
Uppgift:
Balansera ämbaret på 
huvudet – utan att hålla i med 
händerna –
i 10 meter! 
________________________________________________________________________
Klipp längs linjen så kan uppgiftskortet användas som skylt på respektive station i spårningen! 
Förbered: Rita upp en cirka tio meter lång sträcka t.ex. på en grusplan. Använd ett litet plastämbar som fylls till hälften med sand. Under 
ämbaret, på huvdet, sätts en hopvirad scarf eller halsduk som buffert. Uppgiften är att bära ämbaret på huvudet utan att hålla i med 
händerna så långt man kan. Anteckna hur många meter varje bärare klarar av. 



Uppgift: 
Tillverka en afrikansk fotboll av gamla 
plastpåsar och snören! Tid 2–4 min.
Storlek ca 10 cm, försök få den så fast
(hård) som möjligt. 
Rulla först en boll av påsarna, fläta 
snörena runt den i olika riktningar så 
att banden täcker nästan hela bollen. 
Knyt till på flera ställen. 
________________________________________________________________________
Klipp längs linjen så kan uppgiftskortet användas som skylt på respektive station i spårningen! 
Förbered: Samla gamla plastpåsar t.ex. från ekopunktens insamlingslåda för plastpåsar, skaffa nylonsnören! 
Avslutande lek: Varje grupp gör varsin boll, sedan spelar alla grupper fotboll med sin boll. Den boll som håller längst – det laget har vunnit! 



Uppgift: 
Lek sand- och bolleken från Afrika!
Det behövs två lag med två deltagare i varje lag, 
en flaska, en boll och en plats där det finns sand.
Det ena paret ställer sig 6–10 m från varandra 
och får bollen. 
Det andra paret placerar sig mitt emellan det 
första paret och ställer flaskan mellan sig på ett 
sandigt ställe.
Paret med flaskan fyller flaskan med sand medan bollparet kastar bollen 
mellan sig allt som allt tio gånger. Under den tiden skall flasklaget försöka 
fylla flaskan med sand. Om de inte hinner har de förlorat och leken tas om.
Om flasklaget hinner fylla flaskan har de vunnit och får börja kasta bollen
________________________________________________________________________
Klipp längs linjen så kan uppgiftskortet användas som skylt på respektive station i spårningen! 
Förbered: Det behövs en flaska med en stor öppning, en boll och en plats med mycket sand eller en hög med sand. 



Uppgift: 
Klistra bibeletiketter på gamla
julkort åt Kenyabarn!
Välj etikett enligt motivet! 
Klistra etiketten på
julkortets framsida!

Se modellen!

________________________________________________________________________
Klipp längs linjen så kan uppgiftskortet användas som skylt på respektive station i spårningen! 
Förbered: För detta behövs gamla julkort med kristna motiv. Etiketterna beställs från SLEF, ring SLEF:s kansli i Vasa, tfn (06) 357 6500, 
eller via e-post: slef@slef.fi Etiketterna är gratis och ges i ark med 33 etiketter på var, ett ark för varje julkortsmotiv. Ange vilka motiv du 
behöver verser för, och ungefär hur många. Bibelverser finns för följande motiv: Jesu födelse - ljus - änglar - Biblar/kyrkor - skapelsen. 
Sortera gärna på förhand upp de begagnade julkorten enligt dessa motiv så går arbetet snabbare. 



Uppgift: 
Kombinera rätt frukost med rätt land! 
Skriv rätt siffra för rätt land! 

Kenya – Japan – Finland – Turkiet
1. Ångkokt ris, misosoppa (soya/svamp), grillad fisk, rullad omelett skuren i skivor som en rulltårta, ätpinnar och en 
liten slev/sked.

2. Youghurt, te, kaffe, bröd med smör och pålägg, mugg, assiett och tesked, bestick för pålägg och smör.

3. Hirsvälling (uji), chai, (te med mjölk och socker), banan, mandazi eller chapati (munkar eller plättliknande bröd), 
stor mugg för välling och skild mugg för chai.

4. Te, hela oliver, färskost, tomatklyftor, fetaost i bitar honung, foccaciabröd, melon, gräddig youghurt, stor tallrik, kniv 
och gaffel, temugg, tesked.
________________________________________________________________________
Klipp längs linjen så kan uppgiftskortet användas som skylt på respektive station i spårningen! 
Förbered: Duka fram tre–fyra olika och numrerade frukostar, eller visa numrerade bilder av sådana. Väljer du andra länder så välj sådna 
som har maträtter som avviker tillräckligt från varandra och gärna är kännetecknande för sina respektive länder. På svarsblanketterna bör 
ländernas namn finnas med och utrymme att anteckna rätt siffra för rätt land. Man kan också använda flaggor att identifiera frukostarna 
med, men då måste de tas bort innan nästa deltagargrupp anländer! Printa gärna ut bordsböner för respektive språk och lägg invid 
frukosten! 



