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
Frem for alt ønsker jeg,
Peg opad.
at du
Peg på hinanden.
må have det godt og
Smil og

og I
Peg på andre
tog jer af mig
Giv jer selv et knus
Matt 25,36
Saml håndfladerne mod hinanden og
åbn op som en bog

være rask
omfavn dig selv med knyttede hænder.
3 Joh 1,2
Før håndfladerne mod hinanden og åbn
dem igen.

LE KT I E 3

En ven kan være
Tag en anden i armkrog

mere trofast
Stil dig tæt op ad en anden

L E KTIE 2
Jeg
Peg på jer selv

end en bror
Peg på en dreng

var syg,
Læg en hånd på panden

(Ordsp 18,24)
Saml håndfladerne og åbn dem igen som
en bog
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L EKT IE 4

LE KT I E 6

Én ting
Ræk pegefingeren op

Jeg
Peg op

ved jeg:
Peg på dig selv og bank let på din pande
med fingeren

er med jer
Grib jeres egne arme eller hænder og
hold godt fast i jer selv

Jeg var blind,
Hold dig selv for øjnene

alle dage indtil verdens ende
Spred armene helt ud til siden

og nu kan jeg se
Flyt hænderne højt op over hovedet og
kig op

(Matt 28,20)
Saml håndfladerne og åben dem som en
bog

(Joh 9,25)
Saml håndfladerne og åbn dem igen som
en bog

LE KT I E 7
Gud siger
Peg op

L EKT IE 5

”Med evig kærlighed
Spred armene så langt ud I kan

Gud
Peg op

har jeg elsket dig…”
Giv jer selv et knus

har besøgt
Spred armene ud som byder I velkommen

(Jer 31,3)
Saml håndfladerne og åben dem som en
bog

sit folk.
Peg på hinanden
(Luk 7,16)
Saml håndfladerne og åbn dem igen som
en bog
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L E KTIE 8
Du, Herre,
Peg op

er god
Klap hænderne sammen
og tilgiver gerne
Slå armene helt ud
(Sl 86,5)
Saml håndfladerne og åbn dem, som en
bog

LE KT I E 1 0

Lad de små børn
Hold hånden ud med håndfladen nedad
som for at vise højden op et lille barn.
komme
Vink med hånden, at man skal komme.
til mig
Peg på jer selv.
(Luk 18,16)
Saml håndfladerne og åbn dem, som en
bog

L E KTIE 9

Voks
Sæt jer på hug og fold jer langsomt ud
til strakt
i Jesu
Peg op
nåde
Omfavn jer selv
(2 Pet 3,18)
Saml håndfladerne og åbn hænderne
som en bog

LE KT I E 1 1
[Jesus]
Peg op
er kommet
Vift hænderne ind mod jer selv, med
håndfladerne opad og indad
for at opsøge
Sæt hånden over øjnene, som om I spejder efter nogen
og frelse
Kryds arme ud for taljen med knyttede
næver og åbn arme og hænder ud
det fortabte.
Hold pegefingrene mod hinanden og
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og hendes søster
Hold fingeren med Maria figuren op

”tab” hænderne ned, væk fra hinanden
(Luk 19,10)
Før håndfladerne sammen og åbn dem
som en bog

og Lazarus.
Hold fingeren med Lazarus figuren op
Joh 11,5
Saml håndfladerne og åbn dem, som en
bog.

L EKT IE 12

Du skal elske
Giv jer selv et kram

din næste
Peg på andre
som dig selv
Peg på jer selv
(Luk 10,27)
Saml håndfladerne og åbn dem igen,
som en bog

L EKT IE 13
Jesus
Peg op

elskede
Giv jer selv et kram
Martha
Hold fingeren med Martha figuren op
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