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Smilene i Ecuador                          
Et opplegg for tilrettelagte klubber i menighetene. 

KLARGJORT UTKAST PR.18.03.15 

Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) i Stavanger bispedømme ønsker å bidra til å sette 

global misjon på dagsorden i menighetene. I samarbeid med inkluderingsrådgiver ved 

bispedømmekontoret er det utviklet et opplegg som vil bygge en bro mellom arbeid blant 

barn og unge med nedsatt funksjonsevne i Ecuador, og tilrettelagte klubber i menigheter i 

Den norske kirke. Tanken er at norske barn og unge skal oppleve at de har noe til felles med 

barn og unge i Ecuador, både hva angår vår status i Guds øyne, våre behov og ønsker, og 

hvilke muligheter vi har for utvikling og mestring. Vi har hentet fortellinger fra dagsenteret 

Centro Creer i storbyen Guayaquil i Ecuador. Misjonsalliansen har bidratt til å opprette to 

sentre midt i fattige områder av byen, for å hjelpe de aller mest utstøtte i samfunnet. I dag 

er ca 240 barn og familier knyttet til disse sentrene. (For mer bakgrunnsinformasjon, se 

vedlagt reportasje fra Menighetsblad for Gjesdal & Ålgård). Opplegget går over 2 samlinger, 

og er laget slik at klubbene enten kan bruke det nøyaktig slik manuskriptet foreslår, eller 

man kan plukke ut enkeltelementer etter eget ønske. 
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Samling 1: En Gud som hjelper 

 

Veiledning til lederen 

 

Samlingen starter med en «icebreaker» (del 1), som både har til hensikt å skape trygghet og 

god kontakt mellom deltagerne, og å lede inn mot samlingens hovedtema. Deretter brukes 

en bibelfortelling til å føre deltagerne ytterligere inn i tematikken (del 2). Etter en 

presentasjon av landet Ecuador og byen Guayaquil, ledsaget av bilder, fortelles det om 

Centro Creer (del 3). Deretter får deltagerne møte Vanessa (del 4), som har fått mye hjelp 

gjennom senteret. Etter dette brukes en ny bibelfortelling til å sette det som er fortalt om 

senteret inn i en større sammenheng av tro og relasjon til Gud (del 5). Til slutt i samlingen gis 

det anledning for deltagerne til å svare på det de har hørt om gjennom en enkel trospraksis 

(del 6).  

Utstyr til samlingen: 

- Utstyr til eventuell dramatisering av bibelfortellingen (del 2) 

- Globus (anbefalt, men følger ikke med opplegget) og/eller gode kart (del 3) 

- Bilde av Centro Creer (del 3) 

- Bilde av Vanessa (del 4) 

- Døpefont eller fat med vann (del 6) 

- Levende lys (del 6) 
 

 

 

1. ICEBREAKER: HVA LIKER DU Å FÅ HJELP TIL? 

 

Deltagerne forteller noe om hva de synes det er fint å få hjelp til i hverdagen.  

Eksempler for å få samtalen i gang: 

- Jeg trenger hjelp til å løfte tungt. 

- Jeg trenger hjelp når jeg er syk. 

- Jeg trenger råd fra andre når jeg skal gjøre noe jeg ikke kan. 

- Jeg trenger hjelp til å lage mat. 
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2. BIBELFORTELLING – DEN BLINDE MANNEN, LUKAS 18, 35-43 

 

Les eller gjenfortell bibelteksten.  

Hvis det er mulig med den aktuelle gruppen, kan bibelfortellingen også dramatiseres. 

Samtale: Hvis Jesus hadde spurt oss om dette: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Hva hadde 

vi svart da?  

 

3. PRESENTASJON AV ECUADOR OG CENTRO CREER  
 

Lederen forteller og viser globus/kart/bilder underveis: 

«I landet Ecuador i Sør-Amerika, bor det omtrent 15 millioner mennesker. Det er tre ganger 

så mange som i Norge, selv om Ecuador er litt mindre enn Norge i areal. Det tar ca 18 timer å 

reise fra Norge til Ecuador. En ting som er ganske likt i Ecuador og Norge, er at begge 

landene har mange fjell. Men fjellene i Ecuador er mye høyere enn de norske. Norges 

høyeste fjell er 2300 meter. Det høyeste fjellet i Ecuador er 6300 meter (Chimborazo). Den 

største byen i Ecuador er Guayaquil. Der bor det 2,5 millioner mennesker.  

