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Innledning
For andre år på rad, støtter Barnas Misjonsprosjekt arbeidet i Indonesia. Vanligvis ville vi i år flyttet
oss til et annet land, men koronapandemien har gjort det nødvendig å tenke annerledes om en del
ting. Et aspekt er det selvsagt at det ville vært vanskelig å sende filmteam av gårde til et nytt land,
slik smittesituasjonen har vært. Men den viktigste grunnen til å kjøre Indonesia som BM-land ett år
til, er at vi har lyst til å følge opp menneskene vi møtte i fjor. Hva har pandemien gjort med
misjonsarbeidet i Indonesia og menneskene vi møtte der?
Som dere vil se av prosjektbeskrivelsen, er dette årets prosjekt delvis overlappende med fjorårets. Vi
vil fremdeles fokusere på de kristne barnelagene og hånddokkeprosjektet. Nytt av året er et
dagsenter som våre utsendinger har engasjert seg i. Her får sårbare barn som har mistet
skoletilbudet sitt under pandemien undervisning og mat, i tillegg til et trygt sted å være. Vi gleder
oss til å vise dere mer av dette flotte arbeidet!

Prosjektbeskrivelse
Barnas misjonsprosjekt 2021/22 vil fokusere på følgende prosjekter i Indonesia:

Kristent barnearbeid
Misjonssambandet samarbeider med og oppmuntrer lokale kirker til å satse på kristent
arbeid blant barn. Gjennom barneklubber får barn i Indonesia høre evangeliet
om Jesus. BM fokuserer konkret på dette arbeidet i byen Dolok Sanggul nord på Sumatra.

Helsearbeid for barn
I samarbeid med myndighetene, har Misjonssambandets samarbeidsorganisasjon startet et
femårig prosjekt i flere lokalsamfunn nordøst på Sumatra. Målet er økt velferd og bedre
helsesituasjon for innbyggerne. Prosjektet omfatter utdanning, økonomisk utvikling og
forebyggende helsearbeid. BM vil sette søkelys på forebyggende helsearbeid blant barna,
som opplæring i hygiene og håndvask. Dukketeater er en av flere virkemidler for å nå frem
med dette budskapet til barna.

Diakonalt og sosialt arbeid for barn
Misjonssambandet i Indonesia ønsker å forbedre levekårene for barn som har
en krevende hverdag. Derfor bidrar Misjonssambandet inn mot et dagsenter i storbyen
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Medan, ved å drive leksehjelp, fysisk aktivitet, dele ut næringsrik mat og gi kunnskap
om Jesus.

De innsamlede midlene vil føre til at ...

... flere barn i Indonesia får høre om Jesus
... barn i Indonesia får bedre helse
... barn i Indonesia får hjelp til lekser og fritidsaktiviteter
... barn i Norge får et positivt og bevist møte med misjonsarbeidet som Misjonssambandet
driver generelt, og i Indonesia spesielt.

Konto og vippsnummer
Pengene til Barnas Misjonsprosjekt kan gis på forskjellige måter: Vips penger på vippsnummer
#521652, eller bruke bankgiro 8220 02 90131. Merk gaven med «Barnas Misjonsprosjekt»

Oversikt over materiell
Ressurshefter:
•
•
•

Oppskrifter
Leker og aktiviteter
Opplegg for samlingsstunder

Filmer:
Vi har i år laget tre filmer beregnet på skolebarn og to filmer for barnehagebarna. I tillegg vil to av
høstens Intro-episoder på youtube handle om misjon. Bruk gjerne disse som en ressurs i BMformidlingen.
Aktivitetskalender
Magasinet Intro nr 4/21 med temasider om Indonesia (for skolebarn)
Temahefte om Barnas Misjonsprosjekt i Indonesia (til utdeling for barnehagebarn)
Digitale plakater til skjerm
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Om Indonesia

Indonesia er en republikk i Sørøst-Asia mellom det asiatiske fastlandet i nord og Australia i sør.
Landet er verdens største øyrike og består av 17 508 øyer. Over 900 av øyene har fastboende
innbyggere.

Indonesia er dessuten verdens fjerde mest folkerike land, med 270,6 millioner innbyggere. Det er
landet i verden med flest muslimer og verdens tredje største demokrati etter India og USA.
Indonesia ligger på begge sider av ekvator. Landets største øyer er Sumatra, Java og Sulawesi.
Størstedelen av øya Borneo og den vestlige delen av øya Ny-Guinea tilhører Indonesia.
Hovedstaden Jakarta ligger på øya Java.
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Indonesia ligger i et område der tre jordskorpeplater møtes. Landet har derfor mange aktive
vulkaner, og jordskjelv inntreffer ofte.
Indonesia har store områder med regnskog og delvis skogdekte fjell. Temperaturforskjellene er små
med et gjennomsnitt på 27-28 grader i lavlandet og litt kjøligere i fjellene.
Dyrelivet er svært rikt. Her finner du blant annet orangutang, gibbon, neseape, indisk neshorn, tiger,
leopard, krokodille og pytonslanger.
Skog dekker i underkant av 50 prosent av arealet, men hvert år forsvinner en prosent av skogen fra
landet på grunn av hogst for å gi plass til blant annet palmeoljeplantasjer.
Det er om lag 300 etniske grupper og 742 språk i Indonesia, Indonesia har ingen statsreligion. 87,2
prosent av befolkningen er muslimer og det er en kristen minoritet på 9,4 prosent (2010). På Bali er
de fleste hinduer.

