 
• De forteller oss om Jesu liv.
• Innholdsfortegnelsen vil hjelpe deg med å finne ut hvor en bok begynner.

Vis gjerne eksempler på apper og nettsider om Bibelen, bibelleseplan eller lignende, og la barna velge 
om de vil bruke slike.

Gjør side 18–20 i arbeidsheftet. Sidene legger opp til en samtale om  kvaliteter vi ser etter hos en 
venn og i et vennskap. Det er viktig at barna forstår at de kan be til enhver tid og på ethvert sted. 
Gi barna mulighet til å skrive en personlig bønn.

Kreativ bønn
Kopier ark 1 med den store bokstaven E. Be barna klippe den ut.  Barna kan skrive eller tegne sin 
bønn til Gud og sette bindersen på toppen av E-en. Bind så en snor  mellom to punkter i rommet, 
og be barna sende hver sin E-bønn (elektronisk bønn) gjennom denne linja. 

Kopier ark 2. Lag på forhånd et eksempel på bønneboken. Fortell barna hva de skal gjøre og sett 
dem i gang.
• Klipp langs den svarte linjen.
• Lag en brett på alle de stiplete linjene.
• Brett i to den lange siden, dermed dytter du den åpne delen utover.
• Brett slik at siden «Min bønnebok» er foran.
• Hjelp barna til å skrive sine egne bønner.
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SAMLING 5  

Å leve for Jesus
Formål: Å oppmuntre barna til å tenke igjennom livsstilen sin.

Bibelvers som ligger til grunn for undervisningen:
Fil 4,7–8
Ordsp 16,24 og 15,4
Matt 7,3
Ef 4,29
Ap 9,36–42

Viktigste poeng:
• Å leve for Jesus i tanke, ord og handling

Du trenger:
• Honning og sitronskiver
• En tube tannkrem, papptallerkener og kjøkkenrull
• Fingermaling eller maling/pensler 
• Tilgang til såpevann og håndkle
• Skrivesaker og ark
• Tykke A4-ark til å lage kort
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Fyll ut side 21 i arbeidsheftet
Snakk med barna om hva ordene de fyller inn i bibelverset betyr. Hva betyr det at noe er edelt og 
rent? Edelt betyr at noe er fint, fornemt eller utsøkt, som en edelstein. 
Hva betyr det å akte på? Å legge merke til. 
Verdt å elske? Noe man er veldig glad for og kan være stolt av, uansett.
Legg vinn på det! Gjør det! Gjør alt du kan for å legge til rette for det. 

Når barna er ferdige, ha honning og sitronskiver klar så barna kan smake. Les deretter versene fra 
Ordspråkene:
Vennlige ord er dryppende honning, søte for sjelen og sunne for kroppen (16,24).
En legende tunge er et livets tre, en falsk tunge knuser livsmotet (15,4).
La oss stoppe opp et øyeblikk og tenke over noe av det vi har sagt til vår familie, venner, naboer og 
lærere denne uken. Hjalp det eller såret det? Var ordene søte eller sure? Det vi sier, avslører det vi 
tenker, og den holdningen vi har til andre mennesker. 
Vi kan bruke tungen til å prise, oppmuntre, hjelpe og få mennesker til å føle at livet er godt og søtt. 
Noen ganger kan det vi sier være smertefullt, ødeleggende og knusende og etterlater oss med en 
bitter smak i munnen. 

Gjør side 22 i arbeidsheftet. 

Side 23 
La barna gjennomføre forsøket. Du trenger en liten tube tannpasta, papptallerkener og tørkerull. 
Gi alle barna mulighet til å prøve å få tannpastaen tilbake i tuben.

La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp 
der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på (Ef 4,29).
Snakk sammen om bibelverset.

Løs oppgaven på side 24 
Løsning på «Knekk koden» er:
La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp 
der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på (Ef 4,29).

Gjør side 25 i arbeidsheftet 
De tidligere oppgavene handlet om ord, hvor disse har fokus på handling.
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Kreativ bønn
Vi har kanskje gode intensjoner om å leve for Jesus hver dag, men det er ikke alltid så lett i praksis. 
Vi ville ofte skamme oss, hvis andre mennesker fikk vite hva vi tenker. Vi sier ikke alltid gode eller 
vennlige ord. Noen ganger gjør vi ting vi angrer på. Etter hvert som vi blir ungdommer kan det være 
vanskelig å motstå presset fra venner. Noen ganger vil de ha oss til å gjøre ting som kan skade oss 
selv eller andre. Med Guds hjelp kan vi være sterke.

