L E KTI E

Gud taler til Samuel

År A
3. kvartal
Lektie 1

TJENESTE Vi er Guds små hjælpere
Henvisninger
1 Sam 3,1-10; Patriarker og Profeter, s. 296-297.

Huskevers
”Den unge Samuel gjorde nu tjeneste for Herren...“ (1 Sam 3,1)

Målsætningen er, at børnene:
Ved, at de kan være hjælpere.
Føler glæde ved at hjælpe Gud.
Reagerer ved at hjælpe til derhjemme og i bibelklubben.

Budskabet

Vi er Guds små hjælpere.

Værd at vide
Historien kort fortalt
Samuel er et barn, som bor hos Eli i
tabernaklet og hjælper ham. En aften,
mens Samuel ligger i sengen, hører han
en stemme, der kalder på ham. Han står
op og går ind til Eli og spørger ham, hvad
han ønsker. Eli siger, at han ikke har kaldt
på Samuel og sender ham tilbage i seng.
Dette sker også anden gang. Da det sker
for tredje gang, siger Eli til Samuel, at han
skal svare stemmen og sige: ”Tal, Herre,
din tjener lytter.” Samuel gør, som Eli si-
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ger, og modtager en besked fra Gud. Gennem resten af sit liv får Samuel budskaber
fra Gud, som han skal dele med andre.
Dette er en fortælling om tjeneste.
Gud kaldte på Samuel for at få hans hjælp.
Samuel sagde: ”Ja”, og han gjorde, hvad
Gud bad ham om. Samuel fulgte Guds instrukser om at hjælpe andre. Når vi følger
Guds anvisninger og hjælper andre, tjener
vi Ham.

1

Baggrundsviden

Dekorationer i lokalet

”...allerede som barn gik han med en linned efod som tegn på, at han var indviet
til at arbejde i helligdommen. Selv om Samuel var ganske lille, da han begyndte at
gøre tjeneste for Gud i tabernaklet, havde
han allerede på det tidspunkt pligter, som
svarede til hans evner. ... han løste dem så
godt han kunne, og med et villigt hjerte.
Han tog sin religion med sig i alt, hvad
han beskæftigede sig med. Han betragtede sig som Guds tjener og anså sit arbejde
for at være Guds arbejde.“ (Patriarker og
Profeter, s. 296)

Lav en indendørs tabernakel-scene, med
forhæng og små, hvide elektriske julelys
bagved til at illudere stjerner, et bord, en
måtte eller et badehåndklæde som seng,
en lampe eller et stearinlys, nogle kurve
og rengøringsartikler. Få lavet en stor kirke
ud af en stor papkasse, eller en kirkedørskulisse i børnestørrelse.
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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.
B.
C.
D.
E.

MATERIALER

Efterligningsleg
Legetøjshjørne
Bogkurv
Hjemme-center
Hjælpe-center

Kasser, legetøj
Pegebøger om at lytte eller hjælpe
Håndklæder eller små duge
Viskestykker, plasttallerkner, tøj,
legetøj

F. Lytteleg
G. Gemmeleg
H. Gyngestole

3

4

Velkomst
aktiviteter

Oplev
Bibelhistorien

Op til 10

Op til 30

Klokke
Gyngestole i voksenstørrelse

Velkomst
Bøn
Besøgende
Kollekt
Fødselsdag

Legetøjs-musikinstrumenter

A. Huskevers
B. Samuel boede i tabernaklet

Bibelbøger
Kirkedørs-kulisse, kostumer fra
Bibelens tid
Måtter eller badehåndklæder

C. Samuel hjalp med
seng
D. Samuel hjalp med
rent i tabernaklet
E. Samuel hjalp med
F. Samuel hjalp med

Kurv
Kunstig fødselsdagskage, lys,
tændstikker, trække-legetøj (valgfrit), lille gave (valgfrit)

at rede sin
at gøre
brændet
brødet

G. Sengetid for Samuel
H. Samuel hører nogen kalde
I. Jeg kan lytte efter
J. Jeg kan hjælpe i bibelklubben
K. Jeg kan hjælpe derhjemme
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Støveklude eller vaskeklude, små
koste
Trækviste, kurv
Brød, (plast/kunstigt), små tallerkner (plast/engangs), bord
Stjerne på en pind (valgfrit), lommelygte og dørslag (valgfrit)
Tøj fra Bibelens tid, måtter eller
badehåndklæder
Legetøj, kurv, rangler eller tøjdyr
Børne-koste, tøj, tøjkurv, vaskeklude, vand
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PROGRAMPUNKTER

MINUTTER

AKTIVITETER

MATERIALER

L. Jeg er Jesu hjælper

5

Det kreative
hjørne
(valgfrit)

