L E KTI E

Jesus er født
År A
4. kvartal
Lektie 3

TILBEDELSE

Vi er taknemmelige fordi Jesus blev født

Henvisninger
Luk 2,1-20; Matt 2,1-12; Den Store Mester, s. 25-28, 34-39

Huskevers
”Jeg elsker dig, Herre...“ (Sl 18,2)

Målsætningen er, at børnene:
Ved, at vi tilbeder Jesus
Føler kærlighed til Jesusbarnet
Reagerer ved at tilbede Jesus

Budskabet

Vi elsker Jesus

Værd at vide
Historien kort fortalt
Josef og Maria rejser til Betlehem for
at deltage i den folketælling, Herodes,
guvernøren, har beordret. Men de kan
ikke finde noget sted at overnatte, for
byen er fuld af mennesker, der er kommet
af samme årsag. En krovært lader dem
overnatte i hans stald. Jesus bliver født der,
og Maria svøber ham og lægger ham i en
krybbe. Engle viser fårehyrderne, hvor Jesus er født. Hyrderne kommer og tilbeder
Jesus. De Vise Mænd følger en stjerne for
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at finde Jesus. De tilbeder ham og giver
ham værdifulde gaver.
Dette er en fortælling om tilbedelse
Tilbedelse er vores menneskelige reaktion til Gud, når vi genkender Ham som
Oprindelsen af alt. Det er ikke muligt at
forstå alt, hvad det betød, at Jesus, universets Gud og vores almægtige Skaber,
forlod himlen og kom til denne jord, som
et nyfødt barn. Når vi gennemtænker
denne ekstreme kærlighedshandling og
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modtager Hans kærlighed til os, er vi ude
af stand til ikke at tilbede Ham.

Baggrundsviden
”Ærens Konge fornedrede sig dybt for at
blive menneske. Hans jordiske omgivelser
var grove og frastødende. Hans herlig
var skjult, for at ikke hans ydre skikkelses
majestæt skulle virke tiltrækkende. Han
skyede al ydre pragt... Kun den himmelske
sandheds skønhed skulle drage dem, der
vil følge ham.“ (Den Store Mester, s. 25)
”De, der fejrede Jesu fødsel, var blot nogle
få tilrejsende, der var kommet langvejs fra
for at tilbede ham. ”Og de gik ind i huset
og så barnet med dets moder Maria; da
faldt de ned og tilbad det.“ I Jesu ringe
skikkelse erkendte de guddommens

nærværelse. De overgav deres hjerter til
ham som deres frelser, og derpå skænkede
de ham deres gaver, ”guld, røgelse og
myrra.“ (Den Store Mester, s. 37)

Dekorationer i lokalet
Del rummet i en indendørs og en udendørs del. For indendørs scenen laves der
en stald med krybbe og hø og en stor
stjerne ovenover. Hæng hvide lys i et lagen
og draper det henover loftet som stjerner
eller hæng det på væggen med et ”vinduesparti” af træ eller pap rundt om det (så
stjernerne kan ses gennem vinduet). For
udendørs scenen hænges grønt eller brunt
papir på væggen med tegninger af bakker.
Dæk kasser med hessian og tilføj nogle
træer.
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LEKTIE 3

Program oversigt
1
2

PROGRAMPUNKTER

MINUTTER

AKTIVITETER

Velkommen

Fortløbende

Hils på børnene, når de kommer.

Forældrenes
hjørne

Op til 5

Ankomst
aktiviteter

Op til 10

A. God seng/dårlig seng

B. Hvor mange?
C. Dyrelyde
D. Pusle babyen
E. Lys
G. Gyngestole
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Velkomst
aktiviteter

Op til 10

4
Oplev
Bibelhistorien

Vatkugler, ekstra fint sandpapir,
grankogler, papirlommetørklæder,
rent hø, blødt flonel.
Legetøjsdyr, stjerner eller dukker.
Tøjdyr eller billedbog med bondegårdsdyr.
Dukker, dukketøj og pusleting.
Lommelygter og karton
Gyngestole i voksenstørrelse

Velkomst
Bøn
Besøgende
Kollekt
Fødselsdag

Spejl, tøjdyr, pap ure
Legetøjstelefoner

A. Huskevers

”Bibelbøger” af filt eller pap til
hvert barn
Legetøjsmønter, pengekasse
Gyngehest eller kæphest eller stole

Op til 30
B. Skatter
C. Æsel
D. Ikke plads fingerleg
E. Jesu fødsel
F. Dyr
G. Glade dag
H. Fårehyrder
I. Engle synger
J. Hyrderne beder
K. Stjernen
L. Kamelridt
M. Gaver

N. Tilbed babyen

54

MATERIALER

Kollektkurv
Kunstig fødselsdagskage, lys,
tændstikker, lille gave (valgfrit)

