LEKSE ELLEVE

Endelig fri
Henvisninger
1. Mosebok 40; 41;
Alfa og Omega 1,
side 199-205.

Minnevers:
«Det er bra, du gode
og tro tjener. Du har
vært tro i lite, jeg vil
sette deg over mye»
(Matteus 25,23).

Mål:
At barna skal:
Vite at Gud vil hjelpe
sine barn å være trofaste under alle
omstendigheter.
Føle en lengsel etter
å gjøre sitt beste, selv
under ubehagelige
omstendigheter.
Gi respons ved å
være trofaste mot
Gud overalt og til
enhver tid.

Månedens tema
Vi lærer kristne verdier.

Kort sammendrag av bibelfortellingen
Josef er trofast mot Gud i fengselet. Fangevokteren gjør Josef
ansvarlig for alt i fengselet. To av fangene har merkelige drømmer,
og Gud hjelper Josef å tyde dem. Det går som han har sagt, og
dette viser at Josef tjener en mektig Gud. To år senere får farao en
drøm som plager ham. Faraos munnskjenk kommer til å tenke på
Josef, og han blir hentet fra fengselet for å gi den tolkningen som
Gud viser ham. Farao setter ham over hele Egypt.

Denne leksen handler om fellesskap
Josef tok med seg sin fars Gud både i fengselet og palasset.
Hvis vi alltid tar med oss vårt gudsforhold som vi har begynt
hjemme og i menigheten, vil Gud velsigne oss, samme hvor vi
måtte befinne oss.

Lærerens «verdt å vite»
Fengsel – I gammeltestamentlig tid var fengsler steder der folk
ble oppbevart mens de ventet på å få sin sak opp til doms. Etter
rettssaken ble de enten straffet eller satt fri. Straffen var som regel
grusom. Fengsel skulle ta fra fangene alle bekvemmeligheter. Josef
satt i lenker i alle fall en del av den tiden han satt i fengsel. (Se
Salme 105,17.18.)
(Tatt fra the SDA Bible Dictionary, bind 8, side 902.)
Josef raket skjegget før han kom inn til farao. Josef er den
første som Bibelen sier at barberte seg. Skjegg var vanlig i gammel
tid da folk levde som omvandrende gjetere. Men egypterne hadde
kort hår og var glattbarberte. (Kilde: Nelson's Illustrated Bible
Dictionary, [Thomas Nelson Publishers, 1986], side 973.)

Dekorering av rommet
Den røde tråden:
Gud hjelper meg å
være trofast, samme
hva som skjer.
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Se 9. lekse.

FELLESSKAP

Program
Program

1

Minutter

Aktiviteter

Dette trenger du:

Velkommen

etter hvert

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

Ingenting

Forberedelsesaktiviteter

Inntil 10

A. Gå i fengsel!

Papirlapper

B. Se merkelige drømmer Pappeske, ark til hvert barn,
merkepenner, blyanter eller penner

Dittg
val

2

Sang og bønn*

Bibelfortellingen

Inntil 10

Inntil 20

Fellesskap
Sang
Misjon
Kollekt
Bønn

Diverse sangbøker
Barnas misjon
Beholder til kollekten
Kartong, linjerte ark, blyanter eller
penner

Å oppleve fortellingen

Stort laken, kuformer, kornformer,
spotlight

Minneverset

Tegninger av kyr med minnevers
(se side 143)

Bibelstudiet

Bibler

3

Leksen i praksis

Inntil 15

Risleken

Plastskjeer, skåler, ukokt ris

4

Del med andre

Inntil 15

Diplom for trofasthet

Diplomer (se side 144), ark,
merkepenner, fargestifter, blyanter,
klistremerker

*Sang og bønn kommer inn i programmet der det måtte passe best.
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UNDERVISNING
Velkommen
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? Sett dem i
gang med den innledende aktiviteten du har valgt.

1

Forberedelsesaktiviteter
Bruk den eller de aktivitetene som passer best i din gruppe.

Du trenger:
• Papirlapper

A. Gå i fengsel!
Forberedelse: Lag papirlapper med falske anklager til alle barna i klassen.
Eksempler: «Du sparket (navn) i dag»; «Du var ufin»; «Du satte deg på (navns) plass»;
etc. Lag også et fengsel i et hjørne ved å avgrense området med stoler. Rop opp
hvert av barna, les anklagen høyt og sett dem i fengsel i hjørnet der de må være til
du slipper dem ut. (Slipp dem ut etter oppsummeringen.)