Op til 10

Uge 1

Samuels nye dragt

Fotokopi af Samuel mønster (se
bag i hæftet), rulle med genbrugspapir, børnesakse, stof- eller papirstykker, lim, tusch

Uge 2

Velkomstkort

Farvet papir, lim, børnesaks, bånd,
stickers

Uge 3

Samuel der løber

Fotokopier af mønster (se bag i
hæftet), farvestifter, sikkerhedsnåle, to 10x15 cm papir- eller
tøjstykker eller små brune konvolutter, lim

Uge 4

Guds lille hjælper

Engangskrus, plantepinde, mønstre af drenge- og pigesilhuetter
(se bag i hæftet), lim, farvestifter

Uge 5

Lysestage

Små beholdere eller dåser, fyrfadslys, farvet crepepapir eller glitter,
lim, tuscher

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
ankomst-aktiviteterne) 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
Bryan var to år og var meget interesseret i
vores lille akvarium. Han elskede at kigge
på fiskene, og han ELSKEDE at hjælpe med
at give dem foder. En morgen begyndte
han at klage over, at han havde ondt i
maven. ”Min mave gør ondt, mor,” sagde
han igen og igen. Vi tog ham til lægen.
Efter to dages behandling med medicin
var det ikke blevet bedre. Til sidst blev han
undersøgt af SEKS læger, og de besluttede
at han måtte have en virus. Da vi tænkte
det igennem, fandt vi ud af, at Bryan
havde smagt på fiskenes vand. Han blev
snart sig selv igen; men hvor følte vi dog
med ham indtil da!
Fortæl om engang, hvor dit barns
”hjælpsomhed” var mest til besvær. Hvad
gør du normalt, når han eller hun prøver
at hjælpe? Opmuntrer du, eller prøver
du at få barnet til at lade være med at
hjælpe?

Uge 2
”Jeg vil hjælpe dig med at bage brød,”
hvinede Carson. Åh nej! tænkte jeg. Jeg vil
bare have det her overstået. Men egentlig
vidste jeg godt, at jeg burde lade ham
være med til at bage. Og det gjorde jeg
så. Efter at jeg var færdig med at tørre
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mel af gulvet, stolen som han stod på og
køkkenbordet, var jeg faktisk glad for, at
jeg havde ladet ham hjælpe mig. ”Mens
de stadig er små, skal moderen give dem
nogle enkle opgaver, de skal lave hver
dag. Det vil tage hende længere tid at vise
dem, hvordan det skal gøres, end det ville
tage at gøre det selv, men hun må huske
på, at hun på denne måde lægger grundstenene for, at deres karakter også udviser
hjælpsomhed... Giv dine små noget at lave
og lad dem have glæden ved at føle, at de
hjælper dig.” (Child Guidance, s. 119)
Hvilke enkle opgaver kan du give dit
barn, mens det stadig er lille?

Uge 3
Jeg takkede min svigerdatter for det dejlige
måltid og tilbød at tage opvasken. Hun lo.
”Det får du ikke lov til af ham,” smilede
hun og nikkede hen mod min nu voksne
søn. Han tog tallerknerne hen til vasken og
vaskede, tørrede og satte det altsammen
på plads. Kunne dette være det samme
barn, som jeg havde irettesat igen og
igen? ”Tag nu og ryd dit legetøj op. Tag
dine sko med ind på værelset. Sæt bøgerne tilbage på hylden.” Nu var han en
hjælpsom voksen, en der kunne lave mad,
rydde op efter sig og vaske tøj. Jeg smilede
og sendte en tak til Gud, fordi Han havde
hjulpet mig gennem de dage, som jeg troede aldrig skulle få ende. Når du føler dig
overvældet, kan du opmuntres ved tanken
om, at der faktisk ER ”lys for enden af tunnelen”. Vor Gud vil være med dig gennem
det altsammen.
Hvilke ting står du overfor, som ingen
ende synes at tage? Hvordan prøver du at
overleve disse udfordringer?
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Uge 4
Tænk et øjeblik over dette: ”Moderskab
forsvarer sin vugge med hænder, der er
jerngjorte af kærlighed, for at redde et liv
der har større værd end hendes eget.”
(Calvin Miller, The Divine Symphony
(Bethany House Publishing, 2000). Tænk
på Hannas styrke og offer. Hun gav sin lille
dreng til at tjene i Guds hus. Det må have
krævet enormt mod at sende det barn
bort, som hun så desperat havde ønsket.
Hvilke kvaliteter har Gud givet dig, der
kan hjælpe dig til at forberede dine børn
til tjeneste?