I Guayaquil er det mange foreldre som skammer seg hvis de får barn med funksjons-

hemming. De blir flaue, og gjemmer barnet sitt bort. Noen av dem synes til og med det er  

vanskelig å bli glad i sine egne barn! Centro Creer er et sted der foreldre kan komme med 

sine barn, og være der hele dagen. Der blir barn med funksjonshemming møtt med 

kjærlighet og omsorg. Og der kan de få hjelp til mange forskjellige ting. For eksempel trenger 

mange av dem trening, slik at de kan klare hverdagens gjøremål bedre. Det kommer små 

barn som trenger å lære å sitte, å stå, og å gå. Eldre barn trenger å lære å lage mat, eller å 

dekke bordet, eller å vaske opp. Ungdommer trenger trening som gjør at de kan komme ut i 

jobb en dag. For eksempel lærer noen seg å sy og brodere, eller å jobbe i butikk.»  
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4. BLI KJENT MED VANESSA I GUAYAQUIL 

 

Lederen forteller om Vanessa, og viser bildet av henne: 

«Den blinde mannen vi har lest om, fikk den hjelpen han trengte av Jesus. Vi skal nå bli litt 

kjent med en jente i Ecuador som også har fått den hjelpen hun trengte. Vanessa er en jente 

på 23 år, som er født med handikap. Hun kom til Centro Creer da hun var 14 år, og har fått 

opplæring der i 9 år. Nå har hun fast jobb på en stor og flott dagligvareforretning ikke langt 

fra senteret. Hun har som oppgave å sette varer ut i hyllene, og holde orden i butikken. Hun 

er flink til dette, og sjefen hennes er imponert over den innsatsen hun gjør. Det er faktisk 

Vanessa, en jente med funksjonshemming, som tjener mest penger av alle i familien hennes, 

noe som er til stor hjelp for hele hennes familie. Siden hun har blitt voksen skal hun nå bruke 

noen av pengene hun har tjent på å få bygget et hus til seg selv. I tillegg skal hun få bygget 

enda et hus, som familien kan leie ut til andre, og tjene enda mer penger. Alt dette får 

Vanessa til fordi hun fikk hjelp med det som hun trengte hjelp til, og fordi noen hadde tro på 

henne og gav henne en mulighet.»  

 

 

5. FORMIDLING: DET ALLER HELLIGSTE STED 
 

Lederen formidler: 

«I det Gamle testamente fortelles det om Moses som fant en brennende tornebusk. Ut fra 

busken hørte han en stemme som sa at han skulle ta av seg skoene, fordi han stod på et 

hellig sted, et sted der Gud var til stede. På handikapsenteret Centro Creer finnes det rom 

der barn og ungdom som trenger ekstra mye hjelp samles, og får trening, massasje og 
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omsorg. Når vi skal gå inn på det rommet, må vi ta av oss skoene. Det er fordi det er viktig at 

det er rent på gulvet der inne. Men samtidig kan det å ta av oss skoene minne oss om at 

også dette er et hellig sted. Et sted der Gud er til stede. For et rom der de som trenger aller 

mest hjelp, får omsorg og det de ellers trenger, det er et hellig sted. Gud har en spesiell 

omsorg for dem som trenger det mest. Og han vil at vi skal hjelpe dem, og gi dem denne 

omsorgen. Da gjør vi det som Gud vil. Det som Han har sendt oss til. Da er Gud til stede. Da 

er vi på et hellig sted, akkurat som Moses når han stod ved den brennende tornebusken.» 

 

6. TROSPRAKSIS 

 

En enkel trospraksis avslutter samlingen. To stasjoner: 

 

 Lederen tegner et korstegn på pannen til deltagerne (eller de tegner på hverandre), 

med vann fra et fat (eventuelt fra døpefonten der det er mulig). Deltagerne inviteres 

til å si stille til Gud når de tegnes, hva de vil at han skal gjøre for dem.  

 

 Lystenning (på den måten som er praktisk gjennomførbar), der deltagerne under 

tenningen av lyset tenker på/ber for de menneskene i Ecuador som er blitt omtalt 

(bilde av disse kan stilles ut ved lystenningsstedet).   

 

Samlingen avsluttes med en bønn, velsignelsen, eller slik det er naturlig for klubben. 
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Samling 2: Å bli båret 

 

Veiledning til lederen 

Samlingen starter med en «icebreaker» (del 1), som både har til hensikt å skape trygghet og 

god kontakt mellom deltagerne, og å lede inn mot samlingens hovedtema. Deretter brukes 

en bibelfortelling til å føre deltagerne ytterligere inn i tematikken (del 2). Etter en kort 

repetisjon av presentasjonen av landet Ecuador og byen Guayaquil, ledsaget av 

globus/kart/bilder, fortelles det om Eduardo, som har fått mye hjelp gjennom Centro Creer 

(del 3). Etter dette brukes et nytt bibelvers til å sette det som er fortalt inn i en større 

sammenheng av tro og relasjon til Gud (del 4). Til slutt i samlingen gis det anledning for 

deltagerne til å svare på det de har hørt om gjennom en enkel bønnevandring (del 5).  

