LEKSE TRETTEN

Sammen igjen
Henvisninger
1. Mosebok 45,1647,12; 50,15-21;
Alfa og Omega 1,
side 212-222.

Minnevers:
«La oss gjøre godt
mot alle, . . . og mest
mot dem som er våre
søsken i troen»
(Galaterne 6,10).

Mål:
At barna skal:
Vite at Gud hjelper
oss til å ta oss av våre
familier.
Føle ansvar for sin
families ve og vel.
Gi respons ved å
samarbeide med Gud
og vise omsorg for
hjemmet og menighetsfamilien.

Månedens tema
Vi lærer kristne verdier.

Kort sammendrag av bibelfortellingen
Farao får vite om at Josefs brødre har kommet, og han vil
gjerne at hele familien skal komme og bo i Egypt. Brødrene drar
hjem med mat, klær, dyr og vogner for å hente familien tilbake til
Egypt. Sytti medlemmer av Josefs familie flytter til Egypt. Josef
møter sin far og tar med noen familiemedlemmer for å møte
farao. Når Jakob dør, forsikrer Josef brødrene sine om at han ikke
vil gjøre dem noe. Gud hadde sendt ham i forveien for å ta seg av
hele familien.

Denne leksen handler om fellesskap
Gud har skapt oss til å tilhøre en familie. Han vil at vi etter
beste evne skal bidra til omsorgen for hjemmet og menigheten.
Han vil hjelpe oss å gjøre det.

Lærerens «verdt å vite»
«Foreldrene bør våkne opp og se den kjensgjerning i øynene
at det viktigste de kan lære barna, er at de må bære sin del av
hjemmets byrder. . . . De bør lære barna å ha et fornuftig forhold
til livet, og å innse at de skal være til nytte i verden. . . .
Hjelp barna å leve i samsvar med Guds vilje, ved å minne
dem om å være trofaste mot de pliktene som hviler på dem som
medlemmer av familien. . . . Lær dem å ta del i det daglige arbeidet så anstrengelsene med å lære dem å dele byrdene med far og
mor, brødre og søstre, kan gi resultater. Da vil de bli tilfredse ved
tanken på at de virkelig er til nytte» (Det kristne hjem, side 221-222).

Dekorering av rommet
Se 9. Lekse.

Den røde tråden:
Gud hjelper meg å
vise omsorg for min
familie.
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FELLESSKAP

Program
Program

1

Dittg
val

2

Minutter

Aktiviteter

Dette trenger du:

Velkommen

etter hvert

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

Ingenting

Forberedelsesaktiviteter

Inntil 10

A. Hvem gjør hva?

Diverse husholdnings-gjenstander,
papir, blyanter

B. Yrker hjelper

Kort med yrker

Fellesskap
Sang
Misjon
Kollekt
Bønn

Diverse sangbøker
Barnas misjon
Beholder til kollekten
Bønnebøker fra 11. lekse

Å oppleve fortellingen

Tavle, merkepenn eller kritt

Minneverset

Bibel, tomme beholdere som har
flate sider (etter mat og drikke:
frokostblanding, eggkartonger,
melkekartonger, etc.), to papirlapper til hvert av ordene i verset,
merkepenner, teip

Bibelstudiet

Bibler

Sang og bønn*

Bibelfortellingen

Inntil 10

Inntil 20

3

Leksen i praksis

Inntil 15

Scenario

Ingenting

4

Del med andre

Inntil 15

Omsorg for familien

Papir, merkepenner i forskjellige
farger

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

1

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.

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

Du trenger:
• diverse husholdningsgjenstander
• papir
• blyanter

A. Hvem gjør hva?
Forberedelse: Nummerer og plasser en rekke gjenstander, for eksempel støvklut,
oljeflaske, oppvaskmiddel, liten søppeldunk, gryte, bankkort, etc., på et bord.
Del ut papir og blyanter. Si: Se på gjenstandene. På arket skriver du ned gjenstandens nummer og hvem det er som bruker denne tingen hjemme hos dere.