Uge 5

det ikke bedre, at fru G. kom et smut forbi
og blev her i to timer.”
”Det er jeg ked af, elskede,” svarede
min mand, ”Lad os have en stille og rolig
aften sammen.”
Næste dag kom fru G. forbi igen. Ja,
du har nok gættet det: vores lille pige tog
imod hende ved døren og sagde: ”Min
mor har ikke lyst til, at du kommer her.”
Hvor var det en pinlig lektie for mig. Og
hvor var det svært at bortforklare for fru G.
Fortæl om en gang, hvor dit barn hørte
og gentog noget ubehageligt, som du
havde sagt. Hvordan reddede du den
situation? Hvilke ting gjorde du anderledes
for at undgå, at noget lignende kunne ske
igen?

Vores to-årige datter var en efterligner. Vi
vidste det godt, men sommetider glemte
vi det. En aften, mens vi spiste, snakkede vi
om, hvad vi havde lavet igennem dagen.
”Jeg havde en rigtigt slem dag,” beklagede jeg mig til min mand. ”Og det gjorde
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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.

D. Hjemmecenter
Læg nogle håndklæder eller tæpper på
gulvet. Lad som om det er sengelejer, og
hjælp børnene med at rulle dem sammen
og rulle dem ud igen.

A. Efterligningsleg
Den voksne spørger: ”Kan du gøre dette?”
(åbn armene, hop, bevæg hovedet, lav
forskellige lyde osv.) Børnene efterligner,
hvad den voksne gør.

F. Lytteleg
Leg en lytte-leg a la ”Simon siger”. Børnene skal lytte efter og så gøre, som der
bliver sagt (sid ned, stå op, luk øjnene
osv).

B. Legetøjshjørne
Lav et tog ud af nogle kasser. Børnene leger med legetøjet og lægger dem bagefter
tilbage i samle-op-toget.

G. Gemmeleg
Lad et barn og en voksen gemme sig i et
hjørne og giv dem en klokke at ringe med.
De andre børn lytter efter klokken og leder
efter dem. Gentag det med andre børn,
der gemmer sig og ringer med klokken.

C. Bogkurv
Hav en kurv fyldt med pegebøger, der
handler om at lytte og/eller om at hjælpe.
Forældre eller andre voksne hjælper med
at fortælle historierne og kigge på billederne sammen med børnene.
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E. Hjælpecenter
Lad børnene hjælpe med at tørre plastiktallerkner af, folde tøj sammen, og sætte
legetøj på plads.

H. Gyngestole
Hvis nogle af børnene er for generte eller
søvnige til at være med i aktiviteterne, kan
forældrene sidde og gynge dem.

LEKTIE 1

Noter
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3
A. Medbring:
• Klokker

B. Medbring:
• en eller flere
legetøjstelefoner

VELKOMST AKTIVITETER

A. Velkomst

B. Bedetid

Sig: God morgen alle sammen! Jeg er
så glad for, at I er kommet i dag. Det
er dejligt at komme i kirke og møde
så mange gode venner. Lad os give
hinanden hånden og sige godmorgen. Gå rundt og giv hvert barn hånden,
mens du synger ”Velkommen til lille, velkommen til stor” (Syng og mal, nr 56)

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):

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.

Sig: Det er dejligt at være i Bibelklub/sabbatskole. Lad os ringe med
klokkerne og vise, at vi er glade for
at være sammen her idag. Del klokkerne ud. Syng: ”Hør nu klokken ringer.”
(Hæfte med sangark, DDU)
Hør nu klokken ringer,
dinge-linge-linge-ling.
Hør nu klokken ringer,
dinge-linge-linge-ling.
Hør nu klokken kalder dig,
dinge-linge-linge-ling.
Kom til sabbatskole* denne morgenstund.
*kan erstattes med ”Bibelklubben”
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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 dreng,
der hed Samuel, og om, hvordan han
kunne hjælpe Gud. Lad os bede Gud
om, at vi også må være gode hjælpere. Bed de voksne om at hjælpe børnene
med at knæle ned. Bed en enkel bøn, og
lad evt. børnene gentage det du siger.

C. Gæster
Hils på hver enkelt gæst, og syng evt.
velkomstsangen igen.
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D. Kollekt

E. Fødselsdag

Sig: Vi giver vores penge i kollekt,
fordi vi elsker Gud og Jesus. Vores
penge hjælper andre børn til at lære
om Guds kærlighed. Gud elsker alle
børn. Også børn der bor i andre
lande. Giv børnene et billede hver, af et
barn fra et andet land. Lad dem komme
op og sætte dem op på tavlen foran, men
I synger om hvert enkelt barn. Syng: ”Lille
dreng fra Mexico” (Hæfte med sangark,
DDU):

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 ”Vi gratulerer” (Syng og Mal, nr.
57)

Lille dreng fra Mexico, Jesus dig elsker,
Jesus dig elsker.
Lille dreng fra Mexico, elsker du også
Jesus?
(Evt. Lille pige fra Kina, lille indianerdreng etc.)

