
 

 
 
 
 

Messy Church – med afstand 
Denne samling har I fået fra messychurch.dk til brug i jeres lokale Messy Church. Læs om ideer til 
måder at lave Messy Church – med afstand på messychurch.dk under ”Bliv inspireret” 
 

Skriftsted  
Ap.G. 1, 1-11 
 

Andre materialer  
 DFS har også udgivet materiale målrettet ledere i børne- og juniorarbejdet. Her kan også 

hentes god hjælp til denne tekst. Denne bibeltekst er beskrevet i MiniFRØ nr. 1 + 2, 
BørneFRØ nr. 2 + 3, JuniorFRØ nr. 1, som kan bestilles på leder.soendagsskoler.dk  

 legekasse.dk er en hjemmeside med mange forslag til løb, lege, kreative ting osv. Måske 
her er noget, som I kan bruge i jeres Messy Church. 

 Jesusnet.dk har mange artikler og svar om emnet “Pinse” og “Helligånden”, både som I kan 
blive kloge af inden samlingen, og som I kan henvise til i forbindelse med samlingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rettigheder 
Denne samling har I fået fra messychurch.dk med ret til at bruge i jeres lokale MC-team. 
Messy Church kommer oprindelig fra BRF -> messychurch.org.uk  
  

 



 

 
 

 
Pustekonkurrence 
 
Sådan gør du 

 Her skal vi lege med vores pust, og det kan gøres på forskellige måder. 

 Spil mellem hold á 1-flere deltagere. 
o Lav en markering med malertape midt på bordet. 
o Læg lige mange stykker papirkugler på hver side af markeringen. 
o Sæt minuturet i gang på 1 eller 2 minutter - kan afhænge af, hvor mange I er på 

holdet. 
o Nu gælder det om for hvert hold at få flest mulige papirkugler til at ligge på 

modstanderens halvdel, når tiden er gået. I må kun puste. 
o Alle papirkugler, som lander på gulvet, må I tage op og placere ved bagkanten af 

jeres egen banehalvdel - længst væk fra modstanderens banehalvdel - og så puste 
videre over til modstanderen. 

 Længst 
o Læg en bordtennisbold på gulvet og skiftes til at puste. 
o Hvem kan puste den længst i ét pust? 

 Lige i feltet 
o Marker et felt på gulvet – f.eks. en firkant med malertape. 
o Et godt stykke derfra lægger I bordtennisbolden.  
o Få bolden til at bevæge sig ved at vifte et stykke papir, så det laver vind.  
o Nu gælder det om hurtigst at få bordtennisbolden hen og ligge indenfor feltet. 

Materialer 
 Malertape 
 Papirkugler 
 Bordtennisbold - eller andet let, som I har i hjemmet 
 Papir eller reklamer 
 Minutur - til tidtagning 
 Målebånd 

Tal om 
 hvor I ellers har hørt om vind ud fra Bibelen? Da Gud skabte mennesket, blæste han 

livsånde i menneskets næsebor, så mennesket blev et levende væsen.  
 Disciplene oplever nu, hvordan lyden, som af et kraftigt vindstød kom og gjorde dem til nye 

mennesker - udrustet med Helligåndens kraft. 
 Vinden kan vi ikke se, men vi kan se dens funktion.                                                                      

Måske kan du komme i tanke om andre elementer,                                                                      
vi ikke kan se, men vi alligevel kan se resultater af! 

 
 



 

 
 
 

Ild, der ikke brænder 
 
Sådan gør du 

 Vrid viskestykket op i kold vand og hav det klar i nærheden. Du skal bruge det, hvis der går 
ild i noget... som der ikke skal gå ild i. 

 Bland ½ dl sprit, ½ dl vand og 2 tsk salt i den ene tallerken. 
 Hæld 1 dl vand i den anden tallerken. 
 Dyp nu papirets ene ende ned i tallerkenen med rent vand. 
 Brug tangen til at holde på den våde ende af papiret. 
 Dyp den anden ende af papiret i tallerkenen med sprit, vand og salt. Hele papiret skal nu 

være vådt. 
 Når papiret er dryppet af, kan du sætte ild til den ende, som er dyppet i sprit, vand og salt. 
 Spændende! 
 Hvis det lykkes for jer, så går der nu ild i papiret... men kun i kort tid, og papiret brænder 

ikke. 
Materialer 

 Viskestykke 
 Et stykke papir - cirka 8 x 13 cm 
 ½ dl husholdningssprit 
 Vand 
 Salt 
 Tallerkener af porcelæn eller lignende 
 En tang af stål eller andet materiale, som kan tåle ild 
 Tændstikker eller lighter 

Særligt at være opmærksom på her 
 Godt, at vi i Messy Church arbejder sammen på tværs af aldre, for dette forsøg SKAL der 

være voksne med til. 
 Pas på, at ingen drikker væsken, hvor der er sprit i. 
 Hold ilden væk fra skålen med sprit! 