Babydukke, tæppe, noget der kan
være krybbe, lys, tændstikker
Tøjdyr fra bondegården
Flag
Hyrdehovedbeklædninger, tøjfår
Klokker
Lommelygte ELLER stjernekastere
Legetøjspenge i en pengekasse,
farvet vand i en køn flaske ELLER
parfume i en flaske, en dekorativ
æske, klæder (valgfrit)
Hjerter af filt eller papir
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PROGRAMPUNKTER

5

MINUTTER

AKTIVITETER

Op til 10

O. Tal til Jesus
P. Huskevers

MATERIALER

Det kreative
hjørne
(valgfrit)
Uge 1

Stjerne

Kopieret stjernemønster (se bag i
hæftet), karton, sakse,
hullemaskine, bånd, glitter,
lim, ispinde og små papkrus ELLER
glitterspray.

Uge 2

Engel

Slikkepinde eller plastikskeer
Papirservietter og piberensere

Uge 3

Dyreøre hatte

Karton, farvekridt, sakse,
mønster til dyreører (se bag i hæftet), hæfteklammer eller lim.

Uge 4

Duftpakke

fint net, bånd, kanelstænger,
hele nelliker

Uge 5

Tilføj stjernen

Betlehem scene (se bag i hæftet),
aluminiumsfolie eller plastikdiamant, limstift

Krybber

Saltstænger, firkantede kiks,
jordnøddesmør, Kellogg’s Wheat
(puder af fuldkornshvede)

Guf-center
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1

FORÆLDRENES HJØRNE

Travle forældre ankommer ofte til kirken
trætte og udslidte efter en travl uge og en
opslidende morgen, hvor hele familien skal
gøres klar til ”hviledagen.” Sæt lidt tid af i
løbet af programmet (evt. under ankomstaktiviteterne) til at tale lidt med hver enkelt om, hvordan de har det. De følgende
ideer er udarbejdet af unge forældre, og
det er op til dig om du vil bruge nogen af
dem.

Uge 1
Udenfor i parken var vi en dag ved at lege
med sten: små, store glatte, grove. ”Mor,”
sagde min søde lille pige,” Jesus er min
allerbedste sten.” Det er rigtigt, kære.
Behold Jesus som din allerbedste sten.
”Herren er min klippe, mit tilflugtssted,
min Frelser” (2 Sam. 22,2)
Hvordan kan vi lære vore børn at klynge
sig til Jesus? Er Jesus din allerbedste sten?

Uge 2
Vores baby var ved at dø. Han blev født
med en sjælden hjertedefekt, og på det
tidspunkt var der ikke nogen operation,
der kunne korrigere for den. Som dagene
gik, og han blev svagere, holdt jeg ham
bare og kiggede på hans fuldkomne små
fingre og tæer, og jeg undrede mig over:
Hvorfor? Han levede i flere måneder efter,
og jeg begyndte at se hver dag som en
gave. Hans korte liv var i sandhed en gave.
Før han døde, blev jeg gravid med vores
andet barn. Jeg begyndte også at se, at
min rare Far var ved at give mig en anden
gave. Disse måneder med mit barn var
værdifulde, om end bittersøde. Børn er
en gave fra Faderens hjerte. Du kan stå
overfor smerter og problemer med dem,
men de er en kærlig gave. ”Alle gode og
fuldkomne gaver kommer fra Faderen.”
(Jak 1,17)
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Uge 3
Jeg havde sagt til vores 18 måneder-gamle
masser af gange, at han ikke skulle hive
hovederne af mine blomster. Nu var han
derude, og hans bror råbte til mig: ”Nu
gør han det igen!” Så kom min lille dreng
ind med en marguerit, han havde plukket,
i sine små hænder. Han rakte den til mig
og sagde: ”Mor!” Hvordan kunne jeg blive
vred over hans gave, når den var så ærligt
ment? Jeg tog blomsten fra ham og kyssede hans buttede kind. Hvor meget større
en gave er Guds gave til os, Hans Søn!
Jesus var også en hjælpeløs, grædende,
tissende baby. Men hvor var han en værdifuld gave!
Kan du tænke på en gang, hvor dit
barns gave til dig kom fra deres hjerte?

Uge 4
Hvert år havde jeg længtes efter at løbe ud
og købe et skilt med ”Barnets Første Jul”.
Men år efter år forblev jeg barnløs. Jeg underviste i skolen, og en dag efter skoletid
gik jeg hen i kirken for at gøre mig klar
til mine elevers juleprogram. Idet jeg gik
ind i kirken, følte jeg Guds nærvær meget
stærkt. ”Du er her,” hviskede jeg, mens jeg
knælede der i tilbedelse. Jeg vidste jeg var
i Hans hånd på en særlig måde. Der gik tre
år mere, før jeg kunne hænge skiltet med
”Barnets Første Jul” op, men da jeg holdt
min lille søn på hans første juleaften, var
jeg omgivet af den samme fornemmelse
af Guds nærvær, og jeg kunne kun hviske:
”Tak.”
Del en gang, hvor du simpelthen ønskede at sige ”Tak” til Gud.

