Referat, Livsnær gruppe for skolebarn
19. og 26. februar 2004
Det var fem barn tilstede den 19.02, og seks barn den 26.02
Disse to kveldene så vi på DVD der skuespiller Svein Tinnberg leser fra Kari Vinje og Vivian
Zahl Olsen sin bok ”Den usynlige vennen”.
Vi startet samlingen med å komme med oppmuntringer, fortelle noe vi var glad for. Så så vi
på DVDèn.
De første kapitlene handler om Pelle som blir kjent med nabogutten Jonatan. Jonatan og
mammaen hans forteller Pelle om Jesus. Pelle vil høre ALT om Jesus. Han får høre om
skapelsen, at fienden kom og røvet menneskene, og at Gud kjøpte menneskene tilbake ved å
betale med at sin egen sønn døde for menneskene. Da Jesus sto opp av graven skalv fienden,
for da hadde Jesus seiret over døden.

Neste kveld startet vi med å fortelle om en årstid vi var glad i – og hvorfor. Etterpå hadde
Frida (9 år) og Marte (6 år) i oppdrag å lede oppmuntringsrunden.
Så hørte vi resten av boka om ”Den usynlige vennen” på DVD. Her hørte vi om Pelle som
spør om ikke han Jesus kommer igjen en gang. Da får han høre at Jesus skal komme tilbake til
jorda som konge. Pelle ser det hele for seg – han synes det er en stor opplevelse. Han kan ”se”
Jesus for seg, og ”hører” at Jesus sier navnet hans, og spør om han vil være vennen til Jesus.
Pelle lurer på om det ER slik at Jesus vil være vennen hans. Da sier Mammaen til Jonatan, at
det vil Jesus. Det er bare å si:”Jesus, kom og vær hos meg”. Det vil Pelle – og når han legger
seg den kvelden utstråler han en helt ny ro som mammaen hans forundrer seg over….
Vi snakket litt om den usynlige vennen. Noen syntes det var rart at Jesus kunne være mange
steder på en gang, vi snakket også om NÅR Jesus kommer tilbake – noe vi ikke vet dag og tid
for, men at Gud har sagt at alle folkeslag skal få høre om Jesus.

Boka ”Den usynlige vennen” er gitt ut på Luther forlag, kan lånes på biblioteket.
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