
Världsböndagen 2016

BARNPROGRAM
Programland: Kuba
Tema: ”Ta emot barnen – ta emot mig”
FÖRBEREDELSER:
• Dekorera rummet med blå, vita och röda ballonger (den 
kubanska flaggans färger).
• Använd tyg i samma färger och lägg på ett bord framför 
barnen – eller i mitten, om de sitter i cirkel. 
• Förbered en Kuba-karta av kartong (se sid 3!) och skär 
den i bitar till ett pussel. Lägg pusselbitarna i en hög på 
bordet. 
• Ställ en vacker presentlåda bredvid bordet med en Bibel 
och några leksaker i (en boll, en drake, dockor, etc). 
• Förbered en grupp barn i förväg att dramatisera 
berättelsen i Markus 10:13-16. Var noga med att utföra 
varje gest och handling som anges i texten
• Du kan förbereda namnskyltar med den kubanska 
flaggan, VBD-logon och årets tema. Skriv sedan på 
barnens namn efterhand som de kommer. 

PROGRAM
INLEDNING
Ledaren: ”Vi arbetar för barnen för det är dessa som kan 
älska, för de är världens hopp” Det sa en kubansk hjälte, 
José Martí. Han skrev en massa texter för barn på Kuba 
och för alla barn i världen.
Ett barn: Hör på, alla barn! (Ropas, som om det var ett 
upprop till alla på gatorna på Kuba.) Vi visar att vi tycker 
om varandra. Det har vi lärt oss sen vi var små. De 
kubanska barnen hälsar oss idag och inbjuder oss att 
hälsa på varandra som de gör i sitt land: Skaka hand, 
krama om varandra eller pussa på kinden och säg:
 God morgon! Buenos dias!

INTRODUKTION OM KUBA
• Dela gruppen i två eller tre smågrupper. En deltagare 
från varje grupp turas om att ta en pusselbit från högen på 
bordet och lägga till en karta. Fråga barnen vad de tycker 
att den föreställer. Avsluta denna aktivitet med att tala om 
att det sägs att den kubanska ön liknar en krokodil. Folket 
på denna ö, Kuba, inbjuder oss att be med dem för alla 
barn i världen.
• Visa bilder från Kuba och berätta för barnen om landet 
och dess befolkning. Använd er av nedanstående 
sammanfattning:

”Kuba” är ett inhemskt ord som betyder odlat land. 
Det officiella namnet på landet är ”Kubanska republiken”. 
Det är den största ön i Stora Antillerna, i Karibiska havet. 
Christofer Columbus kom till Kuba år 1492 från Spanien. 
Kuba beboddes då av en ursprungsbefolkning. År 1512 
började spanjorerna grunda sina första byar på Kuba. 
Spanien och Förenta Staterna var de länder som styrde 
ön ända till revolutionen år 1959. Många kvinnor och män 
kämpade för att landet skulle styras av sitt eget folk. Det 
officiella språket är spanska. 

Kuba är indelat i femton provinser och tre regioner: den 
östra, den centrala och den västra. Havana, huvudstaden, 
ligger i den västra regionen.

Det kubanska klimatet är fuktigt och landet är mycket 
bördigt. Frukt och grönsaker kan odlas hela året. Den vita 
doftviskan (”mariposa”) är Kubas nationalblomma. Andra 
nationalsymboler är kungspalmen och kubatrogonen, en 
fågel vars fjädrar är blå, vita och röda som landets flagga. 
På Kuba är det ständigt sommar. 

Den viktigaste barnfestivalen kallas ”Sång till solen”. 
Det är inte alla kubanska barn som har datorer och TV-
spel, men många av dem har cyklar och rullskridskor och 
de leker gärna i lekparkerna. De som bor nära en flod eller 
strand tillbringar sina sommarlov med att simma och leka 
i vattnet.

Alla barn i Kuba går i skolan, för det råder skolplikt. De 
har rätt att leka, rätt till fritidssysselsättning och att frivilligt 
delta i det kulturella livet. Deras rättigheter är skyddade 
av många lagar. De har sjukvård redan innan de är födda, 
eftersom det finns mödrahälsovård. Som barn vaccineras 
de mot barnsjukdomar.

Tillsammans med dem, låt oss fira Världsböndagen. Är 
alla redo att resa?

INBJUDAN TILL GUDSTJÄNST
Ledaren (När gitarren, maracas och claves – kubanska 
musikinstrument, se materialhäftet sid 2 – omnämns, kan 
man spela på dem och ta fram dem till bordet.):

Årets 
temabild. 

©: Ruth 
Mariet 
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forts nästa sida



Låt oss sjunga med glatt hjärta.
Låt oss sjunga till Herren; barnens sånger till Gud är 
vackra. 
Låt oss tacka vår Herre med ljudet från gitarren, låt oss 
sjunga med maracas och claves, låt oss sjunga en ny 
sång, och med glädje sjunga och prisa honom! 
Herrens ord är att lita på; vad han har gjort visar hur 
mycket han älskar oss.
Herren älskar sanningen och allt som är gott. Hans kärlek 
uppfyller hela jorden.
Låt oss tacka Herren, all världens barn, vi litar på honom! 