LEKTIE 3

Uge 5
Maveinfluenzaen havde virkelig ramt os.
Når jeg ikke var i badeværelset, lå jeg rullet
sammen på sofaen. Min treårige datter så
mine smerter og vidste med det samme,
hvad jeg behøvede. Jeg åbnede øjnene,
da jeg følte hende putte noget blødt i min
hånd. Det var Pinky, hendes mest elskede
tøjdyr. ”Han vil få dig til at få det bedre,
mor,” hviskede hun mens hun puttede
ham ved mig. Det var den bedste gave,
hun kunne give mig. På samme måde
gav vores Himmelske Far os den bedste
gave, Han kunne, for at redde os fra vores
fortvivlelse – Hans Søn.
Del engang, hvor du er blevet overvældet af vor Faders gave.
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2

ANKOMST AKTIVITETER

Planlæg nogle enkle aktiviteter på et
tæppe for de børn, som ankommer tidligt.
Børnene deltager i disse aktiviteter sammen med en voksen, indtil selve programmet begynder. Legen bør være relevant for
dagens program, som er baseret på den
månedlige bibelhistorie.
Vælg mellem følgende aktiviteter i
denne måned. Sørg for, at der er noget for
alle aldersgrupper.
A. God seng/dårlig seng
Medbring ting med forskellig overflade og
tal om lille Jesu seng. Forslag: vatkugler,
ekstra fint sandpapir, grankogler, iturevne
papirlommetørklæder, rent hø, blødt
flonel.
B. Hvor mange?
Sæt nogle få legetøjsdyr, stjerner eller
babydukker på gulvet eller på et bord. Tæl
dem med børnene.
C. Lyde fra gårdens dyr
Vis børnene tøjdyr fra bondegården eller
billeder af dyr på bondegården. Tal om de
lyde, de laver, og hvordan lille Jesus delte
stald med gårdens dyr.
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D. Pusle babyen
Giv dukker, som børnene kan holde, klæde
på, lege at de mader og vasker. Tal om,
hvordan mødre og fædre tager sig af deres
babyer. Sørg for stille musik for børnene,
som måske har lyst til at vugge eller synge
for deres baby.
E. Lys
Medbring nogle små lommelygter, som
børnene kan holde og tænde og slukke.
Lav en stjerne-effekt ved at klippe et stykke
sort karton, så det er en lille smule større
end lommelygtens linse. Lav nogle huller i
papiret og tape det fast på lommelygtens
linse.
F. Gyngestole
Sørg for, at der er nogle gyngestole i
voksenstørrelse. Hvis nogle af børnene er
for generte eller søvnige til at være med
i aktiviteterne, kan forældrene sidde og
gynge dem.

LEKTIE 3

Noter
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3
A. Medbring:
• et spejl
• et tøjdyr

B. Medbring:
• en eller flere
legetøjstelefoner

VELKOMST AKTIVITETER

A. Velkomst

B. Bedetid

Sig: God morgen, piger og drenge!
Jeg er så glad for at I er kommet her
i dag. Sig velkommen til hvert af børnene
(forslag – hold et spejl op til hvert barns
ansigt så det kan se sig selv, eller tag et
tøjdyr med, der kan sige goddag til hvert
barn, giv hånd til hvert barn osv.), mens
du synger denne sang:

Sig: Jesus er meget glad for, når vi
har lyst at snakke med ham. Vi kan
fortælle ham ting, ligesom når vi
ringer til vores bedstemor i telefonen, og fortæller hende nogen ting.
Når vi fortæller nogen noget i telefonen, kan de så høre det? Jesus kan
høre det vi fortæller ham, selvom vi
slet ikke bruger en telefon! Syng ”Jeg
snakker med bedste i telefon” (Hæfte med
sangark, DDU):

Hvem er kommet i sabbatskole*?
Peter, Peter. (indsæt barnets navn)
Hvem er kommet i sabbatskole*?
Peter.
(*sabbatskole kan udskiftes med Bibelklubben)

