L e k ti e 1 2

Ugens tekst og
referencer
5 Mos 4,41-43
Josva 20
4 Mos 35
Patriarker og Profeter,
kapitel 48

Huskeverset
”I min Faders hus er der
mange boliger; hvis ikke,
ville jeg så have sagt, at jeg
går bort for at gøre en plads
rede for jer?”
Joh 14,2

Hovedmålet er,
at børnene
ved, at kirken er et tilflugtssted, hvor folk tilbeder
sammen.
føler sig trygge og
værdsat i Guds hus.
planlægger, hvordan de
kan tage aktivt del i menighedens gudstjenester.

Bibelhistoriens
røde tråd
Kirken er et tilflugtssted, hvor vi tilbeder Gud
sammen.
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Endelig i sikkerhed
Månedens tema
Vi tilbeder Gud hver dag

Bibelhistoriens hovedpunkter
Når en israelit ved et uheld kommer til at slå et andet menneske ihjel, løber han til en af tilflugtsbyerne. Der er han i sikkerhed, indtil en dommer afgør, om det virkelig var et uheld. Bliver
han erklæret uskyldig, skal han opholde sig indenfor bymuren, indtil ypperstepræsten dør. Forlader han tilflugtsbyen, før
ypperstepræsten dør, kan han blive dræbt af den afdøde persons familie. Bliver han indenfor bymurene, er han i sikkerhed.

Dette er en bibelhistorie om tilbedelse
Tilflugtsbyerne symboliserer den tilflugt, Kristus giver fra evig
fortabelse. Guds menighed er hans legeme, og derfor tilbyder
menigheden denne tilflugt på Guds vegne. En naturlig følge af
at nyde godt af tilflugten fra evig fortabelse er taknemmelighed og tilbedelse af den Ene, der tilbyder den. Derfor vil Guds
tilflugtssted – kirken – genlyde af lovsang og tilbedelse.

Til lærerne
”Tilflugtsbyerne var beliggende således, at de kunne nås fra
alle dele af landet i løbet af en halv dag. Vejene til disse byer
skulle altid være i orden, og de skulle være afmærket med
skilte, hvorpå ordet ”tilflugt” stod skrevet med store, tydelige
bogstaver, så den flygtende ikke blev opholdt et eneste øjeblik. Både hebræerne, de fremmede og de besøgende kunne
søge tilflugt i disse byer.
”Tilflugtsbyerne i det gamle Israel var et symbol på den tilflugt, som er blevet tilvejebragt gennem Kristus.... Ingen magt
kan rive de mennesker, der beder ham om nåde, ud af hans
hånd.” (Patriarker og Profeter, kap.48)

Dekorationer
Se bibelhistorie nr. 9

Tilbe del se

Program oversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

Materialer

Velkomst

1

*
2

3
4

Sig goddag ved
døren. Lad børnene
fortælle, hvad de har
_______________________________________________________________________________
oplevet i ugens løb.
10 min
Et lagen/gulvtæppe
Leg-og-lær
A. Ind i tilflugtsbyen
Et lagen/gulvtæppe, kasaktiviteter
B. Ud af tilflugtsbyen
sette/CD-afspiller, livlig kristen musik
_______________________________________________________________________________
10 min
Fødselsdagslys, gave
Hygge, sang,
Hygge
Sangbøger, sangark
mission og bøn
Lovsang
Missionshistorien
Mission
Kirke
Kollekt
Papir/blyanter
Bøn
_______________________________________________________________________________
20 min
Bibelhistorien
Oplev historien
Bibler
Huskeverset
Bibler
Læs selv
_______________________________________________________________________________
Aviser, brunt papir, lim,
15 min
Byg en tryg kirke
Fortstå
tuscher, saks, filtfigur af
bibelhistorien
Jesus
_______________________________________________________________________________
Helium balloner eller alm.
Brug
15 min
Vor kirke – et tilflugtsballoner, snor, sedler med
bibelhistorien
sted
kirkens navn og adresse
*Hygge, sang og bøn kan bruges når som helst i programmet.
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G e n n e m g å lekt i en
Velkomst
Stå ved døren og ønsk børnene velkommen. Lad dem fortælle om ugens positive
og negative oplevelser. Gå i gang med den eller de leg-og-lær aktiviteter, som du
har valgt.