Oppsummering
Når barna er ferdige, tar du en gjenstand og sier: Hvem er det som bruker dette
hjemme hos dere? (Godta svar.) Hjelper alle til med det som må gjøres hjemme hos
dere? Hvorfor eller hvorfor ikke? Er det rett at en eller to skal gjøre alt arbeidet?
Hvordan bidrar dette arbeidet til å hjelpe hele familien? La oss slå opp til Galaterne
6,10 og lese verset. Les det høyt. I dag skal vi lære at:
GUD HJELPER MEG Å VISE OMSORG FOR MIN FAMILIE.

Du trenger:
• kort med
yrker

B. Yrker hjelper
Forberedelse: Lag kort med enten et bilde som viser et yrke eller yrket skrevet med
bokstaver (sekretær, bonde, lege, lærer, pastor, drosjesjåfør, skredder, bilreparatør, etc.)
Del ut et kort til hvert barn og be dem mime hvordan de kunne hjelpe til hjemme
eller i kirken hvis de hadde jobben på kortet. De andre barna gjetter hvilket yrke det
er.

Oppsummering
Spør: Hva slags jobb ønsker du deg når du blir stor? (Godta svar.) Hvordan kunne
du hjelpe familien din om du hadde den jobben? (Godta svar.) Hvordan kan du hjelpe
familien din nå? (Godta svar.) La oss lese Galaterne 6,10. Les det høyt sammen. Og dermed er vi ved dagens budskap. Hjelp meg å si det:
GUD HJELPER MEG Å VISE OMSORG FOR MIN FAMILIE.
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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
«I Guds familie er vi søsken» (Barnas Lovsang nr. 212 a og b)
«Vi tar hverandres hender» (Barnas Lovsang nr. 182 a og b)
«Du lille solskinn!» (Barnas Lovsang nr. 155 a og b)
«Et solskinnsbarn» (Barnas Lovsang nr. 23 a og b)

Misjon
Bruk Barnas misjon.

Kollekt
Si: Gud brukte Josef så han kunne hjelpe mange mennesker. Gud kan
bruke dine gaver og hjelpe menighetsfamilien din.

Du trenger:
• beholder til
kollekten

Bønn
Del ut bønneheftene. Ha noen ekstra til gjester.
I dag ber du barna skrive eller tegne et eksempel på hvordan de kan Du trenger:
• bønnehefter fra
vise omsorg for familien hjemme, og et eksempel på hvordan de kan
11. lekse
vise omsorg for menighetsfamilien.
Dann en bønnering. Oppmuntre frivillige til å be om at Gud skal
hjelpe dem å gjøre det de skrev eller tegnet i bønneheftene sine. Avslutt aktiviteten med
bønn.
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2

