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‹‹Amigos gir videre›› er et informasjons- og 
aktivitetshefte som sendes til alle barnelag i Acta.

‹‹Amigos gir videre›› skal gi lederne informasjon om 
misjonsprosjektet  vårt og gi tips til aktiviteter som kan vekke 

barnas engasjement for både verden og lokalmiljøet.  
 
Actas visjon er «Grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, 
følger og ærer Jesus Kristus». ‹‹Amigos gir videre›› er en unik mulighet til å 
konkretisere denne visjonen. Barna har sjansen til å bli kjent med barn og 
unge i et helt annet land, bli med på et prosjekt og bidra til at enda flere 
får oppleve Guds kjærlighet. Det er grensesprengende!

Dette er det siste heftet som kommer om arbeidet blant nishifolket.  
Våren 2020 vil vi lage et nytt amigosprosjekt.

Tusen takk for at du er med på å gi evangeliet videre gjennom Amigos! 
 
Vennlig hilsen  
Christian Otto Ruge, Teamleder, undervisning  
Acta – barn og unge i Normisjon 
(christian.otto.ruge@normisjon.no) 
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Amigosprosjektet 2017–2019 

Arbeid blant Nishi-folket
Amigosprosjektet støtter borofolket i 
deres arbeid blant nishifolket. Boro og 
Nishi er to folkeslag som bor i forskjel-
lige deler av Nord-India. Boroene vi 
møter bor i en stat som heter Assam, 
og nishiene i en stat som heter 
Arunachal Pradesh. Prosjektet ble 
startet av borofolket for at nishiene 
skulle få høre om Jesus. Målet deres 
er 10 nye menigheter med 600 
medlemmer i Arunachal Pradesh.  

Boroene har en misjonær i Arunachal 
Pradesh. Grunnen til at det bare er én 
misjonær i hele staten er at de vil at 
nishiene skal være selvstendige når de 
blir kjent med Jesus, ha sine egne 
ledere og selv fortelle hverandre om 
kristendommen.

Pengene vi har samlet inn gjennom 
Amigosprosjektet har fra 2017 gått til 
å lønne boroenes misjonær, til å starte 

kirker i Arunachal Pradesh, til søndags-
skoler i menighetene der og trosopp-
læring og kurs for både barn og 
voksne. Du kan lese mer om utvikling-
en på s. 11. 

Tenk at vi har vært med på å gjøre noe 
så viktig for barn på den på andre 
siden av kloden!

I 2020 starter vi opp et nytt prosjekt – 
hva dette består av vil vi komme 
tilbake til i neste nummer av Amigos 
gir videre.

Men foreløpig går alle pengene vi 
samler inn gjennom Amigos til India.
 
Merk betalingen:
Amigosprosjektet
Kampanjenummer: 3000 
Kontonummer:  1503.02.13537
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Filmer som tilhører heftet
 
Filmene kan du enkelt finne på internett ved å skrive dette i adressefeltet: 
http://bit.ly/2Too3JP

Du kan laste ned filmene ved å høyreklikke på den aktuelle filmen og velge 
«Last ned»: 

1) Assam 
Assam er den delen av India hvor de fleste boroene bor.  

2) Dans 
Vi er med på forberedelsene til en boro-gudsjeneste i Assam. 

3) Gudstjeneste i Bander Dewa 
Vi er med på søndagsskole og gudstjeneste i en Nishikirken i Arunachal 
Pradesh. 

4) Cricket
Vi lærer om den mest populære sporten i India, nemlig cricket.
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Filmer som tilhører heftet Indisk kylling med karri

I India er kylling en populær ingrediens i 
middagen. De er også veldig glad i 
krydder. Denne retten kan kanskje føles 
litt sterk, men da er det bare å bruke 
mer yoghurt. 

Dere trenger:
●   1 løk, finhakket
●   2 hvitløksfedd, finhakket 
●   1 rød chili, finhakket (valgfritt)
●   1 ss ingefær, finhakket
●   2 ss smør 
●   4 kyllingfileter, i biter
●   2 ss garam masala
●   1 ss karri
●   1 ss sukker
●   1 boks hermetiske tomater, hakkede
●   2 dl kokosmelk
●   2 dl Yoghurt naturell 
●   2 dl cashewnøtter, grovhakkede

TIPS!  
Kyllinggryten smaker ofte enda 

bedre dagen etterpå, så den kan 
godt brukes to dager på rad eller 

lages dagen før.

