LEKTIE
År B
1. kvartal
Lektie 11

Vær venlige
Ugens tekst og referencer:
Luk 2,40 og 51-52.
Den Store Mester, kap. 7.

Huskevers:
”Vær gode mod hinanden.“ (Ef 4,32)

Hovedformålet er, at børnene …
Ved, at de kan gøre dyr og mennesker gladere ved at være venlige mod dem, ligesom
Jesus var.
Føler imødekommenhed og medfølelse for andre, samt respekt for miljøet.
Viser det, ved at være gode mod hinanden, andre, dyrene og miljøet.

Tema:

Når vi er venlige, tjener vi Gud.

Parat til at undervise
Bibelhistorien kort fortalt

Til læreren

Jesus lærer mange ting i sin opvækst.
Han er en glad og lydig dreng, kærlig og
omsorgsfuld mod andre, over for dyr og
over for alt, der vokser og gror. Alt og alle
er gladere, når Jesus er i nærheden.

”Jesus var som et helende springvand af
barmhjertighed for verden. Selvom han
levede nogle afsondrede år i Nazaret,
blev hans liv som en strøm af sympati og
blidhed. Den gamle, den sorgfulde, den
skyldbetyngede, det uskyldige og glade,
legende barn, skovens små dyr, det udholdende stærke kreatur – alt og alle blev
gladere i hans nærvær. Han, hvis ord er
så kraftfulde, at de opretholder hele verden, han ville bøje sig for at redde selv
den mindste sårede spurv. (Den Store
Mester, kap. 7).
”Han var betænksom og venlig overfor

Dette er en historie om …
Jesus sætter et eksempel for os med den
måde han opførte sig på, både overfor
mennesker og dyr. Han tog sig på en hel
særlig måde af andre. Ved at følge hans
eksempel kan vi lære at tjene andre og
tage godt vare på Guds skabninger og
skaberværk.
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Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

max
10 min.

A. Æselpuslespil

Materialer

Velkomst
1

Leg og lær
aktiviteter

B. Æselmaske

Et stort billede af et æsel,
papir(valgfrit), tusch, sakse.
Skabelon til æselmaske (se bag i hæftet), papir, snor eller elastik, tuscher,
farvekridt, sakse, hæftemaskine.

*
2

3

4

Sang og bøn

max
10 min.

*Sang og bøn kan bruges når
som helst i programmet

Tavle og kridt/tusch

Bibelhistorie

max
20 min.

Oplev bibelhistorien

Evt. æselmaskerne

Huskeverset

Bibel, sangbog

Forstå
bibelhistorien

max
15 min.

Ligesom Jesus var god…

Mangfoldighed af billeder (se under
aktiviteten)

Brug
bibelhistorien

max
15 min.

Affaldsposer

Små papirsposer, farvekridt,
klistermærker(evt.), tegnegrej(evt.),
sammenkrøllede stykker papir(evt.).

den gamle og den fattige og han viste
godhed overfor ethvert dyr. Han ville
tage sig af en lille skadet fugl med en
dybfølt ømhed og alle levende væsener
frydede sig og blev gladere i hans nærvær… Jesus elskede at studere alt: jord
og himmel, som Gud havde skabt så vidunderligt. I denne naturens bog så han
træer, planter, dyr, solen og stjernerne.“
(Frit oversat fra The Story of Jesus, side 30.)

Forslag til dekoration
Det samme som sidste gang.
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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.

A. Æselpuslespil
Medbring:
• Et stort billede af et
æsel
• Papir (valgfrit)
• Tusch
• Sakse

Lav et puslespil ud af et stort billede af et æsel. Klip billedet i store stykker og få
børnene til at sætte det sammen igen. Bland stykkerne godt endnu en gang, og
lad børnene sætte det sammen igen. Gentag det nogle gange.
Tilbagemelding
Spørg: Syntes I det var sjovt at samle billedet igen? Bibelhistorien i dag
lærer os om hvordan Jesus behandlede sit æsel og andre dyr. Hvordan
synes I man skal behandle dyr?
I dag er vores tema:
Når vi er venlige, tjener vi Gud.
Sig det med mig.