(Parafras av Ps 33)

SÅNG ”Vengan, vengan todos” (text och musik på sid 4)

BÖN
Ett barn: Gud, vi tackar dig för denna nya dag som du har 
gett oss. Vi ber dig, att du kommer och är med oss här och 
förenar oss i kärlek. Som det står i den kubanska sången 
vi nyss sjöng, låt oss gå tillsammans, så att ensamheten 
försvinner. Vi ber i ditt namn. Amen.

BIBELSTUDIUM
Några barn får öppna presentlådan, som står vid bordet, 
och placera Bibeln på bordet. Förklara att berättelsen som 
ska berättas kommer från Bibeln. 
Personer: Berättaren, Jesus och hans lärjungar, barn med 
föräldrar (mamma eller pappa).
MANUS
Berättaren: Några människor tog med sig barn till Jesus 
för att han skulle lägga händerna på dem, men lärjungarna 
protesterade och skällde på dem. När Jesus märkte det, 
så blev han arg och sa till lärjungarna:
Jesus: ”Låt barnen komma till mig, och hindra dem inte, 
för Guds rike tillhör sådana som dom. Jag försäkrar er att 
den som inte tar emot Guds rike som ett barn, ska aldrig 
komma in dit.”
Berättaren: Sen tog han upp barnen i sin famn, lade sina 
händer på dem och välsignade dem. 

SAMTAL
Uppmuntra till samtal om temat med några frågor, t ex:
• Vad skulle vi göra om det var vi som följde Jesus och 
hindrades från att komma närmare honom?
• I vilka situationer i livet har vi önskat att bli mottagna/
välkomnade? När har vi inte känt oss välkomna? Hur 
kändes det?
• Hur kan man märka att någon behöver bli välkomnad? 
Vad skulle vi kunna göra för dem? 

AKTIVITET
Avsluta med en välkomstaktivitet som passar din grupp. 
Du kan t ex föreslå att man skriver brev till andra barn eller 
till människor som är ledsna eller sjuka och som behöver 
känna sig välkomna. Tala om de situationer som man 
föreslagit i gruppen och hur man vill uttrycka vad man lärt 
sig av Jesu beteende. 

Alternativt kan ni göra en ”väggmålning” som illustrerar hur 
vi kan ta emot eller bli mottagna av andra barn. Använd 
bilder från tidningar, affischer eller teckningar. 
Titta sedan på väggmålningen tillsammans och förklara 
vad den vill visa.

SÅNG: ”Vem är det som kommer på vägen” SvPs/Ps&S 
nr 41. KOLLEKT 

FÖRBÖN
Ledaren: Vår samling får inte stanna vid vackra ord. Den 
måste leda till att vi engagerar oss och hjälper inte bara 
barn utan människor i hela världen. Vi inbjuder er att be till 
Jesus att vi kommer närmare barn och alla som behöver 
honom. Låt oss dela våra böneämnen och särskilt tänka 
på alla barn och vuxna som lever på Kuba, som Jesus 
har tagit emot men som behöver medmänniskor som tar 
emot dem. 
(Låt barnen presentera sina egna förböner. Avsluta med 
bönen nedan:)

Bön: Käre Jesus, vi tänker nu på alla barn i världen, och 
vi ber dig att välsigna och skydda dem. Vi ber i ditt namn. 
Amen.

SÄNDNING OCH VÄLSIGNELSE
Ett barn: Kärlekens Gud, vi tackar dig för att vi har fått vara 
tillsammans. Vi ber att vi ska fyllas av kärlek till dig, vad vi 
än gör. Använd oss till att finna och ta emot vänner med 
glädje, och låt oss fortsätta att tjäna dig, när vi tar hand om 
våra medmänniskor, samhällen, familjer, skolkompisar, 
och även djur och hela naturen. Hjälp oss att öppna våra 
hjärtan och våra liv för dig och ge oss din välsignelse i 
Jesus, din sons namn. Amen.

Ni kan avsluta med att sjunga eller lyssna till den välkända 
kubanska sången ”Guantanamera”.

INFORMATION till läraren
Information om Världsböndagens historia finns i materi-
alhäftet som kan laddas ner från hemsidan. I häftet finns 
också mer bakgrund om Kubas historia, geografi och kul-
tur. Där finns också information om kollekten, som går till 
utbildningsstipendier till kvinnor i utvecklingsländerna. 
Pengarna sätts in på pg 40 47 22-1 före 1 april 2016.
En powerpointpresentation av bilder från Kuba kan be-
ställas från vår expedition. Beställningstalong finns på 
sista sidan i materialhäftet.
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Bilder från Kuba:
(t v) Kubas flagga. ©: WDPIC
(t h) Doftviskan (”mariposa”) 
är Kubas nationella blomma. 
©: WDP Kuba
(nedan t h) Skolbarn i Kuba. 
©: WDP Kuba
(föregående sida) Karta över 
Kuba och närområdet 
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Words and music  © 1993 Lois Kroehler.  Used by permission.
Permission is granted for use in the 2016 World Day of Prayer Services.
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Vengan, vengan todos
Lois Kroehler, Cuba

Come now everybody
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Puede ser cantado como ronda/canon
May be sung as a round/canon
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Kom hit allihopa, kom hit och låt oss stå upp.
Låt oss bygga tillsammans, låt oss bygga tillsammans, 
låt oss bygga tillsammans.

Svensk text till Vengan, vengan todos:

Kan sjungas som kanon