 

  
 
 
Denne aktivitet fortsættes næste side… 



 

 
 
 
 
Baggrund for forsøget 

 Sprit brænder, men vandet fordamper, når det bliver varmet op af flammen. Der er ikke 
energi nok tilbage til spritten, når vandet er fordampet, og derfor går spritflammen ud og 
brænder ikke papiret. 

 Sprit brænder med en næsten gennemsigtig farve. 
 Salt har vi tilført for at det skal være nemmere at se ilden. Salt giver en gul farve, når det 

brænder. 
 Sved er også vand. Når vi har dyrket sport og er færdige med at svede, bruger kroppen 

meget energi på at få sveden (vandet) til at fordampe fra det våde sportstøj, og derfor skal 
vi hurtigt få skiftet til tørt tøj...inden vi kommer til at fryse. 

Tal om 
 Guds brug af ild. Han bruger det her i teksten, da disciplene oplever, at tunger af ild sætte 

sig på dem, men vi hører ikke, at de brænder sig. 
 Gud brugte også en ildsøjle til at lede israelitterne gennem ørkenen om natten. 
 Hvor oplever I brugen af ild som noget positivt i jeres liv? 

 
 
 

           
 

     
 



 

 
 
 

Hilse på forskellige sprog 
 
Sådan gør du 

 Prøv nogle af de forskellige måder at hilse på af. 
 Er I nok til det, så kan I lave en lille konkurrence ud af det 

o Øv jer først i to grupper. 
o Herefter kæmper de to grupper mod hinanden ved at den ene gruppe hilser og den 

anden gruppe gætter på landet. 
o Konkurrencen kan også udføres over et medie (Skype, GoogleMeet, Zoom eller 

noget helt andet) 
Materialer 

 Oversigt over måder at hilse på på andre sprog - se næste side. I kan vælge nogle ud. 
Tal om 

 de forskellige måder at hilse på. Mon de siger noget om, hvad der er vigtigt for Guds folk 
rundt i verden! 

 Hvad gør det ved dig at blive talt til på dit eget sprog fremfor et sprog, som ikke er dit 
modersmål… eller du bare ikke forstår.  

 En af værdierne i Messy Church handler om Gæstfrihed, og her kommer velkomsten ind 
som et vigtigt element. 

 Denne aktivitet giver en fornemmelse om, hvordan Helligånden gjorde det muligt for Guds 
folk at blive hørt på deres eget sprog den første pinsedag. 

 Hvor mange sprog kan I tilsammen i jeres Messy Church - skriv jeres sprog ind til MC-
teamet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne aktivitet fortsættes næste side… 
 



 

 
 
 
 
Måder at hilse på i forskellige lande “Hej” eller “Velkommen” 

 
Albanien: 'Mira dita' betyder 'god morgen / dag'. 
 

Danmark: For at hilse på hinanden siger man “hej” ledsaget af et knus, eller “Goddag” ledsaget af 
et håndtryk mellem begge personers højre hånd. 
 
Eritrea: For at hilse på nogen, hold dem ved højre hånd og træk forsigtigt sammen og rør ved 
skuldrene tre gange. Ordet, der skal bruges, er det arabiske ord for fred, der udtales 'Salaam'. 
 
Kina: 'Ni hao' er en fonetisk fortolkning af den kinesiske hilsen, hvis rødder ligger i en sætning, der 
betyder 'Har du spist endnu?' 
 
Libanon: 'Ahlan, ahlan', normalt sagt med en hånd tæt på dit hjerte, betyder 'hilsener, fred til dig'. 
 
New Zealand: 'Tehi Mauria' i Maori-sproget betyder 'jeg hilser dig' (bogstaveligt talt 'jeg hilser 
livets åndedrag i dig'). Det ledsages traditionelt af at gnide næser. 
 
Pakistan: 'Salaam Ji', en hilsen, der især høres blandt pakistanske kristne, betyder 'Guds fred med 
dig'. 
 
Rumænien: 'Domnul ajouta' betyder bogstaveligt 'Herren være din hjælper'. Rumænere bruger 
også 'Buna', som er et almindeligt hverdagsord for 'hej'. 
 
Sudan - det sydlige: Den første person siger 'Sene' (udtales 'senay'), og svaret er 'ay' (udtales som 
et længe trukket 'a'sound'). Den person, der begyndte derefter siger 'Mokino', og svaret denne 
gang er 'åh', en lang udtrukket 'o' lyd. Det er en hilsen fra Zande-stammen i det sydlige Sudan. 
 
Sydafrika: 'Sabona' er et Zulu 'hej', normalt ledsaget af et almindeligt håndtryk, så ryster en 
'tommelfinger og hånd', så enderne på fingrene låses sammen, tommelfingrene gnider hinanden. 
 