Sig: Jeg er så glad for at være her
sammen med jer! Og jeg er så glad
for at vide, at Jesus også er her sammen med os. Han ser os hele tiden,
hans øje våger over os. Lad os prøve
at synge om det: Syng ”Tikke-tikke-tak”
(Giv børnene et hjemmelavet ur, af en
paptallerken, hvorfra der hænger et pendul, eller lav evt. pendulbevægelser med
en finger imens i synger)(Vi synger med de
minste, DDU (norsk))
Tikke-tikke-tak, tikke-tikke-tak
Tikke-tikke-tikke-tikke-tak.
Ja, hver en stund, minut og sekund
Jesu øje våger over mig.
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Jeg snakker med bedste i telefon, i telefon, i telefon.
Jeg snakker med bedste i telefon, hun
hører mig, ved jeg.
Lad børnene på skift bestemme, hvem der
skal snakkes med, og syng et vers om det,
mens barnet holder telefonen. Afslut med
verset: ”Jeg snakker med Jesus, når jeg
be’r”
Sig: I dag skal vi høre om en lille
pige, som Jesus hjalp. Jesus kan også
hjælpe os, skal vi sige ham tak for
det? Bed de voksne om at hjælpe børnene med at knæle ned. Bed en enkel bøn,
og lad evt. børnene gentage det du siger.

LEKTIE 3

C. Gæster

E. Fødselsdag

Hils på hver enkelt gæst og byd dem velkommen.
Syng ”Velkommen til lille, velkommen til
stor” (Syng og mal, nr 56)

Sig: Gud har givet os vores fødselsdag. Hvem har fødselsdag? Tag
fødselsdagsbarnet med op foran, mens I
synger. (Eller: træk et legetøjsdyr rundt i
rummet, mens I synger. Stands, og lav en
cirkel foran fødselsdagsbarnet.) Tænd lys
og syng ” XX har fødselsdag”:

Velkommen til lille, velkommen til stor,
Velkommen til dig, som kan tralle.
Velkommen til far*, velkommen til mor*
Vi råber velkommen til alle!
* far og mor kan erstattes med navne på børn eller
voksne.

D. Kollekt
Sig: Jesus elsker alle mennesker. Jesus
elsker små drenge og piger. Jesus elsker mødre og fædre. Vi kan hjælpe
andre til at vide, at Jesus elsker dem.
Derfor giver vi vores gaver idag, så
andre også kan lære Jesus at kende.
Brug en kurv eller en anden beholder til
kollekten. Syng, og klap evt. til, ”Gud
elsker dig” (Syng og mal, nr 7):

Peter (barnets navn) har fødselsdag
Og det har han jo
Og det er i dag
Peter (barnets navn) har fødselsdag
Og det har han nu i dag
Bed fødselsdagsbarnet om at blæse lysene
ud. Hvis det er muligt, giv barnet en lille
gave.

D. Medbring:
• en kollekt-kurv

E. Medbring:
• kunstig fødselsdagskage
• lys
• tændstikker
• lille gave
(valgfrit)

Gud elsker dig. x2
Hvem du end er, hvor du end bor,
Gud elsker dig.
Sig: Drenge og piger, tak fordi I kom
med jeres gaver. Luk øjnene, og så
beder vi Jesus om at velsigne pengene. Bed en enkel bøn.
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4
A. Medbring:
• ”bibelbøger”
af filt eller pap
til hvert barn

B. Medbring:
• legetøjsmønter
• pengekasse

OPLEV BIBELHISTORIEN

A. Huskevers

C. Æsel

Sig: Nu er det tid at kigge i vore Bibler. Giv hvert barn en lille bibelbog, lavet
at filt eller karton. Syng: ”Min B-I-B-E-L”
(Syng og mal, nr. 39)

Sig: Det var en meget lang tur til
Betlehem. Maria havde en baby inde
i maven. Hun var meget træt. Men
hun og Josef kørte ikke i bil. De fløj
ikke i et fly. De tog ikke med bus eller tog. De red på et æsel.
Lad børnene skiftes til at sidde på gyngehesten eller bruge kæphesten, eller at
sidde på en stol, mens en voksen bevæger
den.
Syng på melodien ”Vil du vide” (Syng
og mal, nr.59), mens du klapper på lårene:

Min B-I-B-E-L, det er en bog for mig,
Jeg stoler sikkert på Guds ord, min B-IB-E-L.
Sig: Vores huskevers i dag er ”Jeg
elsker dig, Herre”. Kan du sige det
sammen med mig? Bed børnene om at
gentage det efter dig. Og der er bevægelser til. Vis børnene, hvordan de skal gøre
bevægelserne.
Jeg
elsker

C. Medbring:
• gyngehest
eller kæphest
eller stole

dig, Herre
Salme 18,1

peg på dig selv
hold begge hænder på
venstre del af brystet
peg mod himlen
håndfladerne sammen,
åbn dem som en bog

B. Skatter
Sig: Vores fortælling i dag handler
om dengang Jesusbarnet blev født.
Maria og Josef var nødt til at rejse
til Betlehem for at betale skat til
kongen. Giv legetøjsmønter til børnene.
Indbyd dem til at putte mønterne i kassen.
Fortæl evt. lidt om, hvad skat er.
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Vil du vide, hvordan det lød, da Maria
red på æslet? x2
Det sa’e klip, klop, klip, klop, klip, klop,
klop, x3
da Maria red til Betlehem.
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D. Ikke plads fingerleg
Sig: Maria og Josef var meget trætte, da de kom til Betlehem. Men der var
ingen steder, hvor de kunne sove. Lad os lave en fingerleg om deres rejse.

