LEKTIE
År A
1. kvartal
Lektie 10

Abrams altre
Ugens tekst og referencer:
1 Mos 12,7-9; Patriarker og Profeter, side 62 - 65

Huskevers:
”Tjen Herren under glædessang”
(Sl 100,2)

Hovedformålet er, at børnene …
Ved, at overalt hvor Abram vandrede, byggede han et alter, hvor han og hans familie
og tjenestefolk tilbad Gud.
Føler, at de vil være en del af en kærlig familie, der tilbeder Gud.
Viser det, ved at vælge at tilbede Gud sammen med deres familie.

Tema:

Kristne familier tilbeder Gud sammen.

Parat til at undervise
Bibelhistorien kort fortalt

Til læreren

Hver gang Gud kommer med et løfte til
Abram, tilbeder han og hans familie Gud.
Overalt hvor de kommer hen, bygger han
et alter, dvs. et sted, hvor hans familie
sammen med hans tjenestefolk kan tilbede Gud. Hvor end Abram måtte rejse
til, påkalder han Herrens navn på vegne af
sig selv, hans familie og alle, der bor under
hans telte.

”Kaldet fra Himmelen kom første gang til
Abram, da han boede i Ur i Kaldæa og i
lydighed imod det flyttede han til Karan.
Dertil ledsagede hans faders familie ham,
for de forenede deres afgudsdyrkelse med
tilbedelsen af den sande Gud. Der blev
Abram indtil Taras død. Men fra hans faders grav bød Guds stemme ham drage
videre. Hans broder Nakor og dennes familie hang ved deres hjem og deres afguder. Foruden Sara, Abrams hustru, valgte
kun Lot, den for længst afdøde Harans
søn, at dele patriarkens pilgrimsliv, og
bryde op fra Mesopotamien. Abram ejede
allerede store hjorde, Østens rigdom, og

Dette er en historie om fællesskab
Kristne familier tilbeder Gud sammen. De
bygger et sted, f.eks. en kirke, hvor de tilbeder og lærer hinanden at elske Gud.
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Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

max
10 min.

A. Byg et alter

Materialer

Velkomst
1

Leg og lær
aktiviteter

B. Proviant til rejsen

C. Maracas

*
2

3
4

Fx papkasser, mursten, papirposer
fyldt med papir, bøger, stærk tape
ingredienser til rejseproviant, en stor
ske, små plastikkrus, gerne med låg/
små plastikposer
små plastik beholdere med låg/toiletpapirsruller, papir og gummibånd,
tørret ris/bønner, farveblyanter, glimmer/pynteting, en livlig lovsang

Sang og bøn

max
10 min.

*Sang og bøn kan bruges når
som helst i programmet

Bibelhistorie

max
20 min.

Oplev historien

tøj fra Bibelens tid, materialer til at
bygge et alter, evt. båndoptager

Huskevers

seks sten, tusch eller tape

Tilbedelse i familien

papir, maleting

Forstå
bibelhistorien

max
15 min.

Brug
bibelhistorien

max
15 min.

han havde talrige tjenestefolk, og andre hjælpere. Han rejste fra sine fædres land for aldrig
mere at vende tilbage, og han tog alt, hvad han
ejede, med sig, ’al den ejendom, de havde samlet sig, og de folk, de havde vundet sig i Karan’,
1. Mos. 12,5. Det første sted, hvor de standsede,
var Sikem. Abram slog lejr ved Sandsigerens træ.
I en stor græsklædt dal med olivenlunde og levende vandkilder mellem bjergtoppene Ebal og
Garizim. Det var et smukt og godt land, patriarken var kommet til – ’et land med vandbække,
kilder og strømme, der vælder frem på bjerg og
dal, et land med hvede og byg, med vinstokke,
figentræer og granatæbletræer, et land med oliventræer og honning.’ (5 Mos 8,7.8) Men for den,
der tilbad Gud, hvilede der en mørk skygge over
de skovbevoksede høje og de frugtbare sletter.
’Kana´anæerne boede i landet.’ Abram havde
nået sit mål og opdagede, at landet var beboet

af et fremmed folk og fyldt med afgudsdyrkelse.
I lundene var der rejst altre for falske guder, og
der ofredes mennesker på de omkringliggende
høje. Skønt han klyngede sig til Guds løfte, var
det ikke uden bange anelser, at han opslog sit
telt. ’Men Herren åbenbarede sig for Abram og
sagde til ham: Dit afkom giver jeg dette land!’.
Hans tro styrkedes ved denne forsikring om, at
Guds åsyn var med ham, og at han ikke var overladt til de ugudeliges nåde. ’Da byggede han
der et alter for Herren, som havde åbenbaret
sig for ham.’ Men han var stadig en pilgrim og
rejste snart til et sted i nærheden af Betel, hvor
han også byggede et alter, og påkaldte Herrens
navn”. (Patriarker og Profeter, side 63-64)