Oppsummering
Spør: Hvordan føles det å bli anklaget for noe du ikke har gjort? Hva tror du Josef følte
da han ble kastet i fengsel? (Godta svar.) Hvordan oppførte han seg? La oss slå opp til
Matteus 25,23 og lese det. Les teksten høyt sammen. Dette verset ble ikke skrevet om
Josef, men det er en god beskrivelse av hvordan han reagerte. Dagens budskap er:
GUD HJELPER MEG Å VÆRE TROFAST, SAMME HVA SOM SKJER.

B. Se merkelige drømmer

Du trenger:
• pappeske
• ark til hvert
barn
• merkepenner,
blyanter eller
penner

Forberedelse: Klipp en åpning i en pappeske så det ser ut som en tv. Lag en
sprekk i sidene slik at ark kan trekkes gjennom etter hverandre. Gi barna papir og
merkepenner eller fargestifter. Be dem tegne et bilde (eller to) som illustrerer en drøm
om kyr og korn. Ikke nevn noe om bibelfortellingen for i dag. Teip bildene sammen og
dra dem gjennom tv-boksen. Når bildene kommer til syne, ber du barna om å beskrive
det som foregår på bildene deres, så det blir en lang «drøm.»

Oppsummering
Spør: Har du noen gang drømt noe slikt? (ja, nei) Drømmer kan være ganske snåle,
ikke sant? (ja) Kan du si meg hva den betyr, denne drømmen vi nettopp har sett?
(sannsynligvis ingenting) De fleste drømmene betyr ikke noen ting. Men noen ganger
sender Gud en drøm som betyr noe. Kan du huske noen av dem som det står om i
Bibelen? (Oppmuntre til svar.) Gud valgte trofaste mennesker, som for eksempel Josef, til
å forklare hva disse drømmene betydde. Det er bare Gud som kan hjelpe oss å være trofast mot ham og sette oss i stand til å gjøre det han ber oss om. La oss slå opp til Matteus
25,23 og lese det. Les teksten høyt sammen. La oss si dagens budskap sammen:
GUD HJELPER MEG Å VÆRE TROFAST, SAMME HVA SOM SKJER.
Merknad til lederen: Vær sikker på at barna vet hva ordet «trofast» betyr.
(Vedholdende i kjærlighet eller lojalitet; holder løfter eller oppfyller plikter.)
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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.

Forslag til sanger
«Sett deg for et hellig mål» [«Våg å stå som Daniels menn»] (Barnas Lovsang nr. 123 a og b)
«La oss vandre i lyset» (Barnas Lovsang nr. 94, Barnesangboka nr. 177)
«Jeg har besluttet å følge Jesus»
«Jesus, kom inn!» (Barnas Lovsang nr. 166 a og b, Barnesangboka nr. 142 N og B, Min båt
er så liten nr. 17)
«Jeg har besluttet å følge Jesus» eller «La oss vandre i lyset» (Barnas Lovsang nr. 94,
Barnesangboka nr. 177)

Misjon
Bruk Barnas misjon.

Kollekt
Si: Kommer du trofast med dine gaver til Gud? Våre trofaste gaver
hjelper andre å være trofaste.

Bønn
Sett barna i gang med å lage et bønnehefte. Stift sammen linjerte
ark inni kartong. Be barna skrive navnene sine og et vers om bønn på
forsiden, for eksempel Filipperne 4,6.
Denne uken ber du barna skrive eller tegne om et område i livet der
de strever med å være trofaste (bruk av penger, gjøre det godt på
skolen, være lydige mot foreldrene, valg av venner, mat, eller underholdning). Sett av tid til stille bønn når barna kan be Gud om å hjelpe
dem å være trofaste. Ta inn bøkene og bruk dem en annen sabbat.