Klop, klop, klop
går æselets hove

(klap med hænderne på
lårene)

Klop, klop, klop
over stenede torve

Bank, bank, bank
gør Josef på døre

(lav bankebevægelser)

Nej, nej, nej
der er ikke plads til flere!

(bevæg pegefingeren fra side
til side)

Nik, nik, nik

(nik, som om du er ved at
falde i søvn)

Marias hoved, det vil nikke

Hun er så træt,
hun trænger til at ligge

(Læg hænderne under hovedet, som om du sover)

Vent, vent, vent
siger kroværten så

(hold hånden op i ”stop”
bevægelse)

I kan bruge stalden,
der er både hø og strå.

(peg over skulderen med
tommelfingeren)

-ukendt-
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E. Medbring:
• baby dukke
• tæppe
• noget der kan
være krybbe
• stearinlys
• tændstikker

F. Medbring:
• Tøjdyr fra
bondegården

E. Jesu fødsel

G. Glade dag

Sig: Den nat blev Marias baby født.
Det var en ganske særlig baby, for
det var Jesusbarnet! Sluk lysene og
tænd stearinlyset. Sørg for at det er væk
fra børnene. Vis børnene ”babyen”, som
er svøbt i tæppet.
Syng 1. vers af ”Et barn er født i Betlehem”:

Sig: Jesus var en ganske særlig baby.
Maria og Josef var meget glade, da
han var født. Det var en meget glad
dag. Uddel flag til børnene, så de kan
vifte, mens I synger: synger ”Halle, halle,
halleluja”

Et barn er født i Betlehem, Betlehem.
Thi glæder sig Jerusalem,
Halleluja, halleluja.
Sig: Maria elskede babyen Jesus. Vi
elsker også Jesus. Læg barnet ned i
krybben. Lad os sige vores huskevers
igen:

Halle, halle, halleluja,
Det bob, bob, bob, bob, bobler ind’i
mig (x2)
For jeg er glad og fri,
Og det er jeg fordi,
At Jesus han elsker mig.
Halle, halle, halleluja,
Det bob, bob, bob, bob, bobler ind’i
mig.

G. Medbring:
• Flag

Jeg
elsker
dig, Herre
Salme 18,1

peg på dig selv
hold begge hænder på
venstre del af brystet
peg mod himlen
håndfladerne sammen,
åbn dem som en bog

F. Dyr
Sig: Jesusbarnet var ikke født i et
pænt, rent hospital eller bare i et
hyggeligt hjem. Jesusbarnet blev
født i en stald, sammen med alle dyrene. Han måtte dele sit første hjem
med fårene og køerne og æslerne.
Del tøjdyr fra bondegården ud. Tal om,
hvad dyrene siger. Inviter børnene til at
tage dem hen til krybben, mens I synger
på melodien ”Vil du vide” (Syng og mal,
nr.59):
Vil du vide, hvordan det lød, hos det lille
barn i stalden? x2
Det sa’e mæh, mæh etc. x3
Hos det lille barn i stalden.
(syng også med muh, i-åh, og evt. alle
dyrene sammen)
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Syng evt. også: ”Lykkelig i dag,” mens I
gør bevægelserne.
Jeg er indad, udad, opad,
nedad lykkelig i dag.
(Peg på brystet, ud, op, ned, klap tre
gange)
Jeg er indad, udad, opad,
nedad lykkelig i dag.
(Gentage bevægelser)
For jeg på Jesus tror,
han i mit hjerte bor.
(Peg op og kryds armene over brystet)
Jeg er indad, udad, opad,
nedad lykkelig i dag.
(peg på brystet, ud, op, ned, klap tre
gange)
Sig: Maria elskede Jesusbarnet. Vi
elsker også Jesus. Lad os sige vores
huskevers igen:
Jeg
elsker

peg på dig selv
hold begge hænder på
venstre del af brystet
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Dig, Herre
Salme 18,1

peg mod himlen
håndfladerne sammen,
åbn dem som en bog

H. Fårehyrder
Sig: Der var hyrder ude på bakkerne
rundt om Betlehem den nat da Jesus
blev født. De kiggede efter deres får.
Klæd børnene ud i en enkelt hyrde hovedbeklædning (f.eks. et viskestykke og en
elastisk om hovedet) og giv hver af dem et
legetøjsfår, de kan holde.
Sig: Hyrderne elskede Jesusbarnet, og
vi elsker også Jesus. Lad os sige vores
huskevers med hyrdetøjet på:

J. Hyrderne tilbeder
Sig: Hyrderne skyndte sig til Betlehem for at se det nyfødte barn. De
fandt Jesusbarnet og Maria og Josef
i stalden. Jesusbarnet lå i krybben –
fodertruget. Hyrderne knælede ned
ved siden af Jesusbarnet og tilbad
ham.
Indbyd børnene til at være med, idet du
knæler ned ved krybben. Syng 1. vers af
”Et barn er født i Betlehem”:

Dig, Herre
Salme 18,1

peg på dig selv
hold begge hænder på
venstre del af brystet
peg mod himlen
håndfladerne sammen,
åbn dem som en bog

I. Engle synger
Sig: Pludselig viste en engel sig
for hyrderne. Hyrderne var meget
bange, men englen sagde: ”Vær ikke
bange! Frelseren er blevet født.”
Så sang de en utroligt flot sang for
at fejre Jesu fødsel. Fordel klokkerne
blandt børnene, og syng, mens I ringer
med klokkerne, på melodien: ”Jesus sender
engle” (Hæfte med sangark, DDU):

• Enkle hyrdehovedbeklædninger
• tøjfår

I. Medbring:
• klokker

Et barn er født i Betlehem, Betlehem.
Thi glæder sig Jerusalem,
Halleluja, halleluja.

K. Medbring:
K. Stjernen

Jeg
elsker

H. Medbring:

Sig: Der var vise mænd, som boede
langt borte fra der, hvor Jesusbarnet
var blevet født. Men de så noget
helt usædvanligt på nattehimlen. De
så en særlig stjerne, der aldrig før
havde været der. De læste i deres Bibelruller og fandt ud af, at stjernen
betød, at en ganske særlig baby var
blevet født. Sluk lyset i værelset og brug
en lygte til at lave lys på loftet, eller giv
hvert barn en stjernekaster (-de har nok
brug for en voksen hjælper, da det godt
kan virke skræmmende at holde en tændt
stjernekaster).

• lommelygte
ELLER
• stjernekastere

Jesus sendte engle, engle, engle.
Jesus sendte engle,
de sang for Jesusbarnet.
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M. Medbring:
• legetøjspenge
i en pengekasse
• farvet vand i
en køn flaske
ELLER parfume i en flaske
• en dekorativ
æske
• klæder (valgfrit)

N. Medbring:
• hjerter af filt
eller papir

L. Kamelridt

O. Tal til Jesus

Sig: De vise mænd red på deres
kameler for at se Jesusbarnet. Det
var en lang tur, og de måtte rejse
om natten, så de kunne se stjernen.
Stjernen ledte dem til Jesusbarnet.
Leg med børnene, at I rider på kameler
rundt i rummet. Hold tøjler og gå op og
ned i knæene.

Sig: Hvordan kan vi vise Jesus, at vi
elsker ham? Vi kan tale til Jesus.
Når vi beder, taler vi til Jesus. Vi kan
snakke med Jesus, ligesom vi kan
snakke med nogen i telefonen. Syng
på melodien ”Jeg snakker med bedste i
telefon” (Hæfte med sangark, DDU):

M. Gaver
Sig: De vise mænd bragte gaver med
til Jesusbarnet. De bragte guld og røgelse og myrra. De kom med meget
gode gaver til Jesusbarnet. Og da de
så ham, knælede de ned og tilbad
ham. Klæd børnene ud som vise mænd
(hvis du har lyst) og giv dem gaverne, som
skal tages hen til krybben, mens I synger
på melodien ”Et barn er født i Betlehem”:
Og østens vise ofred’ der, ofred’ der:
guld, røgelse og myrra skær.
Halleluja, halleluja.

N. Tilbed babyen
Sig: Maria og Josef elskede Jesusbarnet. Englene elskede Jesusbarnet.
Hyrderne og de vise mænd elskede
Jesusbarnet. Vi elsker også Jesusbarnet. Et hjerte betyder, at vi elsker
nogen. Hvis vi elsker Jesus, kan vi
lægge et hjerte hen til ham i krybben. Giv hvert barn et hjerte, det kan tage
og lægge hen til krybben.
Sig: Lad os sige vores huskevers igen:
Jeg
elsker
Dig, Herre
Salme 18,1
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peg på dig selv
hold begge hænder på
venstre del af brystet
peg mod himlen
håndfladerne sammen,
åbn dem som en bog

Jeg snakker med Jesus når jeg be’r, når
jeg be’r, når jeg be’r.
Jeg snakker med Jesus når jeg be’r, han
hører mig, ved jeg.
Sig: Lad os folde vores hænder, og
sige tak til Jesus, fordi han godt ville
komme herned og besøg os på jorden, selvom han bare blev født i en
stald. Bed en lille bøn.