Slik gjør dere:
●  Fres løk, hvitløk, chili og ingefær 

mykt i smør i en stor gryte på 
middels høy varme, ca. 3 minutter. 

●  Ha i kyllingbiter og stek til kyllingen 
har fått litt farge, ca. 2 minutter. 

●  Dryss over garam masala, karri og 
sukker, og fres i et par minutter.

●  Tilsett hermetiserte tomater og 
kokosmelk, og la småkoke under lokk 
i ca. 30 minutter.

●  Rør inn yoghurt og grovhakkede 
cashewnøtter. 

●  Server gjerne med indiske nan-brød 
ved siden av. De kan enkelt kjøpes i 
butikken i Norge og varmes i ovnen.

●  Server også gjerne frisk koriander, 
mangochutney og ekstra yoghurt.
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Se filmen om Assam og snakk om likheter og forskjeller mellom Assam og Norge:

DYR:
Enhornet neshorn er et sjeldent dyr, som bare finnes 

i India, og i Assam finnes de i en park hvor de blir 
beskyttet.

Vet dere om vi har noen sjeldne dyr i Norge, og 
om det gjøres noe for å beskytte 

disse? (F.eks. er både ulv, bjørn, 
gaupe, huggorm... fredet).

KIRKEN: 
Sulen er biskop i Assam, 
det betyr at han er sjefen 
til prestene der. 

Vet dere hvem som er 
biskop i deres område, eller 

andre steder i Norge?
Menigheten til biskop Sulen har 

gudstjenestene sine i en kirke. 

Hvor møtes kristne i din menighet? (F.eks. i en 
kirke, i et forsamlingshus, i et hjem...) 

TE: 
En av de viktigste salgsvarene i Assam er te.  
I Norge lages det ikke te i det hele tatt. 

Vet dere hva Norge lager og tjener penger på? 
(F.eks. laks, tørrfisk, olje...)

Kan dere komme på flere likheter eller forskjeller 
mellom Assam og Norge?
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Se filmen «dans». 

Soulmari kirken er en av de kirkene i 
Assam som vi i Amigos sender penger 
til så de kan starte nye kristne 
menigheter i Arunachal Pradesh. 
Husker dere hvor Assam og Arunachal 
Pradesh ligger? (Dere kan se på kartet 
og se om dere finner begge statene, 
helt nord-øst i India). 

Tenk, 100 barn går på søndagsskole 
her i Soulmari kirken hver søndag!
De møtes før gudstjenesten. I Norge  
er det kanskje vanligere at søndags- 
skolen møtes samtidig som det er 
gudstjeneste, og at barna er samlet i 
et eget rom? Hvordan er dette i deres 
menighet? Noe av det de lærer på 
søndagsskolen i Soulmari kirken er å 
danse – og denne dagen skal de danse 
for de voksne på gudstjenesten 
etterpå. 

Husker dere hva dansen handlet om? 

Den handlet om at det ikke alltid er så 
lett å vite hva som er riktig å gjøre – og 
at djevelen legger farer i veien for oss, 
som vi må prøve å komme oss trygt 
gjennom. Men den handler også om at 
vi har en venn, som ser alt og alle, som 
heter Jesus. Han sparker djevelen 
vekk og viser oss den rette veien. 

Var det noen av bevegelsene du tror 
du forsto hva betød? (Se gjerne den 
delen av filmen på nytt og la barna 
komme med forslag: F.eks.: Sparke, 
holde hendene opp som en kikkert, 
svinge hendene foran seg, peke en 
finger oppover, svinge fingrene rundt 
på begge sider mens de peker 
oppover, pekefingrene opp i pannen 
som horn...)

Selv om de er opptatt av å danse, så 
synes de ordene er enda viktigere enn 
bevegelsene – hvorfor tror dere det? 
På hvilken måte er ordene i denne 
dansen også viktige for oss?

Soulmari kirken
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Se filmen som heter «Gudstjeneste».

