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Anvendelse af dette hæfte 

Dette kursushæfte indeholder lektioner til børn, der er fyldt 3 år den 1. januar. Lærere kan 
tilpasse materialet, så det kan anvendes til børn fra 18 mdr. og op til 3 år. Hvis børn under 3 år 
deltager i Primary, skal de være i en børnehaveklasse og ikke med de 3-årige, medmindre 
wardet eller grenen er meget lille. Er der flere end otte eller ti børn i samme alder i wardet 
eller grenen, kan man dele klassen. 

Børnehaveklassens lærer skal udover dette afsnit også læse afsnittet »Tilpasning til brug i 
børnehaveklassen,« som begynder på side ix i dette hæfte. 

Ledere og lærere bør nøje overveje, hvordan klasserne bedst kan organiseres, og anvende 
lektionerne og aktiviteterne i dette hæfte til at dække deres børns behov. 

KLASSEN 

FOR 3-ÅRIGE Børn, der er fyldt 3 år den 1. januar, skal gå i klassen for 3-årige. 

Formål 
Formålet med klassen for 3-årige er at hjælpe børnene med at udvikle en forståelse af og en 
kærlighed til vor himmelske Fader og Jesus Kristus, have positive oplevelser i Primary og 
vokse i selvanseelse. 

Bøn 

Alle klasser skal åbnes og afsluttes med en bøn af et af børnene. Almindeligvis bedes 
åbningsbønnen ved klassens begyndelse og afslutningsbønnen ved klassens afslutning. 
Lær børnene at bede korte, enkle bønner. Hjælp dem om nødvendigt. 

Tidsplan 

Denne klasse er en gradvis overgang fra børnehaveklassen til den almindelige Primary. 
I løbet af årets første del kan det være at foretrække, at de 3-årige har deres egen fælles-
og aktivitetstid i deres eget klasseværelse. Resten af året kan de gå til fællestid sammen 
med resten af Primary. Børnenes modenhed i klassen vil vise, hvornår man kan skifte over. 
Læg mærke til, hvornår børnene er parate, og rådfør dig med primarypræsidentskabet 
om, hvornår det er bedst at skifte over. De 3-årige kan deltage i åbnings- eller afslutnings-
programmet hele året. 

Primary varer normalt i en time og fyrre minutter. Åbnings- eller afslutningsprogrammet 
varer tyve minutter, og det tager børnene fem minutter at gå hen i deres klasseværelse. 
Hvis de 3-årige holder fællestid i deres eget klasseværelse, er klassetiden på 75 minutter. 
Følgende forslag til et tidsskema kan tilpasses de lokale behov: 

Velkomst: 10-15 minutter 
Undervisning: 25-30 minutter 
Fælles- og aktivitetstid: 20-25 minutter 
Afslutning: 10-15 minutter 

Når de 3-årige deltager i fællestiden sammen med den øvrige Primary, bliver klassetiden 
på fyrre minutter, og den består af undervisning og en forkortet velkomst og en forkortet 
afslutning. 

Velkomst: Formålet med velkomsten er at give børnene mulighed for at tale sammen og 
være lidt sammen med læreren og de andre børn på en uformel måde. Børnene vil føle sig 
mere sikre og mere positive i Primary, hvis de må gå lidt rundt i denne tid. 
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Hjælp alle børnene til at føle sig godt tilpas i klassen. Vis dem kærlighed, varme og respekt i 
ord og gerning. Tal med børnene om deres ønsker og interesser. I kunne passende tale om: 

• Ting, der er sket for nyligt i barnets liv, som fx en ny baby derhjemme eller en familieudflugt. 

• En spændende ferie. 

• Vejret. 

• Naturoplevelser. 

• Hvordan man lytter, fortæller eller opfører sig pænt. 

• Venlige gerninger. 

I kan også lege fingerlege, bøj-og-strækøvelser og synge sange i velkomsttiden for at 

hjælpe børnene over deres rastløshed. 

Undervisningen: Følg den almindelige plan for hver lektion, men tilpas den til din klasse, 
efter behov. Pas den ind efter børnenes niveau og interesser. Vælg de historier og aktiviteter, 
der bedst lærer dine elever de vigtige principper i lektionen. Vælg de aktiviteter i »Supple-
rende aktiviteter,« som du mener vil være gode for dine elever. Brug disse aktiviteter, når 
du vil i lektionen. Børn lærer bedst ved gentagelser, så du kan bruge den samme aktivitet, 
sang, histore eller skriftsted mere end én gang i en lektion eller i senere lektioner. 

Tag lektionerne i rækkefølge med undtagelse af lektionerne 45 og 46 (påske og jul). 

Fælles- og aktivitetstid: Når børnene holder fællestiden i deres egen klasse i stedet for 
sammen med de andre børn, kan du bruge børnenes yndlingsaktiviteter fra tidligere lektio-
ner. Tag også tid til at synge primarysange (se »Musik i klasseværelset,« s. VII). Motivér 
børnene til at deltage og til at dele deres ideer med hinanden. 

Når de 3-årige er begyndt at deltage i fællestiden sammen med de andre børn, kan de 
lejlighedsvis blive bedt om at stå for en aktivitet i fællestiden. Lav en enkel aktivitet om noget 
evangelisk, der involverer alle børnene i klassen. Du kan: 

• hjælpe børnene til at spille en historie eller en situation fra en af lektionerne. 

• lade børnene vise billeder og fortælle en historie fra en af lektionerne. 

• lade børnene citere et skriftsted eller nogle tanker om et evangelisk princip. 

• lade børnene synge en sang om det princip, der bliver undervist i. 

Afslutning: Repetér og opsummér hovedideerne i lektionen. Nævn specifikt et eller to korte 
skriftstedscitater fra lektionen og understreg hovedideen, så børnene kan fortælle om den 
derhjemme. Bed et barn om at afslutte med bøn. 

FORBEREDELSE 
AF LEKTIONERNE Den første nøgle til effektiv undervisning af små børn er at kende dem og elske dem. Lær 

børnenes navne og brug dem, når du taler til dem. Tal med dem enkeltvis, og lær lidt om 
dem og deres tilværelse. Tænk over, hvordan du kan involvere dem i lektionerne, og hvordan 
du kan gøre undervisningen personlig vedkommende for dem. Vis alle børnene i klassen 
kærlighed og interesse. 

Den næste nøgle er forberedelse. Begynd at forberede lektionen mindst en uge i forvejen. 
Læs hele lektionen igennem og studer den dernæst grundigt for at finde ud af, hvordan du 
bedst kan undervise børnene i klassen i de forskellige principper. Vælg nogle supplerende 
aktiviteter til lektionen for at holde børnenes interesse fangen. Planlæg mange slags akti-
viteter, og vær fleksibel, så børnenes behov bliver dækket. Kend lektionen godt nok til, at du 
ikke skal læse op fra hæftet, og bevar så vidt som muligt øjenkontakt med børnene. Bed 
ofte, mens du forbereder lektionerne, og søg Åndens vejledning både i forberedelsen og i 
undervisningen. 
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UNDERVISNINGEN Når du underviser i evangeliske principper, bør du motivere børnenes kærlighed til 
evangeliet. Følgende forslag kan hjælpe dig til at gøre Primary til et godt sted for børnene 
i din klasse: 

• Giv børnene mange muligheder for at udtale sig og deltage. 

• Lyt, når børnene taler, og forsøg at svare positivt, men korrekt. 

• Vær begejstret. Hvis læreren kan lide Primary, vil børnene også kunne lide det. 

• Tal med en venlig stemme. 

• Vær tålmodig, venlig og kærlig, især når børnene er trætte og rastløse. 

• Giv god opførsel positiv opmærksomhed og ignorer dårlig opførsel, når det er muligt. 

• Forbered dig på mange forskellige aktiviteter, og vær fleksibel i din anvendelse, så du 
dækker børnenes behov. Små børn kan kun koncentrere sig kort tid ad gangen og har 
større behov for at røre sig. 

• Prøv at lede børnenes opmærksomhed hen på noget andet, når der opstår uoverens-
stemmelser. 

• Husk, at små børn kan lide historier, visuelle hjælpemidler, musik og bevægelse. De 
kan lide at lave de samme aktiviteter og sange mange gange, især dem de er godt 
bekendt med. 

MUSIK I 
KLASSEVÆRELSET Alle lektioner i dette hæfte indeholder sange, der hjælper med at fremhæve de evangeliske 

lærdomme. Du behøver ikke være en dygtig musiker for at gøre det sjovt og meningsfyldt 
at synge i klassen. Børnene lægger ikke mærke til, om du synger godt eller ej; de lægger 
kun mærke til, at du kan lide at synge. Lær sangene godt og øv dig på dem, som en del af 
din forberedelse. 

Den bedste måde at lære børn sange er at synge dem mange gange. Du kan synge den 
samme sang flere gange i løbet af klassetiden. Enkle fakter kan være med til at involvere 
små børn i en sang. Hvis børnene kender sangen godt og kan lide at synge den, så syng 
den mange gange i løbet af lektionen eller under fælles- og aktivitetstiden. 

Sådan lærer du børnene en ny sang eller aktivitet: 

• Lær sangen eller aktiviteten udenad. 