Bibelfortellingen
Du trenger:
• tavle,
• merkepenn
eller kritt

Å oppleve fortellingen
Begynn fortellingen med å skrive
navnene på Josefs 11 brødre så alle kan
se det. Gi barna tid til å tenke seg om når
du spør: Hvor mange av dere har
brødre eller søstre? Hvor mange har
dere? Josef vokste opp med 11 brødre.
Husker du at disse brødrene solgte
ham til slavehandlere som skulle til
Egypt? Josef ville hatt god grunn til å
bli fryktelig sint på brødrene sine, men
la oss se hvordan han behandlet dem
når han traff dem igjen flere år senere.
Jeg skal lese bibelfortellingen. Når jeg
sier Josef, vil jeg at dere skal si: «Han er
vår bror!»
Like etter gjenforeningen med Josef
[Han er vår bror!], begynte brødrene på
den lange veien hjem til Kanaan. Og for
en tur det ble! De hadde med seg vogner
fullastet med mat. De hadde nye klær og
penger som Josef [Han er vår bror!] hadde
gitt dem. De hadde mange esler lastet
med gaver til sin far. I tillegg hadde de
faraos egen invitasjon til å komme og bo
i Egypt. Der ville hele Josefs familie ha
nok mat å spise under resten av hungersnøden.
Da de kom hjem, ville ikke Jakob tro
sine egne ører! Josef [Han er vår bror!],
favorittsønnen hans, var i live! Han var
ikke død, slik han hadde trodd i alle disse
årene! «Er dere helt sikre?» spurte han
gang på gang. «Er dere sikre på at Josef
[Han er vår bror!] er i live? Og så sier dere
at han er statsminister i Egypt? Si det en
gang til! Og enda en gang!
Endelig bega Jakob og familien hans
seg av sted til Egypt. Jakob og døtrene,
og sønnekonene og de små barnebarna
kjørte behagelig av gårde i vognene som
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farao hadde stilt til rådighet for dem.
Sønnene red ved siden av dem på faraos
velfødde esler. Det ble en lang tur, men
de hadde godt med mat til reisen. Og det
sang i Jakobs bryst hele veien! Nå skulle
han virkelig få se igjen Josef [Han er vår
bror!]!
Endelig kom Josefs [Han er vår bror!]
tjenere med den gode nyheten. «Familien
din har kommet,» sa de.
«Fort! Klargjør vognen min!» sa Josef
[Han er vår bror!]. Han kjørte så fort som
hestene kunne løpe og møtte sin far.
Josef [Han er vår bror!] hoppet ut av vognen nesten før den hadde stoppet. Han løp
bort til Jakob og omfavnet ham. Han gråt
av glede.
Josef [Han er vår bror!] tok med seg
fem av brødrene til faraos slott for å hilse
på farao. «Hva slags yrke har dere?»
spurte farao.
«Vi er gjetere,» svarte brødrene.
«Dine brødre kan bo i Gosen,» sa
farao til Josef [Han er vår bror!]. «Det er
den beste delen av landet, og jeg vil
gjerne at de skal se etter buskapen min
om de kan.»
Josef [Han er vår bror!] førte sin far
fram for farao, og den store gudsmannen
Jakob velsignet farao, Egypts mektige
konge.
Sytten år senere døde Jakob. Da var
han blitt 147 år. Sønnene begynte å bli
nervøse. Nå som far var død, ville
kanskje Josef [Han er vår bror!] endelig ta
igjen for alt det fryktelige de hadde gjort
mot ham. De bestemte seg for å sende et
budskap til Josef. «Før vår far døde, sa
han at han ville du skulle tilgi oss for det
onde vi gjorde mot deg.»
«Dere tenkte å gjøre ondt mot meg,»
sa Josef [Han er vår bror!], «men Gud
tenkte det til det gode. Han gjorde det
mulig for meg å hjelpe dere alle sammen.»

Hvordan har Gud gjort det mulig for
deg å hjelpe din familie? Du får kanskje
aldri sjansen til å sitte i landets regjering,
eller berge familien din fra sult. Men du
er en del av familien. Hvordan kan du
her og nå beskytte, hjelpe og vise kjærlighet mot dem du bor sammen med? Jeg
kan love deg at familien din vil bli glade
for det!

Les minneverset høyt fra Bibelen.
Barna gjentar verset flere ganger. Sørg
for at de forstår ordene.
Del klassen i to lag. La dem stille opp
likt. Når du gir signalet, skal de gå til en
av haugene med beholdere og stable
dem slik at ordene i minneverset kommer i rekkefølge fra topp til bunn. Gjenta
aktiviteten til barna kan si minneverset
utenat.