1 Leg-og-lær aktiviteter
Vælg den aktivitet (de aktiviteter) som bedst passer til børnenes modenhed,
antallet af børn og hjælpere og lokalets størrelse.

A. Ind i tilflugtsbyen
Medbring:
• Et lagen/lille
gulvtæppe

Legen ligner den almindelige tagfat leg bortset fra, at børnene ikke må løbe, og
at der findes en tilflugtsby, hvor de ikke kan tages til fange. Bestem hvem der
skal være den, som fanger og forklar, at børnene ikke kan fanges, når de står
i tilflugtsbyen (på tæppet). Når et barn fanger et andet (rører ved det), er det
barnet, som bliver fanget, som skal fange. De andre børn prøver at undgå at
blive fanget ved enten at undgå den, som fanger, eller ved at stå i tilflugtsbyen.
Tilbagemelding
Sig: Var det sjovt at fange de andre? (ja; ved ikke) Hvor svært var det at
komme væk fra den, som fangede? Var det godt at have et sted, hvor I
kunne gå hen, og hvor I ikke kunne blive fanget? (ja; ved ikke) I bibelhistorien i dag skal vi høre om nogle meget specielle byer, der hed tilflugtsbyer.
Det vi skal lære af bibelhistorien er, at…
KIRKEN ER ET TILFLUGTSSTED, HVOR VI TILBEDER GUD SAMMEN.

B. Ud af tilflugtsbyen
Medbring:
• En kassette/CD
spiller
• Livlig kristen
musik
• Lagen/lille
gulvtæppe
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Spil noget livligt kristen musik, mens børnene marcherer rundt i værelset. De må
ikke røre ved hinanden eller bumpe ind i hinanden. Hvis et barn kommer til at
bumpe ind i et andet, skal vedkommende som straf stå i tilflugtsbyen (på tæppet)
i 30 sekunder, før han/hun må lege med igen. (Gør evt. legen vanskeligere ved at
gøre området mindre, som børnene marcherer på eller giv dem bind for øjnene.)
Tilbagemelding
Sig: Var det svært ikke at bumpe ind i hinanden? Hvis I bumpede ind i nogen
og måtte stå i tilflugtsbyen, var det så godt at vide, at I snart kom ud igen?
Tilflugtsbyerne, som vi skal høre om i dag, var et sted, hvor mennesker, der
ved et uheld var kommet til at slå et andet menneske ihjel, kunne bo, hvis
de var uskyldige. Hvad skal vi huske fra bibelhistorien?

Hygge, sang, mission & bøn

*

Ønsk børnene og de besøgende velkommen. Husk at fejre fødselsdage og andre
ting, som sker i børnenes hverdag. Tal om, hvordan det gik med at bruge ugens
bibelhistorie.

Sangforslag
Brug sangforslagene fra bibelhistorie nr. 9
”Ingen er så tryg i fare” Syng med, nr. 42
”Til himlene rækker din miskundhed Gud” Syng med, nr. 55

Mission
Fortæl børnenes missionshistorie

Kollekt
Sæt en lille kirke på en tallerken eller et fad. Lad børnene lægge kollekten ved
siden af kirken. Hvis du ikke har en kirke, så sæt kirken fra filtsættet fast på et
stykke karton med dobbeltsidig tape. Lim en støttefod bagpå, så den kan stå.