Medbring:
• Skabelon til
æselmaske
(se bag i
hæftet)
• Papir
• Snor eller
elastik
• Tuscher
• Farvekridt
• Sakse
• Hæftemaskine

B. Æselmaske
Lav så mange kopier af æselmaskerne, at der er en til hver. Giv børnene lov til selv
at farvelægge deres masker. Hjælp dem med at klippe huller til øjnene og sætte
snor eller elastik bagpå.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare når du spørger: Var det sjovt at lave maskerne?
Ligner I en masse små æsler, når I kigger rundt? Vi vil tage maskerne
på, når vi hører dagens bibelhistorie. Dagens bibelhistorie handler om,
hvordan Jesus behandlede sit æsel og alle andre levende væsener med
venlighed og omsorg. Hvordan synes I man skal behandle dyr?
I dag er vores tema:
Når vi er venlige, tjener vi Gud.
Sig det sammen med mig.
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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 (som det er passende). Sæt noget tid af til
at snakke om oplevelserne fra sidste uges bibellektie, og gå igennem huskeverset. Byd gæster særligt velkommen, og fortæl deres navne til de andre børn.
Husk at bemærke, hvis nogen har haft fødselsdag i ugens løb.
Sangforslag
Jeg er tryg hos dig (Syng og mal, nr. 23)
Jeg kan ikke hvad du kan (Syng med, nr. 163)
Gud, du er her (Salmer og kirkeviser, nr. 19)
Kære Gud, jeg takker dig (Syng og mal, nr. 35)
Tak, Jesus, at dit rige er for børn (Syng og mal, nr. 52)
Mission
Brug en historie fra Børnenes missionshistorie eller en anden historie, som du
har mulighed for at bruge.
Kollekt
Sig: De penge vi samler ind her, går til at hjælpe folk rundt omkring
i verden, som har brug for det.
Bøn
Brug tavlen eller andet til at skrive bønneemner ned på, og spørg børnene
efter navne på venner eller dyr eller steder, som de gerne vil have I beder Jesus
om at tage sig særligt af. Bed for hver enkelt bønneemne særskilt.