Bruk litt tid på å tenke over dårlige vaner eller synder.
La barna få blyanter og ark, og la dem finne et sted i rommet der ingen andre ser hva som skrives 

eller tegnes på arket. La barna brette arket og legge det i lomma si.
Be en bønn sammen der dere legger alt sammen fram for Gud og ber om styrke til forandring 

og tilgivelse.

Mer tid?
Tenk på en person du kan oppmuntre ved å skrive et kort til vedkommende.
• Brett først et tykt A4-ark på midten, så det blir et kort.
• La barna male inni hånden sin med maling og lag et avtrykk foran på kortet. Husk å vaske 

 hendene godt etterpå, og pass på klærne til barna.
• Skriv et bibelvers i hånda og en koselig hilsen i kortet.



SAMLING 6 

Lær om Frelsesarmeen
Formål: Å forstå noe mer av Frelsesarmeens oppdrag og hvordan vi selv kan bidra.

Bibelvers som ligger til grunn for undervisningen:
Matt 25,31–40
2. Kor 8 og 9
Luk 6,38

Viktigste poeng:
• Å lære mer om Frelsesarmeen
• Guds kjærlighet blir uttrykt på mange måter
• Å gi Gud et personlig løfte

Du trenger:
• Fargeblyanter
• Et FA-flagg
• Forskjellige typer mynter
• Kartong til å lage til/fra-lapper og snor
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Se sammen på side 26 i arbeidsheftet og fortell noen fakta om William Booth:
• William Booth ble født i Nottingham
• Han tok imot Jesus som sin frelser og venn da han var barn
• William ville dele sin tro med andre og ble som ung mann omreisende predikant ut i fra en 

Metodistmenighet 
• Han grunnla Frelsesarmeen i Øst-London og fikk stor suksess, særlig blant de fattigste
• William Booth sa at de trengte suppe, såpe og frelse

Frelsesarmeen arbeider i 2019 i 131 land i hele verden (Se den siste Salvation Army Year book for 
nyeste oppdateringer).

Frelsesarmeen prøver å vise Guds kjærlighet på mange forskjellige, praktiske måter, så vel som å 
forkynne de gode nyhetene om Jesus. Mennesker i hele verden trenger klær, husly, medisiner og at 
noen bryr seg om dem.

Gjør side 27 og 28 i arbeidsheftet 
Hvis barna er flinke til å lese, kan de fylle ut uten hjelp. Da får du en idé om hvor mye eller hvor lite 
de vet, og du får en mulighet til å forklare.

Løsning på oppgaven:
1. William Booth
2. Tilbe Gud
3. Kirke
4. Uniform
5. Gul, rød, blå
6. Juniorsoldat
7. Botsbenk

Arbeidsheftet side 29
Gi barna en mulighet til å se flagget. Spør om de vet hva fargene betyr, og om noen kan gjette 
hvorfor mottoet «blod og ild» ble valgt?
«Blod og Ild» skal minne oss om:
• Jesu blod da han døde på korset for oss.
• Den hellige ånds ild som hjelper oss til å fortelle andre mennesker om ham.

Mens dere snakker sammen om flaggets farger kan du minne barna på tidligere samlinger der de lærte at:
• Gud Fader er hellig
• Jesus døde for våre synder
• Den hellige ånd er vår hjelper
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Arbeidsheftet side 30
Jesus ber oss om å tjene andre slik han gjorde det. Jesu ord i Matt 25,31–40 er utgangspunktet for 
denne oppgaven. Slå opp sammen i Bibelen og les hva Jesus sier her.
Da Jesus var på jorden viste han Guds kjærlighet til mennesker gjennom det han gjorde og sa. Han 
forventer at hans etterfølgere gjør det samme. Det kan vi gjøre ved Guds hjelp.
• Tenk først og fremst på dem som er nærmest deg, mennesker du møter hver dag. Hvordan kan 

du vise Guds kjærlighet til dem?
• På skolen din, i nabolaget og blant vennene dine er det mennesker som trenger å vite at noen 

bryr seg om dem. Hva gjør ditt korps for å hjelpe mennesker?
• I veldig mange land rundt om i verden viser Frelsesarmeen omsorg for mennesker i Guds navn 

ved å sørge for mat, rent vann, klær, husly, utdannelse, medisiner, sykehus osv. Hva kan vi gjøre 
for å støtte dette arbeidet?