LEKTIE 3

Noter

67

LEKTIE 3

5

DET KREATIVE HJØRNE (valgfrit)

Uge 1

Uge 3

Stjerne

Dyreøre hatte

Du skal bruge:
• kopierbart stjernemønster (se bag i hæftet)
• karton
• sakse
• hullemaskine
• bånd
• glitterspray ELLER
• lim, glitter, ispinde og små papkrus

Du skal bruge:
• karton
• kopierbart mønster for dyreører (se bag
i hæftet)
• farvekridt
• sakse
• hæfteklammer eller lim

Kopier stjernemønstret over på et stykke
karton for hvert barn. Forældrene kan
klippe stjernen ud. Lav et hul nær en af
spidserne. Spray hver stjerne med glitterspray eller hæld lidt lim i et lille papkrus.
Lad børnene sprede limen ud på stjernen
og drysse glitter ovenpå. Bind et bånd
gennem hullet og hæng det til tørre.

Kopier et dyreøre-mønster over på karton
for hvert barn. Bed forældrene om at klippe dem ud. Lad børnene farve dem. Klip
en strimmel karton svarende til omkredsen
af hvert barns hoved og sæt enderne sammen. Hæft eller lim ørerne fast på cirklens
inderside.

Uge 4
Duftpakke

Uge 2
Engel
Du skal bruge:
• slikkepinde eller plastikskeer
• papirservietter
• piberensere
Draper en serviet hen over toppen af slikkepinden eller plastikskeen. Hold servietten
fast med den ene ende af piberenseren.
Forlæng piberenseren op ad bagsiden af
skeen og lav den anden ende til en glorie
over den runde ende af slikkepinden eller
skeen.
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Du skal bruge:
• fint net
• bånd
• kanelstænger
• hele nelliker
Lav små duftpakker ved at lægge et par
kanelstænger og hele nelliker på en 15
x 20 cm firkant af fintmasket net, som
bindes sammen til en pakke med et stykke
bånd.
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Uge 5 (eller valgfri aktivitet)

Bibel aktiviteter (valgfrit)

Tilføj stjernen

Hvis der er tid til overs, kan familierne
vælge mellem ankomst-aktiviteterne eller
andre relevante aktiviteter for at styrke indlæringen af denne måneds bibelfortælling.
Der kan også sættes lidt spiseligt frem.

Du skal bruge:
• kopierbar Betlehem scene (se bag i hæftet)
• aluminiumsfolie eller plastikdiamant
• limstift
Kopier Betlehem scenen (se bag i hæftet),
så der er en til hvert barn. Giv hvert barn
en plastikdiamant eller et stykke aluminiumsfolie til at lave til en stjerne. Lad
børnene lime folien eller plastikdiamanten
på over Betlehem scenen

Afslutning
Sig: Skal vi ikke lige sige vores huskevers en gang til:
Jeg
elsker
dig, Herre
Salme 18, 1

peg på dig selv
hold begge hænder på
venstre del af brystet
peg mod himlen
håndfladerne sammen,
åbn dem som en bog

Guf-center (valgfrit)
Krybber
Du skal bruge:
• saltstænger
• firkantede kiks
• jordnøddesmør
• Kellogg’s Wheat (puder af fuldkornshvede)
Giv hvert barn et par puder af Kellogg’s
Wheat til at smuldre, så det ligner hø.
Brug jordnøddesmør til at holde saltstængerne og de firkantede kiks sammen, så de
danner en krybbe, som vist. Placer ”høet”
i krybben.

Evt. syng og lav bevægelserne til: ”Jeg er
tryg hos dig” (Syng og Mal, nr. 23):
Jeg er tryg hos dig, jeg må be’ til dig
Jeg må lovsynge dit navn.
Du har tid til mig, når jeg søger dig
Min Herre, min Gud.
Afslut med en kort bøn, noget som dette:
Kære Jesus, tak fordi du kom til verden som et lille barn. Vi elsker dig,
Jesus, og vi takker dig, fordi du også
elsker os. Amen.
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B Ø R N E N E S

E G E N

B I B E L H I S T O R I E

Jesus er født
Henvisninger
Luk 2,1-20; Matt
2,1-12; Den Store
Mester, s. 25-28
og 34-39.

Huskevers
”Jeg elsker dig,
Herre...“ (Sl 18,2)

Budskabet

Vi elsker Jesus
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Se en mor med hendes nye baby. Nye babyer er noget helt særligt.