Oppsummering
Spør: Hva slags følelser ville du hatt
for brødrene dine om du hadde vært
Josef? (Godta svar.) Hva følte Josef da
han møtte brødrene sine igjen? (Han var
glad for å se dem, men han ville vite om
de hadde forbedret seg; han var glad for
at Gud hadde skapt noe godt ut av en
vond situasjon; han elsket dem til tross
for det de hadde gjort.) Hvorfor hadde
han slike følelser? (Han lot Gud styre sine
følelser.) Hvordan kan Gud hjelpe deg å
bare ha kjærlige følelser for medlemmene av din familie? (Gi livet mitt til
Jesus. Be hver dag om at han skal styre
mitt sinn og fylle sin kjærlighet i hjertet
mitt.) La oss gjenta budskapet vårt for i
dag:
GUD HJELPER MEG Å VISE
OMSORG FOR MIN FAMILIE.

Minnevers
Forberedelse:
Lag to sett (hauger) kartonger med
minneversord.
Skriv hvert av
ordene i
minneverset på to
forskjellige papirlapper. Teip dem
til flate sider på
beholderne. Legg
hvert sett av matbeholdere i en tilfeldig haug.

Du trenger:
• bibel
• tomme beholdere etter mat og
drikke (som har
flate sider) – to til
hvert minneversord
• to papirlapper til
hvert av ordene i
verset
• merkepenner
• teip

Vi leser Bibelen sammen
Si: Bibelen forteller om to andre
brødre – Jakob og Esau – som møttes
etter å ha vært mange år borte fra hverandre. Da de skiltes, var Esau sint på
Jakob fordi han hadde lurt fra ham
førstefødselsretten slik at Jakob er redd
for å møte Esau, fordi han tror broren er
ute etter hevn. La oss se hva som skjer
når de møtes igjen. Hjelp barna å finne
fram til 1. Mosebok 33,4-11. La frivillige
bytte på å lese versene. Voksne hjelper til
etter behov.

Du trenger:
• Bibler

Oppsummering
Spør: Hvordan lignet Esau på Josef?
Les 1. Mosebok 50,15-21 sammen. (Han
tilga sin bror selv etter at han hadde gjort
noe slemt mot ham.) Hvordan behandler
du dine brødre eller søstre når de har gjort
noe slemt mot deg? (Gi barna tid til å
tenke seg om slik at alle kan tenke gjennom sine svar på dette og de neste spørsmålene.) Har du tenkt på at du skal kjenne
brødrene og søstrene dine hele livet?
Hvordan behandler du disse menneskene
som Gud har gitt deg? Er du kjærlig, snill
og omsorgsfull? La oss si budskapet vårt
igjen:
GUD HJELPER MEG Å VISE
OMSORG FOR MIN FAMILIE.
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3

Leksen i praksis
Scenario
Les denne situasjonsbeskrivelsen for
barna:
Åge er ikke alltid så snill som en
storebror bør være. Han stortrives
med å erte sine to yngre søstre. Han er
ikke særlig lei for det når han gjør noe
som de blir lei seg eller sinte for. En
dag hender det at de tre barna leker
sammen med noen nabounger som er
like gamle som dem. En av naboungene skyver med vilje en av Åges lillesøstre bakfra så hun faller og skrubber opp knærne.
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Oppsummering
Spør: Hvordan kan Åge ta seg av
lillesøsteren? (hjelpe henne opp, rense
sårene hennes, trøste henne, etc.) Har du
tenkt på at Gud har gitt deg evner så du
kan hjelpe familien din? (Godta svar.)
Hva er det du kan gjøre for å hjelpe familien din? Gi barna tid til å tenke seg om.
Deretter sier dere minneverset sammen:
GUD HJELPER MEG Å VISE
OMSORG FOR MIN FAMILIE.

4

Del med andre
Omsorg for familien
Be barna tegne et bilde med alle
menneskene (og kosedyrene) i familien
deres (dem selv også). Hjelp dem å skrive
over eller under bildet: «Jeg har omsorg
for familien min.» Valgfritt: Er det tid til
det, foreslår du at de også tegner et bilde
av menighetsfamilien – i alle fall noen av
medlemmene.