Utstyr til samlingen: 

- Båre/hengekøye eller lignende (del 1) 

- Utstyr til eventuell dramatisering av bibelfortellingen (del 2) 

- Globus (anbefalt, men følger ikke med opplegget) og/eller gode kart (del 3) 

- Bilde av Centro Creer (del 3) 

- Bilde av Eduardo (del 3) 

- Stempelpute (del 5) 

- Tørkepapir (del 5) 
- Ark med ecuadorianske flagg uten farger (del 5). Våpenet midt i flagget kan være fargelagt.  

- Fargeblyanter, gul, blå rød (del 5) 

- En flagg-«mal» som viser de riktige fargene på flagget (del 5) 

- Levende lys (del 5) 

 

1. ICEBREAKER – Å BÆRE HVERANDRE  

 

Man bruker en båre, og noen av deltagerne får prøve å legge seg på båren og løftes/bæres. 

Dette kan for eksempel gjøres ved at man bruker en hengekøye, og velger ut fire personer 

som er sterke nok (ledere og deltagere). Man behøver ikke løfte høyt, bare slik at personen 

som ligger på båren/hengekøyen kommer litt over gulvet. 
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Dette kan eventuelt være en anledning til å samarbeide med for eksempel en lokal 

speidergruppe, Røde Kors eller lignende, for å låne en båre, og eventuelt få hjelp med 

gjennomføringen. 

Etterpå kan man ha en samtale der deltagerne kan si noe om hvordan de opplevde det å bli 

båret. Var det trygt eller utrygt? Var det en god opplevelse? Stolte de på dem som bar dem? 

 

2. BIBELFORTELLING – LUKAS 5, 17-20 

 

Les eller gjenfortell bibelteksten.  

Hvis det er mulig med den aktuelle gruppen, kan bibelfortellingen også dramatiseres. 

Samtale: Hvorfor tror dere disse mennene var så ivrige etter å bære den lamme til Jesus? 

 

3. BLI KJENT MED EDUARDO I GUAYAQUIL 
 

 

 

Lederen repeterer kort fra første samling om Ecuador og Guayaquil (bruk eventuelt 

globus/kart/bilde.) Se første samling del 3. Deretter:  

«Vi lærte forrige gang om Centro Creer i Ecuador, stedet der barn og ungdom med 

funksjonshemming kan komme på dagtid, og få omsorg og trening for å klare seg i 

hverdagen, både hjemme, på skolen og på jobb. Noen av barna som kommer til senteret, 

kan ikke gå selv. De blir båret dit, akkurat som vi bar hverandre på båre.  
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Da moren til Eduardo fikk vite at gutten hennes hadde spesielle problemer, visste hun ikke 

hva hun skulle gjøre. Det var veldig tøft for henne. Legene fortalte at Eduardo led av en 

muskelsykdom som gjorde at leddene ble bøyde og stive. Han kommer alltid til å ha en sterkt 

nedsatt funksjonsevne, og han kommer aldri til å bli helt som andre barn. Han måtte ha hjelp 

med det meste av daglige gjøremål, som å drikke og kle på seg. Mens mange i Guayaquil som 

får barn med nedsatt funksjonsevne gjemmer barnet bort, bestemte foreldrene til Eduardo 

seg heller for å søke hjelp. Det fikk de ved Centro Creer. Nesten hver dag dro Eduardo og 

moren sammen til senteret. Det har vært veldig bra for Eduardo og familien hans. Han lærer 

mye der, som er nyttig for ham. Han kunne ikke en gang sitte oppreist før han kom til 

senteret, men der fikk han lære å sitte, stå og gå, og å skrive sitt eget navn. Det er veldig 

stort for familien hans. Han har også blitt mye mer sosial. Før likte han ikke å snakke med 

andre, men nå snakker han mye med de andre og liker å være sammen med dem.  

Slik den lamme mannen ble båret til Jesus og fikk hjelp, slik ble Eduardo båret til Centro 

Creer, der han har fått hjelp. Dette betyr at Eduardo ble båret til Jesus. For Centro Creer er 

et kristent sted, et sted der de tror på Jesus. De som driver senteret tror at det er Jesus som 

har sagt at de skulle bygge senteret, og hjelpe barn og ungdommer. Og de tror at Jesus er 

sammen med dem på senteret hele tiden, og hjelper dem i arbeidet. På denne måten kan vi 

si at Eduardo ble båret til Jesus.» 