Du trenger:
• beholder til
kollekten

Du trenger:
• kartong
• linjerte ark
• blyanter eller
penner
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Bibelfortellingen
Du trenger:
•
•
•
•

stort laken
kuformer
kornformer
spotlight

Å oppleve fortellingen
Forberedelse: Heng det store lakenet fra så høyt som det er nødvendig for
å rekke ned til gulvet. Bak lakenet
henger du feite og tynne kuformer og
feite og tynne aksformer. Sett opp lampen eller spotlighten bak lakenet og
formene. Ha en hjelper som slår på lyset
under fortellingen slik at gjenstandene fra
drømmen kommer til syne til rett tid.
Potifar kastet Josef i fengsel etter at
Potifars kone hadde anklaget Josef for en
forbrytelse. Gud visste at Josef var
uskyldig. Likevel lot han Josef komme i
fengsel. Noen ganger lar Gud sitt folk
ende opp på de merkeligste steder – fordi
han har en plan med det.
Gud velsignet Josef i fengselet også.
Fangevokteren la merke til at Josef
gjorde en god jobb. Snart ble han satt til
å se etter alle de andre fangene.
Faraos munnskjenk og baker var to
av de mennene Josef traff i fengselet. En
dag la han merke til at de var lei seg.
Begge to hadde nettopp drømt noe de
ikke skjønte.
Josef hadde greie på drømmer. Han
hørte på det de sa. Gud hjalp ham å
fortelle dem hva drømmene deres betydde. Alt det han sa ville skje, skjedde.
Josef ble enda to år i fengselet etter
dette.
En natt fikk farao to drømmer.
[Hjelper lyser på den feite kua fra bak ku og
laken.] I den første så han sju feite kyr
som spiste gress på elvebredden. [Hjelper
lyser på mager ku.] Plutselig kom sju
magre kyr og spiste dem!
[Hjelper skinner på fulle aks.] I den
andre drømmen så farao sju fulle og
gode aks. [Hjelper skinner på tørre og tynne
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aks.] Plutselig dukket det opp sju små,
tynne aks og slukte de gode aksene!
Disse drømmene gjorde farao så urolig at
han ikke fikk sove mer. Hva kunne de
bety?
Ingen i faraos slott kunne tyde
drømmene. Men så kom munnskjenken
til å huske på Josef. Josef ble hentet fra
fengselet.
Josef fortalte farao at Gud noen
ganger gir folk drømmer. Dette var drømmer han hadde gitt farao. Og han hadde
fortalt Josef hva de betydde. «De to
drømmene dine handler om det samme,»
sa han. «De neste sju årene kommer det
til å bli rikere avlinger i Egypt enn dere
klarer å spise opp. Kyrne og kornet vil bli
gode og feite. Men de sju årene etter
disse blir veldig vanskelige. Avlingene blir
magre, og både mennesker og dyr kommer til å dø av sult.»
«Du bør bygge lagerhus og ta vare på
det ekstra kornet som blir dyrket i de
gode årene, så Egypt har nok mat til
uårene,» sa Josef.
Farao var enig. Han så at Josef var
klok, så han satte ham til å få bygget
lagerbygningene. Farao ga Josef sin
offisielle ring og nye klær. Han gjorde
ham ansvarlig over hele Egypt!
Ja, «Herren var med Josef» (1.
Mosebok 39,2). Gud hadde hatt en
mening med å la ham bli værende i
fengselet. Josef var alltid trofast mot Gud.
Vår Far i himmelen kan hjelpe oss å være
trofaste når det hender vonde ting.

Oppsummering
Spør: Hvordan kan vi si at Josefs
opplevelser i Potifars hus lignet på det
han opplevde i fengselet? La oss lese 1.
Mosebok 39,3.21. (Herren var med ham.)
Josef kunne ha blitt bitter og klaget da
han ble solgt i fangenskap, da Potifars
kone løy på ham, og da han ble sittende

lenge i fengsel. Men hva gjorde han i
stedet? (Han holdt seg nær til Gud og ba
om hjelp til å forbli trofast; gjorde sitt
beste med det som lå nærmest; sa «Nei»
til Satan; ventet tålmodig på Gud, etc.)
Hva er det du bør huske når du er fristet
til å sutre og anklage Gud for alt det
vonde som hender deg? La oss svare
med dagens budskap:
GUD HJELPER MEG Å VÆRE
TROFAST, SAMME HVA SOM
SKJER.