• Introducer den nye sang eller aktivitet ved at synge eller fremsige den for børnene. 
Overdriv fakterne, hvis der er nogen. 

• Bed børnene om at synge med eller sige ordene sammen med dig. De kan ikke ordene 
med det samme, men hvis du gentager sangen eller verset mange gange, lærer de 
ordene. 

• Gå langsomt frem, så børnene forstår ordene og fakterne. 

• Brug visuelle hjælpemidler engang imellem, når du præsenterer en sang eller aktivitet. 
Børn kan bedre koncentrere sig og lære, hvis de har noget at se på. 

• Gør sangen eller aktiviteten kortere, hvis børnene bliver rastløse. Hvis en sang eller et 
vers er for langt, kan du lade børnene udføre fakterne, mens du synger eller gengiver 
verset alene. 

Det er ikke altid, at små børn vil synge sammen med dig, men de kan lide at lytte til sangen. 

VISUELLE 
HJÆLPEMIDLER Visuelle hjælpemidler er væsentlige, når man skal undervise små børn. Billeder, udklip, 

genstande og andre visuelle hjælpemidler kan fange og bevare børnenes opmærksomhed 
og hjælpe dem til at huske det, du lærer dem. 
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De billeder og udklipsfigurer, der henvises til i lektionerne, findes i dette hæfte. I afsnittet 
»Forberedes« er de billeder, der skal bruges i lektionen, opført med titel og nummer. Numrene 
i parentes henviser til billedet (eller et tilsvarende) i billedsættet Evangelisk Kunst (34730 
110). I afsnittet »Forberedes« nævnes også udklipsfigurer med deres nummer i hæftet og 
Primary Visual Aids Cutouts-sæt (33239-33250), som har tilsvarende udklipsbilleder. 

Genstande er gode visuelle hjælpemidler, især hvis det er ting, børnene kender, og som de 
må røre ved eller holde. Når du fortæller en historie fra skriften, så vis dine egne skrifter eller 
skrifter fra kirkebiblioteket, som et visuelt hjælpemiddel. 

SÆRLIGE 
RETNINGSLINIER 
FOR INVOLVERING 
AF BØRN 
MED HANDICAP Frelseren var et godt eksempel på, at vi skal have medfølelse for folk med forskellige 

handicap. Da han besøgte nephiterne efter sin opstandelse sagde han: 

»Har I syge blandt jer? Bring dem hid. Har I lamme, blinde, halte, vanføre, spedalske eller 
svindsottige, døve eller andre plaget på anden vis? Bring dem hid, og jeg vil helbrede dem, 
thi jeg har medlidenhed med jer; mit indre er fyldt med barmhjertighed« (3 Nephi 17:7). 

Som primarylærer har du rig lejlighed til at vise medfølelse. Skønt du sikkert ikke er uddannet 
til at give professionel hjælp, kan du, som lærer, både forstå og passe de børn, der er han-
dicappede. Der er behov for omsorg, forståelse og et ønske om at involvere alle klassens 
elever i indlæringsaktiviteterne. 

Børn mea nanaicap kan blive påvirket af Ånden, ligegyldigt hvordan deres forståelsesniveau 
er. Selv hvis et barn ikke er i stand til at deltage i hele primarytiden, skal det have mulighed 
for at være med, om det så kun bliver ganske kort, for at føle Anden. Det kan være nødvendigt 
at have en ledsager til barnet, som kan være opmærksom på barnets behov og sidde hos 
barnet i primarytiden, hvis barnet skulle få brug for at trække sig tilbage fra hele gruppen. 

Nogle elever kæmper måske med indlæringsvanskeligheder, hører eller ser dårligt, er 
svagt begavede, har talevanskeligheder, er adfærdsvanskelig, har motoriske vanskeligheder 
eller lider af en kronisk sygdom. Nogle kan finde sproget og kulturen fremmed og vanskelig. 
Uanset hvilke individuelle omstændigheder, der gør sig gældende, har barnet samme 
behov for at blive elsket og accepteret, lære evangeliet, føle Ånden, deltage positivt og 
tjene andre. 

Følgende retningslinier kan hjælpe dig med at undervise et barn med et handicap: 

• Se ind bag problemet og lær barnet at kende. Vær naturlig, venlig og hjertelig. 

• Find ud af, hvad barnet er god til, og hvad det har svært ved. 

• Gør noget ekstra ud af at lære eleverne i klassen, at de skal respektere alle klassens 
elever. Det kan være en kristuslignende oplevelse for hele klassen at hjælpe en elev med 
et handicap. 

• Spørg forældrene, andre medlemmer af familien og eventuelt barnet selv, hvordan du 

bedst underviser barnet. 

• Før du beder et barn med et handicap om at bede eller deltage i klassen på anden vis, 
skal du spørge vedkommende om, hvorvidt han eller hun føler sig parat til at deltage 
aktivt i klassen. Fremhæv alle børnenes evner og talenter, og find ud af, hvordan de hver 
især kan deltage aktivt, så det bliver en god og positiv oplevelse for dem. 

• Tilpas undervisningsmaterialet og de fysiske omgivelser, så der er taget passende 
hensyn til handicappede børns behov. 
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Tilpasning til brug 
i børnehaveklassen 
BØRNEHAVE-
KLASSEN Hvem deltager 

Børn, der er fyldt 18 måneder, men som endnu ikke er fyldt 3 år den 1. januar, må deltage 
i børnehave, hvis deres forældre ønsker det. Der skal kaldes mindst to lærere til hver 
børnehaveklasse. Hvis lærerne ikke er et ægtepar, bør de være af samme køn. Begge 
lærere skal blive sammen med klassen i hele primarytiden. 

Formålet med børnehaveklassen er at sørge for et sikkert, organiseret sted, hvor små børn 
kan øge deres forståelse af og kærlighed til vor himmelske Fader og Jesus Kristus, have 
positive oplevelser i Kirkens regi og vokse i selvanseelse. Børnehaveklassen er den første 
erfaring i Kirken, hvor disse meget små børn undervises i evangeliet og omgås andre børn 
og voksne. 

Fysiske omgivelser 
Børnehaveklassen skal være ren, glad og indbydende og om muligt ligge i nærheden af et 
toilet. Værelset kan deles op i forskellige områder til leg (på et tæppe eller måtte, hvis det 
er muligt), til læsning eller aktiviteter og til undervisning. Legetøj skal være rent, ufarligt og 
i god stand. Klatreudstyr må ikke anvendes. 

Tidsplan 
Børnehaveklassen varer normalt 1 time og 40 minutter. Denne tid bør opdeles i flere 

forskellige perioder, som hver skal underbygge lektionens formål. 

Forsøg at planlægge lektioner, som følger samme forløb fra uge til uge. Børn føler føler sig 
trygge, når der er en fast rutine og velkendte overgange fra en aktivitet til den næste. 
Følgende forslag til ramme kan tilpasses jeres lokale behov: 

Børnehavebørnene deltager ikke i fællestiden eller i åbnings- eller afslutningsprogrammerne. 

Velkomst: Hils på hvert barn ved navn, når de kommer ind i børnehaveklassen. Lad hvert 

barn mærke din kærlighed og vor himmelske Faders kærlighed. Stille musik kan skabe en 

ærbødig og venlig atmosfære. Indspilninger af sangene i Children's Song book findes på 

bånd (52428) og CD (50428). 

Legetid: Giv børnene lov til selv at lege med legetøj, puslespil, billeder eller bøger. Tilskynd 
børnene til kun at vælge én ting at beskæftige sig med ad gangen og at lægge den på 
plads, før de vælger en anden. Tving ikke et barn til at dele, hvis det ikke vil. Mange børn 
i denne alder er ikke følelsesmæssigt og socialt parate til at dele endnu. Vær til rådighed for 
børnene, men bland dig ikke for meget i deres leg. Hjælp børnene med at lægge legetøjet 
på plads, når legetiden er forbi. 

Der kan laves særlige aktiviteter i legetiden (se »Aktiviteter og spil til børnehaveklassen,« 

s. XIV—XVIII), men børnene skal ikke tvinges til at deltage. 

Formål 

IX 

Velkomst 
Legetid: 35 minutter 
Samlingstid: 10 minutter 
Musiktid: 10 minutter 
Forfriskning: 10 minutter 
Undervisning: 10 minutter 
Aktivitetstid: 15 minutter 
Afslutning: 10 minutter 



Samlingstid: Saml børnene for at synge en sang og forberede sig på at bede. En liste med 
sange om bøn står på s. 152 i Børnenes sangbog. Bed et barn om at bede. Lær børnene at 
bede kort og enkelt. Hjælp dem om nødvendigt. Lad børnene efter bønnen tale med og 
omgås lærerne og hinanden under uformelle rammer. Vis dem kærlighed, varme og respekt 
i ord og gerning. Vær opmærksom og fleksibel. Tal med børnene om deres ønsker og 
interesser. I kunne passende tale om: 

• Ting, der er sket for nyligt i barnets liv, som fx en ny baby derhjemme eller en familieudflugt. 

• En spændende ferie. 

• Vejret. 

• Naturoplevelser. 

• Hvordan man lytter, fortæller eller opfører sig pænt. 