Vi gratulerer, vi gratulerer med dagen,
som Herren dig gav.
Vi gratulerer, vi gratulerer og ønsker dig
Guds velbehag.
Bed fødselsdagsbarnet om at blæse lysene
ud. Hvis det er muligt, giv barnet en lille
gave fra Bibelklubben/sabbatskolen.

D. Medbring:
• en kollektbøsse, kurv
el.lign.
• billeder af
børn fra andre
lande

E. Medbring:
• Kunstig fødselsdagskage
• Lys
• Tændstikker,
• Trækdyr (valgfrit)
• Lille gave
(valgfrit)

Børn og forældre kommer frem og lægger
gaver ned i kurven under sidste vers.
Sig: Tak skal I have, fordi I gav jeres
penge. Luk nu øjnene, mens vi beder
Jesus om at velsigne pengene. Bed en
enkel bøn, noget i denne retning:
Kære Jesus, tak fordi du elsker alle
børn. Vi vil gerne have, at de skal
vide, at du elsker dem. Amen.
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4

OPLEV BIBELHISTORIEN

A. Huskevers

A. Medbring:
• ”bibelbøger”
af filt eller pap til
hvert barn

B. Medbring:
• kirkedørskulisse
• kostumer fra
Bibelens tid
til hvert barn
(stribede
mandeskjorter
med skærf
bundet om livet, og hovedbeklædning
om ønsket)

C. Medbring:
• måtte eller badehåndklæde
til hvert barn

Giv hvert barn en lille Bibelbog, lavet af filt
eller pap, med mindst et billede af Jesus;
flere billeder af forskellige situationer, om
muligt.
Sig: Nu er det tid at læse i vores
Bibler. Lad os kigge i vores Bibelbøger (luk din Bibel op) I vores Bibel
kan vi læse, at Gud elsker os. Kan du
finde billedet af Jesus i din Bibel? Når
børnene har kigget i deres Bibelbog, kan I
synge og gøre bevægelserne til: ”Om jeg
er lille eller stor” (Syng og Mal, nr. 46)
Om jeg er lille eller stor,
så er det bedst for mig på jord,
at høre Jesus til, og gå den vej, han vil.
Det er det, der gør mig lykkelig.
Sig: Ja, Bibelen fortæller os, at Jesus
elsker os SÅ meget, og derfor er det
så godt at være der hvor han er.
Bibelen fortæller os også om en
lille dreng, der var Guds hjælper.
Han hed Samuel. Han hjalp både i
kirken og derhjemme. En ting, som
Samuel nok gjorde, var at hjælpe
med at slukke lyset om aftenen.
Lad os sige huskeverset sammen: ”Den
unge Samuel gjorde nu tjeneste for Herren.”
Børnene lader som om deres pegefinger
er et tændt stearinlys og ”puster det ud”,
efter at de har gentaget huskeverset.

B. Samuel boede i
tabernaklet
Stå foran kirkedøren og sig: Lille Samuel
boede i templet sammen med præsten, der hed Eli. Lille Samuel var
hjælper for Eli. Lille Samuel var også
Guds hjælper. Hvert år lavede Samuels mor en pæn kjortel, han kunne
have på, mens han hjalp i tabernaklet. Lad os tage en kjortel på, ligesom Samuel gjorde, så vi kan være
parat til at hjælpe, ligesom Samuel
hjalp præsten Eli. Lad os synge om at
være Jesu hjælpere, mens vi klæder
os som Samuel. Mens de voksne hjælpere ”putter børnene i tøjet”, kan I synge
”Flittige små hænder” (mel. som ”Jeg vil
elske Jesus” (Børnesange, nr. 51))
Flittige små hænder
bærer ud i flok
Jesus, hjælp os hjælpe
ved at rydde op

C. Samuel hjalp med at rede
sin seng
Sig: Lille Samuel hjalp ved at rede
sin seng i tabernaklet. Kan du rulle
din seng sammen, ligesom Samuel
gjorde? Lad os synge, mens vi ruller
vore senge sammen. Vis dem, hvordan
måtterne/badehåndklæderne rulles sammen og syng ”Flittige små hænder
Flittige små hænder
bærer ud i flok
Jesus, hjælp os hjælpe
ved at rydde op
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D. Samuel hjalp med at gøre
rent i tabernaklet

G. Sengetid for Samuel

Sig: Lille Samuel hjalp også ved at
feje gulvet. Hvem vil være med til
at feje gulvet, ligesom lille Samuel
gjorde? Lad børnene skiftes til at feje gulvet med små koste, mens I alle synger ”Så
gør vi sådan, når vi fejer vort gulv”