Venezuela: 'Bendicion' (udtales Ben-dís-ee-on) betyder 'en velsignelse, vær venlig'. Det sædvanlige 
svar er 'Dios te bendiga' (udtales Dee-os tay ben-dee-ga), hvilket betyder 'Gud velsigne dig'. 
 

Uddrag fra brf.org.uk 

 
 
 



 

 
 
 

Bibelhistorie 
 
Bibelsk baggrund 
Pinse betyder den halvtredsindstyvende dag efter påske. På Jesu tid fejede man pinsen for at 
mindes pagtslutningen og lovgivningen på Sinaj (2. Mos. 19 og 20). Desuden blev påsken og pinsen 
regnet for hhv. begyndelsen og afslutningen på høsten. Derfor var der mange folk i Jerusalem, 
fordi man fejrede takkefest for høsten og ofrede nogle af afgrøderne i templet. 
Fra at være Jesu disciple (elever) er disciplene nu blevet udvalgt til at være Jesu apostle 
(udsendinge), og det er meningen, at de skal bringe budskabet om Jesus videre. Derfor får de brug 
for hjælp fra Helligånden. 
 
Da Jesus var på jorden, var Gud til stede gennem Sønnen. Jesus fór til himmels, og Gud lover i 
stedet at være til stede gennem Helligånden. 
 
Fortælling  
Der var igen fest i Jerusalem, Pinsefesten. Byen var fyldt med mennesker. Også disciplene var i 
byen, men de gik ikke rundt som andre mennesker og festede. Disciplene sad inde i huset bag 
lukkede døre og ventede. Jesus havde sagt til dem, at de skulle vente i Jerusalem, indtil Gud 
sender Helligånden over dem. Fra at være Jesu discipel (elever) er de nu blevet udvalgt til at være 
Jesu apostle (udsendinge). De skal bringe budskabet om Jesus videre, og til det vil de få hjælp fra 
Helligånden. 
Pludselig kom et vældigt vindstød, der fyldte hele rummet, hvor de sad, og noget, som lignede ild, 
fordelte sig og satte sig på hovederne på hver af dem. Og pludselig kunne de snakke på alle mulige 
sprog, så alle mennesker, som var kommet langvejs fra kunne forstå, hvad de sagde. 
Folk, som hørte dem, blev lidt forfærdet. De kunne vist ikke forstå, hvad der skete. Nogle troede, 
at disciplene havde drukket sig fulde.  
Helligånden var kommet til disciplene, og nu var de klar til at gå ud og fortælle andre om Jesus og 
himmeriget. Og det gjorde de, og en dag nåede det også til Danmark og nu også til dig. 
Det er også Helligånden, som hjælper os til at forstå noget af det, som står I Bibelen, og med 
Helligåndens hjælp kan vi få noget nyt ud af at læse i Bibelen hver gang! 
 
Vidnesbyrd 
Måske I vil dele et vidnesbyrd i jeres Messy Church, hvis I har oplevet Helligånden konkret virke i 
jer. 
 

Ekstra spørgsmål/emner at hive frem 
 Hvad kan du særligt godt lide ved denne beretning? 
 Hvad har du oplevet af uforklarlige ting? 



 

 
 
 
Kort film 

Send link til denne film https://bit.ly/2L4H5lF    

 

 
 

Bøn 

Kære Gud 

Tak for livet. Tak fordi du ikke har ladet os være alene, da Jesus forlod jorden, men du sendte 
noget meget bedre. Hjælp os til at forstå mere af Bibelen og alt det, som du vil give os. 
Amen 
 
Sangforslag til denne samling  
Det er her, lige her (MC-sangen) - synd den ind på jeres egen måde. 
Nu bede vi den Helligånd (Syng med nr. 144 + Den danske Salmebog nr. 289) 
Vi er ét folk (Fællessang 4 nr.164) 

Syng med kan købes på soendagsskoler.dk 

Fællessang 4 kan købes på lohse.dk 

På youtube ligger en playliste “Fællessang 4” med de fleste sange fra sangbogen. 
Den danske Salmebog kan købes i de fleste boghandlere. 
 

SPISNING  
Vi vil helt klar foreslå, at I laver mad over bål! Varm brød og pølser, lav snorbrød, eller hvis det skal 
være mere avanceret, så findes der også en masse gode opskrifter på nettet, hvis det skal være 
mere end snobrød. 
 

Hvorfor har vi valgt dette måltid?   
Vi har valgt dette måltid, for at det skal minde jer om, hvordan Gud brugte ild til at skabe 
opmærksomhed. Gud brugte også ild til at lede israelitterne i ørkenen om natten. På samme måde 
kan Gud lyse vores hjerter op (billedlig talt), så vi han kan guide os i hvilken vej vi skal gå i 
livet...hvis vi vil lade ham få lov!  
 

Tak for i dag! 
 

https://bit.ly/2L4H5lF

