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Forfatterne
Audrey Boyle Andersson har læst teologi på Newbold College. Audrey er freelance redaktør og skribent og bor i Yxe, Sverige. • Jackie Bishop er leder for
børnearbejdet i Rocky Mountain Conference i Denver, Colorado. • DeeAnn
Bragaw, er lærer og underviser sine børn hjemme. Hun bor i nærheden af Cohutta
Springs Adventist Center i Crandall, Georgia. • Linda Porter Carlyle er freelance skribent, og skriver bl.a. til Our Little Friend og Primary Treasure. Linda er
underviser sine børn hjemme og bor i Medford, Oregon. • May-Ellen Colon er
vice-direktør i afdelingen for ”Sabbath School and Personal Ministries“ ved General
Konferencen. • Eileen Dahl Vermeer bor i Orangeville, Ontario i Canada. Hun
har magistergraden i youth ministry (børne- og ungdomsarbejde) og er en meget
efterspurgt taler, når det handler om børns sikkerhed og børnemishandling. •
René Alexenko Evans, er freelance skribent og redaktør og specialiserer sig i at
skrive til børn. René bor i nærheden af Nashville, Tennessee, og hun skriver regelmæssigt til ”Tuesday’s Child“ – en spalte i Adventist Review. • Martha Feldbush
underviser i børns vækst og udvikling ved Columbia Union College. Martha bor
i Silver Spring, Maryland. • Adriana Itin Femopase er lærer og bor i Buenos
Aires, Argentina. Hun afholder GraceLink workshops i hele Den Sydamerikanske
Division. • Dorothy Fernandez bor og arbejder ved Saleve Adventist Universitet i
Collonges-sous-Saleve, Frankrig. Hun hjælper de studerende og er aktiv i børnesabbatskolen. • Edwina Neely bor i Silver Spring, Maryland. Hun er formningslærer
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og underviser ved John Nevins Andrews Elementary School. • Rebecca O’Ffill afprøver kreative og usædvanlige ideer til børnesabbatskolen på sine egne to sønner,
som hun underviser hjemme. Hun er desuden aktivt involveret i børnearbejdet i
sin menighed. • Rob Robinson, er specialist i børns udvikling for Southeastern
California Conference. • Janet Rieger er leder af børnearbejdet i South Pacific
Division. Janet er specialist i tidlig læring og bruger meget af sin tid på at undervise andre i at arbejde med børn.

En særlig tak til…
En særlig tak til Bailey Gillespie og Stuart Tyner fra John Hancock Center for
Youth Ministry ved La Sierra University, for deres forarbejde med at planlægge indholdet af GraceLink materialet.

Indhold
TJENESTE: Gud kalder os til at tjene andre.
1. Lille Jesus, den glade hjælper (januar) . . . . . . . . . . . . . . . . 7

NÅDE: Jesus elsker mig betingelsesløst.
2. Zakkæus klatrer op i et træ (februar) . . . . . . . . . . . . . . . . 25

TILBEDELSE: Tilbedelse gør os glade hver dag.
3. Indtoget i Jerusalem (marts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
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Børns grundlæggende behov
Alle børn har visse grundlæggende behov såvel som alders- og udviklingsspecifikke behov.
Børns grundlæggende behov er . . .
Fysisk
• Mad
• Varme
• Husly
Psykisk
• Magt – til at tage beslutninger og lægge planer
Følelsesmæssigt
• En følelse af at høre til et sted
• Anerkendelse og påskønnelse
• Udtryk for betingelsesløs kærlighed og accept
• Frihed indenfor fastsatte rammer
• Humor – mulighed for at grine
Åndeligt
• En alvidende, kærlig, omsorgsfuld Gud
• Tilgivelse, og muligheden for at starte på en frisk
• Bekræftelse og accept hos Gud
• Bønne-erfaring, svar på bøn
• Muligheden for at vokse i nåden og i kendskabet til Gud

Udviklingsmæssige behov
Udover de grundlæggende behov nævnt ovenfor, har de 2-årige behov for at opleve:
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• Magt – at have muligheden for at håndtere ting, begivenheder, mennesker
• Frihed – til at tage beslutninger, at deltage aktivt i læresituationer, at bevæge sig
rundt af egen vilje
• Uafhængighed – at gøre ting uden hjælp
• Tryghed – at føle sig tryg

Puslinge
Indenfor Syvende Dags Adventistkirken, satser GraceLink materialet for denne aldersgruppe på at ramme børn i alderen nyfødt til og med tre år.
Generelt kan man sige, at børnene skal sidde så fødderne kan nå jorden. Til børn under
18 måneder kan gåstole (uden hjul) bruges.
For bedre at kunne forstå børnene kan det hjælpe at notere sig, hvordan de vokser og
udvikler sig.
Fysisk
• Stor forskel hvad angår fysisk udvikling
• Vokser hurtigt
• Bliver hurtigt trætte
• Kan ikke sidde stille ret længe ad gangen
Psykisk
• Opmærksomhedsspændvidde på højst ét til to minutter
• Lærer ved at deltage aktivt og efterligne, ikke ved belæring
• Lærer bedst ét miniskridt ad gangen
• Vender deres opmærksomhed mod det, de kan se og/eller røre ved
• Seperationsangst i forhold til forældrene
• Græder let; ét grædende barn smitter hurtigt de andre
• Giver udtryk for sine behov gennem gråden. Gråden standser som regel så snart behovet opfyldes
• Knytter sig til voksne, der udviser kærlighed og accept
Åndeligt
• Fornemmer respekt, glæde og forventning i forbindelse med kirken, Bibelen og
Jesus.
• Kan genkende billeder af Jesus og sige hans navn
• Folder hænder (et øjeblik) i forbindelse med bordbønnen, og knæler (igen et øjeblik) når der bedes.

5

Et brev til
forældrene
Kære venner,
I Grace Link materialet for de 0-3 årige, er der hvert kvartal 3 lektier, – en til hver
måned i kvartalet. Hvorfor? For at give dit barn en bedre mulighed for at lære de
sandheder, som hver lektie rummer. Børn i den alder elsker gentagelser, og genkendelsen i sange og bevægelser gør dem trygge, og giver dem den tid, de behøver,
for at lære.
Materialet er bygget op, så det passer til det lille barns udvikling og behov, som
det kort er skitseret på de foregående sider.
Når du sidder med dit barn og ser på disse lektier, så tag tid til at bede en kort
bøn sammen, synge en glad sang, og læs historien med begejstring. Dit barns reaktion vil være tilsvarende!
Mange forfattere, kunstnere og teknikere fra hele verden har samarbejdet om at
gøre dette materiale så smukt og anvendeligt, som muligt. Vi er taknemmelige for
denne hjælp.
Vores bøn er, at disse lektier vil bringe glæde og fred til dig og dit barn.
Lad os bede for hinanden, idet vi samarbejder om at lede de små til Kristus.

Udgiverne
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