Korset

Et merke for livet

Korset og forsoningen har en sentral plass i Stå opp. Jesus døde på et kors og stod opp etter tre dager. Men hva
betyr dette egentlig? Kan vi forstå det, kan vi gripe det
med troen og håpet? Slik det går fram i kapittelet Påskens mange bilder, ønsker Stå opp å belyse mange sider
ved påsken – også forsoningens betydning. Beslektet
med forsoningstanken er forståelsen av at det som skjer
i påsken er et oppgjør med alt ondt og vondt.
Siste ord er ikke sagt handler om vår protest mot alt
som ødelegger, og eksemplene i versene bygger på det
noen barn i 1. og 2. klasse synes er det mest urettferdige og ødeleggende i verden: Å ikke dele, å holde noen
utenfor, å slå, å lyve, å si noe som andre blir skikkelig lei
seg for. Refrenget er protesten på dette: «Si oss at siste
ord er ikke sagt!». I det tredje verset synger vi om påsken som det store oppgjøret med det som ødelegger.

Slik kan du gjøre det

Kors

Plankene som skal bli til et kors kan males på en samling i barnegruppa. De kan selv sette fingermerker på
plankene og spikre dem sammen, og de kan snakke
om hva de ser korssymbolet som. Hva betyr korset og
merkene? Hvilke ord velger de å bruke for å beskrive
det de ser og tenker?
Barn ser ofte ting fra perspektiver voksne ikke har
oppdaget. Deres refleksjoner kan berike fellesskapet,
både som en uformell samtale i barnegruppa og som
en mer forberedt del av en oppsetning eller en del av en
gudstjeneste (se kapittelet I gudstjenesten). Kanskje en
slik (forberedt) samtale kan inngå i søndagens preken?

Bruk i oppsetning og gudstjeneste
Alle som skal på oppsetningen eller gudstjenesten
passerer to planker på vei inn i lokalet. Her setter de sitt
fingermerke på en av plankene, ved å trykke fingeren
mot en stempelpute. Syng de to første versene og
refreng av sangen Siste ord er ikke sagt. Under et mellomspill (før 3. vers) bærer noen av barna inn plankene
med fingeravtrykk, og spikrer dem sammen til et kors.
Korset settes synlig opp i en fot, inntil en vegg, eller
lignende. 3. vers synges når korset er satt opp. Korset
har alles merke på seg, og hensikten med å bruke dette
i en oppsetning eller gudstjeneste er å sette lys på det
komplekse i oppgjøret med alt ødeleggende som både
er fullført – og ennå ikke. Kjærligheten skal seire til
slutt. Siste ord er ikke sagt.
Se Slik kan du gjøre det (til venstre) for hvordan barnas
refleksjoner om korset kan løftes fram.
Kortene med fingertrykk kan deles ut til menighet/
publikum under gudstjenesten eller oppsetningen.

Materiell til kors

To planker; en lengre enn den andre
Maling og pensler
Hammer og spiker
Stempelputer

Kort til utdeling

Barnegruppa kan lage «postkort» av ark/papp i ulike
farger og trykke et korsmerke med fingeravtrykk på
hvert kort. Trykk en lang strek diagonalt og en kortere
horisontalt, slik at det dannes et korsmerke.

Aktuelle sanger
Siste ord er ikke sagt
Merke for livet (fra Ingenting, men alt)

Materiell til kort med korsmerke
Papp/ark i ulike farger (A5/ A6)
Stempelputer

ideer og oppskrifter
Denne aktiviteten er hentet fra Ressursheftet til barnemusikalen Stå Opp.
Les mer om musikalen på kfuk-kfum.no/ståopp
og bestill CD, notehefte og ressurshefte på butikk.kfuk-kfum.no
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