LEKSE EN

Ut å fiske
Henvisninger
Matteus 4,18-22;
Markus 1,16-20;
Lukas 5,1-11;
Alfa og Omega 2,
side 202-207.

Minnevers:
«Følg meg, så vil jeg
gjøre dere til menneskefiskere!»
(Matteus 4,19).

Mål:
At barna skal:
Vite at Jesu venner
lar ham få
førsteplassen i livet.
Føle seg kalt av Jesus
til å være hans
tjenere.
Gi respons ved å be
Jesus hjelpe dem å
tjene ham og dele
ham med andre.

Den røde tråden:
Jeg følger Jesus og
deler ham med
andre.
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Månedens tema
Jesus viser oss hvordan vi kan tjene ham.

Kort sammendrag av bibelfortellingen
Jesus taler ved Gennesaretsjøen (Galileasjøen). Folk presser
seg sammen rundt ham, så han går ut i Peters fiskebåt og taler
videre til folkemassen. Når talen er over, sier han at Peter skal
kaste ut garnene for å få fisk. Peter nøler, men gjør som Jesus sier.
Han og Andreas får så mye fisk at han må rope på Johannes og
Jakob for å få hjelp med å få inn fangsten. De forbløffede brødrene forlater alt og følger Jesus for å bli menneskefiskere.

Denne leksen handler om tjeneste
Det er ikke alltid Gud ber oss om å forlate alt og følge ham
der han leder, men hans sanne tjenere er villige til å gjøre det og
tjene ham slik han vil.

Lærerens «verdt å vite»
Galileasjøen – «En innsjø som Jordanelven både renner inn i
og ut av. Den er 20 km lang og 12 km bred på det bredeste. . . .
Den ligger 209 meter under Middelhavet og er 40 – 45 meter dyp.
Fordi den ligger så lavt, er klimaet subtropisk. Den er omgitt av
høye åser, bortsett fra der Jordanelven renner inn og ut, og den er
utsatt for plutselige og ekstremt voldsomme stormer. . . . En overflod på fisk gjorde at fiske var lønnsom forretning på Jesu tid» (The
SDA Bible Dictionary, bind 8, side 401).

Dekorering av rommet
(1) Heng et stort garn med fisk på tavla. (2) Heng opp 12 filtmenn med navn under hver og tittelen «De tolv disiplene». (3) Sett
navnene på elevene dine, med papirutklipp om mulig, under overskriftene «Menneskefiskere» eller «Vi er også disipler!» (4) Pynt med
filter som illustrerer hver ukes lekse. (5) På en plate av tre eller isopor henger du opp en gutt med brød og fisker i barnestørrelse. (6)
Bruk en båt i barnestørrelse og med et stort garn, og la læreren
sitte der under bibelfortellingen.

TJENESTE

Program
Program

1

Dittg
val

Minutter

Aktiviteter

Velkommen

Etter hvert

Hils på barna ved
døren;
er de glade/lei seg?

Forskjellige slags nett: tennisnett,
hårnett, volleyballnett, sommerfuglnett, fiskegarn, grønnsaksnett

Forberedelsesaktiviteter

Inntil 10

A. Fiskegarnvifte

Papir (til fiskegarn og fisk), sakser til
alle barna, fiskemønster

B. Mat meg

Til hvert barn: fiskekjeks (se oppskrift side 12) eller brød som er
skåret i fiskefasong

Fellesskap
Sanger
misjon
kollekt

ingenting
Sangbøker
Barnas misjon
Vannmugge ELLER melkekartong
og papir
Utklippsfisk (se side 140), penner,
blyanter, merkepenner, stålbinders

Sang og bønn*

Inntil 10

bønn

2

Dette trenger du:

Bibelfortellingen

Inntil 20

Å oppleve fortellingen

Fiskekjeks eller utklippsfisk, hårnett
(eller andre små nett), papir, båt i
barnestørrelse

Minneverset

10 fargelagte papirfisk, stålbinders
til hver av dem, nylontråd, magneter, pinne til fiskestang, bibler

Bibelstudiet

Bibler
Utklippsfisk fra bønneaktiviteten,
skål, stålbinders, pinne til
fiskestang, illustrasjoner av hjerte,
bibel, hånd, øre, lepper, fot

3

Leksen i praksis

Inntil 15

Hvordan fiske

4

Del med andre

Inntil 15

Kom, så drar vi og fisker! Utklippsfisk fra Leksen i praksis,
blyanter, teip, sytråd eller garn

*Sang og bønn kommer inn i programmet der det måtte passe best.