Se Josef og Maria. De har rejst meget
langt. De vil gerne hvile sig.
”Jeg beklager,” siger manden (peg på
kroværten) ”alle mine værelser er fulde.”
”Men vi er kommet langvejs fra,” siger
Josef (peg på Josef, så Maria). ”Og min
hustru skal snart føde.”
”Du kunne selvfølgelig overnatte i
stalden,” svarer den venlige mand (peg på
stalden). ”Jeg har nogle dyr der, men det
er varmt og tørt.”
Se dyrene (peg på dyrene og sig deres
navn). Se krybben (peg på krybben). Høet
i krybben er blødt. Det vil være en god
seng for en baby. Stalden vil være et godt
sted at være i nat.
Snart bliver Jesusbarnet født.
”Lad os lægge vores baby på det bløde
hø i krybben,” siger Josef. ”Du skal hvile
lidt, Maria” (peg på Josef, så på Maria).
Mor Maria kigger på sin nye lille babydreng. Hun rører ved hans krøllede, mørke
hår og hans små ører (rør Jesu hår og et

øre). Hun elsker ham så meget!
”Kom,” siger far Josef. ”Kom og hvil
nu.”
Nogle hyrder passer deres får på en
skråning i nærheden (peg på hyrderne,
og så på fårene). De har hørt, at Jesus
vil komme til jorden. ”Hvornår vil han
komme?” spekulerer de på. ”Kommer han
mon snart? Guds Ord siger, at han vil.”
Hyrderne ser en klar, skinnende stjerne
(peg på stjernen). ”Hvor mon den stjerne
kommer fra?” tænker de.
Pludselig viser en engel sig for dem.
”Vær ikke bange,” siger englen (peg på
englen) ”Jeg kommer med godt nyt. Jesus,
Frelseren, er blevet født. I vil finde ham
inde i byen. Kig efter en baby, der ligger i
en krybbe.”
Mange flere engle kommer nu. Så
mange engle! (peg på englene) Englene
synger en smuk sang. Deres sang fylder
luften.
”Ære være Gud i det højeste.
Og på jord fred til alle”.
”Vi må gå,” siger hyrderne til hinanden.
”Vi må gå ind til byen og lede efter denne
baby.”
”Tak, Gud,” beder hyrderne. ”Tak fordi
du sendte din Søn til denne jord. Tak fordi
du sendte Jesus ned for at være vores
frelser. Vi vil fortælle alle dem, vi møder,
om ham.”
Vi kan også takke Gud. (bed en enkel
bøn, for eksempel således) Tak, Gud, fordi
du sendte Jesus herned, for at elske os,
redde os og passe på os. Vi elsker ham, og
vi elsker også dig.
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søvn bagpå ryggen af en
voksen. Tal om Marias og
Josefs tur til Betlehem.

1. Rul begge ender af et
stykke papir sammen, så
det ligner en bogrulle.
Udsmyk det og skriv
”Følg stjernen. En frelser
er født.” Tal om de vise
mænd.

10. Rul kagedej ud og
brug en stjerneformet
form, Dekorer med gul
glasur og kugler.

2. Lav pandebånd til familien ud af papir eller
elastik. Fæstn dyreører af
filt eller papir – ko, æsel,
får osv. Leg at I er dyrene
i stalden.
3. Rid på en gyngehest.
Tal om Maria og Josefs
rejse til Betlehem.
4. Opstil tøjdyr i et
hjørne. Tæl dem og tal
om Jesu fødsel.

11. Lav en krybbe ved at
rive avispapir og putte det
i en kasse. Brug en dukke
som Jesusbarnet.

Forslag til aktiviteter, som
du og dit barn kan gøre
hver dag. Vælg de aktiviteter, der passer til dit barns
udviklingstrin og gentag
dem ofte.

5. Tegn en stjerne på et
stykke vokset papir. Klip
den ud og gem det omgivende papir. Tape det omgivende papir på
vinduet. Bland barberskum og et par dråber
madfarve. Fingermal barberskummet til en
stjerneform i vokspapiret. Det vil holde i flere
uger.

6. Pak en dukke ind i strimler af stof. Sig Gud
tak for Jesus.
7. Lys med en lommelygte op på loftet af
et formørket rum. Følg stjernen for at finde
Jesusbarnet.
8. Besøg en udstilling af et krybbespil. Rør
ved det, om muligt.

12. Sno en lang strimmel stof og sy det på en
hat, som en turban. Sy
farverige knapper og små
rester stof på. Hav den på,
mens I taler om de vise
mænd.

13. Pak en kasse eller sten
ind i guldpapir og fyld to
kønne flasker med farvet
vand. Tal om de gaver, de
vise mænd havde med til Jesusbarnet.
14. Brug tæpper og hynder til at lave den
stald, hvor Jesus blev født. Sid indeni, mens
du fortæller Bibelhistorien.
15. Gem en lille gave eller overraskelse under
en stol eller i en kasse, så dit barn kan finde
den. Tal om de gaver, de vise mænd bragte
med til Jesusbarnet.
16. Besøg en gård i zoologisk have. Tal om
dyrene, og om lugtene i stalden, hvor Jesus
blev født.

9. Tag et ”æselridt” i seng eller middags-
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