Bøn
Del børnene op i mindre grupper med en voksen hjælper i hver gruppe. Giv hver
gruppe et stykke papir og en blyant. Lad dem skrive navnene på personer, som
de specielt ønsker at bede for. Saml alle sedlerne sammen. Stå i en stor rundkreds
med hinanden i hænderne. Læg sedlerne med navnene på gulvet midt i rundkredsen og bed for de personer, hvis navne står på sedlerne. Sig: Det er vigtigt, at vi
beder for hinanden. Bøn er en af de måder, vi tilbeder Gud på. KIRKEN ER ET
TILFLUGTSSTED, HVOR VI TILBEDER GUD SAMMEN.

KIRKEN ER ET TILFLUGTSSTED, HVOR
VI TILBEDER GUD SAMMEN.
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2 Bibelhistorien
Oplev bibelhistorien
Lad børnene være aktivt involverede i bibelhistorien.
NÅR DE HØRER ORDENE…

SKAL DE SIGE…

”Uheld/ulykke/ulykken”

”Å nej,”

”Tilflugtsby”

”Her er du i sikkerhed”

”Løb / løbende”

”Skynd dig, Jared!”

Historien
Jared var i vanskeligheder. Der var sket en
ulykke (å nej). Det havde aldrig været hans
mening at ramme naboen. Men selv om det
var et uheld, så var han i vanskeligheder alligevel.
Han havde været ved at hjælpe naboen
med at bygge huset større. De var gået ud i
skoven for at fælde træer, og mens de svingede økserne mod en stor træstamme, var
ulykken (å nej) sket. Øksehovedet var fløjet
af Jareds økse og havde ramt naboen i hovedet. Han var sunket sammen uden en lyd, og
Jared kunne se, at han var død.
Hvad skulle han gøre? Det havde været
en ulykke (å nej). Han havde ikke et øjeblik
tænkt på at slå naboen ihjel. Men hvis naboens familie fik fat på ham, så ville de slå ham
ihjel. Et liv for et liv – sådan var loven.
En million tanker susede igennem Jareds
hoved. Om et par timer ville de begynde at
savne dem derhjemme, og så ville nogen
komme ud i skoven for at lede efter dem
– efter ham.
Pludselig kom Jared i tanke om tilflugtsbyen (her er du i sikkerhed). Før Moses døde,
havde Gud bedt ham om at planlægge
nogle tilflugtsbyer (her er du i sikkerhed). Der
var seks i Israel, og hver by lå ikke længere
væk end en halv dagsrejse. Hvis en person
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ved et uheld (Å nej) kom til at slå et andet
mennesker ihjel, kunne han løbe (skynd dig
Jared) hen til nærmeste tilflugtsby (her er du i
sikkerhed). Her kunne han blive, indtil en retssag havde bevist, at han var uskyldig. Jared
overvejede, hvad han skulle gøre. Hvis han
flygtede til nærmeste tilflugtsby (her er du i
sikkerhed), så blev han nødt til at bo i byen,
indtil ypperstepræsten døde, og hvis han
ikke døde – så resten af sit liv. Men det var
en lille pris at betale for at være i sikkerhed.
Han tog en hurtig beslutning. Nu gjaldt det
om at komme hen til tilflugtsbyen, (her er du i
sikkerhed) så hurtigt som muligt.
Jared sprang op. Han vidste præcis, hvilken vej han skulle løbe (skynd dig Jared), for
at komme til nærmeste tilflugtsby (her er du i
sikkerhed). Vejen var god, og den var mærket
med store skilte. Han havde ikke tænkt ret
meget over skiltene før nu, hvor hans liv
afhang af, at han fandt byen hurtigt.
Han løb og løb (skynd dig Jared). Han turde
ikke stoppe for at hvile sig. Naboens familie
kunne være lige i hælene på ham. Hvor var
tilflugtsbyen? (her er du i sikkerhed) Han måtte
da snart få øje på den.
Der lå den! Pludselig kunne Jared se de
høje mure, som omgav byen. Han blev nødt
til at sætte farten lidt ned. Han havde ondt i
lungerne af at løbe (skynd dig Jared) så hurtigt. Var der nogen, som kom løbende efter
ham? Han anstrengte sig for at lytte efter
løbende fodtrin, men turde ikke vende sig
om.
Nu kunne han se folk komme ud af byen.
Det var byens ældste. De havde set ham
komme løbende (skynd dig Jared) og skyndte
sig at åbne porten for ham. Endelig var han
indenfor. Han faldt sammen som en klud.
Benene rystede, og det føltes som om, han
havde ild i brystet. Så hørte han den store
port lukke sig. Han var i sikkerhed.