• Venlige gerninger. 

I kan også lege fingerlege, bøj-og-strækøvelser og synge sange i dette tidsrum for at 

hjælpe børnene over deres rastløshed. 

Musiktid: Musik kan bruges i hele børnehaveklassetiden til at skabe glade og indbydende 
omgivelser; undervise i det evangeliske budskab samt give børnene mulighed for at skifte 
tempo (se »Musik i børnehaveværelset«, s. XIX). Børn holder af at synge de samme sange 
uge efter uge. Børnehaveledere og -lærere bør have et eksemplar af Børnenes sangbog. 
Andre kan også anmodes om at hjælpe til med musikken i børnehaven. 

Forfriskning: Placér forfriskninger efter børnenes behov. Betaling for forfriskninger bør 
komme fra Primarys budget. Eftersom børn får forfriskninger hver uge i børnehaven, 
bør lærerne spørge forældrene, om der er noget, som de ikke ønsker, at deres børn spiser 
(se Kirkens instruktionshåndbog, Bog 2: Ledere i præstedømmet og hjælpeorganisatio-
nerne, 1999, s. 239). Hjælp et barn med at velsigne maden, før der serveres forfriskninger. 

Undervisningen: Lektionerne i dette hæfte er skrevet på de 3-åriges niveau, men mange 
af aktiviterne i lektionerne og de supplerende aktiviteter kan bruges til yngre børn. 
Alle lektionerne indeholder ligeledes »Forslag til aktiviteter for mindre børn.« (Bemærk, 
at materialerne og den nødvendige forberedelse til disse forslag til aktiviteter ikke står 
nævnt under »Forberedes.« Læs beskrivelsen af de forskellige aktiviteter, du kunne tænke 
dig at benytte, nøje igennem så du er sikker på at have alt det, du behøver). 

Eksempler på, hvordan lektionerne i dette hæfte kan tilpasses til børnehaveklassen, står 
på s. XIX-XX. Husk når du tilpasser lektioner bønsomt at overveje børnenes forståelse og 
interesser. Aktiviteterne bør være korte og varierede, fordi børn i denne aldersgruppe kun 
kan koncentrere sig i kort tid. Børn lærer ved gentagelse, så du kan eventuelt gentage 
en aktivitet i løbet af lektionen eller i kommende lektioner. Der står mere om at undervise 
mindre børn på s. VI—VI11 i afsnittene »Forberedelse af lektionerne«, »Undervisningen«, 
»Musik i klasseværelset« og »Visuelle hjælpemidler«. 

Aktivitetstid: Vælg aktiviteter som at farvelægge, skabe ting ud af trylledej, rollespil, lege 
osv. (se »Aktiviteter og lege til børnehaveklassen«, s. XIV—XVIII, der støtter det evangeliske 
budskab, giver mulighed for at dele og skaber kreative oplevelser. Vær ikke bekymret, 
hvis mindre børn ønsker at gå tilbage og lege. 

Afslutning: Hjælp børnene med at lægge alt legetøj og alle materialer væk og opsummér 
så kort det evangeliske budskab i lektionen. Hjælp et af børnene med at bede 
afslutningsbønnen. 

FORBEREDELSEN 
AF BØRN TIL 
BØRNEHAVEN Nogle få uger inden barnet skal begynde i børnehaveklassen kan førsterådgiveren i 

primarypræsidentskabet give barnets forældre en kopi af checklisten på side XI og aftale 
et møde mellem forældrene og børnehavelærerne. 
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Forældres checkliste 
Et barn kan enten være begejstret eller bange, fuld af smil eller tårer, når det skal i børnehaven første gang. 
Forældrene kan gøre meget for at gøre barnets oplevelse af overgangen til børnehaven positiv ved at forberede 
barnet i forvejen. Når børn ved, hvor de skal hen, og hvad de kan forvente, vil de som regel være ivrige efter at 
deltage. De, som kommer dårligt eller slet ikke forberedt, kan blive forskrækkede og ikke ønske at blive. Forbered 
jeres barn til at begynde i børnehaven ved at gøre så mange af følgende ting som muligt: 

1. Fortæl dit barn om børnehaven mindst 
to uger før han eller hun skal derhen første 

gang. 

2. Træf aftale om, at dit barn kan møde børne-
havelærerne, en eller to uger, før det skal 
i børnehave første gang. 

3. Træf aftale om, at dit barn kan møde nogle 
af de andre børn fra børnehaven. 

4. Sig noget positivt om børnehaven i ugen, 
før dit barn skal begynde i børnehaven. 

5. Tag barnet med hen i børnehavens lokale, 
når der ikke er andre til stede. 

6. Dagen før minder du dit barn om, at det skal 
begynde i børnehaven i morgen. 

7. Sørg for, at barnet får rigelig tid til at gøre sig 
klar til at gå i kirke den første dag, det skal 
i børnehave. Lad være med at fare af sted. 

8. Lad alt barnets legetøj blive hjemme. 

9. Sørg for, at dit barn har været på toilettet 
og har fået mad, før du tager det hen til 
børnehaven. Et barn, der skal have skiftet 
ble, bliver bragt hen til en af forældrene. 

10. Kom med barnet til tiden. 

11. Forvis barnet om, at du kommer tilbage 
senere. Kom og hent det, så snart børne-
havetiden er forbi. 

12. Hvis dit barn er bange, må du blive hos det 
de første par gange. 

13. Fortæl børnehavelærerne, hvilke klasser du 
er i, så de kan komme med barnet, hvis der 
bliver problemer. 

14. Underret børnehavelærerne, hvis dit barn 
har et usædvanligt problem som fx allergi 
over for visse fødemidler. 

15. Tal med dit barn om, hvad det skal opleve 
i børnehaven på en positiv og varm måde. 
Husk at tale godt om dit barns børnehave-
klasse og lærerne. 

16. Husk at kærlighed og tålmodighed vil gøre 
børnehaveklassen til en god oplevelse for 
dit barn. 

Lad ikke dit barn komme i børnehaveklassen, når det har et af følgende symptomer: 

• Feber 

• Forkølelse 

• Hoste 

• Usædvanlig irritabel eller vred 

• Opkast 

• Diarré 

• Udslæt 

• Øjenbetændelse 

• Lus 

• En sygdom eller infektion, der er blevet behandlet 
med antibiotika inden for de seneste 48 timer. 

• En børnesygdom i smitteperioden: 

Skoldkopper (7 dage) 

Mæslinger (til udslættet er væk) 

Skarlagensfeber (til udslættet er væk) 

Fåresyge (til hævelsen er væk, som regel 7 dage) 

Børnesår 

Hvis dit barn har en allergi, der får næse og øjne til at 
løbe eller giver hoste eller udslæt, så lad venligst 
lærerne vide, at barnets symptomer ikke skyldes noget, 
der smitter. 
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SMÅ BØRNS 
KARAKTERISTIKA Ved at læse følgende beskrivelse af små børns karakteristika kan du få en bedre forståelse 

af, hvorfor børnene i din klasse reagerer, som de gør. Brug denne viden i din forberedelse, 
i din undervisning og i din omgang med børnene. Husk, at der er tale om almene retnings-
linier; børn udvikler sig ikke i samme takt og opfører sig ikke ens, bare fordi de har samme 
alder. Se flere oplysninger om børns karakteristika i Undervisning, den største kaldelse 
(s. 110-111). 

Intellektuelle karakteristika hos mindre børn 
• Tænker enkelt og bogstaveligt. Forstår ikke abstrakte ideer. 

• Har kort koncentrationsevne (1-3 minutter). 

• Stiller ofte spørgsmål eller kommer med kommentarer, der ikke har noget med emnet 
at gøre. 

• Er meget nysgerrige og spørgelystne. 

• Er almindeligvis ivrige efter at lære og prøve nye ting. 

• Elsker gentagelser. 

• Kan træffe enkle valg. 

Fysiske karakteristika hos mindre børn 
• Er almindeligvis meget aktive. 

• Er ved at lære at marchere, hoppe og klappe. 

• Bliver let rastløse, irritable og trætte. 

• Finder det lettere at skille ad og hente frem end at samle og stille på plads. 

Sociale karakteristika hos mindre børn 
• Er tillidsfulde. 

• Kan almindeligvis godt lide at lege alene. 

• Er ofte selviske og selvcentrerede. 

• Har svært ved at dele og gøre noget efter tur. 

• Kommer ofte op at toppes om et stykke legetøj. 

Følelsesmæssige karakteristika hos mindre børn 
• Er sædvanligvis ivrige efter at vise og modtage kærlighed. 

• Har hyppige følelsesudbrud. 

• Græder ofte for et godt ord. 

• Har store humørsvingninger. 

Åndelige karakteristika hos mindre børn 
• Kan lide at bede, men skal have hjælp. 

• Kan begynde at lære, hvad ærbødighed betyder. 

• Kan mærke Ånden. 

• Forstår, at vor himmelske Fader og Jesus elsker os. 

• Forstår grundlæggende åndelige begreber. 