Uppgift: 
Para ihop rätt!
– djurets namn på swahili med 
dess svenska namn eller
djurens fotspår med rätt djur

Välj bland dessa:
lejon, struts, sköldpadda, giraff, zebra, elefant, gepard, flodhäst

________________________________________________________________________
Klipp längs linjen så kan uppgiftskortet användas som skylt på respektive station i spårningen! 
Förbered: Du kan skriva ut de åtta djurens svenska namn på en svarsblankett ifall deltagarna har en sådan. Vid djurens namn kan sedan 
den rätta siffran fyllas i. 

simba

twiga

tembo

8.
7.

6.

5.

4.

3.

1.

2.



Uppgift: 
1.En giraff är 5,8 meter hög. Hur lång är du?

2. Gräshoppor kan hoppa 20 
gånger så långt som sin egen 
kroppslängd. Hur långt skulle du 
kunna hoppa om du kunde hoppa 
lika långt som en gräshoppa?

3. En tiger kan hoppa 4,5 meter i ett enda hopp. Hur 
långt kommer du på ett hopp?
4. Flamingon kan stå på ett ben i mer än en timme. Hur länge kan du stå 
på ett ben?

________________________________________________________________________
Klipp längs linjen så kan uppgiftskortet användas som skylt på respektive station i spårningen! 
Förbered: Här kan det behövas målartejp att markera längder med och måttband och klocka att mäta med. Var och en antecknar sina egna svar. 



Uppgift: 

Vilka länder är det här? 

2.

1.

3. 4.



Uppgift:  

Måla flaggorna rätt!  

________________________________________________________________________
Klipp längs linjen så kan uppgiftskortet användas som skylt på respektive station i spårningen! 
Förbered: Det behövs målarpennor! 

Estland

Finland

Kenya



Uppgift: Vilket land är vilket: Estland – Kenya – Finland? 

Ytan är 582 650 km2 
landet har 39 miljoner 
invånare varav 22 procent 
lever i städerna, 
medellivslängden är 53 år, 
läs- och skrivkunnigheten 
bland vuxna drygt 85 
procent, 
det finns cirka 40 olika 
etniska grupper, 
ledande exportvaror är te och 
snittblommor.

Ytan är 338 145 km2,, 
högsta berget är 1328 
meter över havet, 
antalet invånare i 
städerna 83,8 %, 
förväntad livslängd 
83 för kvinnor och 77 
år för män.

Ytan är 45 227 km2, 
nästan 50 % av 
landets yta består av 
skog,  
antalet invånare i 
städerna är 69,4 %, 
det bildas sällan 
bilköer på vägarna, 
landets invånareantal 
är ca 1,3 miljoner.



Uppgift: Prata med varandra på swahili:

– Hujambo! (Hej!) – Sijambo! (Hej!) 
(hodjammbå, sidjammbå)

– Habari? (Hur mår du?) – Nzuri. (Bra.) (habaari, nzuuri)

– Jina lako ni nani? (Vad heter du?) – Jina langu ni …. (Jag heter ….) (djiina 
laakå ni naani / djiina lango ni)

– Kwaheri! (Adjö!) – Kwaheri! (Adjö!) (kvoaheeri)

________________________________________________________________________
Klipp längs linjen så kan uppgiftskortet användas som skylt på respektive station i spårningen! 
Kommentar: Dialogen fungerar bäst två och två. 



Uppgift: Två missionsverser ur Bibeln

A. I vilken bibelbok och i vilket kapitel finns Jesu dop- och missionsbefallning?
Gå fördenskull ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, och lär 
dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens ände.

1. Psaltaren 23
x. Matteus 28
2. Johannes 3

B. Vad brukar vi kalla följande bibelvers med ett eget namn?
Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den 
som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

1. Lilla Bibeln
x. Herrens välsignelse
2. Missionsbefallningen



Uppgift: 
Folkslag i Kenya

Vilket av frimärkena avbildar två samburu? 

________________________________________________________________________
Klipp längs linjen så kan uppgiftskortet användas som skylt på respektive station i spårningen! 
Kommentar: I Kenya finns mer än 40 olika folkstammar.Några av dem är avbildade här i traditionella dräkter.



Uppgift: Pröva på andra kulturer
A. Vad används dessa föremål till? Ett föremål kan ha flera 
olika användningsområden. Skriv ner alla möjligheter du 
kommer på!