Minnevers
Du trenger: strektegning av ku med
minnevers (se side 143)
Forberedelse: Klipp ut kyr (se side
143), ei for hvert barn.
Skriv hele minneverset med
blokkbokstaver så alle kan se det.
Del ut ei ku til hvert barn. Be barna
lese det som står på kua si. De skal finne
to barn som har de to andre delene av
minneverset. Når de har funnet hele minneverset, skal de skynde seg tilbake til
plassene sine. Der skal de lese hele minneverset for en voksen assistent som
hjelper dem (om nødvendig).
Når alle treergruppene har satt seg,
samler du inn arkene, blander dem og
gjennomfører aktiviteten enda en gang.
Gjenta til barna kan hele verset og kan si
det sammen.

Vi leser Bibelen sammen
Dann to lag. Gi lagene to tekster å
lese. Be dem mime tekstene til det andre
laget gjetter hvilken fortelling det er.
Forklar dem at alle fortellingene handler
om drømmer. Hvis det andre laget ikke
klarer å gjette hvilken fortelling det er,
må dette laget slå opp til teksten og lese
den.
Apostlenes gjerninger 10,9-12
Peters duk full av dyr
1. Mosebok 41,1-4
Faraos drøm om kyr
Dommerne 2,31-35
Gideons byggbrød
Daniel 2,31-35
Nebukadnesars billedstøtte
1. Kongebok 3,5-10
Salomo ber om visdom
Matteus 1,20.21
Josefs drøm

Du trenger:
• Bibler

Oppsummering
Si: Gud har mange metoder for å
lære oss om seg og sine planer for oss.
Drømmer er en av disse metodene. Gud
er alltid hos oss og vil hjelpe oss så vi
gjør det som er rett, slik at vi kan være
trofaste mot ham. Hvordan har han
hjulpet deg å være trofast? Del med
klassen. (ved hjelp av familieandakten;
bibellesning; sabbatsskolen og gudstjenesten; ting som hender meg; samtaler
med voksne, etc) Du må alltid huske at:
GUD HJELPER MEG Å VÆRE
TROFAST, SAMME HVA SOM
SKJER.
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Leksen i praksis
Du trenger:
• plastskjeer
• skåler
• rå ris, linser,
bønner eller
erter

Risleken
Del barna inn i par og la dem stå
vendt mot hverandre 2,5 meter fra
hverandre. Den ene i paret har en bolle
ukokt ris (eller lignende). Den andre har
en tom bolle og en skje. De med skjeer
skal holde skjeen i munnen, gå til sin
partner og få fire riskorn. Så skal de gå
tilbake på plassen sin og forsiktig lesse
riskornene over i den tomme skålen.
Deretter kommer de tilbake etter åtte
riskorn. De kan bare få mer ris hvis de
har klart å få det forrige antallet riskorn
på plass i skålen sin. Dette fortsetter slik
at mengden dobles hver gang (til det ikke
er plass til mer i skjeen). Hvis de mister
noe, må de begynne på nytt og få fire
korn fra lagkameraten. La dem bytte oppgave. Avslutt etter fem minutter.
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Oppsummering
Spør: Var denne leken lett eller
vanskelig? (Den begynte lett og ble
vanskelig.) Var det kjekt å få flere og
flere korn? (Godta svar.) Hva har denne
aktiviteten til felles med minneverset
vårt? (Hvis vi er trofaste mot Gud, så vil
vår tro vokse og vi blir i stand til å være
trofaste i mye mer.) Når er det vi trenger
å være trofaste? (når det gjelder å følge
Guds råd for våre liv; å stole på ham slik
som Josef; å gjøre det foreldrene våre ber
oss om) Josef var trofast gjennom
ubehagelighetene i fengselet, og Gud
gjorde ham til herre i Egypt. Vi blir kanskje ikke herskere over noe land, men vi
kan være trofaste mot Gud i alt det vi
foretar oss. La oss si dagens budskap:
GUD HJELPER MEG Å VÆRE
TROFAST, SAMME HVA SOM
SKJER.

4

Del med andre
Diplom for trofasthet
Forberedelse: Lag diplom til alle
barna (se side 144)
Be for barna mens du fyller ut
diplomene deres. Be Gud hjelpe deg å
komme på noe som hver enkelt trofast
har gjort som medlem av klassen din. Ha
noen ekstra til gjester, og bruk «komme
på sabbatsskolen» som det de har vært
trofaste til. Om mulig setter du et
klistremerke på diplomene.
Del ut diplomer til hver enkelt. Gi
dem så tid til å lage et kort de kan gi til
en i familien eller menigheten som har
vært trofast i tykt og tynt. Kortet kan ha
teksten « (personens navn) har vært trofast i å (navn på ansvarsoppgave). Gud
har velsignet deg!» Be barna skrive under
på kortet. Foreslå at de kan dele ut kortet
på familieandakten eller før de drar hjem
fra kirken i dag.