Medbring:
• Tavle
• Kridt/tusch

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

Bibelhistorien

Oplev bibelhistorien
Medbring:
• Æselmasker

Få børnene til at forestille sig, at de er
Jesus og lad dem udspille historien samtidig med, at du fortæller dem den.
Hvis I lavede maskerne under Leg og
Lær aktivitet B, kan du give dem lov til at
sidde med maskerne på, mens de lytter til
historien.
Læs eller fortæl historien
Der hvor Jesus boede, havde de fleste
familier mindst ét dyr. Kan I gætte hvilket
dyr det var? Det var et æsel.
Æsler er meget stærke dyr og gode til
at bære ting. Når Jesu familie skulle rejse
nogen steder hen, hjalp Jesus Josef med
at pakke mad og tøj i en sæk, som de
spændte på ryggen af æslet. [Børnene
lader som om de pakker ting på æslets
ryg.]
Jesus elskede deres æsel og han hjalp
Josef med at passe det. Han sørgede for,
at æslet altid havde mad og vand. Hver
dag, når de var færdige med arbejdet,
gik Jesus ind og fodrede og vandede det,
[Børnene lader som om de giveræslet mad
og vand] og førte det hen til et hvilested,
hvor det kunne sove [klap på gulvet for at
vise sovestedet].
Jesus var også god mod andre folks dyr.
Hvis han så nogle børn drille et dyr, ville
han bede dem om at holde op [vift ”nej“
med en finger]. Han aede altid dyrene
blidt, når han rørte ved dem.
Dyrene var glade for Jesus. Hvis Jesus
kom gående, ville dyrene komme hen i
nærheden af ham. Heste ville komme ud
til hegnet for at snakke, katte ville komme
og gnide sig op ad benet på ham og
hunde ville prøve at slikke ham på hånden
[ræk hånden ud]. Selv de vilde dyr ville
komme hen til Jesus. Vilde dyr er dyr, som
bor udendørs og ikke har en ejer. Egern,
ræve og muldvarper er for eksempel vilde
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dyr. Egernene begyndte at pludre løs, når
de så Jesus, som om de ville sige: ”Hej,
hej Jesus!“ Muldvarpen stak hovedet op
af sit hul og sniffede med næsen [tag
næsen i sky og vrik lidt med den]. Jesus var
også god mod de vilde dyr. Hvis han så
en lille fugl, som var faldet ud af sin rede,
ville Jesus lægge den tilbage igen [lad
som om I gør det] og fuglemoderen ville
synge endnu smukkere end før, som om
hun sagde: ”Tak Jesus“.
Jesus kunne også godt lide at kigge på
insekter. Han syntes det var sjovt at se på
larverne, myrerne og mariehønsene, når
de kravlede. Han lod dem kravle på sin
hånd. Han kunne aldrig finde på at træde
på dem eller gøre dem ondt.
Jesus betragtede alle de smukke ting,
som Gud havde skabt. Han studerede
månen og stjernerne, når det var nat [kig
op]. Han nød synet af de smukke blomster og træerne, når de voksede og han
plukkede tit en fin buket med hjem til
sin mor [lad som om I tilbyder nogen en
buket].
Men højst af alt, elskede Jesus mennesker. Han kunne ikke holde ud at se,
at nogen havde det skidt. Hvis der var
nogen, der gjorde hinanden fortræd, ville
han altid finde en måde, at få den der
var ked af det, til at føle sig godt tilpas
igen.[læg en arm om en anden]. Hvis han
mødte nogen, som var sultne, gav han
dem af sin mad. Hvis han mødte nogen,
som var tørstige, gav han dem noget at
drikke [lad som om I gør det].
Jesus ville lege med de børn, som ingen
andre gad lege med og han besøgte de
mennesker, som ikke havde nogen familie. Han talte altid venligt og mildt til alle.
Alle holdt af at være i nærheden af Jesus,
fordi han altid var glad og i godt humør
[smil]. Han gik og sang, når han arbejdede [lad som om I synger og saver i træ]
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og det fik altid hans naboer til at føle sig i
godt humør.
Jesus var også god mod jorden. Han
ødelagde aldrig nogen blomster eller
græs, bare for sjov skyld og han smed
aldrig affald i naturen. Han var nænsom
overfor jorden som han, og hans himmelske far, havde skabt.
Jesus var god mod alle mennesker og
alt levende på jorden var glade, når Jesus
var i nærheden.

Tilbagemelding
Spørg: Hvilket dyr ejede Jesu familie? Hvordan hjalp Jesus til med
det? Hvilke dyr holdt Jesus ellers
af? Hvad gjorde Jesus for at passe
på de små dyr? Hvordan behandlede Jesus børn, som ingen venner
havde? Hvordan var han overfor trætte og triste mennesker?
Hvordan tog Jesus sig af folk, som
var sultne og tørstige? Hvordan
passede Jesus på jorden?
Vil I gerne hjælpe andre mennesker? Hvad kan I gøre, for at behandle dyr godt? For at behandle
jorden godt?

Huskeverset
Slå op til Ef 4, peg på vers 32 og sig: Her
finder vi huskeverset i Guds Ord,
Bibelen. Læs verset højt: ”Vær gode
mod hinanden“ (Ef 4,32).

Huskevers
Medbring:
• En Bibel

Lav følgende fagter, mens I siger:
Vær gode

Giv jer selv en krammer

mod hinanden

Peg på hinanden

Ef 4,32

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

Kan I huske, hvad temaet er for i
dag?
Lad os sige det sammen:
Når vi er venlige, tjener vi Gud.
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Forstå bibelhistorien

Ligesom Jesus var god…
Medbring:
• mangfoldighed af billeder

Hav en masse billeder blandet sammen
i en stor stak (af: dyr, sultne, ensomme
eller beskidte børn eller voksne, jorden,
smukke billeder, forurening osv.) og få
børnene til at komme op og vælge et billede. Spørg: Hvad handler dit billede
om? Hvad tror du Jesus ville have
gjort for at hjælpe dette dyr (eller
menneske eller natur eller…)? Hvad kan
vi gøre, for at passe på eller hjælpe
dette dyr (eller menneske eller natur
eller…)?

Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare, når du spørger:
Hvad synes I om alle de forskellige
og smukke dyr og mennesker Gud
har skabt til os? Hvordan kan vi
elske og passe på dem? Hvordan
kan man gøre folk og dyr omkring
sig glade? Hvordan passer man
godt på jorden?
Husk vores tema i dag:
Når vi er venlige, tjener vi Gud.