Forslag til dekoration
Se uge 9.
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Hvordan du underviser
Velkomst
Byd børnene velkommen ved døren. Spørg hvordan deres uge er gået – hvad
de er glade for/ kede af. Spørg dem, om der er noget, de har spekuleret på
fra sidste uges historie. Sæt dem i gang med den leg og lær aktivitet, som
du har valgt.

1

Leg og lær aktiviteter
Vælg den eller de aktiviteter, der passer bedst til børnenes alder og modenhed.

Medbring:
• Papkasser,
mursten,
sække fyldt
med papir eller
puder osv.
• Malertape

A. Byg et alter
Hvis du bruger papkasser, så beklæd eller mal dem, så de ligner alter-sten. Marker
på gulvet med tape, hvor alteret skal stå. Lad børnene hjælpe dig med at byggede
alteret – omtr. 70 cm højt – med det materiale, du har valgt.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare på disse spørgsmål: Det var hårdt at bygge alteret,
var det ikke? Alteret var et sted, hvor mennesker kunne mødes med
Gud. Når Abraham var på rejse, så byggede han og hans familie ofte et
alter for at tilbede Gud. Hvordan synes I, det ville være, hvis I, hver gang
I ville sige Gud tak for noget eller bede om undskyldning eller bare tale
med Gud, først skulle bygge et alter? Til hvilke særlige steder kommer
vi, når vi tilbeder Gud? (Kirken.) Er det det eneste sted, hvor vi kan tilbede
Gud? (Nej, vi kan tilbede Gud alle steder og på hvilket som helst tidspunkt.)
Kristne familier tilbeder Gud sammen.
Sig det med mig.

Medbring:
• Ingredienser til
rejseproviant
• En stor skål
• En stor ske
• Små plastikkrus, gerne
med låg
• Eller små plastikposer
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B. Proviant til rejsen
Prøv en af de følgende opskrifter (-har du mange børn, så gang portionen op). Alle
ingredienser blandes godt i en skål.
Opskrift A
1 dl jordnødder
200 g saltkiks, helst små fisk
50 g tørrede tranebær
80 g tørrede abrikoser skåret i små stykker
Denne portion giver ca. 6 dl.
Opskrift B
1½ dl rosiner
1½ dl tørrede bananer
1½ dl ristede, usaltede jordnødder
70 g blandet tørret frugt
Denne portion giver ca. 5 dl.
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Opskrift C
2 dl M&M`s eller Smarties
2 dl ristede jordnødder
2 dl rosiner
1 dl tørrede abrikoser
Denne portion giver ca. 7 dl.
Opskrift D
2½ dl rosiner
1½ dl mandler, pekannødder, cashewnødder eller valnødder
2 dl tørret frugt skåret i små stykker
Denne portion giver 6 dl.
Sig: Vi skal lave noget rejseproviant, som er godt at have med, når vi går tur. Abraham
og hans familie rejste flere hundrede kilometer, og de gik det meste af vejen. Lad
børnene hjælpe med at lave rejseprovianten. Giv alle børn noget rejseproviant i et
plastikbæger med låg, eller en lille plasticpose. Så kan børnene også tage lidt med
hjem.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare på disse spørgsmål: Kunde I lide maden til rejsen? Tror
I, at Abram spiste noget lignende, da han var på rejse? Var det let at lave vores proviant ved at følge opskrifterne? Vidste I, hvad det ville blive til, da vi begyndte at
blande vores mad? Da Abram forlod Ur, vidste han ikke, hvor han skulle rejse hen.
Men han fulgte Guds opskrift, hans anvisninger. På alle sine rejser tilbad Abram og
hans familie Gud, og de bad om hans vejledning.
Kristne familier tilbeder Gud sammen.
Sig det sammen med mig.