Tilbagemelding
Sig: Hvordan følte I det, da Jared endelig
nåede tilflugtsbyen? (lettet) Hvem løber
efter os hver dag? Lad børnene læse 1
Peter 5,8 (Satan) Hvilket sted vil Gud have,
skal være et tilflugtssted for mennesker i
dag? (kirken) Hvad kan vi gøre for at gøre
kirken til et godt tilflugtssted? (ønske
besøgende velkommen; behandle hinanden
pænt; vise omsorg for hinanden)
KIRKEN ER ET TILFLUGTSSTED, HVOR VI TILBEDER GUD
SAMMEN.

Huskeverset
Bed børnene om at finde huskeverset og strege
det under i deres bibler. Stil følgende spørgsmål.
Lad børnene besvare dem ved hjælp af huskeverset.
HVOR?

”I min Faders hus
(Lav taget på et hus med hænderne)

ER DER HVAD?

er der mange boliger.
(Tegn flere firkanter i luften)

HVORDAN VED I DET?
Hvis ikke, ville jeg så have sagt jer,
(Ryst på hovedet. Hold hænderne
op til munden, som om du råber)
AT HVAD

at jeg går bort.
(Før armene frem og ud til siden)

HVORFOR? for at gøre en plads rede for jer.”
(Knyt hænderne. Sæt de knyttede hænder
ovenpå hinanden skiftevis, som om du bygger)
HVOR STÅR DET?

Joh 14,2

Læs selv
Sig: Tilflugtsbyerne minder
os om, at Gud også har et tilflugtssted, som vi kan gå til,
når vi har problemer. Lad børnene læse følgende vers.
5 Mos 33,27
(Guds arme)

(Huskeverset)
Medbring:
• Bibler
(Læs selv)
Medbring:
• Bibler

2 Sam 22,2-3
(Gud er vor klippe, borg, fæstning, tilflugt, frelser)
Salme 5,12
(alle som søger tilflugt hos Gud, skal glæde sig)
Salme 16,1
(Gud vogter dem, som søger tilflugt hos ham)
Nahum 1,7
(Gud tager sig af dem, som søger tilflugt hos
ham)
Hvem er vort tilflugtssted? (Gud) Hvordan
kommer vi til Gud? (ved at tale med ham)
Hvor længe skal Gud være vort tilflugtssted? (indtil han kommer igen)

Historie
Ellie Arcaya var atten år og på vej hjem fra
skole. Hun arbejdede om dagen og gik på
aftenskole om aftenen, så hun havde ikke
ret tit fri. Pludselig sprang to store hunde
frem bag en busk og gøede. Ellie vidste, at
hundene var vilde, og at de godt kunne gå til
angreb. Hun havde ingen ting at forsvare sig
med. Det eneste hun kunne gøre var at løbe
ind gennem en dør, der stod åben. Da hun
så sig omkring, opdagede hun, at hun var i
en kirke, og at hun var dumpet midt ind i en
gudstjeneste.
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Hun turde ikke gå ud igen, for der
stod hundene, og derfor satte hun sig
på sidste bænk og begyndte at lytte
til præsten. Hun havde aldrig før hørt
nogen forklare Bibelen så godt, og hun
bestemte sig for at komme tilbage næste
aften.
Ellie fortsatte med at komme i kirke
hver aften, og efter nogle dage bad hun
om at få det bibelkursus, som præsten
tilbød. Efter at have studeret det, gav
hun sit hjerte til Jesus og bad om at
blive døbt. Før dåben fortalte hun om
de to hunde, der havde jaget hende ind