Sig det med mig.
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Brug bibelhistorien

Affaldsposer
Find en lille papirspose, klistermærker
og tegnegrej frem til alle børn, før timen
starter. Lad børnene pynte og farvelægge
posen. Hjælp dem med at skrive ”Hold
Guds jord ren“ på poserne. Hvis I har tid
til det, så gå en tur rundt om jeres kirke,
og saml det affald om, som muligvis ligger der ELLER saml sammenkrøllede stykker papir op i jeres rum.

skabt. Hvordan kan I bruge jeres
affaldssække til, at hjælpe med
at holde Guds jord ren? Hvor vil
I bruge jeres affaldspose henne?
Fortæl om jeres affaldspose til en
anden person, og hjælp hinanden
med at samle affald op i denne
uge. Fortæl dem hvorfor I gerne vil
passe på Guds jord.
Husk:

Tilbagemelding
Spørg: Hvad er en affaldspose? Var
det sjovt at pynte jeres affaldsposer? Hvordan var det at samle op
og rydde op? Én måde vi kan tjene
Gud på, er ved at hjælpe med at
passe godt på den jord, han har

Når vi er venlige, tjener vi Gud.

Medbring:
• Små papirsposer
• Farvekridt
• Klistermærker
(evt.)
• Tegnegrej
(evt.)
• Sammenkrøllede
stykker papir
(evt.)

Sig det med mig.

Afslutning
Sig: Sig denne bøn sammen med mig: ”Kære Jesus (vent på at børnene gentager efter dig), hjælp os med at have kærlighed til andre (vent). Hjælp os
med at være god mod dyrene (vent) og holde din fantastiske jord ren
(vent). Amen (vent).
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B Ø R N E N E S

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

Vær venlige
Ugens tekst
og referencer
Luk 2,40 og 51-52.

Kan du lide dyr? Hvad er dit yndlingsdyr? Hvad kan du godt lide at lave med dyr? Kan du
lide at kæle for dem? Eller fodre dem? Jesus kunne også godt lide dyr og passede godt på
dem.

Den Store Mester,
kap. 7.

Huskevers
”Vær gode mod hinanden.“ (Ef 4,32)

Tema
Når vi er venlige, tjener vi Gud.
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Der hvor Jesus boede, havde de fleste
familier mindst ét dyr. Kan I gætte hvilket
dyr det var? Det var et æsel.
Æsler er meget stærke dyr og gode til
at bære ting. Når Jesu familie skulle rejse
nogen steder hen, hjalp Jesus Josef med
at pakke mad og tøj i en sæk, som de
spændte på ryggen af æslet.
Jesus elskede deres æsel og han hjalp
Josef med at passe det. Han sørgede for,
at æslet altid havde mad og vand. Hver
dag, når de var færdige med arbejdet,
gik Jesus ind og fodrede og vandede det,
og førte det hen til et hvilested, hvor det
kunne sove.
Jesus var også god mod andre folks dyr.
Hvis han så nogle børn drille et dyr, ville
han bede dem om at holde op. Han aede
altid dyrene blidt, når han rørte ved dem.
Dyrene var glade for Jesus. Hvis Jesus
kom gående,
ville dyrene
komme hen i
nærheden af
ham. Heste
ville komme ud
til hegnet for
at snakke, katte
ville komme og
gnide sig op ad
benet på ham
og hunde ville
prøve at slikke
ham på hånden. Selv de
vilde dyr ville
komme hen til
Jesus. Vilde dyr
er dyr, som bor