LEKSE EN 11

UNDERVISNING
Velkommen

Du trenger:
• forskjellige
slags nett: tennisnett, hårnett,
volleyballnett,
sommerfuglnett,
fiskegarn,
grønnsaksnett,
etc.

1

Forberedelsesaktiviteter

Du trenger:
• papir (til
fiskegarn og
fisk)
• sakser til alle
barna
• fiskemønster

Hils barna velkommen etter hvert som de kommer. Spør hvordan uken
har vært for dem – både det som har vært hyggelig og det som kan ha
vært leit. Er det noe fra forrige lekse de har lyst til å snakke om? La dem gå
rundt og se på de forskjellige slags nett som du har hengt opp forskjellige
steder i rommet.
Spør: Hva la dere merke til da dere gikk omkring i rommet? Hva tror
dere fortellingen vår handler om i dag? (ikke fortell dem det før etter den
første forberedelsesaktiviteten.)

A. Fiskegarnvifte
Lag et fiskegarn slik: Brett papiret i trekkspillform som om du skulle lage en vifte.
Hjelp barna å klippe små hakk langs den ene siden av viften og så åpne den så man
ser nettet. La barna tegne og klippe ut fisk av det mønsteret de fikk. Sett fisk i papirgarnet.

Oppsummering
Spør: Har du noen gang vært på fisketur? Har du prøvd å fange fisk med garn? (Ta
imot svar.) Hvordan var aktiviteten vår lik og ulik ordentlig fisking? La oss lese minneverset vårt for i dag. Les Matteus 4,19 høyt, og få barna til å gjenta etter deg. Kan dere
gjette hva som er Bibelfortellingen for i dag? (Da Jesus hjalp til med fisket og senere
kalte disiplene til å bli menneskefiskere.) La oss si dagens budskap sammen:
JEG FØLGER JESUS OG DELER HAM MED ANDRE.

Du trenger:
• fiskekjeks (se
oppskrift
nedenfor) eller
brød som er
skåret til i fiskefasong

B. Mat meg
Del ut en «fisk» til hvert barn. Be barna spise «fisken» uten å bøye albuen. Det klarer
de ikke. Hjelp dem å oppdage at de må mate hverandre hvis de skal få noe å spise.

Oppsummering
Spør: Hva måtte dere gjøre om dere ville ha noe å spise? (få hjelp av andre)
Hvordan var det å måtte ha en annen til å gi deg maten? (avhengig; takknemlig) Når
du tjener andre, tjener du Jesus og hjelper andre å lære om ham. La oss si dagens
budskap sammen:
JEG FØLGER JESUS OG DELER HAM MED ANDRE.

Lag dine egne fiskeformede kjeks med denne oppskriften i stedet for å kjøpe ferdiglagede kjeks.
• 450g sammalt hvete
• 1 teskje malt koriander eller kanel
• 75ml mørk sirup eller honning

• 340g ubleket hvetemel
• 170 ml vann
• ½ teskje salt

• 30g stivelse
• 50 ml olje

Bland alt det tørre. Bland alle de våte ingrediensene i en mikser og tilsett det tørre. Kna litt. Rull ut til
1,5 cm. Skjær opp i fiskeform og stikk med en gaffel. Bak i 35 minutter ved 150 C.
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Sang og bønn

Dittg
val

Fellesskap
Fortell om barnas gleder og sorger (glade og triste) som de fortalte deg om da de kom
(hvis det passer). Ta tid til å dele erfaringer fra siste ukes leksestudium og repeter minneverset. Nevn fødselsdager, spesielle begivenheter eller prestasjoner. Ønsk gjester spesielt
velkommen. Repeter ukens minnevers. «Velkomstkamerater» ble innført sist kvartal. Fortsett å
bruke disse til å ønske gjestene velkommen.

Forslag til sanger
«Vi ønsker deg det beste» (Spre gleden!)
«Slipp meg inn» (Spre gleden!)
«Vi vil si det» (Spre gleden!)
«Kjære Gud» (Spre gleden!)
«Alle, alle vil vi ha med!» (Barnas Lovsang nr. 184, Min båt er så liten nr. 23)
«Gud vil at alle» (Barnas Lovsang nr. 203 a og b)
«Jesus, her er jeg!» (Barnas Lovsang nr. 80 a og b, Barnesangboka nr. 153 B og N)
«Jeg vil fortelle» (Barnas Lovsang nr. 163 – første vers a og b)

Misjon
Bruk Barnas misjon. Få fram tjenestetemaet i misjonsfortellingen.