B. Identifiera: Lukta – smaka – känn. Vad är det? Använd dina 
sinnen! 

C. Ge exempel på något från naturen som man kan använda som 
leksak!
________________________________________________________________________
Klipp längs linjen så kan uppgiftskortet användas som skylt på respektive station i spårningen! 
Förbered: Idén här är att låta deltgarna pröva på andra människors verklighet och livsvillkor. 
A. Om man har möjlighet att få tag i saker från Afrika kan man använda dem vid uppgift A. Andra, något okända föremål fungerar också. 
 Kalebass (ett hårt fruktskal)– skopa, mugg, fat, mått, flaska, Kanga (tygstycke) – filt, handduk, klänning, bärsele 
B. Saker att identifiera: kenyanskt te, passionsfrukt, sand … 
C. Saker från naturen som barn i andra länder ofta leker med: fröskidor, kottar, käppar, stenar, snäckor …  



Uppgift: SLEF:s missionsarbete

A. Vilket år startade SLEF:s Kenyamission? 
– Ledtråd, romerska siffror: MCMLXIII

B. Vilket år påbörjades SLEF:s arbete i Estland?
– Ledtråd, romerska siffror: MCMLXXXIX

C. Vilket år påbörjades arbetet i Främre Asien?
– Ledtråd, romerska siffror: MMVII
________________________________________________________________________
Klipp längs linjen så kan uppgiftskortet användas som skylt på respektive station i spårningen! 
Förbered: Det kan vara bra med en genomgång av de romerska siffrorna eller en kodnyckel om dem. 



Uppgift: Bibelöversättning
– Översätt bibelordet till svenska med hjälp av ordlistan!

”Kwa maana Mwana wa Mtu amekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea.” 
(swahili)

amekuja = han har kommit
kilichopotea = det som har försvunnit
kuokoa = att rädda, frälsa
kutafuta = att söka, leta rätt på
kwa = för, ty
maana = mening, betydelse, orsak
mtu = människa
mwana = barn
na = och
wa = av, från



Uppgift: Vattenanvändning
I Kenya är det vardagsmat att gå flera kilometer till brunnen för att 
hämta vatten och sedan bära hem det på huvudet. 

De som är lyckligt lottade kanske 
äger en cykel eller en åsna för att 
transportera vattnet.

1. Hur mycket vatten använder 
den här kvinnans familj, som 
består av nio personer, per dygn 
för dricksvatten, tvätt och för att 
vattna hönorna?

150 liter
60 liter 
270 liter

2. I Finland använder vi i medeltal liter vatten per person per dygn:

50 liter
90 liter

140 liter 



Uppgift: Vilket land? 

Läs första nivån och gissa! Läs nästa nivå om du inte är säker! 
LAND ? 
En insats i det här landet ska göras med taktfullhet och känslighet. En resurs för 
de kristna är den kristna litteratur som finns på landet språk. En annan betydande 
resurs gäller TV, radio och internet.  

Det är vanligt att kristna glider bort från sin tro. Det är så gott som 
omöjligt för en kristen att hitta en kristen livskamrat. Familjen är viktig i 
den här kulturen, men nykristna stöts ofta ut ur familjen. Vår bön är att de 
kristna gemenskaper som finns i landet skulle kunna fungera som de 
kristnas nya familjer. 

I det här landet finns idag ca 4000 evangelikalt kristna, vilket motsvarar 
0,008 % av befolkningen på 76 miljoner. Att vara kristen här är inte helt 
riskfritt. 



Uppgift: Vilket land? 

Läs första nivån och gissa! Läs nästa nivå om du inte är säker! 
LAND ? 
Detta är ett land vidöppet för religiösa influenser. Här finns t.ex. fler mormon-missionärer än missionärer 
från något annat samfund. Var tionde invånare säger sig föredra gammal förkristen hedendom framom något 
annat. År 2010 gjordes en undersökning där mer än halva befolkningen sade att tron är en viktig del av livet. 
Däremot är det oklart vad denna tro innebär, oftast är det en egen personlig blandning av element från olika 
religioner kombinarad med vars och ens fantasi.  

Cirka 30% i landet är döpta, men endast 3,2 % går i kyrkan på söndag. Den lutherska kyrkan har 200 000 
medlemmar. 75 stycken av församlingarna har färre än 100 medlemmar. De röstberättigade i kyrkan, det vill 
säga de döpta och konfirmerade som betalar den årliga medlemsavgiften och minst en gång per år går till 
nattvarden, utgör endast 1,7 % av befolkningen. I huvudstaden är också dessa siffror halverade. 