C. Maracas
Hjælp børnene med at lave en maraca ved at fylde de små plastikbeholdere halvt
med ris eller bønner. Hvis du bruger tomme toiletpapirsruller, så dæk den ene ende
til med papir (fx mellemlægspapir) ved hjælp af gummibånd. Fyld den med to til tre
teskeer ris eller bønner. Dæk den anden ende med papir, og sæt en elastik omkring.
Hvis tiden tillader det, så lad børnene male eller dekorere deres maraca med glimmer, farver og klistermærker.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare på disse spørgsmål: Må jeg høre jer bruge jeres maracas? Kan I lave denne rytme sammen med mig? Lad os synge ”Halleluja,
det bobler ind’ i mig”, mens I bruger jeres maracas. Tror du, at Abraham
og hans familie tilbad Gud ved at synge? Abraham levede for meget
lang tid siden, men familier, der lever nu, tilbeder stadigvæk Gud med
sang. Vi tilbeder Gud ved at synge sammen.

Medbring:
• Små plastikbeholdere med
låg eller
• Tomme toiletpapirsruller,
papir og gummibånd
• Tørret ris eller
bønner
• Farveblyanter
• Glimmer/pynteting
• En livlig lovsang

Kristne familier tilbeder Gud sammen.
Sig det med mig.

107

LEKTIE 10

Sang og bøn

*

Fællesskab
Fortæl om børnenes glæder og sorger (hvad de har været glade for eller kede af)
ud fra det de fortalte, da de kom (det som er passende). Byd gæsterne specielt
velkommen og introducer dem ved navn. Husk at bemærke, hvis nogen har haft
fødselsdag i ugens løb.
Sangforslag
Jeg er med jer alle dage – (Syng med, nr 180)
Søg først Guds rige – (Syng med, nr 118)
Om jeg er lille eller stor – (Syng og mal, nr 46)
Jesus er min bedste ven – (Syng og mal, nr 31)
Over bjerge, gennem dale, vil jeg følge, når Jesus kalder mig
Jeg har besluttet, at følge Jesus.
Mission
Sig: Mennesker tilbeder Gud forskellige steder. Nogen har store kirker,
andre kommer sammen i almindelige huse, nogle har lejet en kirke
og andre mødes udendørs. Det betyder ikke noget, hvor vi mødes,
fordi Gud er der. I dag vil vi høre en missionsberetning om
(hovedpersonen fra din missionshistorie), som mødte Gud. Brug historien fra
Børnenes missionshistorie eller en anden historie, som du har mulighed for at
bruge.
Kollekt
Sig: Vores gaver bruges til, at drenge og piger lærer Gud at kende, så
de også kan tilbede Gud.
Bøn
Sig: Abram og hans familie samledes omkring et alter for at takke
Gud, fordi han havde ledt dem. Hvis I har bygget et alter i forbindelse med
jeres aktiviteter, så saml børnene omkring alteret til bønnen. Vi bygger ikke
mere altre, men vi siger stadigvæk tak til Gud, når vi er i Bibelklub/
sabbatskole og i kirken. Kast bedeterningen (se lektie 9) og tak Gud for de
personer og de steder, som viser sig. Spørg børnene, om de vil takke Gud for
noget andet.

(*Sang og bøn kan bruges når som helst i programmet)
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2

Bibelhistorien

Oplev bibelhistorien
Personer:
• En mand, der kan spille Abram.
• En mand, der er skjult, eller indspil på
forhånd ”Guds stemme” på en båndoptager.
• En fortæller.
• Børnene skal alle spille en rolle i denne
beretning.
Kostumer:
• Et omslag eller en frakke med skulderbind og hovedbeklædning
• For hvert barn noget udklædningstøj
fra Biblens tid, fx: en for stor t-shirt eller
lagen som kåbe, et håndklæde som
skærf, noget reb som bælte, eller et
håndklæde om hovedet som turban.
Indretning:
Indret værelset sådan, at børnene kan gå
rundt om møblerne. Måske vil du tage
børnene på en lille gåtur udenfor kirken.
Opdel gruppen i to grupper. Gruppe 1 er
en del af Abrams følge og er med ham
på hans rejse. Opdel gruppe 2 i to endnu
mindre grupper, gruppe A og gruppe B.
Disse grupper vil stoppe Abram og spørge: ”Hvor går du hen?”, og så følge med
Abram og hans karavane.