Tenk at de kristne i Assam, som vi har 
hørt om før, har sendt en misjonær til 
en annen del av India – ja, hit til 
Arunachal Pradesh, som vi så på 
filmen! Og tenk at han forteller dem 
om Jesus på en sånn måte at stadig 
nye mennesker vil bli kristne, og at de 
bygger nye kirker der! Denne kirken 
heter Bander Dewa og har kommet på 
grunn av det arbeidet som Amigos 
sender penger til

La dere merke til noe fra Bander 
Dewa som var likt som hos de kristne i 

Assam? (Barna samles til søndags-
skole før gudstjenesten, tidlig på 
morgenen). La dere merke til noe i 
Bander Dewa som er likt som hos 
kristne i Norge? (Også vi har gudstje-
nester med bønn, sang og preken). 

Husker dere hva pastor Martin sang 
om? (Han synger om hvordan de har 
blitt kjent med og tatt imot Jesus. Han 
synger at før visste de ikke hvem de 
var, men nå vet de at de er søsken og 
Guds barn.) Vet dere om noen andre 
som er Guds barn og med i denne 
familien? (Mennesker over hele 
verden, også vi). 

Bander Dewa
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Status på Amigosprosjektet

Kjære alle dere som engasjerer dere 
for Amigos!

Da vi startet opp dette prosjektet lovet 
vi de kristne i Assam at vi skulle klare å 
samle inn ca. 100.000,- kroner for 
dem. Det er mange penger, og med 
det ville de få veldig god hjelp til det 
arbeidet de driver.

Men da dette bladet gikk i trykken 
våren 2019 hadde vi allerede greid å 
samle inn hele beløpet. Derfor har 
boroene kunnet drive arbeidet sitt 
blant nishiene for fullt og det blir 
stadig nye kristne der. 

Men vi har sagt til dere som støtter 
Amigos at hvis vi skulle klare å samle 
inn mer enn vi trengte til amigos-
prosjektet, skulle pengene gå til andre 
prosjekter som Normisjon driver i 
India. Og det har vi klart – vi har faktisk 
klart å samle inn mer enn 500.000,- i 
tillegg! 

Husker dere filmene om de tre jentene 
Gracie, Tracie og Angelia? Skolen de 
går på er én av flere skoler som 
Normisjon støtter. Gjennom Amigos-
prosjektet har vi hjulpet elever som 
ellers ikke hadde hatt råd til å gå på 
skole slik at de har kunnet få utdan-
nelse, mulighet for å få en ordentlig 
jobb og hjelp til å føre familiene sine ut 
av fattigdom. Tenk at vi er med på 
dette! 

I tillegg drives det et viktig bibelover-
settelsesarbeid i India. Det er fortsatt 
mange folkegrupper i området som 
snakker språk som Bibelen ikke er 
oversatt til. Penger fra Amigos har bl.a. 
gått til dette arbeidet – og derfor kan 
stadig flere lese om Jesus og at de er 
elsket av Gud! 
 
Vi håper dere vil fortsette å samle inn 
penger også denne høsten, selv om vi 
har nådd målet vårt for Amigospro-
sjektet. Som dere forstår kommer 
pengene fortsatt godt med!

Fra januar 2020 kommer vi til å samle 
inn til noe nytt. Hva dette blir, er det 
ingen som vet ennå – men vi skal finne 
et superbra prosjekt!

I neste utgave av «Amigos gir videre» 
får dere høre mer om dette. 

Tusen hjertelig takk for at dere er med 
på det viktige Amigosarbeidet.

Hilsen Kjersti og Christian i Acta
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Cricket

Se filmen: Cricket
Cricket er en litt komplisert sport, 
men det går fint an å lære seg noen 
av elementene og ha masse glede av 
en forenklet variant i en barnegruppe. 
Det skal du få lære om nå. Dere 
trenger en ball, et balltre, seks pinner 
til å stikke ned i bakken og fire pinner 
til å legge på tvers oppå de som sitter 
i bakken.  
 
En gruppeaktivitet kan være å lage 
seg sitt eget balltre og et gruppesett 
med pinner. For oppskrift, se s. 12.

Cricket foregår på en bane, og det er 
to lag på inntil 11 spillere som spiller 
mot hverandre.  
 
