Ghana info til børnekirken i Ghana-året 2019-2020
Nedenstående forslag er opdelt i ideer til henholdsvis de små og de store i børnekirken, men føl
jer endelig fri til at mikse det program, der kan passe bedst i præcis jeres børnekirke.

Start rejsen til Ghana:
Før børnene kommer, har I sat stole op i rækker, som i et fly. Børnene bedes tage plads i flyet og
ønskes en god rejse. Undervejs serveres forplejning, fx chokolade fra Ghana. (I Lidl kan man købe
fair trade chokolade-plader, lavet af kakaobønner fra Ghana, med afbildning af kakaobønner på
hvert stykke).
Har I mulighed for storskærm forrest i flyet, kan I vise ”God bless our home land Ghana” National
Anthem (Ghanas nationalsang, 4.21 min., Goodluck Africa Ltd, fra YouTube), mens I flyver.

De små:
Vis børnene fotos fra Ghana og snak sammen om, hvad de ser på billederne:
Landskabsbilleder, som viser vegetation, termitbo, vejret, havet.
Billeder af mennesker: Mødre med børn på ryggen, handlende med varer på hovedet, skolebørn i
uniformer, boder langs vejen, tøjvaskende kvinder.
Dyreliv: Geder og høns på vejen. Firben. Krokodiller. Væverfugle.

Aktiviteter:
•
•
•
•

Hvert barn får sort/hvid kopi af Ghanas flag, som de skal farvelægge.
Lær at tælle til tre: 1 = kor, 2 = ebien, 3 = ebiasa
Prøv at gå med noget på hovedet ligesom de handlende i Ghana. (Lav en ring af stof til at
lægge byrden ovenpå).
Medbring ghanesiske cookies og lad børnene pynte dem med glasur.

Afslutning:
Bed sammen med børnene, ligesom man gør på børnehjemmet i Anto. Børnene sidder i en cirkel,
og de beder med i kor, så godt de kan. En leder beder for, og børnene gentager ordene linje for
linje:

Må vor Herres Jesu Kristi nåde
Og Guds kærlighed
Og Helligåndens fællesskab
Være med os alle

Nu og altid.
Så vil godhed og barmhjertighed følge mig
Alle mit livs dage
Og jeg skal hvile i Herrens hus
For altid
Amen.

De store:
Info om Ghana:
Historie:
Ghana har været koloni under først portugisisk og senere engelsk styre. De kaldte området for
Guldkysten, fordi der var guld i jorden, og de handlede med guld og slaver. Også Danmark har
drevet slavehandel med Ghanesere og byggede en stor fæstning og handelsstation, hvor
indfangede slaver opholdt sig, mens de ventede på skibet, der skulle sejle dem til De Vestindiske
Øer. Bygningen fik navnet Christiansborg, og den ligger i hovedstaden, Accra, og bruges i dag som
regeringsbygning.

År 1957, d. 6/3, blev Ghana en selvstændig nation og var altså ikke længere underlagt engelsk
styre. Første præsident (statsminister) var Kwame Nkrumah.
Sammenlignet med Danmark er Ghana et fattigt land. Mange mennesker har ikke adgang til rent
vand, lægehjælp eller uddannelse. Men de arbejder på at forbedre disse vilkår og bygger nye
hospitaler, fabrikker, skoler og veje. Som et resultat heraf er Ghana et af de mest udviklede lande i
Afrika.

Klima:
Ghana har tropisk klima.
Højeste temperatur er i marts og april, hvor der er over 30 grader i de nordlige regioner.
Regntider er i april til juni og september til november (dog kun en regntid fra juni til september i
det nordlige Ghana).

Befolkning:
Der lever ca. 75 forskellige stammer i Ghana med forskellige sprog. Den største stamme er Akan,
som udgør knap halvdelen af befolkningen og lever i de sydlige og centrale dele af landet. Man har
valgt otte lokale sprog som nationalsprog, og man har valgt engelsk som officielt sprog. I
regeringen og i skolerne tales der engelsk, og alle børn lærer engelsk fra første klasse.
Den gennemsnitlige levealder er ca. 60 år for mænd og 62 år for kvinder.

Skolegang:
Det er gratis at gå i skole i Ghana, og der er 11 års obligatorisk skolegang. Men fordi der ikke er
skoler nok, går der så mange børn i hver klasse, ofte op til 70 børn, at læringen er begrænset. De,
som har råd, betaler for at få deres børn undervist i private skoler. Nogle børn kommer slet ikke i
skole, da der ikke er skoler i nærheden af, hvor de bor. Af voksne, over 15 år, er ca. 40 %
analfabeter, men det tal falder hvert år, efterhånden som der etableres flere skoler.

Religion:
Ca. 72 % af Ghanas befolkning er kristne (Worldatlas, 2017). 18 % er muslimer, 5 % er animister
(dyrker og bringer ofre til ånder og forfædre), og de sidste 5 % er ateister (Encyclopedia Britannica,
2010). Forfatningen garanterer religionsfrihed, hvilket respekteres med kun få undtagelser.