3

Forstå bibelhistorien
Byg en tryg kirke

Medbring:
• Aviser
• Brunt papir
• Tuscher
• Lim
• Stor filtfigur af
Jesus
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i kirken, så hun kunne lære Jesus at
kende. ”Jeg tror, at Gud brugte hundene
til at lede mig til Jesus,” sagde hun, ”og
det er jeg glad for.” Ellies familie, der
var vred, fordi hun var blevet adventist,
jagede hende hjemmefra, men Ellie var
fast besluttet på at blive ved med at
elske Jesus.
Ligesom Ellie flygtede fra de vilde
hunde, er der mange mennesker, som
flygter fra Satan. Vil de være velkomne i
vores kirke?
(Omskrevet fra den amerikanske sabbatsskolelektie for voksne, 3. kvartal 2000)

Hæng et stort stykke avispapir på
væggen, før sabbatsskolen begynder.
Tegn omridset af en kirke (brug evt.
skabelonen på s. 125) på papiret. Klip
langs stregerne og fjern det overskydende papir.
Klip mursten af farvet papir. (Tilpas
deres størrelse efter kirkens størrelse.) Læg dem på et bord sammen
med tusch og limstifter.
Lad børnene arbejde sammen i mindre
grupper. Sig: Hvem kender I, som er
med til, at I føler jer trygge i vores
kirke? (de voksne, der står ved døren
og hjælper; lærerne i sabbatsskolen; de
andre man kender; kammeraterne) I dag
skal vi bygge en kirke, som skal være
et trygt tilflugtssted for alle. Giv hver
gruppe nogle mursten. Lad dem skrive
navnene på ting eller personer, som
får dem til at føle sig trygge i kirken,

på murstenene og lime den på kirkens
væg. Lim så mange mursten på kirken,
som I kan nå. Gem resten af stenene
til næste sabbat, og lad børnene gøre
kirken færdig.
Tilbagemelding
Sig: Sikke mange mennesker der
er med til at gøre vores kirke til et
trygt tilflugtssted. Hvorfor ønsker
vi alle sammen, at kirken skal være
et godt sted at komme i? (accepter
svar) KIRKEN ER ET TILFLUGTSSTED,
HVOR VI TILBEDER HVEM SAMMEN?
Rigtigt, Jesus. Sæt en stor filtfigur af
Jesus ved kirkens indgangsdør.

4

Brug bibelhistorien

Vor kirke – et tilflugtssted
Sig: Gud vil gerne, at vi fortæller alle i vores by, at kirken er et godt sted at
komme i. Her er en måde, vi kan gøre det på. Forklar børnene, at de skal skrive
et af de følgende løfter fra Bibelen på hvert kort. Bind kortene fast på ballonerne
og send dem op i luften. De mennesker, der får ballonerne, kan læse løfterne og
invitationen til at besøge kirken.

Forslag til løfter
Du er Guds barn.

(1 Joh 3,2)

Gud er kærlighed.

(1 Joh 4,8)

Vanskeligheder? Gud vil hjælpe.

(1 Pet 5,7)

Bange? Gud er vor tilflugt.

(Salme 16,1; 46,2)

Tilbed vor Gud, for han har omsorg for os.

Medbring:
• En heliumeller en almindelig ballon til
hvert barn
• Snor
• Sakse
• Små invitationskort med
kirkens navn
og adresse.
(Der skal være
plads til, at børnene kan skrive
et løfte fra Bibelen på kortene.)