Løsning på oppgaven:
1. Ensom – venner
2. Sulten – mat
3. Hjemløs – husly
4. Tørst – drikke
5. Syk – pleie
6. Alt – hjelp
7. Lei seg – trøst

Arbeidsheftet side 31
2. Kor 8 og 9 er god bakgrunnslesing for deg som leder. Disse kapitlene handler om prinsipper bak 
og resultatene av å gi med glede til Gud. Vær oppmerksom på at ikke alle barn får lommepenger, 
men hjelp dem likevel til å tenke over det å gi. Med tiden vil de tjene egne penger som de kan gi av.

Vi har en fantastisk Gud som gir oss så mange gode ting vi kan nyte og bruke på en god måte. En 
svært praktisk måte å være involvert i Guds arbeid på, er å gi av pengene våre. Mange kristne gir 
etter tiendeprinsippet. Det betyr at de hver måned gir en tiendedel av lønnen sin til Guds arbeid. 
Hvis alle medlemmer av Frelsesarmeen gjorde dette, ville Frelsesarmeen hatt flere penger til å 
hjelpe andre med, både i landet vårt og ute i verden.

Arbeidsheftet side 28
Her kan du lære barna om prinsipper knyttet til det å gi til Gud. Du trenger noen mynter og kanskje 
en 50-lapp/100-lapp. Gi barna forskjellige summer å finne en tiendedel av. På siden er det listet opp 
noen summer, hvor barna ser hva en tiendedel av deres «inntekt» er.

Når du gir en tiendedel, hvor mye har du da igjen? Gud forventer at du bruker de ni  tiendedelene 
på en klok måte.
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Slå opp i bibelen sammen: «Gi, så skal dere få: Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere 
få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere.» (Luk 6,38)
La oss be Gud hjelpe oss til å gi gavmildt ut fra et kjærlig hjerte, fordi det er slik han gir til oss.

Arbeidsheftet side 32
Jeg kan tjene Gud på så mange flere måter. 

Gud har gitt oss livet som gave. Vi kan selv velge hvordan vi vil leve livet vårt. Det største vi kan 
gjøre, er å gi oss selv tilbake til Gud først og så be ham om å lede oss i de valgene vi skal ta. Han 
har store planer for oss alle.

En ting vi kan være sikre, på er at når vi gir vårt liv til Gud, så begynner et stort eventyr. Vi kan ha 
tillit til at Jesus er sammen med oss, både når det går bra og når det ikke går fullt så bra. Den hellige 
ånd vil gi oss alt vi trenger så vi kan leve for Gud, der hvor vi er og med de evnene vi har.

Den hellige ånd gir forskjellige slags åndelige gaver til den enkelte som tar imot ham i livet sitt. Vi 
kan bruke alle våre talenter, evner og gaver til å tjene Gud.

Kreativ bønn
Lag store til-og-fra-lapper i kartong, nok til alle barna i gruppa. Skriv på den ene siden «Til Gud,  
Fra …». La den andre siden være blank.

Gi hvert barn en til-og fra-lapp og be dem skrive navnet sitt etter «Fra» på lappen. På baksiden 
kan de skrive en egen bønn eller tegne en tegning.

Led barna i følgende bønn:

(Side 33) Kjære Gud!
Du er fantastisk. Du er en stor og hellig Gud. Du skapte alle ting, og du skapte meg.
Takk for at jeg er enestående. Takk fordi jeg betyr mye for deg. Du har omsorg for meg, som om 
jeg var den eneste personen i verden, og samtidig elsker du alle mennesker.
Takk fordi du elsker meg så høyt at du sendte Jesus. Takk for at han vil være min frelser og beste 
venn.
Jeg er virkelig lei meg for at jeg gjør og sier ting som sårer både deg og andre mennesker.
Tilgi meg!
Gi meg Din hellige ånd. Jeg tror at han kan rense meg på innsiden og gi meg kraft til å gjøre det 
som er godt og riktig.
Hjelp meg til å forstå hva Bibelen sier, og hjelp meg til å ta valg som er gode for mitt liv. Hjelp meg 
å hjelpe andre mennesker til å se hvor høyt du elsker dem.
Amen.
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Frelsesarmeens trosartikler

Vi tror at:
Gud hjalp mennesker til å skrive Bibelen slik at vi ut fra den kan lære hvordan 
Gud vil at vi skal leve.