De kristna här behöver stöd i sin tro i vardagen och i samhället. De behöver undervisning i biblisk tro och i 
hur man lever och vittnar som kristen. Detta gäller alla kristna, men i synnerhet de som mot en ateistisk 
bakgrund kommit till tro. Förr kunde man räkna med en äldre generation som hade en baskunskap i kristna 
frågor, något som nu saknas helt. 



Uppgift: Vilket land? 

Läs första nivån och gissa! Läs nästa nivå om du inte är säker! 
LAND ? 
Muslimerna växer här med en takt på 3,7% per år medan antalet kristna växer med 
3%. Kristendomen är vida utbredd men saknar djup. Här behöver de kristna 
undervisning, grundlig biblisk undervisning. Synkretistiska influenser finns 
överallt. 

Islam är på stark frammarsch inom politiken, på olika samhällsnivåer och i 
vardagslivet genom olika ekonomiska lockbeten. Konflikterna mellan kristna och 
muslimer ökar. Samtidigt pågår en kristen väckelse bland muslimerna vid kusten. 

Cirka 4–5% av landets befolkning är onådd av evangeliet, däribland samburu där 
0,5% är kristna. Behovet av diakonala insatser är stor i hela landet, där torka är 
vardag, etniska konflikter landsomfattande och 500 personer dör i aids varje dag. 



Uppgift: Bibelöversättningsstatitsik 

I rutorna finns statistik över hur många språk som har hela, eller delar av Bibeln, eller ingenting 
alls av Bibeln översatt till det språket.
Inget av språken i rutorna ingår i språken i de andra rutorna. 

Svara på följande frågor med hjälp av siffrorna i rutorna:

1. Hur många språk finns det i världen?

2. Hur många språk saknar ännu hela Bibeln på sitt språk?

3. Hur många språk har inte någonting (ens en mening) från Bibeln översatt till sitt språk?

Endast 
Nya eller 
Gamla 
Testamentet:
på 1275 språk

Hela 
Bibeln 
på:
518 språk

Översättningar 
på gång:
2075 språk

Översättnings
behov:
2004 språk

Delar 
av Bibeln: 
på 1005 språk



Uppgift: Bibelöversättningsarbetets skeden.
Numrera dem i den ordningsföljd du tror att bibelöversättarna jobbar! Vad gör de först? Och sen? 

Studerar det lokala 
språket, ljuden, 
munrörelserna m.m.

Utvecklar ett bra 
alfabet.

Översätter Bibeln.

Hjälper folket att 
använda Bibeln.

Analyserar ljuden 
och grammatiken, 
skriver ner talat 
språk.



Uppgift: 

–Två turkiska bibelord att 
slå upp i svenska Bibeln. 
Hur lyder de på svenska?

A.
RAB çobanımdır. (Psaltaren 23:1)

B.
Melek onlara, ”Korkmayın!” dedi. ”Size, bütün halkı çok sevindirecek bir haber 
müjdeliyorum: Bugün size, Davutun kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesihtir.” 
(Lukas 2:10–11)

________________________________________________________________________
Klipp längs linjen så kan uppgiftskortet användas som skylt på respektive station i spårningen! 
Förbered: Här behövs biblar att slå upp i.  



Uppgift: Översätt bibelordet till svenska med hjälp av ordlistan!
Skriv ner det på svenska!

Neno lako ni taa ya miguu yangu, na mwanga wa njia yangu.
(swahili)

Ordlista
lako = ditt
miguu = ben, fötter
mwanga = ljus
na = och
neno = ord
ni = är
njia = väg,metod,sätt
taa = lampa
wa = för
ya = för
yangu = mina



Uppgift: Språket är samburu – ett stamspråk i Kenya

1. Vad är sandal eller sko på samburu?
2. Vad är krokodil?
3. Vad är yxa?
4. Vad är mygga?

Hitta rätt samburord till de svenska orden. 
Du behöver gå via engelskan när du slår 
upp orden i samburuordboken online. Du hittar 
ordboken på https://www.webonary.org/
samburu/ eller genom att skanna QR-koden ovan. Skriv ner svaren!
________________________________________________________
Klipp längs linjen så kan uppgiftskortet användas som skylt på respektive station i spårningen! 
Förbered: I denna uppgift behövs samburu-engelskordboken. Deltagarna kan använda sina egna telefoner, eller så kan det finnas t.ex. en surfplatta 
som de kan använda på denna station. Sök i så fall reda på webbsidan på förhand.

Caption

https://www.webonary.org/samburu/
https://www.webonary.org/samburu/

