Barnas gjenbruk, redesign og arkitektkontor
Et undervisningsopplegg med fokus på gjenbruk og misjon for barn i
barneskolealder.
Hånes kirke har gjennomført et eget utviklet opplegg basert på arbeidet som drives av
Stefansubarna i Egypt. Fokus har vært på barna og livet som leves på søppelfjellet Moqattam.
Opplegget er brukt på klubb for barn i skole alder (BARNAS). Her har vi laget barnas
drømmeutgave av søppelbyen ved å bruke brukte melkekartonger o.l. Alt vi har laget til byen
har vært basert på fiktive, men realistiske historier fra Moqattam. Ved dette har byen fått
«sjel» og historier. Vi har også laget ting som er blitt solgt på menighetens SuperOnsdag.
F.eks. har vi laget flotte og populære lommebøker av brukte melkekartonger.
Gjennom dette opplegget har barna fått innblikk i livet på Moqhattam og fått anledning til å
helt konkret bidra på sin måte, ved å lage ting som er blitt populære salgsvarer. Og
inntektene går til Stefanusbarna.
Vi valgte å kalle opplegget for Barnas
gjenbruk, redesign og arkitektkontor. På
veggene i lokalet vårt hang vi opp bilder
fra søppelbyen. De fiktive historiene
knyttet vi til personer på bildene slik at
barna fikk et nærere forhold til dem de
lagde hus, skole, legekontor osv., til. Barna
ble fortalt at historiene var oppdiktede,
men realistiske.

Samlingene
Samling 1:
•

Denne samlingen gjorde vi til en samlet Happening for alle på SuperOnsdag og en
Kick-off for BARNAS. I forlengelsen av en fast samling for alle i kirkesalen, hadde vi
et bilrace med melkekartong biler som gir på vindkraft fra en ballong (se link:
https://www.youtube.com/watch?v=Gzwy1SteSkQ). Utrolig gøy! Etter bilrace
informerte vi om hva som skulle skje på BARNAS dette semesteret.

Samling 2:
•

Velkommen, utdeling av navnelapper, og info om dagens opplegg.

•

Vis gjerne informasjonsfilmen om Stefanusbarnas arbeid på Stefanusalliansen sin
youtube kanal. www.stefanus.no Her er det flere filmer å velge mellom. Gi gjerne også
en kort innføring ved å fortelle litt fra søppelbyen. Dere finner informasjon på
Stefanusalliansen sin internett side.

•

Dagens fortelling i stikkord: Umm og legekontoret (Umm betyr mor). Umm som bor i

søppelbyen og er 8 år. Har vondt i foten. Hun går barbeint og får sår under foten. På
legekontor får hun plaster. Umm får hjelp av Mama Maggies «engler» og vil selv
hjelpe andre når hun blir stor! Gi gjerne fortellingene litt mer kjøtt på beinet, ved
f.eks. å fortelle litt om søppelbyen, hvordan det er der og hvordan folk bor. Denne
gangen er det viktig å ha med litt mer om problematikken med sår i bare føtter. Men
hold det hele kort og enkelt.
•

Lag del 1 av byen: legekontor, huset til Umm, evt huset til hennes besteforeldre e.l.

•

Lage lommebøker: https://norskkreativdesign.com/2015/06/23/gratis-oppskrift-palommebok-av-melkekartong/

•

Avslutning: Oppsummering av dagen, frem pek til neste samling, avslutningsbønn*,
takk for i dag.

Samling 3:
•

Velkommen, utdeling av navnelapper, og info om dagens opplegg.

•

Dagens fortelling i stikkord: Nolan Baniti og skolen (Baniti betyr lærer). Nolan bor i

søppelbyen, er 12 år og har så lyst til å lære masse! Han liker å gå på skolen. Vil jobbe
med dyr når han blir stor. Nolan har 8 søsken og en hund. Foreldrene jobber på
søppelfjellet med å sortere plast. Denne samlingen er det viktig å fortelle litt mer om
skolen og hvem som går der.
•

Lag del 2 av byen: skolen, Nolans hus, et hus til hunden til Nolan?