Det er bare én Gud, og han er fullstendig perfekt på alle måter. Han er den 
som skapte, bevarer og regjerer over alle ting. Han er den eneste som for-
tjener at vi tilber ham.

Gud Fader, Guds Sønn Jesus Kristus og Den hellige Ånd er ett – Gud.

Jesus er fullstendig Gud og fullstendig menneske: Han har både Guds og vår 
natur.

Våre første foreldre mistet renheten de var skapt med, på grunn av ulydighet 
mot Gud. Det betyr at alle mennesker, på grunn av dem, er tilbøyelige til å 
gjøre gale ting.

Jesus led og døde på korset for alle menneskers synder. Det betyr at alle som 
vil, kan bli frelst. 

For å bli frelst må vi angre på det gale vi har gjort og stole på Jesus. Den 
hellige ånd vil gi oss et nytt liv.

Frelse er en gratis gave fra Gud. Man mottar den ved å tro på Jesus.

For å fortsette å være frelst, kan vi stole på at Jesus hjelper oss slik at vi kan 
gjøre det han vil vi skal gjøre.

Mennesker som er frelst, kan få bli brukt av Gud. Når man har gitt seg fullt og 
helt til ham, kan man få kraft fra ham til å tjene ham og til å holde seg borte 
fra synd.

Når vi dør kan vi leve videre på en ny og annerledes måte. Ved verdens ende 
vil Jesus dømme alle mennesker. De som har valgt ham som frelser, vil leve i 
evig med ham, som sin konge. De som ikke har valgt ham har samtidig valgt å 
skille seg fra det som er kjærlig og godt.

SAMLING 5 ARK 1





49

SAMLING 7

Mer om Frelsesarmeen
Viktigste poeng:
• Å bli kjent i møtelokalet og forstå bakgrunnen til Frelsesarmeens symboler
• Ros og oppmuntring for godt arbeid
• Invitere til medlemskap i form av juniorsoldatskap og trygge barna på hva dette er

Du trenger:
• Tilgang på møtelokalet på korpset
• Å legge en plan for videre undervisning av juniorsoldatene
• Å planlegge dato for juniorsoldatinnvielsen
• Kort med ulike bønneord (se side 55)
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Side 34–35:
Ta med barna på en omvisning i møtesalen. Stans først ved døren inn til lokalet. Når mennesker 
kommer inn gjennom døren til Frelsesarmeen skal de vite at de er velkomne, og at de vil bli be-
handlet med vennlighet og respekt. Det hjelper å ha en person i døra som ønsker velkommen med 
et vennlig smil. Det er fint om han/hun presenterer seg og tilbyr en sangbok og/eller bibel til bruk i 
gudstjenesten. Noen ganger kan det også være andre ting man gir ved inngangen. Personen i døra 
viser kanskje til og med nye en plass ved siden av en annen møtebesøkende. Dette er en jobb barn 
og unge godt kan hjelpe de voksne med.

(Still deg ved stedet der lånebiblene er) Vi tror at Bibelen er inspirert av Gud. Når vi leser 
den, ser vi hvor høyt Gud elsker oss. Han sendte sin sønn Jesus som vår frelser, og hans eksempel 
viser oss hvordan vi skal leve. Når vi helt seriøst ønsker å vokse som kristne, blir den ikke bare en 
søndagsbok, men en bok som vi vil finne tid til å lese i hver dag.

Det finnes bøker for barn i alle aldre som kan hjelpe oss til å forstå Bibelen bedre. Ved å bruke 
disse, kan vi lære det som er viktig for livet vårt. Prøv å ta med din egen bibel på søndagene, eller 
følg med på bibellesingen ved å låne en av biblene på korpset.

 
(Still deg ved stedet der sangbøkene er) Gud har inspirert mange mennesker og gitt dem evner 
til å skrive ord og musikk som kan hjelpe oss til å tilbe Gud i våre hjerter. Frelsesarmeens sangbok 
og andre kristne sanger og musikk hjelper oss å tilbe, lovprise, be, si unnskyld til Gud, si til Gud at vi 
vil tjene ham og minner oss om hva vi tror på. Hvilken musikksjanger vi synger i er ikke så viktig. Det 
som betyr noe, er at vi av hele hjertet tilber og viser glede når vi sammen med andre mennesker 
synger til Gud.

Frelsesarmeens elleve trosartikler står bakerst i sangboka. De sier noe om hva vi tror på.

