F

örändring

för barn

Fredshjältar
Övning med syfte att prata om
ickevåldsförebilder och mod
Återberätta historien om Leymah Gbowee på
sidorna 4, 5 och 6.

det som Gud ville. Jesus vågade säga saker som ingen annan
vågade, som att det var viktigt att lyssna på vad barn har att säga.

prat: Kriget i Liberia hade pågått i många år och Leymah
drömde om att det skulle bli fred. Hon samlade ihop alla kvinnor,
och tillsammans gjorde de modiga saker som att protestera mot
kriget fast det var farligt. När de stridande gruppernas ledare
träffades satte sig kvinnorna runt huset som en mur och vägrade
släppa ut dem förrän de bestämt att få stopp på kriget. Leymah
och de andra kvinnorna blev hjältar och viktiga förebilder för
andra personer som kämpar mot våld och orättvisor.

diskussion: Har du varit rädd någon gång? Har du varit modig?
Hur kändes det? Har du varit med om en situation när du hade
önskat att någon annan varit modig och sagt ifrån? Är det lättare
att vara modig tillsammans med andra?

Rita en hjälte. Det kan vara en person som finns, eller
en påhittad figur. Låt var och en berätta för de andra i gruppen
om sin hjälte.Vad gör hjälten som är bra? På vilket sätt är hjälten
modig?

Om vi alla hjälps åt och stöttar varandra är det
lättare att vara modig. Alla är viktiga och kan bidra på sitt sätt.
Avsluta med en sång, till exempel nr 146 ur Kyrksång (Verbum):
Ingen är för liten för Gud.

avslutning:

anna rehnberg, Svenska Kyrkans Unga

övning:

Det finns många personer som har gjort stora förändringar och hjälpt massor med människor. Men de är vanliga
personer som du och jag. Även Jesus var rädd men gjorde ändå
prat:
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Mer inspiration inför Kyrkornas globala vecka hittar du på webben:

www.globalaveckan.se
Om du gillar Kyrkornas globala vecka – hjälp oss genom att berätta vad som händer i ditt sammanhang. På webben tipsar du
om din aktivitet och den hamnar i vår aktivitetskarta.
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För dig som vill närma dig helig fred
Gränsen
Ställ upp alla deltagare i två rader, mitt emot varandra.Visa på en
fiktiv gräns som går mellan dem. Uppmana deltagarna att räcka
varandra händerna. Därefter ska varje deltagare försöka få över
motparten till sin sida. Säg klara färdiga gå!
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Hur många kände att ni vann?
Vad hade ni för strategier?
Konstatera om de flesta använde våld.
Fråga efter fredliga alternativ.
Var det någon som kom på att de kunde byta plats?
Varför agerar vi som vi gör?
Kan man dra paralleller till konflikter i verkligheten?
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