Kollekt
Få fram tjenestemotivet ved å bruke en mugge til å samle inn kollekten i. Hvis dette ikke lar seg gjøre, klipper du toppen av en melkekartong
og dekker den med papir og et bilde av en mugge.

Du trenger:
• vannmugge
ELLER
• melkekartong
og papir

Bønn
Gi barna en utklippsfisk hver. Be dem om å skrive navnet på noen
de vil fortelle om Jesus, og skrive deres eget navn på den andre siden.
Legg alle utklippsfiskene i en stor skål eller eske. Be barna om å knele i
en ring og be sammen for menneskene som har navnet sitt på utklippene. (Så ber du en av de voksne hjelperne om å feste en stålbinders til
hver av fiskene og legge dem til side til Leksen i praksis.)
*Sang og bønn kommer inn der det passer best i programmet.

Du trenger:
• utklippsfisk (se
side 140)
• penner, blyanter, merkepenner
• stålbinders
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Bibelfortellingen
Du trenger:

Å oppleve fortellingen
Forberedelse: La barna
lage en papirbåt hver etter de
retningslinjene du gir dem (se
side 15). Fortell mens du sitter
i en båt i barnestørrelse og
med et stort garn tvers over
den. La barna mime med
fiskekjeks, hårnett og båtene
deres. Til rett tid ber du dem fylle hårnettene sine med kjeks og så «dra» dem opp
i båtene sine.

• fiskekjeks eller utklippsfisk
• hårnett (eller andre små
nett)
• et hvitt A4-ark til hvert barn
• båt å sitte i (se Dekorering
av rommet)

Solen sto opp bak åsene øst for
Gennesaretsjøen. Peter og broren hans
Andreas hadde fisket hele natten uten å
fange noe som helst fisk. [Beveg tomme
garn fram og tilbake.] «Det holder,» sa
Peter. De dro inn garnene og satte kurs
for land. [Dra garnet opp i båten der du sitter.]
Da de kom til lands, så de en stor
folkemengde som hadde samlet seg
rundt Jesus. Folk presset seg tettere og
tettere rundt ham, så Jesus klatret opp i
Peters båt og ba ham legge litt ut fra
land. [Barna holder fram båtene sine.] Han
satte seg i båten og fortsatte å tale til
dem som sto på land. Han sa at de
kunne komme til Guds rike hvis de ville
tro på ham.
Da han hadde talt ferdig, snudde
Jesus seg mot Peter og sa: «La oss legge
utpå og fiske litt.»
Andreas smilte. Solen sto høyt på
himmelen. Ingen fisket om dagen.
Hvorfor ikke? Fordi fisken var langt nede
i det kjølige, dype vannet. «Vi har arbeidet hele natten uten å få noen ting,» sa
Peter. «Men hvis du vil at vi skal fiske, så
skal vi fiske.»
Peter og Andreas kastet det store gar-
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net sitt langt ut fra båten. [Barna kaster
små nett ut fra båtene sine.] Garnet hadde
ikke før kommet i vannet, før det var fullt
av fisk! Garnet var så fullt av fisk at båten
krenget farlig. [Voksne fyller barnas små
nett med fiskekjeks.]
«Hjelp oss!» ropte Peter til vennene
sine, Johannes og Jakob, som var like
ved i sin egen båt. «Vi synker.»
Jakob og Johannes skyndte seg bort
til dem og tok halvparten av fisken over i
sin egen båt. [Barna «laster» fiskekjeksene
opp i båtene sine.] Begge båtene var så
fulle at de var synkeferdige da de nådde
land. Mennene tenkte på alt de kunne få
for denne fisken når de solgte den. Det
var den største fangsten de noen gang
hadde sett.
«Hvis dere vil følge meg, så skal dere
få fiske etter mennesker,» sa Jesus. Han
mente at de skulle hjelpe mennesker å bli
kjent med ham.
Peter husket menneskene som hadde
fulgt Jesus ned til stranden. Han tenkte
på garnene sine, som var så fulle at
båten nesten sank. Han visste også at de
kunne tjene en hel masse penger på all
denne fisken. Men han bestemte seg for
å følge Jesus. Det gjorde også Andreas,
Jakob og Johannes. De gikk fra båtene
fulle av fisk. De forlot alt og gav Jesus
førsteplassen i livet. Resten av livet fortalte de mange mennesker om Jesus. De
ble «menneskefiskere».