(Still deg ved talerstolen/på plattformen) Offiserer, soldater eller andre står fram ved talersto-
len eller på plattformen og leder alle i lovsang, leser fra Bibelen, underviser og taler om det Gud 
leder dem til. Vi kan komme med et ønske om å få høre personlig fra Gud, lytte etter hva som blir 
sagt, og når vi forstår hva Gud sier til oss, skal vi handle på det.

Muligheten bør bli gitt til alle, unge og eldre, til å be eller fortelle andre hva Gud gjør i deres liv 
(vi kaller det å gi vitnesbyrd). Den som leder gudstjenesten kan gi en personlig invitasjon til dette. 
Vær ikke redd for å delta i møtet på denne måten. Gud er ikke opptatt av ordene vi bruker, men 
han ønsker at vi skal være ærlige og dele, slik at vi kan støtte og oppmuntre hverandre. Vi er jo alle 
en del av Guds familie.

En annen ting vi har i møtelokalene på Frelsesarmeen er botsbenken. Begynn med å spørre barna 
om hva de tror botsbenken blir brukt til, og om barna kan et annet navn på den. Dette kan være 
en anledning til å snakke om hvorfor ikke alle voksne syns det er så greit at den brukes til f.eks. 
klatrestativ i møtene.
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Botsbenken er et sted hvor man møter Gud. Selvfølgelig skal vi huske at vi kan snakke med Gud 
overalt og alle steder, men i Frelsesarmeens møtelokaler har man valgt å la botsbenken være et 
 spe sielt sted for bønn. Mange mennesker har opplevd gode bønnestunder her. Det er ikke livsviktig 
å knele ved botsbenken, men det kan hjelpe oss i framtiden til å huske på og reflektere over den 
 bønnen vi ba eller det spesielle løftet vi ga her. Andre mennesker kan se at vi mener alvor med Gud, 
og de kan også støtte oss og be for oss og selv bli oppmuntret i troen, når andre søker Gud.

Vis fram kort med følgende nøkkelord: «Unnskyld!» «Kom inn!» «Jeg lover …» «Jeg ber for …» 
«Takk!» «Hjelp!» «Fyll meg med din hellige ånd» som en forklaring på de forskjellige måtene bots-
benken blir brukt på.

(Still deg under krona) Krona er Frelsesarmeens symbol og har flere elementer. 
• Du kan se mottoet «blod og ild» som vi akkurat snakket om. 
• Viklet rundt Jesu kors er en «F» som står for «frelse».
• De to sverdene i kors står for Guds ord som er det vi har til å kjempe mot synd.
• De små prikkene står for evangeliets sannheter.
• Sola betyr her Den hellige ånds liv og lys.
• Krona på toppen står for at Gud har lovet oss et evig liv i himmelen, der vi skal være sammen 

med ham. Han sier: Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets krone (Åp 2,10).  

(Still deg ved flagget) Juniorsoldater og seniorsoldater blir innvidd under Frelsesarmeens flagg. 
Flagget blir også brukt under andre seremonier, som barnevelsignelser, bryllup og begravelser, og 
under innsettelse av nye ledere i korpset (underbefal).
Hold flagget ut så barna kan se det tydelig og spør barna om de kan huske hva fargene betyr.
• Blå minner oss om at Gud vår himmelske far er hellig, og at han ønsker at vi, hans folk, skal 

være hellige.
• Rød minner oss om at Jesus, Guds sønn, døde for å bli vår frelser. Det er ved troen på Jesus at 

vi blir tilgitt for de ting vi gjør feil.
• Gul minner oss om at Gud sender sin hellige ånd for å hjelpe oss til å leve rett.

Inni flagget står «blod og ild» som skal minne oss om:
• Jesu blod da han døde på korset for oss
• Den hellige ånds ild som hjelper oss til å fortelle andre mennesker om ham

Hvorfor trenger vi et flagg? En armé består av soldater, og de følger etter flagget inn i kampen. 
Frelsesarmeen er Guds armé, og vi følger etter ham. Vi vil gå ut i verden og fortelle andre om Jesus.