•

Lage lommebøker: se link over

•

Avslutning: Oppsummering av dagen, frem pek til neste samling, avslutningsbønn*,
takk for i dag.

Samling 4:
•

Velkommen, utdeling av navnelapper, og info om dagens opplegg.

•

Dagens fortelling i stikkord: Pal og fotballbanen! (Pal=liten)

•

Pal er 9 år og elsker fotball. Men hvor skal han spille og med hvem? Han har ingen
søsken og ikke så mange venner, men en snill mor og en snill far. Pal har mange
drømmer…

•

Lag del 3 av byen: Huset til Pal og hans familie. En drømmefin fotballbane.

•

Lage baller av ballonger og ris: https://www.matematikk.org/trinn1113/artikkel.html?tid=63040&within_tid=63034

•

Avslutning: Oppsummering av dagen, frem pek til neste samling, avslutningsbønn*,
takk for i dag.

Samling 5:
•

Velkommen, utdeling av navnelapper, og info om dagens opplegg.

•

Dagens fortelling i stikkord: Mafuane og kjøkkenhagen hennes. (Mafuane=jord)

•

*Mafuane er voksen. Hun liker å grave i jorden. Er det matjord på søppelfjellet? Hun
drømmer om å drive butikk med grønnsaker. Bor i et lite hus. Hun har høner og lager
mat det hun dyrker. Mafuane er mor til 3 barn. Mannen hennes heter Husani
(=kjekk)

•

Lag del 4 av byen: Mafuane og huset, hønsehuset, butikk og redskapsbod? + så karse
som trær til byen.

•

Lage insekts hotell. Insektene har en viktig rolle i planteriket!
o

Klipp topp og bunn av en melkekartong e.l., og fyll den med pinner og kongler.
Stapp den helt full, så ikke alt bare faller ut igjen. Lag et knytt rundt et tau slik
at det kan henges opp om ønskelig.
Tips: kutt gjerne kartongen i to, slik at du får to mindre hotell.

•

Avslutning: Oppsummering av dagen, frem pek til neste samling, avslutningsbønn*,
takk for i dag.

Samling 6:
•

Velkommen, utdeling av navnelapper, og info om dagens opplegg.

•

Dagens fortelling i stikkord: Salama, musikken og kirken. (Salama=fred)

•

Salama elsker musikk. Pappa spilte orgel der de bodde før. Salma lå bak orgelet og
hørte på tonene som danset. De reise til byen for å få det bedre, men havnet på
søppelfjellet. Trist. Musikken hjelper! Byen trenger en kirke. Da kan Salma synge og
danse og pappa kan spille orgel igjen! Under denne samlingen lot vi barna får prøve å
spille på orgelet i kirken.

•

Lag del 5 av byen: Kirken Huset der Salma bor med familien.

•

Lage rytmeinstrument. Mange muligheter. Her er et eksempel:
http://buamaiken.blogg.no/1442268783_hvordan_lage_instrume.html

•

Avslutning: Oppsummering av dagen, frem pek til neste samling, avslutningsbønn*,
takk for i dag.

Samling 7:

•

Arranger en utstillingsåpning for kunstverket Søppelbyen. Dette kan gjøres i
forbindelse med f.eks. en SuperOnsdag eller en familiegudstjeneste. Her kan man
også ha salg av produktene barna har laget, om man ikke har fått solgt dem underveis.
Husk at alle utstillingsåpninger har en presentasjon og enkel servering. Vi viste bilder
fra prosessen og serverte saft, kaffe og pinne is.

Noen bilder til inspirasjon:

*

Forslag til avslutningsbønn:

Kjær Gud ta hånden min
Slipp den aldri ut av din
Led meg på din vei i dag
Gjør med trygg og sterke og glad
Amen