MULIGE 
PROBLEMER 
OG LØSNINGER 
I BØRNEHAVEN Selv i den bedste børnehaveklasse kan børnene af og til opføre sig dårligt. I det følgende 

nævnes nogle almindeligt forekommende problemer og forslag til, hvordan man kan klare 
dem. 
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Problem 

Et barns forældre fortæller dig, 
at deres barn ikke bryder sig 
om at komme i børnehaven. 
Barnet hyler og skriger, når 
forældrene går. 

Et af børnene er tilsyneladende 
bange for dig eller for de andre 
børn og går formålsløst rundt 
i børnehaven og nægter at tale 
med nogen. 

Et barn klamrer sig til dit ben 
eller forsøger at sidde på dit 
skød under hele klassetiden. 

Nogle af børnene rejser sig 
og går væk, før aktiviteterne 
er forbi. 

Et af børnene vil ikke sidde 
stille og lytte. Han eller 
hun skubber til og hiver i 
de nærmeste børn. 

Nogle af børnene begynder 
at slås om et stykke legetøj. 
Et af børnene sparker, slår 
eller bider for at beholde 
legetøjet. 

Et barn leger vildt - svinger 
rundt med legetøjet, tramper 
på det eller kaster rundt med 
det. Så løber han eller hun 
hen i den anden ende af lokalet. 

Et af børnene tager det ene 
stykke legetøj efter det andet 
ned fra hylden, men nægter 
at stille noget af det på plads. 

Et barn begynder at græde og 
hvine og skrige. Når du prøver 
at trøste, siger han eller hun: 
»Du er dum« og trækker sig 
tilbage. 

Et barn spørger: »Hvornår 
kommer min mor? Hvornår 
skal jeg hjem?« 

Mulige løsninger 

Bed forældrene om at forberede deres børn til børne-
haven i forvejen (se »Forberedelsen af børn til børne-
haven,« s. X-XI). Forældrene opfordres til at blive, indtil 
barnet er faldet til ro. Det kan hjælpe at lade andre 
voksne holde et grædende barn, så det føler sig mere 
trygt. 

Vær tålmodig: Læg ikke pres på barnet. Giv ham eller 
hende tid til at lære dig og de andre børn og om-
givelserne at kende. Prøv at berolige barnet en gang 
imellem og foreslå en eller to ting, det kan prøve. 
Hjælp barnet med at have en positiv oplevelse. 

Små børn har brug for varme og opmærksomhed. Hvis 
du tager barnet til dig og taler med det et øjeblik en gang 
imellem, vil det sikkert dække behovet. Motivér så barnet 
til at involvere sig i aktiviteterne i børnehaven. 

Vær opmærksom på det enkelte barns behov, interesser 
og koncentrationsevne. Læg mærke til tegn på ked-
somhed eller rastløshed, så du kan tilpasse aktiviteten, 
så den passer til børnenes interesser. Tving ikke et 
barn til at deltage i nogen aktiviteter. Hvis et barn hellere 
vil tilbage og lege med legetøjet, så lad det bare. 

Den anden lærer kan lede barnets opmærksomhed hen 
på den aktivitet, som den første lærer er i færd med. Giv 
barnet noget at holde, så han eller hun er aktivt involveret 
i lektionen eller aktiviteten. 

Børn kan af og til selv løse uoverensstemmelser, men 
hvis det bliver nødvendigt, skal du træde til for at undgå, 
at de forvolder skade på sig selv eller hinanden eller 
ødelægger inventaret. Du kan foreslå børnene, hvordan 
de kan løse deres problem. 

Du må standse denne opførsel. Forklar barnet, hvorfor 
han eller hun ikke må opføre sig sådan; prøv så at sætte 
barnet i gang med en anden aktivitet. 

Fastslå venligt, men bestemt den opførsel du forventer. 
Vis barnet, hvordan man stiller legetøjet på plads. Barnet 
opfordres til at stille et stykke legetøj på plads, før han 
eller hun tager et andet. 

Små børn bliver normalt let distraherede. Vis barnet et 
spændende stykke legetøj, og foreslå ham eller hende at 
lege med det. Hvis det ikke virker, så prøv en historie eller 
en bog. Det kan sommetider hjælpe at tørre barnets øjne. 
Hvis barnet bliver ved med at græde, tager I det ned til 
forældrene. 

Fortæl barnet, at hans eller hendes forældre kommer 
tilbage. Tal om nogle af de ting, der skal ske, før det er tid 
at tage hjem. 
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AKTIVITETER OG 
LEGE TIL BØRNE-
HAVEKLASSEN Brug aktiviteterne i dette afsnit, når du vil i løbet af børnehaveklassens legetid eller aktivi-

tetstid. Du kan også frit bruge aktiviteterne, når de passer ind i en lektion i løbet af under-
visningstiden, og aktiviteterne i lektionen kan bruges i legetiden. Lav aktiviteter med 
børnene i legetiden, men lad det være frivilligt, om de vil være med. Nogle børn foretrækker 
måske at lege med legetøj under hele legetiden. 

Kreative aktiviteter 

Kreative aktiviteter kan være en god oplevelse og hjælpe børnene med at udvikle selvtillid, 
kreativitet, fingerfærdighed, øje-hånd koordination og bevidsthed om deres sanser. Kreative 
aktiviteter kan også være en meget tilfredsstillende måde at udtrykke sig personligt på. 
Brug din fantasi og kreativitet i planlægningen af passende kreative aktiviteter til klassen. 

Følgende retningslinier kan måske hjælpe dig i planlægningen af kreative aktiviteter: 

• Hold aktiviteterne enkle. 

• Vær velforberedt. Hav alle nødvendige materialer med og vær selv i stand til at gøre det 

fornødne. 

• Vær fleksibel. Hvis du er fleksibel, vil du ikke blive slået ud, hvis et projekt ikke går, 
som du havde planlagt. Husk, at børn ofte er mere interesserede i at eksperimentere 
med materialer end i at gøre et projekt færdigt. 

• Vær positiv og interesseret i det, børnene gør, og ros dem oprigtigt. 

• Vær varieret. Planlæg projekter, som giver børnene mulighed for at anvende en lang 
række forskellige materialer og metoder fra uge til uge. 

• Vær taktfuld. Små børn prøver ikke altid at lave noget, der ligner. De kan ganske enkelt 
lide at eksperimentere med de materialer, de har fået udleveret. Hvis du vil kommentere 
et barns arbejde, så sig blot: »Fortæl mig om dit billede« i stedet for at spørge: »Hvad 
forestiller det?« 

• Hjælp så lidt som muligt. Hjælp, når det er nødvendigt, men giv børnene lov til at lave 
deres ting selv. 

Farvelægning til musik  

Nødvendige materialer: Indspillet musik eller musikinstrumenter, papir og farver eller 
farveblyanter. 

Spil musikken, mens børnene farver. Lad dem farve, sådan som musikken får dem til at føle. 

Collage  

En collage er et billede fremstillet ved at lime papirstykker, fotos eller andre materialer på et 
stykke papir. 

Nødvendige materialer: Næsten alt kan bruges til collage som fx gavepapir, papirlomme-
tørklæder, tapetprøver, blade, sand og makaroniprodukter kan anvendes. Du får brug for 
lim, et stykke papir eller noget andet med en plan overflade (som baggrund for collagen). 

Lad børnene vælge, hvilke materialer de vil lime på som baggrund for collagen. Lad 

børnene lave nøjagtigt, hvad de vil. 

Makaroni på snor  

Nødvendige materialer: Store ukogte stykker makaroni (eller sugerør eller andet materiale, 
der let kan trækkes på en snor); et stort stykke snor eller garn til hvert barn; og lim eller voks. 

Gør den ene ende af alle snorestykkerne stiv ved at dyppe den i lim eller voks. Når den er 
tør, er den stiv nok til at børnene kan stikke den igennem makaronien. Bind en knude på den 
anden ende af snoren, så makaronien ikke falder af. Lad børnene trække makaronien på 
snoren, og bind enderne på snoren sammen, når de er færdige. 
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En enkel trylledej  

Nødvendige materialer: 

2 kopper mel 
1 kop salt 

1 spiseskefuld vegetabilsk olie 

3/4 kop vand 

evt. frugtfarve 

Bland mel og salt sammen. Tilsæt olie og vand nok til at give en leragtig konsistens. Tilsæt 
vandet lidt ad gangen, indtil blandingen kan formes, men ikke er for klistret. Bland og ælt 
let. (Trylledej farves ved at komme frugtfarve i vandet, inden det tilsættes mel og salt). 

Lav trylledejen derhjemme, inden den skal bruges i børnehaven, og opbevar den i en 

lufttæt beholder, hvis det er muligt. Tag papir med (vokspapir er at foretrække) til at lægge 

på de borde, hvor børnene skal lege med trylledejen. 

Lege og sanglege 

Børn elsker lege, som de skal bevæge sig til som fx enkle lege eller sanglege. Der er 

foreslået mange sanglege i lektionerne, og herunder præsenteres nogle enkle lege. 

Når børnene kan lide en bestemt aktivitet, kan du bruge den mange gange i løbet af året, 

og ikke kun i den lektion, hvor den står beskrevet. 

Disse retningslinier kan hjælpe dig med at lære børnene en ny sangleg: 

• Lær teksten udenad, inden klassen begynder. 