Side 36
Når barna er ferdige med JEG VIL-kurset, kan du som leder skrive under på og datere hver enkelt 
barns arbeidshefte for å vise at dere er ferdige med kurset. Ros dem for godt arbeid.
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Side 37
Les igjennom teksten som den står på juniorsoldatbeviset:

Jeg tror på Jesus som min frelser og derfor vil jeg
• bli bedre kjent med ham
• fortelle om ham til andre
• ta vare på meg selv og andre mennesker
• ta vare på miljøet

Spør dem hvilken del av kurset som var den viktigste for dem, og hvilken del det blir lettest/ 
vanskeligst å holde av de fire punktene?

Gi barna tid til å uttrykke sine synspunkter og følelser, og la dem også få tid til å stille spørsmål.
Forsikre barna om at dere vil fortsette å jobbe med disse tingene sammen på Frelsesarmeen og 

oppmuntre dem til å jobbe med dem hjemme også. Legg en plan for undervisning videre. 

Når foresatte har gitt tillatelse til at barna kan bli juniorsoldater, bør du snakke med barna om 
hvordan det skal foregå. Forklar i detalj hvordan seremonien foregår (jvf. Seremoniboka), så barna 
vet hva som forventes av dem. Det kan gjøres i en egen samling senere.

Det er mulig at noen barn ikke får lov til å bli juniorsoldater av sine foresatte. Vi bør under alle 
omstendigheter feire at barna ønsker å følge Jesus og gjøre vårt beste for å hjelpe dem til å vokse 
som disipler. 

Det kan også hende at noen barn ikke vil bli juniorsoldater, men vi kan likevel feire at de har 
gjennom ført kurset og rose dem for innsatsen. Om de har hatt mange spørsmål underveis er det 
også fint å kommentere at det har vært verdifullt. Det er fint for oss alle å tenke igjennom ting, og 
skulle de ønske kan man ha ny juniorsoldatinnvielse på et senere tidspunkt og de kan uansett være 
med videre på samlinger.

Gud velsigne deg!
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Å innvie juniorsoldater
Det er stort å feire at et barn bestemmer seg for å følge Jesus. Alt bør settes inn for å gjøre 
 juniorsoldatinnvielsen til en spesiell og minneverdig dag for barna og familiene deres.

Vi foreslår at korpsleder eller FAbU-ansvarlig (evt. barne- og ungdomslederen) 
i korpset gjør følgende:
• Går i dialog med de foresatte om juniorsoldatskapet og svarer på alle spørsmål de foresatte 

kan ha rundt dette.
• Setter en dato for innvielsen som passer både for korpset og for de familiene det gjelder.
• Sender ut innbydelser til både familiene og til korpset. Kanskje barna selv kan lage de som går 

til familien.
• Bestiller juniorsoldatbevis, armbånd og evt. t-skjorter gjennom Frelsesarmeens handelskompani.
• Handler inn en fin gave til barna, noe som kan hjelpe dem som juniorsoldat. FAbU foreslår 

Studiebibel for Tweens (Jarle Waldemar) som kan brukes aktivt på korpset og hjemme. Boken 
består av Det nye testamente og er pedagogisk lagt opp med mye fakta og forklaringer til inn-
holdet.

• Avtaler med den som skal holde flagget.
• Ber om korpsets støtte og forbønn. Kanskje noen i korpset vil forplikte seg til å be for de nye 

juniorsoldatene?

Lag et helhetlig program for gudstjenesten. La gjerne barna være med å prege innholdet og invol-
vere dem gjerne i gjennomføringen. De kan f.eks.:
• sitere bekjennelsen fra juniorsoldatbeviset, enten utenat eller med hjelpelapp.
• velge sanger.
• fortelle hvorfor de vil være juniorsoldater, enten i form av et kort vitnesbyrd eller et intervju.
• fortelle litt om hva de har lært på kurset.
• skrive sin egen bønn eller lese en ferdig bønn.
• delta i et dramastykke.
• lese fra Bibelen eller fortelle om et bibelvers som betyr noe for dem.
• spille på et instrument eller synge en sang.
• vise noe de har tegnet, malt eller laget.

Forbered barna godt og hold av sitteplasser til dem i salen. Fortell dem nøyaktig hva som kommer 
til å skje, og gi hver av dem et program. 
Ta godt imot familie og venner som kommer, og vis dem hvor de kan sitte. Be noen i korpset om å 
ta spesielt vare på familien og bruk anledningen til å skape gode relasjoner.
Ha kafé etter gudstjenesten med god servering. Dette er en festdag!
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Lederens notater:
Her kan du for eksempel skrive alle navnene på barna og ta dem med i bønnene dine, 
når du forbereder samlingene.