Oppsummering
Si: Ta med deg bildet ditt hjem og
del det med familien. Hva føler du når
du tenker på familien din? (Godta svar.)
Fortell meg hvordan du har tenkt å vise
omsorg for familien din denne uken.
(Godta svar.) La oss si minneverset vårt
sammen igjen:

Du trenger:
• papir
• merkepenner i
forskjellige
farger

GUD HJELPER MEG Å VISE
OMSORG FOR MIN FAMILIE.

Avslutning
Avslutt med bønn og be Gud å hjelpe
barna å bli kjent med familiens behov og
sine egne evner til å hjelpe.
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ELEVMATERIELL
Henvisninger
1. Mosebok 45,1647,12; 50,15-21;
Alfa og Omega 1,
side 212-222.

Minnevers
«La oss gjøre godt
mot alle, . . . og
mest mot dem som
er våre søsken i
troen» (Galaterne
6,10).

Den røde
tråden
Gud hjelper meg å
vise omsorg for
min familie.

Sammen igjen
Hjelper du til med det andre i familien
din trenger? Det gjorde Josef. La oss lese
om hvordan han viste kjærlighet og
omsorg.
Like etter gjenforeningen med
Josef, begynte brødrene på den lange
veien hjem til Kanaan. Og for en tur det
ble! De hadde med seg vogner fullastet
med mat. De hadde nye klær og penger
som Josef hadde gitt dem. De hadde
mange esler lastet med gaver til sin far.
I tillegg hadde de faraos egen innbydelse til å komme og bo i Egypt, der hele
familien ville ha nok mat å spise under
resten av hungersnøden.
Da brødrene nådde hjem, ville ikke
Jakob tro sine egne ører! Josef, favorittsønnen hans, var i live! Han var ikke
død, slik han hadde trodd alle disse
årene! «Er dere helt sikre?» spurte han
gang på gang. «Er dere helt sikre på at
Josef er i live? Og så sier dere at han er
statsminister i Egypt? Si det en gang til!
Og enda en gang!
Omsider bega Jakob og familien
hans seg av sted til Egypt. Jakob og
døtrene, sønnekonene og de små
barnebarna – alle dro. Noen kjørte
behagelig av gårde i vognene som
farao hadde stilt til rådighet for dem.
Sønnene red ved siden på faraos velfødde esler. Det ble en lang tur, men de
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hadde godt med mat til reisen. Det sang
i Jakobs hjerte hele veien! Nå skulle
han virkelig få se igjen Josef!
Endelig kom Josefs tjenere med den
gode nyheten. Familien din har kommet,» sa de.
«Fort! Klargjør vognen min!» sa
Josef. Han kjørte så fort som hestene
kunne løpe for å møte sin far. Josef
hoppet ut av vognen nesten før den
hadde stoppet. Han løp bort til Jakob
og omfavnet ham. Begge to gråt av
glede.
Josef tok med seg fem av brødrene
sine til faraos slott for å hilse på farao.
«Hva slags yrke har dere?» spurte farao.
«Vi er gjetere,» svarte brødrene.
«Dine brødre kan bo i Gosen,» sa
farao til Josef. «Det er den beste delen
av landet, og jeg vil gjerne at de skal se
etter buskapen min om de vil.»
Josef førte også sin far fram for
farao, og den store gudsmannen Jakob
velsignet farao, Egypts mektige konge.
Sytten år senere døde Jakob. Da var
han blitt 147 år. Sønnene begynte å bli
nervøse. Nå som far var død, ville
kanskje Josef endelig ta igjen for alt det
fryktelige de hadde gjort mot ham. De
bestemte seg for å sende et budskap til
Josef. «Før vår far døde, sa han at han
ville at du skulle tilgi oss for det onde vi
gjorde mot deg.»
«Dere tenkte å gjøre ondt mot meg,»
sa Josef, «men Gud tenkte det til det
gode. Han gjorde det mulig for meg å
hjelpe dere alle sammen.»
Hvordan har Gud gjort det mulig for
deg å hjelpe din familie? Du får kanskje
aldri sjansen til å sitte i landets regjering
eller å berge familien din fra sult. Men
du er en del av familien. Hvordan kan
du her og nå beskytte, hjelpe og vise
kjærlighet mot dem du bor sammen
med? Hva kan du gjøre for å vise at du
bryr deg om menighetsfamilien? Jeg
kan love deg at de vil bli glad for det!