• Sig ordene, og gør bevægelserne for børnene. Overdriv bevægelsen. Børnene opfordres 

så til at være med. 

• Gå langsomt frem, så børnene kan forstå ordene og bevægelserne. 

• Brug af og til visuelle hjælpemidler til at hjælpe børnene med at lære sanglegen. 

Børn kan bedre koncentrere sig og tilegne sig noget, når de har noget at se på. 

• Afkort sanglegen, hvis børnene bliver rastløse. Hvis sanglegen er lang, kan du hjælpe 
børnene med at gøre bevægelserne, mens du siger ordene alene. 

Ærbødighedsvers  

Brug følgende vers, når børnene er rastløse og skal have hjælp til at blive ærbødige. Hvis 
du anvender det samme vers på samme tid hver uge, kan det hjælpe børnene til at vide, 
hvornår det er tid til at åbne og slutte med bøn. Hjælp børnene med at gengive ordene og 
improvisér nogle bevægelser til teksten. 

Knyt og stræk (Hænderne) 

Knyt og stræk og knyt og stræk 
klap engang, så er du sød 
knyt og stræk og knyt og stræk 
hænderne lægges i dit skød. 

Jeg ryster mine hænder 

Ryste hænder, rulle hænder 
Klap engang, så er du sød 
Løfte hænder, sænke hænder 
hænderne lægges i dit skød. 

Stille fødder, rolige fødder 
Sidde rank, se lige ud 
Bøje hoved, lukke øjne, 
Nu vi beder bøn til Gud. 
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Jeg vil gøre mig lille  

Brug følgende bøj-og-strækvers, når børnene har siddet og trænger til at røre sig. Gør det 
så mange gange, I har lyst. 

Jeg vil gøre mig meget lille (sæt jer på hug). 

Jeg vil vokse mig så stor, så stor (stå på tæer). 

Sommetider er jeg lille, sommetider er jeg stor (sæt jer på hug og stræk jer). 

Hvad er jeg nu? (stå op eller sid på hug; lad børnene fortælle, om de er store eller små). 

Det lille frø  

Fortæl børnene, hvordan frøene bliver sået i jorden, og hjælp dem med at lade som om, 
de er et voksende frø. Sig: »Lad os lege, at vi er små frø« (sæt jer på hug eller kryb sammen 
som en bold og luk øjnene). »Solen kom frem og gjorde frøet varmt. Så kom regnen og 
sagde: 'Vågn op, lille frø'« (Luk øjnene op, og begynd at strække jer). »Kom op af jorden, 
små frø, så I kan vokse« (rejs jer og stræk armene op over hovedet). »Små frø, I er blevet 
til smukke blomster (eller store træer).« 

Lad os besøge bedstemor  

Sig: »Lad os lege vi går hen for at besøge bedstemor (eller bedstefar). Først skal vi have 
frakke på (eller tøj på)« (leg, at I tager frakke eller tøj på). »Så skal vi ind i bilen (eller 
bussen)« (leg, at I stiger ind og kører). »Av, vejen er ujævn« (leg, at I kører over ujævnheder). 
»Se, lad os vinke til politimanden« (vink). »Nu er vi der næsten. Her kommer bedstemor 
(eller bedstefar). Lad os give hende (eller ham) et stort knus« (leg, at I giver bedstemor eller 
bedstefar et stort knus). 

Vi hjælper far og mor  

Lad børnene lege, at de hjælper deres forældre. Du kan sige: »Lad os lege, at vi fejer 

gulvet.« Børnene leger så, at de fejer gulvet. Du kan fortsætte med at rede senge, pudse 

vinduer, tørre støv af, rive blade sammen, grave i haven, vaske bilen og andre ting, man 

gør i jeres område. 

Rulle bold  

Nødvendige materialer: En bold. 

Børnene sidder i en halvcirkel. Du sidder foran dem og ruller en bold hen til et af børnene 
og siger barnets navn eller stiller et spørgsmål fra lektionen. Barnet ruller bolden tilbage og 
siger dit navn eller besvarer spørgsmålet fra lektionen. Sørg for, at alle børnene får mindst 
én tur hver. I kan også lege denne leg stående, hvor I rækker bolden frem og tilbage. 

Ens figurer  

Nødvendige materialer: Farvet papir; sakse. 

Brug farvet papir og lav nogle store figurer og nogle små figurer som fx en kvadrat, 
en cirkel, en trekant, et hjerte, en ottekant og en oval. Spred figurerne ud på gulvet. 
Lad børnene skiftes til at lægge den lille figur ovenpå den store figur, der svarer dertil. 
Som variation kan du lave de samme former i forskellige farver og bede børnene om 
at finde dem, der er samme farve i stedet for form. 

Musikalske former  

Nødvendige materialer: Forskelligfarvede cirkler af papir eller stof; indspillet musik eller 
musikinstrumenter; tape (frivilligt). 

Læg cirklerne på gulvet, eller sæt dem fast med tape, så de danner en stor rundkreds. 
Lad børnene gå rundt om den store rundkreds, mens musikken spiller. Når den stopper, 
skal hvert barn sige farven på den cirkel, han eller hun står ved. Som variation kan du 
lave forskellige former, så barnet skal nævne såvel farve som form. 

Kaste ærtepose  

Nødvendige materialer: Ærteposer; en æske, kurv eller en målskive (den laves ved at klippe 
huller i en plakat, der er monteret på et stykke stift materiale). 
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Lad børnene kaste ærteposen ned i kassen, kurven eller målskiven. (Du kan lave ærteposen 
eller målskiven, så de passer til en højtid eller en lektion). Børnene kan også kaste ærte-
poser på blokke eller æsker, der er stablet ovenpå hinanden. 

Statuer 

Nødvendige material er: Musik eller instrumenter. 

Lad børnene gå rundt i værelset, mens musikken spiller. Når musikken stopper, skal 
børnene stå stille som statuer. Børnene må bevæge sig igen, når musikken begynder, 
og skal stå stille, hver gang den standser. 

MUSIK I BØRNE-
HAVEVÆRELSET Musik i børnehaveværelset skaber en varm og kærlig atmosfære og gør Primary til et godt 

sted at være. Børn i børnehavealderen er parate til og ivrige efter at lære om vor himmelske 

Fader og Jesus Kristus og denne smukke verden. En vigtig læremetode for dem er at lære 

gennem musik. Børn kan nyde musik på mange forskellige måder. De kan synge, spille på 

instrumenter, bevæge sig til musik og lytte til musik. Se »Musik i klasseværelset,« s. VII, som 

giver flere forslag til, hvordan man kan bruge musikken i undervisningen. 

Sang 

Små børn vil måske ikke synge sammen med dig (de helt små er måske ikke i stand til det), 
men de kan lide at lytte til, at du synger, og kan ofte lære vigtige principper gennem 
sangene. Motivér børnene til at synge, men tag det roligt, hvis de ikke vil. Børn, der ikke 
kan synge sammen med dig, kan måske lide at lave bevægelser, mens du synger. 

Du kan bruge de samme sange hver uge, når du begynder de forskellige aktiviteter. Når 
børnene hører den kendte melodi, ved de, hvilken aktivitet de skal i gang med. Du kan også 
ændre ordene i en sang, så de passer til børnenes situation eller aktiviteter. Syng børnenes 
yndlingssange mange gange i løbet af året. 

Følgende sange fra Børnenes sangbog er især velegnede til børnehaven. Der er også 
nogle forslag til, hvordan du kan tilpasse ordene. Du har måske selv andre ideer om, 
hvordan man tilpasser disse eller andre sange i Børnenes sangbog, så de er passende 
i børnehaven. 

• »En glad familie« (s. 104) (©1975 Pioneer Music Pres, Inc.) Lav et vers om jeres glade 
børnehave eller Primary. Brug denne hilsen: »Jeg ser Sussi; hun ser mig. 

• »Prøv nu at synge« (s. 148). Brug instruktioner som disse: »Gør nu, som jeg gør, læg kun 
alt på plads!...« eller »Kom her, og syng nu...« 

• »Det er så sjovt« (s. 129). 

• »Hvis du er i godt humør« (s. 125). 

• »Her stod jo en snemand« (s. 121) (©1981 Pioneer Music Press, Inc.) Lav vers om andre 
ting i naturen: »Her stod jo et grønt træ ... højt, højt, højt. I dets skygge sov jeg... godt, 
godt, godt.« 

• »Regnen falder rundtomkring« (s. 117). 

• »Et surt og muggent ansigt« (s. 128). 

• »Poppende popcorn« (s. 118). 

Musikinstrumenter 

Skaf nogle enkle musikinstrumenter, som børnene kan spille på, eller lav selv nogle: 

Fløjte eller trompet: Lav nogle huller i siden på et kartonrør (af den slags der bruges til 
køkkenruller etc.) Du kan også sætte cellofan over den ene ende. Nyn eller syng ind i røret. 

Sandpapirsblokke: Lav to stykker træ på omkring 2,5 cm tykkelse, 5 cm i bredden og 10 cm 

lange. Lav to mindre stykker, omkring 2,5 x 6 cm. Slib eventuelle skarpe kanter eller splinter 
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bort. Søm de mindre blokke forsvarligt fast midt på de større. Sæt et stykke sandpapir på 

undersiden af hver blok. Spil ved at slå træstykkerne sammen eller skrab sandpapirerne 

imod hinanden. 