Banen består av en «pitch» (en avlang 
bane i midten hvor innelaget kaster, 
slår og løper frem og tilbake) og en 
større ytre bane hvor utelaget står for 
å ta imot ballene som slås. I hver ende 
av pitchen, bak en strek, er det et 
gjerde («wicket») som betår av tre 
lange pinner stukket i bakken, med to 
korte pinner på toppen («bails»). 
Innelaget har bare to spillere på 
banen om gangen. Begge er «slag-
menn» (med balltre), én på hver side 
av pitchen, men bare én slår om 
gangen. Resten av innelaget venter 
på sidelinjen mens det spilles. En 
person på utelaget («bowleren») 
kaster ballen fra den ene siden av 
pitchen (bak linjen) mot gjerdet bak 
slagmannen på den andre siden av 

pitchen (se bilde). Denne slagmannen 
prøver så å hindre at ballen treffer 
gjerdet ved å slå ballen ut. Det er så 
om å gjøre at begge slagmennene 
løper fra sin side til den andre, gjerne 
flere ganger, før ballen er tilbake og 
utelaget får kastet eller slått den på 
ett av gjerdene. Det er ett poeng for 
hver lengde som løpes. Om kastet er 
ugyldig (for dårlig til at ballen kan slås) 
får innelaget ett poeng. Etter 6 
gyldige kast (dette kalles en «over») 
snus banen (banen er symmetrisk) og 
en ny bowler kaster fra den andre 
siden enn det en begynte med, mot 
det andre gjerdet. Det er da den 
slagmannen som nå står på den siden 
det kastes mot som fortsetter med å 
slå. Om slagmenne klarte å løpe én 
lengde (el. oddetall) på det siste slaget 
på «overen» er det altså den samme 
slagmannen som får fortsette å slå, 
hvis ikke er det nå den andre slagman-
nen som får slå. En person på utelaget 
(«gjerdevokteren») står bak gjerdet og 
tar ballen om den ikke slås ut på 
banen eller treffer gjerdet så en 



11

stump faller ned. Om slagmennene er 
ute og løper slår/kaster han ballen på 
gjerdet og prøver å rive ned en bail 
før de kommer seg i sikkerhet. De som 
da er på pitchen må ut. Dette gjelder 
også om det er noen av de andre 
utespillerne som får kastet eller slått 
ballen på gjerdet og revet en bail 
mens slagmennene løper. Når ballen 
er slått ut må derfor de på utelaget få 
den inn igjen og rive en bail med den 
så fort som mulig, og før den som har 
slått rekker å løpe én hel eller flere 
hele lengder på pitchen. Innelaget for 
ett poeng for hver lengde slagmen-
nene løper og kommer seg trygt hjem 
fra. Om de som er ute tar «pol» (tar 
imot ballen uten at den går i bakken) 
er den som slo «ute». Slagmannen 
som slår er også ute om kastet treffer 
gjerdet direkte så en stump går i 
bakken. Andre måter en slagmann kan 
gå ut på er hvis han selv slår til 
pinnene så en bail faller av eller hvis 
han stiller seg slik at en ball som ville 
ha truffet gjerdet i stedet treffer 
beinet hans. Slagmennene trenger 
ikke løpe hvis den som slår bommer, 
men heller ikke om han treffer, men 
begge slagmennene må gjøre det 
samme, slik at de alltid ender på hver 
sin side. Om ballen går utenfor den 
ytre banen uten å ha vært nær 
bakken får innelaget 6 poeng, om den 
er i bakken først får de 4 poeng. I 
disse tilfellene skal ikke slagmennene 
løpe. Når en slagmann er «ute» 
erstattes han/hun av nestemann i 
rekka. Det må alltid være to slagmenn 
på banen, så når den nest siste går ut, 
er omgangen slutt. Da skifter lagene 
plass så innelaget blir utelag og 
omvendt. 
 Ha det gøy!

Her er en liten introduksjonsvideo: 
https://www.youtube.com/
watch?v=yPXAzgwwo0 

Det er også mye annen informasjon 
om spillet på nettet;)
 

Skisse av en cricketbane: Klippe ut fra 
dette: 111977102

YTRE BANE
PITCH

Gjerde m. bails

Gjerdevokter

Bowler

Løpefart til
 bowlerens kast

Slagmann



G
je

rd
ep

in
ne

 m
ed

 s
po

r s
et

t o
ve

nf
ra

Planke til utskjæ
ring av balltre

71
 c

m
 (e

l. 
ko

rt
er

e)