udendørs og ikke har en ejer. Egern, ræve
og muldvarper er for eksempel vilde dyr.
Egernene begyndte at pludre løs, når de
så Jesus, som om de ville sige: ”Hej, hej
Jesus!“ Muldvarpen stak hovedet op af
sit hul og sniffede med næsen. Jesus var
også god mod de vilde dyr. Hvis han så
en lille fugl, som var faldet ud af sin rede,
ville Jesus lægge den tilbage igen og fuglemoderen ville synge endnu smukkere
end før, som om hun sagde: ”Tak Jesus“.
Jesus kunne også godt lide at kigge på
insekter. Han syntes det var sjovt at se på
larverne, myrerne og mariehønsene, når
de kravlede. Han lod dem kravle på sin
hånd. Han kunne aldrig finde på at træde
på dem eller gøre dem ondt.
Jesus betragtede alle de smukke ting,
som Gud havde skabt. Han studerede
månen og stjernerne, når det var nat. Han
nød synet af de smukke blomster og træerne, når de voksede og han plukkede tit
en fin buket med hjem til sin mor.
Men højst af alt, elskede Jesus mennesker. Han kunne ikke holde ud at se,
at nogen havde det skidt. Hvis der var
nogen, der gjorde hinanden fortræd, ville
han altid finde en måde, at få den der var
ked af det, til at føle sig godt tilpas igen.
Hvis han mødte nogen, som var sultne,
gav han dem af sin mad. Hvis han mødte
nogen, som var tørstige, gav han dem
noget at drikke.
Jesus ville lege med de børn, som ingen
andre gad lege med og han besøgte de
mennesker, som ikke havde nogen familie. Han talte altid venligt og mildt til alle.
Alle holdt af at være i nærheden af Jesus,
fordi han altid var glad og i godt humør.
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Han gik og sang, når han arbejdede og
det fik altid hans naboer til at føle sig i
godt humør.
Jesus var også god mod jorden. Han
ødelagde aldrig nogen blomster eller
græs, bare for sjov skyld og han smed

aldrig affald i naturen. Han var nænsom
overfor jorden som han, og hans himmelske far, havde skabt.
Jesus var god mod alle mennesker, og
alt levende på jorden var glade, når Jesus
var i nærheden.

Leg og lær
Lørdag
Læs bibelhistorien sammen. Øv huskeverset hver dag på følgende måde, mens I siger:
Vær gode

Giv jer selv en krammer

mod hinanden

Peg på hinanden

(Ef 4,32)

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

Gå en tur sammen og tæl alle de ting Gud har skabt til dig,
som du kan være god imod. Husk at lægge mærke til de små
insekter også!
Søndag
Gå en tur sammen og hjælp dit barn med at bruge den affaldspose, han/hun har lavet i Bibelklubben/sabbatskolen.
(Eller brug en almindelig skraldepose).
Sig til dit barn, mens I går: ”Du hjælper med at passe godt
på Guds jord“.
Mandag
Inddrag dit barn i at passe og sørge for jeres kæledyr, hvis I
har sådan et. Eller I kan bruge et legetøjskæledyr til at øve
sammen, hvordan man aer et dyr blidt. Sig Jesus tak for de
dyr I holder af.
Tirsdag
Tag på besøg i en dyrehandel
eller et dyreværnshjem. Tag
en snak om hvorfor dyreværnet redder og tager sig af
dyr. Find på en måde at
hjælpe dem på.

Onsdag
Find et stykke snor, en grankogle, et
stykke tørt brød eller en majskolbe.
Smør det ind i Nutella eller honning og
dæk det med fuglefrø eller andre kerner.
Hæng det et sted udenfor, hvor dit barn
kan se, når fuglene spiser af det. Snak
sammen om hvordan Jesus også tog sig af
de små dyr. Sig Jesus tak fordi han
skabte fuglene.
Torsdag
Tænk over noget godt dit barn
kan gøre for et andet barn eller voksen, I
kender eller ved om, som er ensom eller ked af det. Find på
en måde at gøre noget godt for dem (pluk blomster, besøg
dem, ring til dem og syng huskeverset el.lign.) Snak sammen
om at Jesus var god mod alle. Bed Jesus om at hjælpe jeres
familie med at være god mod andre.
Fredag
Fyld et klart drikkeglas halvt op med vand. Snak sammen
om, hvor rent vandet er. Hjælp dit barn med at dryppe et par
dråber mørk frugtfarve ned i. Snak om hvad man kan gøre
for at gøre søer eller åer rene, ved at hjælpe med at samle
affald og rense vandet. Put et par få dråber blegmiddel eller
klor i vandet, så det bliver rent igen. Sig: Vi vil have vores
dejlige rene vand til at blive ved med at være rent.
Sig Jesus tak for dejlig rent vand.
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