Rytmebæger: Fyld gule ærter eller tørre bønner i et metalbæger uden skarpe kanter eller 

i et papbæger. Lad børnene dekorere bægerne. Sørg for at lukke åbningen forsvarligt, 

så børnene ikke spiser af eller leger med indholdet. Bægeret rystes i takt. 

Klokker: Sy klokker på en stofrest. Spil ved at ryste. 

Bevægelse til musik 
Kreative bevægelser til musik hjælper børnene til at få brugt noget energi og udvikler deres 

evne til at tænke kreativt. Syng, spil klaver eller et andet instrument, eller lad børnene 

bevæge sig til indspillet musik. 

Forslag til, hvordan du kan involvere børnene i bevægelse til musik: 

• Lær børnene at løbe, hoppe, bukke sig, dreje rundt, gå på tæer, kravle, springe eller 

strække sig til musik. Lad børnene være »fører« for gruppen efter tur. 

• Spil eller syng sange i forskellige tempi og lad børnene løbe eller gå efter musikken. 

• Lad børnene vifte med farverige halstørklæder eller papirstrimler, mens de bevæger sig 

til musikken. 

• Brug sanglege, når børnene trænger til lidt forandring. Hvis børnene har siddet i lang tid, 

kan man passende tage en sangleg, hvor børnene får rørt de store muskler og svinget 

lidt med arme og ben. Har de bevæget sig meget rundt og skal dysses lidt ned, kan man 

lege en sangleg, hvor de skal bruge små bevægelser og de små muskler, mens de 

sidder ned. 

Lytte 

Du kan også bruge musikbånd med musik fra Children's Songbook (kun musik, 52505; 

musik og engelsk tekst, 52428) eller CD (kun musik, 50505; musik og engelsk, 50428), 

hvis det kan købes. 

Børn kan have svært ved at koncentrere sig om musik, hvis de kun lytter. Kombiner lytten 
med sang, bevægelse eller andre aktiviteter som i følgende eksempler: 

• Lad børnene ligge på gulvet og lytte til forskellige slags musik. Tal om, hvordan musikken 

virker på dem. Lad dem vise, hvordan den virker på dem. 

• Spil marchmusik, og lad børnene marchere rundt i lokalet. 

• Lad børnene klappe i takt til den musik, de lytter til. 

EKSEMPLER 
PÅ TILPASSEDE 
LEKTIONER Her er to eksempler på, hvordan en lektion i dette kursushæfte kan tilpasses til brug 

i børnehaven. Læg mærke til, når du gennemgår eksemplerne, at-

hver tidsperiode i lektionen er fokuseret på et enkelt evangelisk budskab. Aktiviteter og 

musik bør hjælpe eleverne med at begynde at forstå grundlæggende evangeliske 

principper og begreber. 

kun nogle dele af den oprindelige lektion er blevet valgt. Dette er med til at gøre klassen 

enkel, aktiv og passende for børn i børnehavealderen. 

de valgte aktiviteter ikke altid er brugt i samme rækkefølge, som de står i den oprindelige 

lektion. Aktiviteter i løbet af lektionen bør foregå i den rækkefølge, som bedst vil hjælpe børn 

i børnehavealderen med at forstå det evangeliske budskab. 
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Velkomst 

Legetid 

Samlingstid 

Musiktid 

Forfriskning 

Undervisning 

Aktivitetstid 

Afslutning 

Velkomst 

Lektion 6: Vor himmelske Fader og Jesus elsker mig 

En måde at skabe en ærbødig atmosfære i børnehaven er ved at spille musik, der er rolig 
og passende i Kirken. Du kan for at præsentere det evangeliske budskab i denne lektion 
give hvert barn et skilt, hvorpå der står »Vor himmelske Fader og Jesus elsker mig« 
(se supplerende aktivitet nr. 6, s. 17). 

35 minutter 

Find til legetiden på nogle måder, hvor børnene kan tænke på vor himmelske Fader og 
Jesus Kristus. Du kan fx undervise børnene i, at vor himmelske Fader og Jesus glæder sig, 
når vi er venlige over for hinanden, og at de elsker os højt. Du kan også hjælpe børnene 
med at huske sidste uges lektion ved at spørge dem: »Hvem er vor himmelske Faders 
Søn?« 

10 minutter 

Samlingstid kan også bruges til at forberede børnene til lektionen. Begynd med at synge en 
sang om bøn og hjælp et barn med at bede. Hjælp så børnene med at forberede sig til 
lektionen ved at spørge dem, hvem der gav os denne smukke jord og evangeliet og Kirken 
(se »Fang opmærksomheden«, s. 15). 

10 minutter 

Musik kan være meget effektivt til at hjælpe børn i børnehavealderen med at lære et 
evangelisk budskab. Du kan fx i denne lektion hjælpe børnene med at tænke på vor 
himmelske Fader og Jesus ved at synge »Jeg ved, min Fader lever« eller »Min Frelser 
elsker mig« (se supplerende aktivitet nr. 2, s. 17). Hvis der er tid til det, så gennemgå 
sange fra tidligere lektioner eller syng udvalgte sange fra listen på s. XVII. 

10 minutter 

Selv om der ikke bruges en aktivitet her til at støtte det evangeliske budskab, så kan du 
minde børnene om, at vor himmelske Fader og Jesus elsker os, og at vi bør takke dem for 
alt - også vores mad. Bed så et barn om at velsigne maden. 

10 minutter 

Denne lektion har flere dele, som kan benyttes til at hjælpe børn i børnehavealderen med 
at forstå, at vor himmelske Fader og Jesus elsker dem. Du kan fx bruge følgende dele 
fra lektion 6: 

• Vor himmelske Fader og Jesus Kristus giver os velsignelser (s. 15-16). 

• Vor himmelske Fader og Jesus Kristus elsker os alle (s. 16). 

• Forslag til aktiviteter for mindre børn nr. 2 (s. 17). 

• Supplerende aktiviteter nr. 1 (s. 17). 

15 minutter 

Aktivitetstid giver børnene muligheder for at være kreative og for at fokusere deres energi. 
Hvor det er muligt, bør aktiviteter bidrage til at underbygge det evangeliske budskab. 
Du kan fx lege »Rulle bold«-legen (s. XVI) og stille spørgsmål for at underbygge det 
evangeliske budskab. 

10 minutter 

Brug afslutningen til at minde børnene om, at vor himmelske Fader og Jesus elsker dem 
alle og kender dem ved navn. Fortæl om din taknemlighed for de velsignelser, som 
vor himmelske Fader og Jesus Kristus har givet dig. Hjælp derpå et barn med at bede 
afslutningsbønnen. 

Jeg er taknemlig for træer, planter og blomster 

Hils hvert barn ved navn, når de kommer ind i børnehaven. Når du hilser på dem, så 
præsenter lektionens formål ved at fortælle dem, at de i dag vil lære om planter, blomster 
og træer. 
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Legetid 

Samlingstid 

Musiktid 

Forfriskning 

Undervisning 

Aktivitetstid 

Afslutning 

35 minutter 

Forbered i legetiden børnene til lektionen ved at fortælle dem om de mange smukke ting 

i denne verden, som vor himmelske Fader og Jesus Kristus har skabt for os, som vi kan 

nyde. 

10 minutter 

Syng en sang om bøn og hjælp derpå et barn med at bede. Til denne lektion kan du 

også medbringe en plante, som børnene kan se, mærke og lugte. Giv så udtryk for din 

taknemlighed for planter, blomster og træer (se forslag til aktiviteter for mindre børn 

nr. 2, s. 30). 

10 minutter 

Vis bevægelserne til »Jeg graver« (se forslag til aktiviteter for mindre børn nr. 3, s. 30). 
At udføre bevægelserne samtidig med ordene vil skabe glade omgivelser og give børnene 
et temposkift. Hvis der er tid til det, kan du også gennemgå sange fra tidligere lektioner. 

10 minutter 

Begynd når det er muligt forfriskningen med en enkel aktivitet, der har forbindelse med 

det evangeliske budskab. Forfriskningen kunne fx i denne lektion bestå af brød og frugt. 

Forklar børnene, at de kommer fra træer, planter og blomster (se aktiviteten på s. 29). 

Hjælp så et barn med at velsigne maden. 

10 minutter 

Vælg dele fra lektionen, som du mener vil hjælpe børnene med at forstå det evangeliske 
budskab. Du kunne fx hjælpe børnene med at forstå, hvordan træer, planter og blomster 
gror, ved at skære et stykke frugt over, så børnene kan se frøene. Forklar hvad der skal ske, 
for at frøene kan vokse og skabe flere frugter (se supplerende aktiviteter nr. 4, s. 30) 
Hjælp derpå børnene med at plante frø i plastikbæger med jord i (se supplerende aktivitet 
nr. 1, s. 29). 