Oppsummering
Si: Er det lett å være trofast? (Ja. Nei.
Noen ganger.) Hvem er det som hjelper
oss? (Gud) Hvordan hjelper han oss?
(Han hjelper meg å huske det jeg har
lært om ham hjemme og i kirken. Han
hjelper gjennom sitt Ord og gjennom
bønn. Han hjelper gjennom foreldre,
lærere, pastor, etc.) Hvordan føltes det å
få diplom fordi du har vært trofast? (Jeg
visste at det var Gud som hjalp meg å
være trofast.) Hvordan liker du at andre
er trofaste mot det som forventes av
dem? (Jeg liker dem og vil gjerne bli som
dem.) Hva er det du vil huske fra dagens
lekse? La oss svare med budskapet vårt:

Du trenger:
• diplomer til
alle barna (se
side 144)
• ark
• merkepenner,
fargestifter,
blyanter
• klistremerker

GUD HJELPER MEG Å VÆRE
TROFAST, SAMME HVA SOM
SKJER.

Avslutning
Syng «Jeg har besluttet å følge Jesus»
eller «La oss vandre i lyset» (Barnas
Lovsang nr. 94, Barnesangboka nr. 177). Be
om at barna skal forbli trofaste mot Jesus
og gjøre sitt beste i de nære ting.
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ELEVMATERIELL
Henvisninger
1. Mosebok 40; 41;
Alfa og Omega 1,
side 199-205.

Minnevers
«Det er bra, du
gode og tro tjener.
Du har vært tro i
lite, jeg vil sette
deg over mye»
(Matteus 25,23).

Den røde
tråden
Gud hjelper meg å
være trofast,
samme hva som
skjer.

Endelig fri
Har du noen gang hatt en drøm som du
ikke kunne huske? Eller har du hatt en drøm
som det ikke var noen mening i? La oss lese
om drømmer som var ganske forvirrende.
Potifar kastet Josef i fengsel da
Potifars kone anklaget Josef for en forbrytelse. Gud visste at Josef var uskyldig.
Likevel lot han Josef komme i fengsel.
Noen ganger lar Gud sitt folk ende opp
på de merkeligste steder – fordi han har
en plan med det.
Gud velsignet Josef i fengselet også.
Fangevokteren la merke til at Josef gjorde
en god jobb. Snart ble han satt til å se
etter alle de andre fangene.
Faraos munnskjenk og baker var to
av de mennene Josef traff i fengselet.
En dag la han merke til at de var lei
seg. Begge to hadde nettopp drømt noe
de ikke skjønte.
Josef hadde greie på drømmer. Gud
hadde gitt ham noen viktige drømmer da
han var yngre. Han hørte på det
mennene fortalte. Gud hjalp ham å
fortelle dem hva drømmene deres betydde. Alt det han sa ville skje, skjedde.
Josef ble enda to år i fengselet etter
dette.
En natt fikk farao to drømmer. I den
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første så han sju feite kyr som spiste gress
på elvebredden. Plutselig kom sju magre
kyr og spiste dem! I sin andre drøm så
farao sju fulle og gode aks. Plutselig
dukket det opp sju små, tynne aks og
slukte de gode aksene! Disse drømmene
gjorde farao så urolig at han ikke fikk
sove mer. Hva kunne de bety?
Ingen i faraos slott kunne tyde
drømmene. Men så husket munnskjenken
på Josef. Josef ble hentet fra fengselet.
Josef fortalte farao at Gud noen
ganger gir folk drømmer, og at disse
drømmene som farao hadde hatt var blitt
gitt av ham. Josef sa også at Gud hadde
forklart ham hva drømmene betydde. «De
to drømmene dine forutsier de samme
begivenhetene,» sa han. «De neste sju
årene kommer det til å bli rikere avlinger i
Egypt enn dere klarer å bruke opp. Kyrne
og kornet blir gode og feite. Men de sju
årene etter disse blir veldig vanskelige.
Avlingene blir magre, og både mennesker
og dyr kan komme til å dø av sult.»
«Du bør bygge flere lagerhus og ta
vare på det ekstra kornet som blir dyrket i
de gode årene, så Egypt har nok mat til
uårene,» sa Josef.
Farao var enig. Han så at Josef var
klok, så han satte ham til å få bygget
lagerbygningene. Farao ga Josef sin
offisielle ring og nye klær – klær som var
finere enn dem brødrene eller Potifars
kone hadde tatt fra ham. Han satte ham
over hele Egypt!
Ja, «Herren var med Josef» (1.
Mosebok 39,2). Gud hadde hatt en
mening med å la ham bli værende i
fengselet. Når det skjer vonde ting med
oss, kan vi være trofaste, slik som Josef.
Gud kan hjelpe oss å være trofaste mot
seg. Den Gud som vi lærer om hjemme
og i menighetsfamiliene våre kan gjøre
store ting i våre liv – samme hvor vi er
eller hva som hender.

