uskevers aktiviteterne, som beskrives
her, er ment som en opfølgning på det,
som barnet har lært i sin Bibelklub/
sabbatsskole:

H

L E KTIE 1
Alle engle er
Vift forsigtigt med armene som vinger
tjenende ånder
Peg opad

for hans … gave!
lad som om I vugger Jesusbarnet i armene
2 Kor 9,15
luk håndfladerne mod hinanden og åben
dem igen, som en bog

der sendes ud
Højre hånd holdes over øjnene og der
spejdes op fra højre til venstre

LE KT I E 3 :
for at hjælpe
Venstre næve under bagsiden af højre
hånd som føres op til brystet
Hebr 1,14
Håndfladerne holdes sammen og åbnes
derefter.

Alle gode gaver
lad som om I holder en gave
kommer fra oven
peg op
Jak 1,17.
luk håndfladerne sammen og åben igen,
som en bog

L E KTIE 2:
Tak
Klap 5 gange i hænderne

LE KT I E 4 :
Gud
peg op

Herren
peg op
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har gjort store ting
løft armene højt op i vejret

Jer
Peg på hinanden

mod os.
peg på jer selv og på hinanden

en frelser
Peg opad

Sl 126,3
saml håndfladerne og åben dem igen,
som en bog

Luk 2,11
Saml håndfladerne og før dem fra hinanden, som en åben bog.

L EKT IE 5:

LE KT I E 7 :

Gud
peg op

For mine øjne har set
Peg på jeres øjne

elsker
kryds hænderne over hjertet

din frelse
Peg op

en glad
smil

for alle folk
Peg på hinanden

giver.
lad som om I samler noget op og giver
frem mod andre

Luk 2,30-31
Hold håndfladerne mod hinanden og
åbn dem

2 Kor 9,7
fold håndfladerne sammen og åbn dem,
som om de var en bog

LE KT I E 8 :
Han
peg op

L EKT IE 6:
I dag er der født
Lad som om I holder en baby i armene

fulgte med dem til Nazaret
gå på stedet
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og var lydig mod dem
peg først på dit hjerte, og så ud i rummet

i visdom
Peg mod hoved

Luk 2,51.
Hold håndfladerne mod hinanden og
åben dem som en bog.

og vækst
løft armene op over hovedet
Luk 2,52
Før håndfladerne sammen og åbn igen,
som en bog.

L E KTIE 9:
Også en dreng
Marker en højde meget lavt ved jorden
med hånden

LE KT I E 1 1:

kendes
Peg mod panden

mod hinanden
Peg på hinanden

på sine gerninger
Lav fagter med hænderne, som om I
laver noget

Ef 4,32
Hold håndfladerne mod hinanden, og
åbn dem igen som en bog.

Ordsp 20,11
Luk håndfladerne sammen og åben dem
igen

LE KT I E 1 2:

L E KTIE 10:

Bryd ud i jublende kor
Sid på hug, og spring derfra op i luften,
med armene ud til siden, mens du siger
verset.

Vær gode
Giv jer selv en krammer

Jesus
Peg op
voksede
hold hænderne ud for hoften med håndfladen opad og før dem op til hagehøjde

LE KT I E 1 3:
I
peg på hinanden
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Er mine
peg på jer selv
Venner
giv jer selv en krammer
Joh 15,14
saml håndfladerne mod hinanden og åbn
dem igen som en bog
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