11 cm + 11 cm

G
je

rd
ep

in
ne

r

Bails

Sånn lager du et enkelt cricketsett:
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Balltre: 
Finn en planke som er ca. 60 – 80 cm. 
lang og 8 – 12 cm. bred. 
Tykkelsen bør være minimum 2-3 cm 
for at ikke håndtaket skal bli for tynt.
La håndtaket være ca. 1/3 av lengden 
på hele balltreet, og sag inn fra sidene 
i dette området (se illustrasjonen). La 
barna runde av håndtaket med 
spikkekniv, rasp og/eller sandpapir 
(evt. kan en voksen gjøre grovarbeidet 
her med sag og kniv). Surr evt. litt 
tekstiltape rundt håndtaket for bedre 
grep. Om en har eldre barn og god tid 
kan man evt. lage et skikkelig cricket-
balltre. Se instruksjonsvideoer på 
YouTube.

Gjerdepinner (stumps):
Bruk 6 pinner som er ca. 40 – 70 cm. 
Høye. Lag en spiss i den ene enden, så 
de kan settes ned i bakken, og sag/fil 
ut en tydelig renne på tvers på den 
andre enden.

Bails: 
Bruk 4 pinner som er ca. 11 cm. lange 
som enten passer i sporene på toppen 
av gjerdepinnene som de er, eller som 
har endestykker som passer der. 
Om du vil gjøre det enklere kan pinner 
og bails byttes ut med hva som helst, 
f.eks. en søppelkasse som bare skal 
treffes med ballen. 

Det å lage et ordentlig 
cricketsett er noe som tar 
lang tid, krever mye kunnskap 
og også krever spesielle 
materialer. MEN en barne-
gruppe kan enkelt lage utstyr 
som fungerer som en 
introduksjon til spillet, og  
som gjør at man kan ha 
masse moro sammen –  
først på hobbyrommet og 
deretter på banen
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Kryssord med premie

Kryssord:
Bruk en mobiltelefon eller en scanner 
og ta et bilde av kryssordet.

Send bildet til: 
amigos@normisjon.no
Husk å skrive på navn, alder og  
postadresse. 
 

Frist: 2. nov. 2019
Merk e-posten med 

«Kryssord AGV  
høsten 2019»

Vinnerne får tilsendt en 
Amigos-premie.
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 Jakten på  
 

BIBELIFOKUS

 

sammenhengen

Skaperen Sammenhengen Jesus

Kirken Disippelliv Guds rike

• Lære å be faste og frie 

bønner

• Bli kjent med og glad i 

bibelhistorien

• Oppleve at bibelhistorien 

er levende

• Lære å dele av det vi har

Fokus: 
Oppdage at vi er  

Guds barn

Fokus: 
Forstå at Guds  

kjærlighet gjelder alle

• Relatere tro til liv

• Lære å praktisere bønn 

og tro

• Ta med troa i hverdagen

• Tørre å stille spørsmål

• Få kjennskap til kristne 

forbilder

• Lære å dele av det vi har

Fokus: 
Oppleve Guds ord  

som relevant

• Lære å praktisere tro

• Lære å be og lytte til 

Gud

• Være disipler av Jesus i 

hverdagen

• Være en del av et krist-

ent fellesskap hvor man 

kan snakke om tro og liv

• Gjøre en innsats for 

andre

Fokus: 
Leve som disipler  

av Jesus Kristus

• Bibelen og hvordan den 

er aktuell i dag

• Reflektere gjennom 

samtale

• Ha en arena for å snakke 

om tro og liv

• Få et personlig bønneliv

• Lære å be for hverandre

• Gjøre en innsats for  

andre

Med bibelen i fokus oppdager vi at vi er Guds barn, forstår vi at Guds kjærlighet gjelder alle, opplever vi at Guds ord er relevant og blir vi inspirert til å leve som disipler av Jesus Kristus. 

1.–4. trinn 5.–7. trinn 8.–10. trinn 16+

Prøv ut Bibel I Fokus! 
Bibel i fokus er Actas trosopplæringsverktøy for barn og unge fra 1. trinn til 16 år+ ...
Det er laget 6 nummer med sentrale tema til hvert av alderstrinnene, og medarbei-
dere fra alle våre regioner har vært med og bidratt.
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Helheten av Bibel i Fokus er ment å dekke de grunnleggende temaene innenfor 
kristen tro, og å gi et felles trosgrunnlag for alle barn og ungdom som vokser 
opp i vår organisasjon.

Opplegget kan du finne HELT GRATIS på www.acta.as/bibel-i-fokus
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