Sig: Samuel arbejdede hver eneste
dag med at hjælpe præsten Eli og
Gud. Hver aften, før han slukkede lyset og lagde sig til at sove, bad han.
Han var så glad for, at han havde
været til hjælp for Gud dagen igennem.
Stjernerne blinkede, mens Samuel
faldt i søvn. Tænd for ”stjernerne” i vinduet, mens du skruer ned for det normale
lys. Alternativer: Giv børnene en stjerne
på en pind til at holde, eller sluk for lyset
og tænd for en lommelygte, som ligger
under et omvendt dørslag, så der kommer
”stjerner” på loftet.
Jeg tror stjernelyset omkring Samuel måske fik ham til at tænke på,
at Guds kærlighed altid var omkring
ham. Guds kærlighed er også altid
omkring os. Syng ”Guds kærlighed er
rundt om mig”(Syng og mal, nr 15)

E. Samuel hjalp med at samle
brænde

Guds kærlighed er rundt om mig,
(begge hænder foran kroppen, og bevæges
derefter rundt om kroppen)

Sig: Lille Samuel var en hjælper. Han
hjalp med at gøre rent i tabernaklet. Han hjalp med at tørre støv af
møblerne. Lad os støve vore stole af,
ligesom lille Samuel gjorde, mens vi
synger. Giv hvert barn en støveklud/vaskeklud til at tørre deres stol med. Syng på
mel. ”Så går vi rundt om en enebærbusk”:
Så gør vi sådan, når vi støver af,
støver af, støver af.
Så gør vi sådan, når vi støver af,
tidligt mandag morgen.

Sig: Lille Samuel samlede brænde til
det bål, hvor de lavede mad og holdt
tabernaklet rent. Lad os fylde vores
brændekurv med grene. Lad børnene
hente de små grene og lægge dem i en
kurv, mens I synger ”Så gør vi sådan, når
vi samler brænde.”

den er dyb og høj og bred.
(peg ned, peg op, ud til siden med armene)

• støveklude eller vaskeklude
• nogle koste i
børnestørrelse

E. Medbring:
• små grene
• kurv

F. Medbring:
• brød af plastik
eller på anden
måde kunstigt
(rigtigt brød
er et alternativ)
• små engangstallerkner
• bord

Og hvor jeg vender og drejer mig,
(snurre rundt en gang)

G. Medbring:

står jeg midt i Guds kærlighed.
(peg midt på den anden hånd)

• stjerne på en
pind (valgfrit)
• lommelygte
og dørslag

F. Samuel hjalp med brødet
Sig: Lille Samuel kunne også godt
lide at hjælpe med brødet. Lille
Samuel hjalp ved at lægge brødet
på bordet i tabernaklet. Han var
hjælpsom. Giv hvert barn et stykke brød
(kunstigt) til at lægge på en tallerken. Bed
dem om at sætte tallerknerne på et bord.

D. Medbring:

Den er over,

(armene strækkes helt op)

under,

(ned og rør gulvet)

foran, bag,

(armene strækkes helt frem
og tilbage)

og den varer hver eneste dag.
(klap i takt)
Hej!

(armene helt i vejret)
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H. Samuel hører nogen kalde

H. Medbring:
• tøj fra Bibelens tid
• måtte eller badehåndklæde
til hvert barn
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Sig: ”Den unge Samuel gjorde nu
tjeneste for Herren.” Han hjalp hele
dagen. Nu skal Samuel i seng. Eli går
også i seng. Lad en voksen være Eli og
lægge sig på en måtte og lade, som om
han sover. ”Sh“ Lad os være stille nu.
Eli sover. Nu skal Samuel sove. Vil
du sove sammen med Samuel? Lad
børnene rulle måtterne ud og lægge sig
på dem.
Mens Samuel sov, hørte han nogen
kalde på sig: ”Samuel! Samuel!” Samuel stod op og skyndte sig over til
Elis seng. Lad os følges med Samuel.
”Samuelerne” står op og går over til Elis
seng. Samuel sagde: ”Her er jeg, kan
jeg hjælpe dig?” Lad børnene gentage
spørgsmålet.
Eli (den voksne, der er Eli): Jeg kaldte
ikke på dig. Læg dig til at sove igen.
Lad børnene lægge sig igen.
Nu sover Samuel igen. Men han
hører nogen kalde på sig: ”Samuel!
Samuel!” Børnene rejser sig og går hen til
Eli igen. Kaldte du på mig? Lad børnene
gentage spørgsmålet.
Eli siger: Nej, jeg kaldte dig ikke.
Læg dig til at sove. Børnene lægger sig
igen. Og så, hvad tror du han hører?
Kald stilfærdigt: ”Samuel! Samuel!”
Hvad gjorde Samuel? Ja, han stod op
igen! Lad os gå hen og se, hvad Eli
vil. Børnene går hen til Eli.