15 minutter 

Efter lektionen kunne du spille stille musik, mens børnene farver billeder af træer, planter 

og blomster. Aktiviteter kan vælges fra lektionen eller fra listen på s. XIV -XVII. Nogle børn 

foretrækker måske at lege med legetøj i dette tidsrum. Hav materialer til aktiviteterne parate, 

men kræv ikke, at børnene deltager. 

10 minutter 

Afslutningen bruges til at sammenfatte det evangeliske budskab og hjælpe børnene med 

at forberede sig til at bede. I denne lektion kan du lade børnene gentage dine ord, når du 

læser teksten til »Blomsterfrø til en viol« for at minde børnene om, at vi er taknemlige for 

træer, planter og blomster (se supplerende aktiviteter nr. 2, s. 29). Hjælp så et barn med 

at bede afslutningsbønnen. 
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Jeg er Guds kære barn Lektion 

10 
FORMÅL At hjælpe børnene til at forstå, at vi er vor himmelske Faders åndelige børn, og at han 

kender og elsker os. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt 2 Mos 2:1-10; SI 82:6; L&P 138:55-56 og Moses 1:1-6. Se også 

Håndbog i evangeliske principper (31110 110), kapitel 2. 

2. Tal med børnenes forældre, og bed dem fortælle dig om to eller tre beundringsværdige 
karaktertræk hos deres barn. 

3. Nødvendige materialer: 

a. En Bibel og Den Kostelige Perle. 

b. En ærtepose eller en lille blød bold. 

c. Billede 1-1, Verden; billede 1-2, Moses i kurven (Evangelisk kunst 106; 34730 110). 

4. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Syng »Jeg er Guds kære barn« (Børnenes Sangbog, s. 2) med børnene. 

Jeg er Guds kære barn, 
og han har sendt mig her, 
har givet mig et jordisk hjem, 
med far og mor så kær. 

Led mig, før mig, gå du med mig, 
hjælp mig finde vej, 
lær mig, hvad jeg gøre må, 
for hjem til Gud at nå. 

Kast ærteposen eller den bløde bold hen til et barn, mens du siger: »Jeg kender et Guds 
barn, der hedder .« Bed barnet om at sige sit navn og kaste ærteposen tilbage 
til dig. Fortsæt indtil alle børnene har prøvet. 

Vi er vor himmelske Faders åndelige børn 

• Hvem er vor himmelske Fader? (Brug børnenes svar som et fingerpeg om, hvilket niveau 
denne del af lektionen skal forklares på.) 

Vis billede 1-1, Verden. Forklar, at før vi blev født, levede vi i himlen sammen med vor him-
melske Fader. Der var vi ånder. En ånd er det inden i os, der gør os levende. Da vi var ånder, 
havde vi ikke kød og knogler, som vores legeme har nu, men vi så ud, som vi gør nu. 

Forklar, at vor himmelske Fader er far til vores ånd, og at vi er hans åndelige børn. Vi kan 
ikke huske, at vi boede hos vor himmelske Fader, før vi kom til jorden, men vi ved, at vi er 
hans åndelige børn, for det kan vi læse i skrifterne. 

Vis Bibelen og læs Salme 82:6. Forklar, at den Højeste betyder vor himmelske Fader. Under-
streg, at alle jordens indbyggere er vor himmelske Faders børn. 

Sang Syng: »Jeg er Guds kære barn« igen. Forklar, at Guder et andet navn for vor himmelske 
Fader. 

Fang opmærksom-
heden 
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Vor himmelske Fader kender os og elsker os 

Forklar, at vor himmelske Fader elsker os hver især meget højt, fordi vi er hans børn. Han 
kender vores navn og ved alt om os. Han ved, hvad der gør os glade, og hvad der gør os 
kede af det. Han ved, hvad der er bedst for os hver især. 

Aktivitet Sig følgende vers sammen med børnene mange gange, mens I udfører de beskrevne 
bevægelser: 

Min himmelske Fader elsker mig 

Min himmelske Fader kender mig, (peg på jer selv) 
han ved, hvad jeg glædes ved. 

Han kender mit navn og ved, hvor jeg bor (lav et tag ved at holde fingerspidserne sammen) 

han gi'r mig sin kærlighed (alle omfavner sig selv). 

Han ved, hvad der gør mig glad (peg på en smilende mund), 
og hvad der kan gøre mig ked (peg på en sur mund), 
jeg ved, at han vil hjælpe mig (peg på jer selv), 
hans kærlighed varer ved. 

Bed et barn om at komme op foran klassen. Brug det, du har fået at vide af barnets forældre, 
og forklar, at vor himmelske Fader ved alt om barnets beundringsværdige karaktertræk. 
Du kan fx sige: »Vor himmelske Fader ved, at Eva er en kærlig datter, der hjælper sin mor 
med at passe sin lillesøster, og at hun næsten altid er glad og venlig.« Fortsæt, indtil du har 
været igennem alle børnene. 

Forklar, at når vi gør venlige og kærlige ting, er vi ligesom vor himmelske Fader. 

Vi kan være som vor himmelske Fader 

• Hvad hedder en lille hundeunge? 

• Hvad bliver en hvalp til, når den bliver stor? 

• Hvad hedder en hønes unge? 

• Hvad bliver en kylling til, når den bliver stor? 

Forklar, at lige som dyr vokser op og bliver ligesom deres forældre, så bliver vi også som 
vores forældre. Vor himmelske Fader er far til vores ånd, så vi kan vokse op og blive ligesom 
ham. Vor himmelske Fader er kærlig, god og venlig, og han vil gerne hjælpe os. Når vi er 
kærlige, gode og venlige, er vi ligesom vor himmelske Fader. Forklar, at vi bør prøve på at 
blive mere som vor himmelske Fader, hver eneste dag. 

Vor himmelske Fader har vigtige opgaver til os 

Historie Vis billede 1-2, Moses i kurven, og fortæl om, hvordan Faraos datter reddede Moses fra 
fare, da han var lille, som det står i Anden Mosebog 2:1-10. 

Forklar, at Moses voksede op og blev en af vor himmelske Faders vigtigste hjælpere, en 
profet. Vor himmelske Fader fortalte Moses, at Moses var hans søn (se Moses 1:4, 6), og at 
han havde en vigtig opgave til Moses. Læs den første sætning i Moses 1:6 for børnene. 
Moses udførte denne opgave, da han førte Israels børn ud af landet Egypten, hvor de blev 
behandlet meget dårligt, og ind i et andet land, hvor han lærte dem om vor himmelske 
Faders befalinger. 

Lad børnene komme op foran klassen et ad gangen og hjælp dem med at gentage den 

første sætning i Moses 1:6 og indsætte deres eget navn: »Jeg har et værk for dig, (barnets 

navn), min søn/datter.« 

Forklar, at vor himmelske Fader har vigtige opgaver til os, mens vi er her på jorden, som at 
være mor eller far, missionær, lærer, hjælpe til i kirken og i lokalsamfundet. 

• Hvilken vigtig opgave har vor himmelske Fader mon til dig? 

Aktivitet Lad børnene lave bevægelser, som viser, hvad de vil være, når de bliver store, som fx en 
mor eller far, der holder et lille barn, en missionær, der er ude at banke på døre, eller en 
lærer, der underviser i en klasse. 
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Lektion 11 

Vidnesbyrd Fortæl børnene, at de altid skal huske på, at de er vor himmelske Faders børn, og at han 

kender dem og elsker dem. Hjælp dem til at forstå, at de kan blive mere som vor himmelske 
Fader, og at de har en vigtig opgave at udføre her på jorden. Du kan fortælle dem om en 
personlig oplevelse, som har hjulpet dig med at vide, at vor himmelske Fader kender og 
elsker dig. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af disse aktiviteter under lektionen. 

1. Vis billeder af forskellige mennesker eller fortæl om mennesker, som børnene kender, 
og spørg: »Er han/hun et af Guds børn?« Fx: »Er biskoppen et af Guds børn?« »Er politi-
manden et af Guds børn?« »Er jeres nabo et af Guds børn?« osv. Hjælp børnene til at 
forstå, at alle er Guds børn. 

2. For at hjælpe børnene til bedre at forstå, at vor himmelske Fader kender og elsker hvert 
enkelt barn, kan du lade børnene gøre dine sætninger færdige, som fx: »Vor himmelske 
Fader ved, at jeg bliver ked af det, når ,« »Vor himmelske Fader ved, at jeg 
allerbedst kan lide at ,« »Vor himmelske Fader ved, at jeg kan lide at komme 
i Primary, fordi ,« osv. 

3. Forklar, at vor himmelske Fader er konge over himlen og jorden. Da vi er hans børn, gør 
det os til prinser og prinsesser. Lav en enkel krone til hvert barn og skriv »Jeg er Guds 
kære barn« på hvert barns krone. Lad børnene farvelægge kronerne. 

4. Fremsig eller syng begge vers af sangen »Jeg ved, min Fader lever« (Børnenes 
Sangbog, s. 8). 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Bed børnene om at tænke på noget, de kan lide (du kan også spørge forældrene på 

forhånd). Spørg hvert barn, hvad han eller hun kan lide, og fortæl dem så, at det ved deres 
himmelske Fader, som fx: »Vor himmelske Fader ved, at Lea elsker hunde.« 

2. Hjælp børnene med at lave følgende aktivitet: 

Hvis du er meget, meget høj (stræk jer og ræk armene i vejret) 
er der plads til dig i kirken. 