(Salme 95,6-7)

Tag børnene med udenfor og send helium ballonerne op i luften. (Hvis I ikke har helium
balloner, så lad børnene tage ballonerne med hjem og give dem til naboer og kammerater.)
Tilbagemelding
Sig: Hvorfor er det vigtigt, at andre hører om Gud og om kirken? (accepter svar)
Skal vi bede Gud om at velsigne ballonerne og de mennesker, som får dem? Hold
en kort bøn.

Afslutning
Tal om, hvordan det i nogle lande er forbudt at komme sammen og tilbede Gud.
Bed to eller tre børn om at takke Gud, fordi de har en tryg kirke at tilbede i. Mind
dem om at fortsætte med at læse bibelhistorien og gøre de daglige aktiviteter.
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B ø rn e n e s bi b elmateri ale

Endelig i sikkerhed
Tekst: 5 Mos 4,41-43; Josva 20; 4 Mos 35.
Huskevers: ”I min Faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort
for at gøre en plads rede for jer? Joh. 14,2
Tænk på: Kirken er et tilflugtssted, hvor vi tilbeder
Gud sammen.

Sara var ked af det. Hun var kommet til at tabe en hel
bakke æg og havde ikke særlig lyst til at sige det til sin
mor, men der var ingen vej udenom. Hun blev nød til at
fortælle, hvad der var sket og vaske gulvet.
”Det var et uheld,” sagde hun, da mor kom ind i køkkenet
”Pyt med det,” sagde mor. ”Det var godt, du tabte
dem på køkkengulvet og ikke inde på gulvtæppet.”
Nogle gange sker der uheld, som man er helt uden
skyld i, men det er ikke altid, at andre forstår, at det var
et uheld. Nu skal du høre, hvad Jared oplevede.
Han løb, mens han trak vejret i korte gisp. Han
havde sidestik. Lungerne føltes, som om de var
ved at sprænges, og benene rystede. Han kastede
et bange blik over skulderen. Der kom ingen, så
vidt han kunne se. Men det ville ikke vare længe,
før de kom efter ham. Han prøvede at løbe hurtigere. Der kunne ikke være ret langt til tilflugtsbyen, Golan.
Vejen, han løb på, var god, og der, hvor vejen
delte sig, havde han set skilte, hvor der stod ”TILFLUGT”, så der var ingen fare for, at han skulle fare
vild. Spørgsmålet var, om han ville nå byen i tide.
Han havde ikke planlagt at slå naboen ihjel – det
var et uheld. Hans øksehovede var fløjet af og
havde ramt naboen i hovedet. Han var kommet til
at slå en mand ihjel.
Men selv om det havde været et uheld, så vidste
han, at naboens familie ville forfølge ham for at
slå ham ihjel. Sådan var loven – et liv for et liv.
Men hvis han kunne nå hen til en tilflugtsby, før de
fangede ham, så ville han være i sikkerhed. Han
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ville forklare det hele til byens ældste, og de ville
passe på ham, indtil hans retssag kom op.
Han kastede endnu et blik over skulderen. Langt
væk kunne han skimte nogen, som kom løbende.
Han begyndte at græde og prøvede at løbe endnu
hurtigere. Han skulle nå til Golan. Nu lå byens
porte lige foran ham, og byens ældste stod udenfor for at tage imod ham. De skulle give ham
adgang til byen og finde et sted, hvor han kunne
bo. Han løb endnu hurtigere, og endelig var han
indenfor byens porte. Han havde klaret det. Gud
var god.
Det var Guds ide, at Israel skulle have seks tilflugtsbyer. Han vidste, at der skete ulykker, som
man var helt uskyldig i. Derfor bestemte Gud, at
der skulle være seks tilflugtsbyer i Israel, tre på
hver side af Jordan floden, så alle, der kom til at
slå et andet menneske ihjel ved et uheld, kunne
komme i sikkerhed og få en retfærdig retssag.
Men tilflugtsbyerne kunne kun beskytte drabsmanden, så længe han blev indenfor bymurene.
Gik han udenfor murene, risikerede han at blive
fanget og slået ihjel. Det hændte, at de mennesker,
der havde søgt tilflugt i tilflugtsbyerne, måtte bo
der resten af livet. For de kunne først rejse tilbage
til den by, de var flygtet fra, efter ypperstepræsten
var død.
Gud vil gerne, at kirken, du går i, skal være et
tilflugtssted - et sted, hvor alle kan komme og føle
sig trygge, og hvor de kan tilbede Gud sammen
med andre kristne.