Daglige aktiviteter
Sabbaten
· Prøv å få til et besøk på en gård sammen med familien så dere kan se noen kuer. (Eller les om kuer og
korn i en bok.) Les bibelfortellingen og fortell hva
kuer og korn betydde for Josef; for farao; og for
folket i Egypt.
· Les Matteus 25,23 sammen og fortell hva det betyr
for deg.
· Før dere ber, synger dere «Vi tar hverandres hender»
(Barnas Lovsang nr. 182 a og b).
Søndag
· Les og snakk sammen om 1. Mosebok 41,1-13 sammen med familien. Tegn et bilde av faraos drøm i din
bok Fortellingen om Josef. Hvor mange kuer så
farao?
· Tegn og klipp ut tre kuer eller aks. Skriv de tre delene
av minneverset på hvert sitt utklipp. Prøv å legge utklippene i riktig rekkefølge. Ta vare på dem til en
annen dag.
Mandag
· Les og snakk sammen om 1. Mosebok 41,14-24 på
familieandakten. Be noen om hjelp til å slå opp ordet
«drøm» i bibelordboken. Tell hvor mange vers som er
tatt med, og slå opp til to av dem.
· Legg minneversfigurene dine i riktig rekkefølge. Syng
om Guds kjærlighet før dere ber.
Tirsdag
· Les og snakk sammen om 1. Mosebok 41,25-36 sammen med familien. Tegn et bilde av Josef som
forteller drømmen for farao. Sett det inn i din
Fortellingen om Josef.
· Hvilke andre gryn enn korn kjenner du til? Hva synes
du er best? Spis noe som er laget av korn i dag.
· Legg minneversfigurene og si hva verset betyr.

Onsdag
· På familieandakten leser dere 1. Mosebok 41,37-46
og snakker om teksten.
· Tegn et bilde av Josef når han blir hersker i Egypt og
ta det med i din Fortellingen om Josef.
· Lag et kort der du ærer noen hjemme eller i
menigheten som alltid er trofast. På kortet kan det
stå: « (navnet på personen): du har vært trofast til å
(navnet på ansvarsoppgaven) . Gratulerer!» Skriv
under og gi kortet til denne personen.
· Si minneverset utenat.
Torsdag
· Les og snakk sammen om 1. Mosebok 41,47-57 på
familieandakten. Tegn et bilde av overflodsårene og
nødsårene. Sett bildene inn i boken Fortellingen om
Josef. Josefs trofasthet mot Gud berget mange mennesker fra hungersnød. Vet du hvordan noen fugler
eller dyr viser sin trofasthet mot sine familier?
· Syng «Jesus, kom inn!» (Barnas Lovsang nr. 166 a og b,
Barnesangboka nr. 142 N og B, Min båt er så liten nr. 17);
deretter sier du minneverset.
Fredag
· Josef var trofast i å gjøre alt bra. Følg Josefs eksempel
og hjelp til hjemme så dere blir ferdige til sabbaten i
tide.
· Bruk din bok Fortellingen om Josef og fortell familien
det du har lært om Josef så langt. Avslutt med minneverset.
· Be noen i familien om å fortelle om en trofast person
eller et trofast dyr. Si ukens budskap sammen.
· Syng Filipperne 4,13 til en melodi dere kan eller en
som dere lager selv.
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