Oppsummering
Spør: Hva har denne fortellingen
lært deg om å følge Jesus? (Det er fornuftig å følge Jesu råd; når vi følger
Jesus, setter vi ham først og forteller
andre om ham.) Hvordan tror dere det
hadde vært å være Peter og Andreas i
fortellingen vår i dag? (veldig overrasket
over det Jesus kan gjøre) Vil du sette
Jesus først i ditt liv? Er det noe du må la

være igjen så Jesus kan være først i ditt
liv? Hva er det? (Ta imot svar.) La oss si
dagens budskap sammen:
JEG FØLGER JESUS OG DELER
HAM MED ANDRE.

Minnevers

Du trenger:
Skriv hvert ord
• 10 fargelagte
av minneverset,
papirfisk
også teksten, på en
• stålbinders til
«fisk» hver. Fest en
hver av papirstor stålbinders til
fiskene
hver fisk. Fest en
• magneter festet
magnet til den ene
i nylontråd
enden av et nylon• pinne til
snøre og bind den
fiskestang
andre enden til en
• bibler
pinne.
La alle barna få
prøve å fange fisk. Hjelp dem å finne
minneverset i biblene sine. La dem så
samarbeide og plassere de fiskene de har
fanget i riktig rekkefølge. Gjenta minneverset sammen flere ganger.

Vi leser Bibelen sammen
Bruk tekstene nedenfor og la barna etter
tur lese fra forskjellige fiskehistorier i
Bibelen. For hver av disse episodene skal
de svare på dette spørsmålet: «Hvem var
det som tjente hvem?»
Lukas 5,1-11
Jesus og disiplene
Matteus 14,19-21
Jesus metter 5000
Johannes 21,4-14
Jesus og disiplene
Matteus 17,24-27
skattepenger
Jona 1,15-17
beretningen om
Jona

Du trenger:
• Bibler

Oppsummering
Spør: Hvilken av fiskehistoriene liker
du best? (Ta imot svar.) Hva lærte du om
tjeneste fra disse fortellingene (Lukas
5,1-11: Jesus burde bety mer for oss enn
alt annet; Johannes 21,4-14 og Matteus
14,19-21: vi tjener Gud når vi skaffer mat;
Matteus 17,24-27: Gud tjener oss og
sørger for våre behov; Jona 1,15-17: Gud
vil at vi skal sette ham først og fortelle
andre om ham.) La oss si dagens budskap sammen:
JEG FØLGER JESUS OG DELER
HAM MED ANDRE.
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Leksen i praksis
Du trenger:
• utklippsfisk fra
bønneaktiviteten i
skål
• stålbinders til
alle fiskene
• pinne til
fiskestang
• illustrasjoner av
hjerte, bibel,
hånd, øre, lepper, fot
• overskrift:
'Fiskeopplæring'

Hvordan fiske
(Be en voksen om å sørge for at det
finnes fisk med binders på til barn som
kanskje kommer sent.) Finn et sted der
alle kan se det og heng opp overskriften
«Fiskeopplæring» med illustrasjoner under
den.
Si: Når vi skal fiske, bruker vi visse
redskaper og agn. Hvordan fisker vi
mennesker? Hva slags agn bruker vi?
(Godta svar.) Bruk fiskestangen fra minneversaktiviteten og la barna ta tur og
«fange» fiskene. Når en «fisk» blir fanget,
leser fiskeren opp hvem det er sin fisk og
gir den til denne personen. På baksiden
har disse fiskene allerede navnet på noen
som skal få høre om Jesus. Snakk med
barna om forskjellige måter vi kan bruke
for å «fiske etter mennesker», og ta
utgangspunkt i «fiskeopplæringsplansjen».
dele Guds Ord (Bibelen)
vise dem kjærlighet (hjerte)

høre på dem (øre)
si vennlige ting (lepper)
gå og oppsøke dem eller ta dem med
til steder (fot)