Eli siger: Jeg kaldte dig ikke. Gud
kalder på dig. Gå tilbage i seng igen,
og når du hører nogen kalde på dig
igen, skal du sige: ”Tal, Herre, for jeg
hører efter.”
Samuel gjorde, som Eli sagde. Og
da Gud talte til lille Samuel, hørte
Samuel grundigt efter, fordi han var
Guds lille hjælper. Gud gav Samuel
en meget vigtig besked at give til
præsten Eli. Det var det første af
mange budskaber, som Gud gav til
Samuel. Og Samuel blev Guds særlige
hjælper for resten af livet.

I. Jeg kan lytte efter
Sig: En rigtigt god måde at hjælpe
Gud på derhjemme er ved at høre efter og adlyde. Lyt godt efter, når din
mor eller far kalder på dig. Skynd
dig hen til dem. Lad os øve os. Kom
og stå her ved mig. Når vi synger om
at der bliver kaldt på os, skynder
du dig tilbage til din mor og far. Lad
forældrene synge ”Når mor kalder” (sidste
vers)(Vi synger med de minste, DDU
(norsk))
Når mor kalder kom, kom, kom,
Hvem vil komme, hvem vil komme?
Når mor kalder kom, kom, kom,
alle børnene vil komme.
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J. Jeg kan hjælpe i
Bibelklubben
Sig: Du kan også være Guds hjælper,
ligesom lille Samuel var. Du er Guds
lille hjælper, når du hjælper med her
i Bibelklubben. Nu kan du vise mig,
hvor god du er til at hjælpe. Tag
dit kostume af og læg det i kassen.
Hjælperne hjælper børnene med at tage
kostumerne af, og børnene lægger dem i
en kasse, kurv eller hvor nu de bliver opbevaret. Mens I gør det, kan I synge ”Rydde
op”-sangen (Melodien fra ”Jesus elsker alle
små” (Børnesange, nr 34)).
Nu skal alting ryddes op
Ryddes før vi siger stop.
Alle hjælper til med det,
så det bliver smukt at se.
Se, alle hjælper,
Se, hvor det hjælper.
Se, alle hjælper,
For alt skal ryddes op.

K. Jeg kan hjælpe derhjemme
Sig: ”Den unge Samuel gjorde nu tjeneste for Herren.” Du kan også være
Guds lille hjælper. Når du hjælper
din familie, er du Guds lille hjælper.
Hvordan kan du hjælpe din familie? En måde at hjælpe på er ved at
hjælpe med at gøre huset rent. Lad
os lege, at vi hjælper med at feje og
vaske, og at vi lægger tøjet i vasketøjskurven, og så synger vi sammen.
Syng ”Flittige små hænder”
Flittige små hænder
hjælper til i flok
Jesus, hjælp os hjælpe
ved at rydde op

J. Medbring:
• legetøj
• kurv
• rangler eller
tøjdyr

K. Medbring:
• koste i børnestørrelse
• tøj
• tøjkurv
• vaskeklude
• vand

Sig: Når I rydder ting på plads i Bibelklubben, er I også Guds små hjælpere. Lad os lægge legetøjet væk, mens
vi synger: ”Rydde op”-sangen igen.
Sig: Tak fordi I har været sådan nogle
gode hjælpere.
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L. Jeg er Jesu hjælper
Sig: ”Den unge Samuel gjorde nu tjeneste for Herren.” Han var Guds lille
medhjælper. Han hjalp i kirken, og
han hjalp derhjemme. Du er Guds lille hjælper. Du kan hjælpe i kirken og
derhjemme. Vi kan også hjælpe ved
at gøre andre glade. Skal vi synge
en glad sang? Brug gerne instrumenter,
mens i synger ”Halle, halle, halleluja”
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.
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Syng evt. også ”Lykkelig i dag,” eller en
anden glad sang, 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)

LEKTIE 1

Noter
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5

DET KREATIVE HJØRNE (valgfrit)

Uge 1
Samuels nye dragt
Du skal bruge:
• fotokopi af Samuel mønster (se bag i
hæftet)
• rulle med genbrugspapir
• børnesakse
• tøj- eller papirstykker
• lim
• tusch
Sig: Lille Samuels mor syede nyt tøj til ham
hvert eneste år, mens han gjorde tjeneste
i tabernaklet. Lad os hjælpe lille Samuels
mor med at lave en ny dragt til ham.
Lad forældrene klippe billedet af Samuel
ud (se bag i hæftet) og hjælpe deres barn
med at tegne Samuels ansigt og hår. Forældrene kan putte lim ud over kroppen og
hjælpe deres barn med at klistre stof- eller
papirstykker fast derpå.
Alternativ: lav en dragt ud af en stor
(papirs-) sæk. Klip huller til hovedet og
armene og farv eller dekorér dragten med
stof eller farvede stykker papir. (hentet fra
Anita Reith Ltohs, Little Hands Can Too
(Saint Louis, MO: CPH, 1994))