forlade Ur og gå til et nyt land. Jeg adlyder hans ord.
Fortæller:
Folket var overrasket. De havde aldrig hørt
om Abrams Gud. (Lad gruppe 2A lave overraskede ansigter.) Nogle gange sagde de
”Fortæl os mere om jeres Gud.” (Lad gruppe A sige: ”Fortæl os mere om jeres Gud.”)
Nogle af de mennesker, der lyttede på,
besluttede sig også for, at bede til Abrams
Gud og rejse med ham til det nye land.
(Lad gruppe 2A følge Abrams karavane, som
går til gruppe 2B i værelset.)
Det var en lang rejse. Abram og hans
kone, Sara, og Lot og alle tjenestefolk og
dyr gik og gik og gik. De traf andre mennesker på deres rejse. De spurgte Abraham:
”Hvem er I? Hvor rejser I hen? (lad gruppe
2B stille spørgsmålene). Abram svarede:

Medbring:
• Materialer for
at bygge et
alter (papkasser, brune papirsposer eller
sække fyldt
med papir eller
puder)
• Udklædningstøj til Abram
• Voksen mand
• En båndoptager (valgfri)

Abram:
Jeg er Abram. Jeg tilbeder den eneste
sande Gud, der bor i Himmelen. Han fortalte mig, at jeg skal forlade Ur og gå til et
nyt land. Jeg adlyder hans ord.

Fortæller:
Abram og Sara og Lot rejste i mange dage.
Der var mange mennesker i Abrams følge.
(Lad Abram lede gruppe 1 rundt i værelset,
hen imod gruppe 2A)
Nogle gange var der folk, der kiggede
på, da Abram og hans følge kom forbi.
Nogle gange spurgte de Abram: ”Hvem
er du? Hvor går du hen?”

Fortæller:
En del af de mennesker, der talte med
Abram, fulgte med ham og hans familie.
(Lad gruppe 2B følge karavanen.) De blev
en del af Abrams husholdning. Abram underviste dem i at tilbede den sande Gud,
skaberen af himmelen og jorden. Også
de stolede på, at Gud ville lede dem til
Kana’an. Hver gang de var usikkre på, hvor
de skulle gå hen, stolede de på, at Gud
ville vise dem vej. Endelig nåede de landet
Kana’an og de slog deres lejr op ved et
sted, som er kaldt Sikem. Der talte Gud
igen til Abram.

Abram:
(Svarer gruppe 2A) Jeg er Abram. Jeg tilbeder den eneste sande Gud, der bor i
Himmelen. Han fortalte mig, at jeg skal

Stemmen optaget på båndoptager
eller skjult person:
Abraham, jeg vil give dette land til dine
børn og børnebørn og deres børn.
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Fortæller:
De mennesker, der boede i Kana’an tilbad
afguder, lige der, hvor Abram slog sig ned.
Men Abram tilbad ikke afguder. I stedet
for byggede Abram et alter til Gud i Sikem.
(Hvis I har bygget et alter til jeres
aktivitet, så lad Abram lede børnene
til alteret på dette tidspunkt.) Abram
og hans familie og alle, der boede i hans
telte, tilbad Gud sammen. (Lad børnene
samle sig omkring alteret. Lad Abram bede
en kort bøn og takke Gud for hans løfter, og
hans ledelse).
Efter Sikem ledte Gud Abram til et sted,
der hedder Betel. (Lad Abram føre følget lidt
videre) Da de ankom til Betel, hvad tror I
så Abram gjorde? Ja, han byggede et alter,
og bad til Gud. (Abram leder børnene til alteret igen.) På alle de steder, hvor Abram
kom hen, byggede han et alter. Abram
forberedte altid et sted, hvor hans familie
kunne tilbede Gud. I dag tilbeder kristne
familier hjemme eller i kirker.
Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare, når du spørger:
Hvordan tror du Abram havde det,
da han kom til det land, Gud lovede
ham? Hvad var det første Abram
gjorde, når han kom til et nyt sted?
Hvem samlede sig omkring alteret
sammen med Abram? Hvorfor byg-

gede Abram altre? Hvorfor går du i
kirke i dag? Ja, så at vi kan tilbede
Gud sammen.
Kristne familier tilbeder Gud
sammen.