Oppsummering
Kan dere si meg hvordan vi kan
bruke Guds Ord til å «fange» mennesker
for Gud? (Si en tekst utenat eller lese et
bibelvers til oppmuntring eller undervisning, etc.) Er det noen av dere som
har opplevd å dele Bibelen med noen,
eller vist dem kjærlighet, hjulpet dem,
lyttet, talt vennlige ord eller brukt føttene for å «fange» noen for Gud? (Pek på
«fiskeopplæringsplansjen».) Kan du dele
det med oss? (Oppmuntre til deling.)
Hvis du ikke kommer på noen slik
erfaring, kan du snart få en. Følg nøye
med på den neste aktiviteten. Hva er
budskapet vårt for i dag? La oss si det
sammen:
JEG FØLGER JESUS OG DELER
HAM MED ANDRE.
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Del med andre
Du trenger:
• utklippsfisk fra
Leksen i praksis
• blyanter
• teip
• sytråd eller
garn
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Kom, så drar vi og fisker!
Bruk de «fiskene» dere «fanget» i
Leksen i praksis. Be barna dele hvordan
de har tenkt å tjene noen – henvis til
«fiskeopplæringsplansjen» (Bibelen: dele
Guds Ord; hjerte: elske dem; hånd: hjelpe
dem; øre: høre på dem; lepper: si
vennlige ting; føtter: gå og finne dem
eller ta dem med til steder).
La dem teipe «fisken» sin med
navnene på til en nylontråd eller garn.
Dette kan de henge opp på rommet sitt
så de husker å tjene denne personen
denne uken ved å følge minst en av reglene fra «fiskeopplæringsplansjen».
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Oppsummering
Si: Planlegg at du neste sabbat skal
dele din erfaring med å tjene det mennesket som har navnet sitt på fisken din.
Hvem skal hjelpe deg med fiskingen
din? (Jesus. Si minneverset.) La oss si
dagens budskap sammen. Rekk opp
hånden hvis du tror det. (La barna rekke
hånden i været.)
JEG FØLGER JESUS OG DELER
HAM MED ANDRE.

Avslutning
Be Gud om å gi alle miniorene
lengsel og mot til å følge Jesus og fortelle
andre om ham denne uken.

Ut å fiske
Henvisninger
Matteus 4,18-22;
Markus 1,16-20;
Lukas 5,1-11;
Alfa og Omega 2,
side 195-199.

Minnevers
«Følg meg, så vil
jeg gjøre dere til
menneskefiskere!»
(Matteus 4,19).

Den røde
tråden
Jeg følger Jesus og
deler ham med
andre.

Har du noen gang fått fisk? Eller har du
sett på mens andre har fisket? En gang for
lenge siden var det fire menn som lærte en
ny måte å fiske på.
Solen kom fram bak åsene øst for
Gennesaretsjøen. Peter og broren hans
Andreas hadde fisket hele natten uten å
fange noe som helst fisk. «Det får holde,»
sa Peter. De dro inn garnene og satte
kurs for land.
Da de kom til lands, så de en stor
folkemengde som hadde samlet seg
rundt Jesus. Folk presset seg tettere og
tettere rundt ham, så Jesus klatret opp i
Peters båt og ba ham legge litt ut fra
land. Han satte seg i båten og fortsatte å
tale til dem som sto på land. Han sa at de
kunne komme til Guds rike hvis de ville
tro på ham.
Da han hadde talt ferdig, snudde
Jesus seg mot Peter og sa: «La oss legge
utpå og fiske litt.»
Andreas smilte. Solen sto høyt på
himmelen. Ingen fisket om dagen.
Hvorfor ikke? Fordi fisken var langt nede
i det kjølige, dype
vannet. «Vi har
arbeidet hele natten uten å få noe,»
sa Peter. «Men hvis
du vil at vi skal
fiske, så skal vi
fiske.»
Peter og
Andreas kastet det
store garnet langt
ut fra båten.
Garnet hadde ikke
før kommet i vannet, før det var
fullt av fisk! Garnet
var så fullt av fisk
at båten krenget
noe veldig.

