INSPIRATION TILL

Samling och andakt

Inledning:

Det är speciellt att tillhöra en grupp. Och ofta
är det viktigt att få känna sig som en del av
något större. Ni är den del av en grupp som
möts just nu och du är en viktig del i gruppen!
Men vet ni att ni också är en del av Equmenia i
hela Sverige?

Visa:

På kartan som finns med i Equmenias
medlemskampanj-kit (kan beställas gratis via
nyamusik.se om ni inte redan har det) för att
förklara hur Equmenia i hela Sverige hänger
ihop. Märk ut just er förening med en prick. Ni
kan också visa This is Equmenia som finns på
Equmenias youtubekanal.

Lek – Knuten:

Alla barn ställer sig i en ring, blundar och
sträcker händerna inåt ringen. När ledaren
säger till går alla inåt och försöker hitta en
varsin hand att hålla i. När alla har två händer
(kan hända att ledaren behöver hjälpa till så
att det inte är någon hand över) så får de titta,
men får inte släppa taget. De ska nu ”trassla
upp” knuten genom att hjälpas åt. Fundera
sedan tillsammans på hur det känns att höra
ihop och att hjälpas åt.

Berätta...

... att det är det vi gör, hjälps åt, när vi har
bön- och insamlingsdag till Equmenia, som ni
kanske har förberett er för i er samling. Genom
att be och samla in pengar hjälps åt att göra
Equmenia ännu bättre, så att vi kan göra alla
de där sakerna som syntes på kartan eller i
filmen – åka på stora scoutläger, ge ledarna
en massa nya idéer till vad vi kan göra, lära
oss nya sånger osv.

BÖN- OCH INSAMLINGSDAG
TILL EQUMENIAS
NATIONELLA
ARBETE

BLÅS
DÄR DET

Samlas (gärna runt en eld):

En eld behöver flera saker för att vara just en
eld. Det behövs något som brinner, ved eller
kol, och det behövs syre och det behövs värme.
Om du plockar ut en bit kol från elden så
kommer den biten snart att slockna. Men om
många glödande kolbitar läggs tillsammans
så hålls glöden vid liv. Så funkar vi som sitter
här, när vi tar hand om varandra och hjälper
varandra blir vår gemenskap varmare. Och
om vi blåser på glöden så kan den flamma
upp, när vi för till mer syre så får elden mer
energi. Och det vill E
 qumenia göra för alla
föreningar, föra in mer syre och energi i alla
föreningar, även i våran. Det har vi redan
pratat om.
Och det vill Jesus också göra. Jesus sa: ”Där
två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt
ibland dem.” (Matt 18:20) När vi samlas till
andakt vill Jesus vara den som blåser där det
glöder. Jesus vill ge oss ännu mer värme och
glädje och hjälpa oss att fortsätta brinna för
det vi tycker är kul, och fortsätta brinna för att
hjälpa och ta hand om varandra.

Tacka för er förening

Låt varje barn få en duplo-bit. Fråga dem var
de tycker att det glöder, vad de tycker är bra
med er förening (eller scouterna eller barnkören). Varje barn får säga en sak och sätta
fram sin duplo-bit. När ni är klara har ni ett
större bygge med tack-bitar!
Be då högt tillsammans: Tack Gud för allt bra
i vår förening!

Bön

Tack Gud för Equmenia!
Tack för alla föreningar som finns över
hela Sverige!
Tack för vår förening i ………………………..
Tack för alla ledare som träffar barn och unga
varje vecka!
Tack för varenda barn och tonåring som
kommer till allt det som händer i vår förening!
Blås där det glöder, Gud, och hjälp oss nå fler
och kunna göra ännu bättre saker.
Amen.