Kilde: Store Norske Leksikon https://snl.no/Indonesia
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NLM i Indonesia
NLM har hatt utsendinger i Indonesia siden 1975. Fokuset har vært å styrke de kristne og motivere til
misjon. NLM har jobbet innad i lokale kirkesamfunn og høgskoler.
Av Indonesias 240 millioner innbyggere oppgis mer enn 200 millioner å være muslimer. På øya
Sumatra alene, hvor NLM har sin hovedbase, regner man med at det er 49 unådde folkegrupper.
I 2007 ble det vedtatt en ny langsiktig strategi for arbeidet i Indonesia. En skal fortsatt holde
kontakten med gamle samarbeidspartnere, og vi ønsker å se en stadig mer styrket og utrustet kirke.
Samtidig har nye muligheter åpnet seg. Det er etablert en lokal organisasjon som består av både
nasjonale arbeidere og NLM-utsendinger.

Styrke lokalsamfunn
NLMs organisasjon jobber i fattige lokalsamfunn og har fokus på helse, hygiene, jordbruk, fiske og
lese- og skriveopplæring. NLM arbeider med å mobilisere lokalsamfunn til å gjenkjenne og benytte
de ressursene som allerede er til stede.
Gjennom personlige samtaler, gruppediskusjoner og landsbymøter ønsker NLM å oppmuntre
mennesker til å være med å skape positive endringer i sitt eget lokalsamfunn.
Kilde: https://nlm.no/internasjonalt-arbeid/omrader/indonesia/

7

Forslag til aktiviteter for å samle inn penger til Barnas
Misjonsprosjekt
Mange av dere har gode tradisjoner for å samle inn penger til Barnas Misjonsprosjekt. For andre kan
dette være første gang dere deltar. I så fall kan det kanskje være fint med noen ideer. Noen er enkle
å få til, andre litt mer ressurskrevende. Dere kan gjerne kombinere flere ideer.
Juice-bar
Lag en ekte indonesisk juice-bar med ulike juicer. Server i høye glass med isbiter og sugerør. Se
heftet “oppskrifter” for inspirasjon.
Basar
Inviter familie og venner til en god gammeldags basar. Vis en av filmene fra Barnas Misjonsprosjekt
og si litt om hva pengene skal gå til. La barna få vise frem hva de har jobbet med. Selg lodd og be
foreldrene bidra med barnevennlige gevinster.
Familiemiddag
Inviter familie og venner på indonesisk restaurant. Kanskje det er noen pensjonerte besteforeldre
eller ildsjeler fra bedehuset som vil bidra med matlaging? Bruk gjerne oppskrifter fra det
vedlagte heftet «oppskrifter». La familiene kjøpe middag til en rimelig penge, og gi overskuddet til
Barnas Misjonsprosjekt. Om det blir for krevende å lage indonesisk mat fra grunnen, går det an å
bruke Bali kyllinggryte fra Toro.
Sparebøsse
La barna lage sin egen sparebøsse. Se fremgangsmåte i heftet «leker og aktiviteter». Send
sparebøssen med hjem, sammen med et informasjonsskriv til foreldrene. Foreslå at barna får legge
på noen mynter til faste tider (for eksempel ved middagsbordet eller hver søndag) eller hver gang
barnet gjør noe som en ønsker å belønne (for eksempel tar på seg skoene selv eller rydder lekene
sine).
Dukketeaterforestilling
La barna lage en dukketeaterforestilling om å vaske hendene, slik helseteamet i Indonesia gjorde på
filmen. Inviter familie og venner på teaterforestilling, og ta inngangspenger.
Julemarked
Inviter familie, venner og naboer på stort julemarked i barnehagen. På julemarkedet kan dere selge
julekaker som barna har bakt, lodde ut julepynt som barna har laget og ha kafe.
Loddbok
Ha en basarbok liggende i garderoben, hvor foreldre kan kjøpe lodd når de leverer og henter barna.
Ha trekningen på en foreldresamling.
Kafe
Selg boller eller kaker på en foreldresamling. Bak sammen med de eldste barna, eller be foreldre
bidra.
Flaskepant
Sett opp en stor eske eller sekk i garderoben, hvor foreldre kan levere inn tomflasker.
Omvendt adventskalender
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En omvendt adventskalender flytter fokus fra å få til å gi i adventstiden. Kalenderen
kan gjennomføres på ulike måter, for eksempel ved å la barna gjennomføre små arbeidsoppgaver
hjemme for en liten, avtalt sum. 10 eller 20 kroner er nok. Hver dag får ett barn lov til å legge sin
mynt på den felles sparebøssen. Send gjerne et skjema med hjem slik at barna kan registrere
arbeidsoppgavene sine der.
Bruktmarked
Gjenbruk er gøy, miljøvennlig og økonomisk! Få foreldre til å levere brukt barnetøy, sportsutstyr,
barnebøker og/eller leker og inviter til et bruktmarked. NB! Man kan fort bli sittende igjen med et
stort restlager etter slike arrangement! Vær tydelig på hva dere ønsker å ta imot, og ha en plan for
oppbevaring og hva dere gjør med restene.
Misjonsløp!
Misjonsløp er en gjenganger på internatskoler og kristne festivaler. Barna går, springer eller sykler
rundt og rundt i en løype i et gitt tidsrom. Foreldre og andre sponsorer har på forhånd forpliktet seg
til å gi et visst beløp pr runde barna løper. Denne klassiske varianten kan fort virke demotiverende
og vond for de barna som mangler sponsorer, men et misjonsløp kan også gjennomføres på en mer
sosial måte: Legg sammen alle rundene som barna springer, og la foreldrene sponse avdelingen
samlet. Summen pr runde må naturligvis justeres kraftig ned, men barna springer for samme lag, og
er ikke konkurrenter. La foreldrenes sponsorbidrag være anonyme. Gjør eventuelt misjonsløpet til
en konkurranse mellom avdelingene/basene.
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