«Hjelp oss!» ropte Peter til vennene
sine, Johannes og Jakob, som var like ved
i sin egen båt. «Vi synker.»
Jakob og Johannes skyndte seg bort
til dem og tok halvparten av fisken over i
sin båt. Begge båtene ble så fulle at de
var synkeferdige da de nådde land. «Hvis
dere vil følge meg, så skal dere få fiske
mennesker,» sa Jesus. Han mente at de
skulle hjelpe mennesker å bli kjent med
ham.
De fire fiskerne så på båtene sine. De
hadde aldri før fått så mye fisk på én
gang. Dette var virkelig et mirakel. Han
som hadde utført miraklet ville at de
skulle følge ham!
Peter husket menneskene som hadde
fulgt Jesus til stranden. Han tenkte på garnene sine, som var så fulle at båten
nesten sank. Han bestemte seg for å følge
Jesus. Det gjorde også Andreas, Jakob og
Johannes. De forlot alt og satte Jesus først
i sine liv. Resten av livet fortalte de
mange mennesker om Jesus. Vi følger
også Jesus når vi setter ham først og
forteller andre om ham. Han vil lede oss
til dem som trenger å høre om ham. Og
han vil hjelpe oss å bli «menneskefiskere».
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ELEVMATERIELL
Daglige aktiviteter
Sabbaten
· Om mulig tar du med familien til en elv, dam eller et
vann dere det er fisk og leser fortellingen sammen.
· Tegn et hjerte og spør dem hvordan dere kan vise
hverandre Guds kjærlighet.
· Les Matteus 4,19 sammen og syng «Jesus, her er jeg!»
(Barnas Lovsang nr. 80 a og b, Barnesangboka nr. 153 B
og N) og/eller «Vi vil si det» (Spre gleden!)
Søndag
· Les og snakk sammen om Matteus 4,18-22 på
andakten. Fortell beretningen med dine egne ord.
· Tegn en stor fisk og skriv minneverset på den. Klipp
opp fisken til et puslespill så hvert av ordene er på
sin egen del av fisken. Legg puslespillet hver dag
denne uken.
· I dag tjener du den personen du valgte på sabbatsskolen (og skrev på fisken) ved å dele Bibelen, elske,
hjelpe, lytte, tale vennlige ord, eller bruke føttene dine
og gå til dem eller ta dem med et sted.
Mandag
· Les og snakk sammen om Lukas 5,1-3 på familieandakten. Tegn omrisset av hendene dine på et stort
ark. Vis det til familien og spør: Hvordan kan vi bruke
hendene våre og tjene andre?
· Øv på minneverset med fiskepuslespillet. Syng «Jesus,
her er jeg!» (Barnas Lovsang nr. 80 a og b,
Barnesangboka nr. 153 B og N) og/eller «Vi vil si det»
(Spre gleden!) og be Jesus hjelpe deg å tjene ham hver
dag.
Tirsdag
· Les og snakk sammen om Lukas 5,4-11 sammen med
familien. Se hvem som kan komme på flest mennesker som tjener andre. Peter, Andreas, Jakob og
Johannes forlot alt og fulgte Jesus og tjente ham.
Hvordan kan du og familien din gjøre det?
· Legg fiskepuslespillet.
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Onsdag
· Les og snakk sammen om Markus 1,16-20 med familien. Tegn omrisset av foten din og vis det til familien.
Spør: Hvordan kan vi tjene andre med føttene våre?
· Få et familiemedlem til å hjelpe deg å finne ut hvordan fisk puster under vann. Finn ut to andre interessante fakta om fisker.
· Gjør fiskepuslespillet ditt uten hjelp.
· Syng «Her er mitt øre» (Barnas Lovsang nr. 157 a og b,
Barnesangboka nr. 100 B og N) før dere ber.
Torsdag
· Les Lukas 5,1 på familieandakten. Tegn et bilde av et
øre og vis det til familien. Spør: Hvordan kan vi bruke
ørene våre til å tjene andre?
· Lek sisten med en i familien. Snakk om hvorvidt dere
har gjort noe denne uken for å «fange» noen for
Jesus.
· Si minneverset utenat før dere ber.
Fredag
· Sammen med familien leser dere Johannes 12,26. Å
tjene Jesus betyr å f_ _ _ _ ham. Les deretter Matteus
25,40. Riktig eller Galt (sett ring rundt den ene): Når vi
hjelper andre, tjener vi Jesus. Gjenfortell bibelfortellingen din med dine egne ord. Spør: Hva var det de
fire mennene forlot? Hvorfor?
· Si minneverset og syng «Jesus, her er jeg!» (Barnas
Lovsang nr. 80 a og b, Barnesangboka nr. 153 B og N)
og/eller «Vi vil si det» (Spre gleden!). Bestem dere for
en ting dere vil gjøre sammen i morgen for å tjene
Jesus.
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