Info om Father´s Home Care Ministries

Stifteren af FHCM, Francis Jackson, købte et lille stykke jord i år 1998, og i august 2000 begyndte
han at bygge hus på grunden. De første børn flyttede ind på børnehjemmet i januar 2001, og i
2003 indgik Det Danske Missionsforbund partnerskab med Father´s Home.
Missionen for Francis var at løfte sit elskede land ved at blive far for de forkastede gadebørn.
FHCM har nu igennem ca. 18 år taget gadebørn og efterladte spædbørn ind, har givet dem en
familie, venner, omsorg og uddannelse, og indenfor de sidste par år er de ældste begyndt at
forlade uddannelsessystemet og har fået arbejde og familie.
I 2012 blev et nyt hus i Anto indviet som hjem for de yngste børn, fordelt i 4 familier med hver sin
mor. Herefter boede de ældste børn, fra ca. 14 år og opefter, på BU (det oprindelige børnehjem).
Nu er BU imidlertid blevet omdannet til førskole, og de unge er flyttet ud til børnene i Anto.
Der bor nu ca. 35 børn i Anto, og ca. 30 læser på universiteter rundt omkring i landet. Herudover
støtter FHCM et antal unge, som bor hjemme hos deres familier, men som ikke har råd til selv at
betale en uddannelse. Alt i alt drager Father´s Home omsorg for ca. 85 børn og unge og er
arbejdsplads for 11 ansatte.

FHCM´s økonomi
FHCM har igennem de sidste år modtaget ca. 500.000 kr. årligt fra Danmark. For selv at skaffe
penge har FHCM investeret i et hønseri, som sælger 800 æg dagligt til restauranter og markeder.
Derudover har de etableret gartneri, hvor de dyrker grøntsager dels til at sælge og dels til mad til
børnene.

Aktiviteter:
Lad børnene google:
•
•
•
•

hvor Ghana ligger
hvilke nabolande det har
befolkningstal
størrelse i forhold til DK

Lær at tælle til ti på fante (det sprog som tales i den region, hvor FHCM ligger):
1 = kor
2 = ebien
3 = ebiasa
4 = anan
5 = anum
6 = esia
7 = esuon
8 = awotwe
9 = akron
10 = du

I Ghana får børn et ghanesisk navn ved deres fødsel, alt efter hvilken ugedag de blev født. Lad
børnene finde ud af, hvilken ugedag, de er født, hvorefter de kan finde deres fante-navn her:
Ugedag, dansk:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
søndag

Ugedag, fante:
Dwowda
Benada
Wukuda
Yawda
Fida
Memenda
Kwesida

Pigenavn:
Adwoa
Abena
Ekua
Aba
Efua
Ama
Esi

Drengenavn:
Kodwo
Kobena
Kweku
Yaw
Kofi
Kwamena
Kwesi

Lad børnene prøve at gå med en byrde på hovedet. Lav først en ring af stof til at have imellem
hovedet og byrden. Gør det evt. som et stafet-løb. Er det sommer, kan I evt. gøre det med en skål
med vand – udendørs.

Prøv at bage ghanesiske cookies.

Lege:
Ampe: Leges oftest af piger.
To modstandere står overfor hinanden. De klapper i hænderne, mens de hopper i takt og tæller;
”en, to, tre.” Når de lander på ”tre”, sætter de hver en fod frem. Hvis en højre fod møder en
venstre fod, får den ene et point. Mødes to højre eller to venstre fødder, får den anden et point.
Den spiller, der først har fået ti point, har vundet.

Pilolo (= tid til at lede): En gemmeleg.
Man kan være 3-4 personer, hvor en er tidstager og de andre skal lede.
Tidstageren gemmer et antal pinde eller sten forskellige steder på grunden. Når de er gemt kalder
han/hun ”Pilolo!” og de andre begynder at lede. Det gælder om at finde flest pinde og bringe dem
hurtigt hen til tidstageren. Den, der finder flest og bringer dem hurtigst til tidstageren, har vundet.

Da ga (= slangetæmmer): En fangeleg
Man kan være 12 – 20 deltagere
Marker et område på jorden på ca. 3 x 3 meter. Det er slangens bo.
Der skal være et barn, en slange, i slangens bo, og de andre står udenfor.
Barnet inde i boet skal prøve at røre ved dem udenfor. Hvis man bliver rørt, skal man gå ind i boet
og tage den første i hånden. De to skal nu blive ved med at holde hinanden i hånden og må kun
fange de børn, der er udenfor, med de frie hænder. Børnene uden for boet skal holde sig i
nærheden. Den, der sidst bliver fanget, skal være slange i næste omgang.

Afslutning:
Hold bedemøde, som man gør med de store børn på Father´s Home:
Lederen siger et emne, hvorefter alle børnene beder højt, i munden på hinanden, for dette emne.
Med mellemrum siger lederen nye bedeemner, og proceduren gentages.
Forslag til emner:
•
•
•
•
•
•

Børnenes egen familie
Jeres børnekirke
Jeres menighed
Danmark
Børnene på Father´s Home
De voksne på Father´s Home

Lederen slutter af med et ”amen” og en sang, alle kan synge med på.