Uge 3
Samuel der løber
Du skal bruge:
• fotokopi til hvert barn af ”Samuel”
mønsteret (se bag i hæftet)
• farvestifter
• børnesakse
• to 10x15 cm stykker papir eller stof,
ELLER små brune konvolutter for hvert
barn
• lim
Forældrene kan klippe mønstret ud og
klippe huller i, så børnene kan putte to
fingre igennem for at få Samuel til at
”løbe hen for at hjælpe”. Barnet kan farve
Samuel. Hjælp med at lime de to stykker
papir eller stof sammen, så de bliver til en
seng, eller brug konvolutterne som seng.
Barnet kan farve sengen. Forældre og børn
kan lege med det. Når forældrene kalder,
tager børnene deres Samuel ud og løber
hen til deres forældre.

Uge 2

Uge 4

Velkomstkort

Guds lille hjælper (trold-af-æsken)

Du skal bruge:
• farvet papir
• lim
• børnesaks
• bånd
• stickers

Du skal bruge:
• engangskrus
• plantepinde
• mønstre af drenge- og pigesilhuetter
(se bag i hæftet)
• lim
• farvestifter

Lav og udsmyk kort til at dele ud til en
barnet kender. Forældrene folder et stykke
papir midtpå og skriver et bibelvers derpå.
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De kan hjælpe deres barn med at lime
bånd og/eller stickers på som dekoration.

Forældre kan lave en revne i bunden af
kruset og klippe barnets silhuet ud fra
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mønstret (se bag i hæftet) og tegne ansigt
på. Børnene kan farve det. Lim dette på
enden af plantepinden. Skub pinden gennem krusets bund, så dukken kan være
nede i kruset, eller skubbes op.
Alternativ: lim en sticker af Jesus fast på
siden af kruset.

Uge 5 (eller valgfri aktivitet)
Lysestage
Du skal bruge:
• små beholdere eller dåser
• fyrfadslys
• farvet crepepapir eller glitter
• lim
• tuscher
Tegn et mønster eller billede udenpå
dåsen eller beholderen med lim og glitter,
eller dekorér den med crepepapir. Sæt
fyrfadslyset indeni.
Brug lysestagen derhjemme, mens du
fortæller historien om Samuel, der var en
lille hjælper.
Alternativer: Lav lysestager af ting fra naturen, limet sammen som en cirkel (grankogler, bambusgrene etc), eller et stykke
ler der kan holde et lys, osv. (hentet fra
Deborah Stroh, Christ’s Kids Create! (St.
Louis, MO: Concordia Publishing House,
1992))

Bibel aktiviteter (valgfrit)
Hvis der er tid til overs, kan ankomst aktiviteterne evt. tages i brug igen. Der kan
også sættes lidt spiseligt frem.

Afslutning
Sig: ”Den unge Samuel gjorde nu
tjeneste for Herren…“ Jeg er rigtigt
glad for, at Samuel var en lille medhjælper for Gud. Jeg er også rigtigt
glad for, at du er Guds lille hjælper
derhjemme og her i Bibelklubben.
Lad os sige vores huskevers sammen:
”Den unge Samuel gjorde nu tjeneste for Herren…” Lad børnene lege, at
deres pegefinger er et tændt stearinlys, og
lad dem ”puste det ud”, efter at de har
sagt huskeverset.
Hold en kort bøn, for eksempel: Kære
Gud, vi elsker dig rigtigt meget. Lad
os altid være dine hjælpere. Amen.
Slut af med en farvelsang, f.eks ”Gud
holder af dig” ”(Syng og mal, nr 11)
Gud holder af dig, Gud holder af mig
(peg)
Gud holder af os, kære ven.
(Tag hinanden i hænderne)
Han vil bevare dig, han vil bevare mig,
Til vi ses igen.

Guf-center (valgfrit)

Gud holder af dig.

Hver uge kan der stilles lidt guf frem,
såsom kiks, stykker af frugt eller juice.
Børnene kan måske have lyst til tør ”babymad”, såsom kiks, muesli uden mælk eller
lignende.
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B Ø R N E N E S

Henvisninger
1 Sam 3,1-10;
Patriarker og
Profeter s. 296297

Huskevers
”Den unge
Samuel gjorde
nu tjeneste for
Herren...“ (1 Sam
3,1)

Budskabet

Vi er Guds små
hjælpere.
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E G E N

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

Gud taler til Samuel
Kasper er en hjælper. Han hjælper med at dække bord. Samuel var også en
hjælper – ligesom Kasper.