 

4. FORMIDLING: GUDS SMIL 

 

Lederen formidler: 

«I det Gamle testamentet, i Sefanja 3,17, står det en nydelig hilsen fra Gud: Herren din Gud 

er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin 

kjærlighet. Han jubler over deg med fryd. Ut fra denne teksten kan vi se for oss at Gud smiler 

når han tenker på oss, han smiler når han ser på oss. Gud har jo skapt oss! Og vi er uendelig 

verdifulle for ham. Derfor smiler han når han ser på oss. Barna på Centro Creer smiler også 

masse. Hvis du hadde besøkt senteret, hadde du merket dette med en gang. Her smiler 

barna så mye, de smiler når de ser deg. Bestyreren på senteret, hun som er ansvarlig leder 

for alt som skjer der, forteller at smilene fra barna møter henne hver dag når hun kommer 

på jobb på senteret. Hun kan ha det ganske tøft og vanskelig i hverdagen sin, men når hun 

møter barna på senteret, og ser smilene deres, så opplever hun det som at det er Gud som 

smiler til henne, gjennom barnas smil. Slik kan også vi oppleve det når noen smiler til oss. Da 

smiler Gud til oss, gjennom dem. Og når vi smiler til andre, så kan de oppleve at det er Gud 

som smiler til dem, gjennom oss.» 
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5. TROSPRAKSIS 

 

En enkel bønnevandring avslutter samlingen. Fire stasjoner: 

 

 Et kart over Ecuador (det som ble brukt i del 3) legges på et bord eller på gulvet, 

sammen med en stempelpute og litt tørkepapir. Deltagerne inviteres til å sette sitt 

fingeravtrykk på kartet, som et symbol på en bønn for barn og unge i landet, og som 

et uttrykk for at vi bryr oss om dem.  

 

 Det er trykket opp ecuadorianske flagg uten farger, de ligger på et bord eller på 

gulvet sammen med de aktuelle fargeblyantene. Et flagg med farger ligger lett synlig 

som mal. Deltagerne inviteres til å fargelegge flaggene, og bære dem frem til 

alteret/et provisorisk alterbord, som et uttrykk for at vi bærer barn og unge i Ecuador 

fram til Jesus gjennom vår bønn.  

 

 Deltagerne lærer følgende setning på spansk: «Gud velsigne Centro Creer». På 

spansk: «Que Dios bendiga a Centro Creer.» De kan så fremsi denne som en bønn, 

gjerne i kor.  

 

 Lystenning (på den måten som er praktisk gjennomførbar), der de under tenningen 

av lyset tenker på/ber for de menneskene i Ecuador som er blitt omtalt (bilde av 

disse kan stilles ut ved lystenningsstedet).   

 

Samlingen avsluttes med en bønn, velsignelsen, eller slik det er naturlig for klubben. 
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RESSURSER: 

 Bilder, laminert og i A3-format, av Centro Creer, Vanessa og Eduardo 
 

 Kart, laminert og i A3-format, av Europa/Sør-Amerika og Ecuador 
 

 Ecuadors flagg i farger og sort/hvitt (for fargelegging), laminert og i A3-format 
 

 Reportasje fra Menighetsblad for Gjesdal & Ålgård, nr 4 – 2014 (vedlagt) 
 

 Brosjyremateriell om Misjonsalliansen og Centro Creer (vedlagt) 
 

 Hvis klubben ønsker å konkretisere sitt engasjement for Centro Creer ytterligere, 

kan en mulighet være at en del av en eventuell klubbkontingent går til å gjøre 

Centro Creer til klubbens misjonsprosjekt. Følg denne lenken: 

http://www.misjonsalliansen.no/hva-kan-du-gjoere/stoett-prosjekt/vis-

prosjekt/fundraising_cause/7011  

 

 En 19 minutters film om Centro Creer vil gi god bakgrunnsinformasjon til den/de 

som skal være ansvarlige for gjennomføringen av opplegget. Følg denne lenken:  

http://www.youtube.com/watch?v=-_yJCGH97o8  

 

 

 

 

Utarbeidet 2014 for Samarbeid Menighet og Misjon (SMM), av diakon Tonje Vilberg Bjerkreim, 

inkluderingsrådgiver Leif Johannes Netland og misjonsrådgiver Gunther Theiss, Stavanger bispedømmekontor. 

http://www.misjonsalliansen.no/hva-kan-du-gjoere/stoett-prosjekt/vis-prosjekt/fundraising_cause/7011
http://www.misjonsalliansen.no/hva-kan-du-gjoere/stoett-prosjekt/vis-prosjekt/fundraising_cause/7011
http://www.youtube.com/watch?v=-_yJCGH97o8