Sig det med mig.

Bibelhistorien:
Åben Bibelen til 1 Mos 12,7-9. Sig: Her
finder vi historien i Bibelen. Peg med
fingeren på hvert vers, mens du læser.
Spørg: Hvad byggede Abram i Sikem
og Betel? (Et alter.) Hvorfor? For at tilbede Gud. Hvor tilbeder vi i dag?

Huskeverset
Skriv på forhånd hvert
ord af huskeverset på
en sten eller et stykke
papir tapet fast på stenene. Nummerer stenene og fordel dem i
værelset. Lad børnene finde stenene og
lægge dem i den rigtige rækkefølge. Læs
verset højt og lad børnene gentage det
flere gange. Bland stenene igen og gentag
øvelsen til børnene kender verset.
Huske verset er: ”Tjen Herren under
glædessang”. (Salme 100,2)

Medbring:
• Seks sten
• Tusch
• Papir og tape
(valgfrit)

Noter
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3

Forstå bibelhistorien

Sig: Abram og hans familie tilbad
Gud ved et alter. Det gør vi ikke
mere i dag. Hvordan holder vi gudstjeneste? (Synge, bede, lytte til historier fra Bibelen osv.) Hvor tilbeder vi?
(Hjemme, i kirke m.m.) Hvilken del af
gudstjenesten kan I bedst lide? Giv
børnene tid til at komme med deres svar.
Her er et stykke papir, hvor I kan tegne jer
selv, og jeres familie, i den del af gudstjenesten, I bedst kan lide. Giv børnene papir
og tegneudstyr. Hæng deres tegninger op
uden for deres sabbatskolelokale, hvor forældrene kan se dem, når de henter deres
børn.

4

Tilbagemelding
Giv børnene tid til at vise deres tegninger
og tale om dem. Spørg: Hvad føler du,
når du går til gudstjeneste sammen
med din familie? Giv tid til svar. Når vi
går sammen til gudstjeneste, fortæller vi Gud, at vi elsker ham, og at vi
har en familie, der elsker hinanden.

Medbring:
• Papir
• Blyanter/farver

Kristne familier tilbeder Gud
sammen.

Sig det med mig.

Brug bibelhistorien

Syng lovsange
Sig: En del af gudstjenesten er at
synge lovsange. I dag går vi til (en
anden sabbatskoleklasse/til de voksne) og
synger sange for dem. (Lad evt. børnene være med til at bestemme, hvilke
sange I skal synge). Hvis det passer ind,
kan børnene tage deres maracas med,
som de har lavet under aktiviteten og
bruge dem. Tag tid til tilbagemelding, når
I kommer tilbage til jeres lokale.

Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare, når du spørger:
Hvordan føltes det, da I sang for
dem? Hvordan tror I de havde det, da
de lyttede til jeres sange? Hvordan
tror I Gud følte, da han hørte jer
synge? Husk:
Kristne familier tilbeder Gud
sammen.

Sig det med mig.

Afslutning
Mind børnene om, at Abram aldrig havde
for travlt at bede til Gud. Bed Gud om at
børnene og deres familier aldrig må have for
travlt, så at de glemmer at tilbede Gud, og at
de altid må være åbne for Guds ledelse.
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B Ø R N E N E S

Ugens tekst
og referencer
1 Mos 12,7-9

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

Abrams altre
Hvor tilbeder din familie Gud? Har I et specielt sted derhjemme, hvor I holder andagt? Hvor
går I til gudstjeneste om sabbatten? Abram havde ikke nogen kirke. Han havde ikke engang
et værelse i huset. Men han bad til Gud overalt, hvor han kom hen. Og han ledte andre til at
bede til den sande Gud.

Patriaker og
Profeter, kap. 9

Huskevers
”Tjen Herren
under glædessang”
(Sl 100,2)