Sabbaten
· Gå en tur til en åker sammen med familien din. Tenk
over hvordan det som vokser gir mat og hjelper til å
ta seg av levende skapninger.
· Finn et sted å sitte og les bibelfortellingen. Les
Galaterne 6,10 og si hva verset betyr.
· Syng «Du lille solskinn!» (Barnas Lovsang nr. 155 a og
b) eller «Et solskinnsbarn» (Barnas Lovsang nr. 23 a og
b)

Onsdag
· På familieandakten leser dere 1. Mosebok 50,15-21
og snakker om teksten. Hvorfor var Josefs brødre
engstelige da deres far døde? Hvorfor gråt Josef?
· Hva slags kornmat spiste dere i dag? Var det brød?
Frokostblanding? Se på minneversbeholderen og si
minneverset.
· Tenk over hva du egentlig gjør for familien din og
syng «Du lille solskinn!» (Barnas Lovsang nr. 155 a og
b) eller «Et solskinnsbarn» (Barnas Lovsang nr. 23 a og
b) sammen.

Søndag
· Les og snakk sammen om 1. Mosebok 45,16-28 på
familieandakten. Tegn et bilde av Josefs brødre når
de viser Jakob vognene, eslene, maten og andre
gaver. Sett det inn i din Fortellingen om Josef.
· Hvorfor tror du at Josef ga Benjamin flere klær enn
de andre brødrene? Hvorfor sa Josef at brødrene ikke
skulle krangle på veien? Hva slags gaver gir du familien din?
· Si minneverset sammen.

Torsdag
· Les 1. Mosebok 47,1-12 sammen med familien igjen.
Hvordan tok Josef seg av familien sin? Lag en liste
(eller tegn bilder) av hvordan Gud har tatt seg av familien din.
· Se på minneversbeholderen din og be familien din å
si verset sammen med deg. Syng en glad familiesang
før dere ber.

Daglige aktiviteter

Mandag
· Les 1. Mosebok 46 sammen med familien. Tegn et
bilde av da Josef møtte sin far. Sett det inn i din
Fortellingen om Josef. Hva tror du Jakob og Josef
følte da de traff hverandre igjen? Hva ville du ha følt?
· Se på et bibelkart og finn Kanaan, Egypt og Gosen.
Omtrent hvor langt måtte Josefs familie reise da de
skulle flytte til Egypt?
· Si minneverset. Si hva det betyr for deg?
Tirsdag
· Les og snakk sammen om 1. Mosebok 47,1-12 på
familieandakten. Tegn et bilde av Josefs far når han
møter farao. Sett det inn i din Fortellingen om Josef.
· Skriv minneverset på papir. Fest det til en eske med
frokostblanding eller en annen matbeholder dere
bruker ofte. (Ikke glem henvisningen.) Si verset hver
gang du ser den denne uken.

Fredag
· På familieandakten i dag bruker dere din Fortellingen
om Josef og ser over hele Josef-fortellingen. Begynn
med drømmene han hadde som gutt. Repeter
minneversene som hører til de forskjellige delene av
fortellingen (Lekse 9-13). Ta gjerne tid til å mime deler
av fortellingen.
· Les Romerne 12,13 sammen. Om mulig legger dere
planer for å innby noen til sabbatsmiddag i morgen.
Dette er en måte å vise omsorg for menighetsfamilien
på.
· Syng glade familiesanger før dere ber.
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