Lørdag
• Gå en tur i eftermiddag og se, om I kan få øje på nogle
af de tilflugtssteder, dyrene har ude i naturen. Kik efter
hule træer, myretuer, fuglereder, etc.
• Hvilke to dyr bærer rundt på hvert sit tilflugtssted? Sæt
bogstaverne i den rigtige rækkefølge og få svaret S P D
K D A E I D L _________________________
G N E L S _________________
• Hvad fortæller dyrenes tilflugtssteder om Gud?
Søndag
• Læs om tilflugtsbyerne i Josva 20. Kan du finde byerne
på et kort fra Bibelens tid?
• Hvad betyder det at have slået nogen ihjel ”uforsætligt
og uforvarende”? Hvem andre end israelitter kunne søge
tilflugt i byerne (vers 9)
• Hvad fortæller det om Gud?
Mandag
• Læs 5 Mos 4,41-43 sammen med din familie. Bestem
hvilket sted i huset, der skal være jeres tilflugtsby. Tæl til
tre og bed alle om at løbe hen til tilflugtsbyen, mens du
prøver at fange dem. Lad dem derefter prøve at fange
dig.
• Hvordan føltes det at komme i sikkerhed i tilflugtsbyen?
• Hvordan kan kirken blive et tilflugtssted? Kender I
nogen, som har brug for at opleve, at kirken er et godt
sted at være? Bed Gud om at vise jer, hvordan I bedst
kan invitere dem med i kirke.

Onsdag
• Læs Josva 20,6. Hvornår kunne den anklagede forlade
tilflugtsbyen? Tegn et billede af en mand på vej hjem til
sin by og sin familie. Hvordan ser hans ansigt ud?
• Vis billedet til din familie. Digt en historie om, hvorfor
manden havde været i tilflugtsbyen, og hvorfor han nu
kunne gå hjem.
• Tegn et billede af din familie på vej hjem til himlen.
Fortæl Jesus, hvor glad du er for den plads, han har gjort
parat til dig i himlen – det tryggeste sted der findes.
Torsdag
• Tegn en skitse af huset /lejligheden, hvor I bor. Skriv,
hvem der bor i de forskellige soveværelser. Skriv huskeverset nedenunder tegningen. Er det ikke fint, at Gud
allerede har gjort en plads parat i himlen til alle i din
familie?
• Klip et hjerte til hvert familiemedlem. Skriv huskeverset
på hjerterne og læg dem på hovedpuderne som en overraskelse.
• Tak Gud for din familie og for det hjem, Gud har gjort
parat til jer i himlen.
Fredag
• Fortæl hvad du har lært om tilflugtsbyerne, og hvad du
har lært om Gud.
• Læs Salme 95,6 sammen.
• Tegn et billede af den himmelske tilflugtsby.
• Syng ”Ingen er så tryg i fare” og sig huskeverset sammen.

Tirsdag
• Lav et stort telt af spisestuestole og tæpper. Sæt jer ind
i teltet og læs Salme 61,1-5. Hvad mente David, da han
sagde, at han ville være gæst i Guds telt for evigt?
• Læs Salme 20,2-3. Helligdommen er et andet ord for
kirke. Tegn et billede af dig og din familie i kirken.
• Tak Gud, fordi I altid kan søge tilflugt hos ham.

UGE 38
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