Tema
Kristne
familier tilbeder Gud
sammen.
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Abram, Sara og Lot rejste i mange dage.
Nogle gange gik de til fods. Nogle gange
red Sara på en kamel. Tjenestefolkene løb
frem og tilbage for at holde de mange
får og geder sammen.
Æsler og kameler bar
deres telte og de mange
andre ting, som de
ejede.
Nogle gange kiggede folk, der boede ved
vejen, på denne mærkelige karavane, der
drog forbi. ”Hvem er
I?” spurgte de Abram.
”Hvor skal I hen?”
”Jeg er Abram,” svarede Abram. ”Jeg tilbeder den eneste sande
Gud, der bor i himmelen. Han fortalte mig,
at jeg skulle forlade min
by Ur og rejse til et nyt
land. Jeg adlyder hans ord.”
De mennesker, der lyttede, havde aldrig
hørt om Abrams Gud. Nogle gange sagde
de til ham: ”Fortæl os mere om denne
Gud.” Nogle gange besluttede de mennesker, der lyttede til Abram, at de også ville
bede til den sande Gud. Nogle ville gerne
følge med Abram.
Endelig efter en meget, meget lang
rejse, kom de til det land, som Abram
skulle rejse til. Landet hedder Kana’an. De
slog deres telte op omkring et rigtig stort
egetræ. Stedet blev kaldt Sikem.

Da de kom til Sikem, talte Gud til Abram
og pegede i alle retninger. ”Abram,” sagde
Gud, ”jeg giver dette land til dine børn og
børnebørn og oldebørn.”
Abram så, at de
mennesker,
der
boede i Kana’an, tilbad afguder. De tilbad endda afguder
ved det træ, hvor
Gud talte til Abram.
Men Abram tilbad
ikke deres afguder. I
stedet byggede han
ved dette træ et alter
til den sande Gud.
Han og hans familie
holdt gudstjeneste
der.
Når Abram forlod
stedet, kom de mennesker, der boede
der før, tilbage til
egetræet, og de vidste at dér havde Abram
tilbedt den eneste sande Gud, som bor i
himmelen.
Abram, Sara, Lot og deres tjenestefolk,
og alle dem, der fulgte med dem, rejste
længere og længere ind i landet Kana’an.
Gud ledte dem. Han viste Abram hele landet, som hans børn skulle have. Hver gang
de skulle gøre holdt og slå deres telte op,
byggede han et alter for at tilbede Gud.
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Leg og lær
Lørdag
• Find fire sten eller mal
fire sten og skriv et ord fra
huskeverset på det. Skriv et
nummer på stenene i den
rækkefølge, som ordene står i
huskeverset. Bland stenene. Hjælp
dit barn med at sætte stenene
sammen i den rigtige rækkefølge.
Mens I gør det, siger I huskeverset. Tag en sten ud og lad børnene
gætte ordet, der blev fjernet.
Søndag
• Læs sammen hele beretningen fra Bibelen,
1 Mos 12,7-9. Spørg: Hvordan har du det, efter du har gået
meget, meget langt? Hvordan tror du Abram og hans familie
havde det, da de endelig kom til Kana’an? Hvad tror du de
mennesker, der boede i Kanaan følte, da de så Abrams alter?
Sig Gud tak for, at I kan bede til ham overalt.

Onsdag
• Gå på en lang tur sammen. Tal om de lange ture Abram
og hans familie gik for at nå til Kana’an. Hvis det er muligt,
kan I spørge venner eller naboer om at gå sammen med
jer. Når I kommer hjem, så sig Gud tak for, at han har været
med jer og beskyttet jer på turen.
Torsdag
• Fortæl dit barn om en særlig gudstjeneste, du har oplevet.
(Dåb, påske, årsmøde.) Planlæg sammen med dit barn
andagten for i morgen. Vælg sangene. Find en historie. Vil I
”bygge” et alter?
Fredag
• Abram og hans familie tilbad Gud. Hold andagt sammen
med din familie i aften, ligesom Abram gjorde. Følg den
plan, som I lagde i går. Tak Gud for din familie og fordi han
leder os dag for dag.

Mandag
• Gå igennem bibelhistorien. Spørg: Hvad lagde
Abram på alteret? (Et lam.) Giver vi stadigvæk
lam til Gud? Fortæl børnene, at lammet er
et billede på Jesus. Vores offer er at takke
Jesus, fordi han er vores frelser. Hvad bringer vi
som offer i dag? (Penge, tid, lydighed.) Hjælp
børnene med at tænke på en ting, som de vil
give til Gud i dag. Gør det sammen.
Tirsdag
• Lav et skuespil over historien og byg et alter. Bøger eller
puder kan blive brugt som byggesten. Brug stenene fra
lørdagens aktivitet og gentag huskeverset. Tak Gud for det
sted, hvor I går til gudstjeneste.
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