Lille Samuel bor i Guds telt. Kirken
dengang var i et telt! Lille Samuel har
arbejde at gøre, for han er præsten Eli’s
hjælper. (Lav et telt ved at drapere stof
over et bord. Syng evt. mens I laver teltet
sammen (på mel. ”Så går vi rundt om
en enebærbusk”):”Så gør vi sådan, når vi
laver et telt).
Se lille Samuel (peg på Samuel). Se hans
kost (peg på hans
kost). Lille Samuel
hjælper. Han fejer
ved Guds telt.
Lille Samuel
er præsten Eli’s
hjælper (peg på
Eli). Lille Samuel er
også Guds hjælper. (Syng evt. ”Så
gør vi sådan, når
vi fejer Guds telt”,
mens I leger at I
fejer.)
Se den smukke
lysestage. Lille Samuel har et arbejde at
gøre. Han pudser lysestagen.
Lille Samuel er præsten Eli’s hjælper
(peg på Eli). Lille Samuel er også Guds
hjælper.
(Tænd et lys på bordet. Lad dit barn
hjælpe med at puste det ud igen. Syng
evt. ” Så gør vi sådan, når vi pudser lysestagen”, mens I leger at I pudser).
Nu er det nat i Guds telt (lav to sovepladser på gulvet med tæpper). Præsten
Eli sover i sin seng (læg dig ned, som om
du er Eli).
Samuel putter også i sin seng (dit barn
lægger sig ned). Samuel sover ikke. Han

ligger og kigger på gardinerne (syng ”Så
gør vi sådan, når vi putter i sengen”).
Sh! Eli sover (snork lidt).
”Sam-u-el!” (kald med en dramatisk
stemme, og hvisk derefter) Sh! Hvem er
det, der kalder? (pause) ”Samuel!” (Højt
igen) Det må være Eli.
Lille Samuel løber hen til Eli. ”Her er
jeg!” siger han. ”Du kaldte på mig.”
”Nej,” svarer Eli
(ryst på hovedet). ”Jeg kaldte
ikke. Løb tilbage i
seng.”
(Gentag denne
side to gange.
Lad Eli lyde mere
indfølende for
hver gang.)
”Gå tilbage
i din seng, lille
Samuel,” siger
præsten Eli. ”Jeg
tror Gud kalder
på dig. Næste gang skal du sige: ’Tal
Herre, din tjener hører.’”
Samuel går tilbage i sin seng (lad dit
barn lade som om det sover).
”Sam-u-el!” kalder Gud igen.
Samuel sætter sig op og siger (vent på,
at dit barn sætter sig op): ”Tal Herre, din
tjener hører.”
Og Gud hviskede hemmeligheder til sin
lille hjælper (giv dit barn et klem, mens du
hvisker i ham/hende i øret: ”Samuel var
Guds og Eli’s lille hjælper, du er Guds og
min lille hjælper!”).
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kende forskellige lyde
rundt omkring i huset.
(køleskab, rindende vand,
dørklokke, telefon osv)

1. En af de ting, Samuel
nok lavede, var at hjælpe
med at puste lysene ud
hver aften. Lad dit barn
lege, at dets pegefinger
er et tændt lys, og lad det
”puste lyset ud”, når de
har sagt udenadsverset.

10. Hjælp dit barn med
at lytte efter og genkende
forskellige udendørs lyde
(dyr, fugle, vind, trafik
osv).

2. Syng en sang om dyrebørn, der løber hen
til deres mødre, når der
bliver kaldt på dem, f.eks.
”Når mor kalder kom,
kom, kom.”
3. Fortæl bibelfortællingen med dine tommelfingre som Samuel og
Eli. Tegn ansigter på dine
tommelfingre. Lad dem
sove indeni dine lukkede
hænder.
4. Hjælp dit barn med at
rydde legetøjet væk på en
sjov måde.

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. Leg skyggeleg. Børnene gør det samme
som dig (støv af, ryd legetøj væk osv).

11. Lav en lille bog sammen, hvor I på siderne
limer billeder af ting, barnet kan hjælpe med derhjemme.
12. Leg en leg ligesom
”Simon siger”, hvor dit
barn kan øve sig i at høre
efter og følge anvisninger.

13. Lav en pin med et
glad ansigt på. Skriv: ”Jeg
er Guds lille hjælper” på
den. Lad dit barn have
den på, når det hjælper derhjemme.
14. Lad dit barn hjælpe dig med at gøre
rent.

6. Lav en seng for Samuel af en bademåtte
eller et håndklæde. Hjælp dit barn rulle ”sengen” sammen og ud igen ligesom Samuel.
7. Lad dit barn hjælpe dig med at lave en
særlig godbid til jeres måltid.
8. Lav og udsmyk en kasse, hvori dit barn
kan putte sit tøj eller legetøj.
9. Hjælp dit barn med at lytte til og gen-
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