Hvis du er meget, meget lille, (sæt jer på hug) 
er der plads til dig i kirken. 

Høj (stræk jer) 

Lille (sæt jer på hug) 
Høj (stræk jer) 

Lille (sæt jer på hug) 
Himmelske Fader elsker os alle. 

3. Hjælp børnene med at udføre bevægelserne til følgende aktivitet, mens du siger ordene: 

Lille baby Moses 

Lille baby Moses havde en båd som sin seng (hold den ene hånd i kop-form og placer 
den anden hånds pegefinger i den). 

Hans søster stod i sivet og passed' på den lille dreng (hold en hånd over øjnene og se 
gennem fingrene). 

En dag fandt prinsessen ham (læn jer frem og se nedad) 

og tog ham i sine arme (lad som om, I holder en baby). 

Hun sagde: »Jeg tager denne baby og beskytter ham mod ondt« (lad som om, I vugger 
barnet i armene). 

(Fra Fascinating Finger Fun af Eleanor Doan. Copyright © 1951. Benyttet med tilladelse.) 
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Lektion 

10 
Vor himmelske Fader 

har et legeme 
FORMÅL At hjælpe børnene til at forstå, at vor himmelske Fader er en virkelig person med et fuldkom-

mengjort legeme af kød og ben, og at vi er skabt i hans billede. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt Joh 14:9; L&P 130:22; Moses 2:27 og JS - H 1:14-17. Se også Håndbog 
i evangeliske principper (3\W0 110), kapitel 1. 

2. Nødvendige materialer: 

a. En Bibel og Den Kostelige Perle. 

b. Papir og farveblyanter til hvert barn. 
c. Et lille spejl. 

d. Billede 1-3, Jesus Kristus (Evangelisk kunst 240; 34730 110); billede 1-4, Det første syn 

(Evangelisk kunst 403). 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR Bed et at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Del papir og farveblyanter ud, og lad børnene tegne sig selv. Når de er færdige, beder du 
heden dem om at holde deres tegninger op og spørger dem, hvilke af børnene der er de virkelige, 

dem på tegningen eller dem, der holder tegningen. Spørg dem om, hvordan de ved det. 

Forklar, at ligesom de er de virkelige, fordi de har legemer, så er vor himmelske Fader også 

virkelig, og han har også et legeme. Vi kan se billeder af vor himmelske Fader, men det er 

ikke den „;, Rolige himmelske Fader. Den virkelige himmelske Fader har et legeme af kød og 

ben. 

Jesus Kristus ligner vor himmelske Fader 

Spørg børnene, om der nogensinde er nogen, der har sagt til dem, at de ligner en af deres 
forældre. Vis billede 1-3, Jesus Kristus, og forklar, at Jesus Kristus er vor himmelske Faders 
søn. Skrifterne fortæller os, at Jesus ligner vor himmelske Fader. Vis Bibelen frem, og forklar 
Joh 14:9 for børnene. 

• Hvem ligner Jesus? 

Aktivitet Bed børnene om at rejse sig. Hjælp dem med at huske den første del af den første trosartikel: 
»Vi tror på Gud, den evige Fader, og på hans Søn, Jesus Kristus.« 

Vi ligner vor himmelske Fader og Jesus 

Forklar, at da vi er vor himmelske Faders åndelige børn, så ligner vi ham også. Vi har 
legemer ligesom hans. Forklar Moses 22:7 for børnene. Forklar at det, at blive skabt i vor 
himmelske Faders billede betyder, at vi ligner ham. 

Aktivitet Lad børnene se i et spejl eller på et af de andre børn efter tur. Lad børnene fortælle hvilke 

legemsdele han eller hun ser, som fx arme, ben, øjne eller ører. Forklar, at vor himmelske 

Fader og Jesus har de samme legemsdele. 

• Har du et legeme, der ligner vor himmelske Faders og Jesu legemer? 

Forklar, at vi ved, hvordan vor himmelske Fader og Jesus ser ud, fordi nogle profeter (ledere 
for Kirken) har set vor himmelske Fader og Jesus og skrevet om dem i skrifterne. 

Historie Vis billede 1-4, Det første syn. Fortæl historien om det første syn, som den står i JS - H 1:14-17. 
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• Hvordan vidste Joseph Smith, hvordan vor himmelske Fader og Jesus så ud? 

• Hvilken slags legemer har Jesus og vor himmelske Fader? 

Vidnesbyrd Bær dit vidnesbyrd om, hvor taknemlig du er over at have et legeme, som er skabt i vor 
himmelske Faders billede. Udtryk din taknemlighed for de mange vidunderlige ting, dit 
legeme kan gøre. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af disse aktiviteter under lektionen. 

1. Lad børnene rejse sig og sige følgende vers mange gange, mens I udfører de beskrevne 

f akter: 

Jeg har en dygtig krop 

Jeg har en dygtig krop, (rør ved brystkassen) 
som Gud har skabt til mig. 
Han gav mig ører, så jeg kan høre, (sæt hånden bag øret) 
og øjne, så jeg kan se (peg på øjnene). 

To hænder, så jeg kan klappe (klap). 
To fødder, der drejer omkring (drej omkring). 
Når jeg vil, så kan jeg nå mine tæer 
så let som ingenting (bøj jer ned og rør tæerne). 

Når jeg tænker på min krop, (sæt en finger på panden) 

som Gud han har mig givet (sæt jer stille ned), 

så ved jeg, at den ligner hans 

til glæde, hele livet. 

2. Hjælp børnene med at synge eller fremsige ordene i sangen »Hår, skulder, knæ og tå« 

(Børnenes Sangbog, s. 129). Mind børnene om, at vor himmelske Fader har givet os et 

legeme som hans, og at dette vidunderlige legeme kan udføre mange ting. 

3. Lad børnene holde billede 1-4, Det første syn, efter tur, og fortælle historien om det første 

syn for resten af klassen. 

4. Fortæl historien om Mark og familiesammenkomsten: 

Marks far døde, da Mark var lille. Mark havde ofte tænkt på, hvordan mon hans far så ud. 
Han og hans mor skulle til en familiesammenkomst, hvor de skulle være sammen med 
hans onkler og tanter, som havde kendt hans far. 

Da de ankom, kom onkel Jens hen for at byde dem velkommen. Han så på Mark og 
sagde: »Dig ville jeg kunne kende hvorsomhelst. Du har din fars øjne.« Faster Elisabeth 
sagde: »Ved du hvad, Mark, din næse ligner fuldstændigt din fars.« Tante Marie sagde: 
»Mark, dit smil minder mig om din fars smil.« 

På vej hjem sagde Mark til sin mor: »Jeg har haft det skægt i dag! Jeg har lært mange 
ting om min far. Jeg har lært, at jeg ligner ham, og det er jeg glad for! Når jeg ser mig 
i spejlet fra nu af, kan jeg huske, hvordan han ser ud, og jeg vil aldrig glemme ham.« 
Marks mor klappede Mark på hånden og sagde: »Så længe jeg har dig, kan jeg heller 
ikke glemme ham.« 

Fortæl børnene, at på samme måde som Mark vidste, at han ligner sin far, selv om han 

ikke kunne se ham, kan vi vide, at vi ligner vores himmelske Fader, selv om vi ikke kan se 

ham. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Vis billede 1-4, Det første syn. Fortæl en forenklet version af historien om det første syn. 

Læg vægt på, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus er virkelige personer, og at de 

lytter til vore bønner. 
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2. Brug billede 1-4, Det første syn, til at vise, hvordan vore legemer er som vor himmelske 
Faders og Jesu legemer. Når du peger på en legemsdel på billedet, kan du bede 
børnene om at pege på den samme legemsdel på deres egen krop. Hvis du fx peger 
på vor himmelske Faders arm, skal børnene pege på deres egne arme. 

3. Hjælp børnene med at udføre bevægelserne til følgende aktivitet, mens du siger ordene: 

Joseph knælede blandt skovens træer (knæl ned og fold armene) 
og bad en særlig bøn (rør ved læberne med fingerspidsen). 
Han så Faderen og hans Søn (se op og skyg for øjnene med hånden) 
og lyttede til dem der (sæt hånden bag øret). 

4. Peg på din mund og sig: »Dette er min mund.« Spørg så: »Kan I vise mig, hvor jeres 
mund er?« og hjælp så børnene med at pege på deres mund. Spørg: »Har vor himmelske 
Fader en mund?« Fortsæt med øjne, næse, ører, hænder og fødder. Peg så på de 
forskellige legemsdele uden at sige noget, og lad børnene fortælle, hvad de kaldes. 
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Vor himmelske Faders 
plan for os 
FORMÅL At hjælpe børnene til at forstå, at vi levede hos vor himmelske Fader som hans åndelige 

børn, inden vi kom til jorden, og at vi kan leve sammen med ham igen efter dette liv. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt Abraham 3:22-27. Se også Håndbog i evangeliske principper (3\mm)t 

kapitel 2. 

2. Nødvendige materialer: 
a. Skrifterne. 
b. En dukke eller påklædningsdukke. 

c. Billede 1-1, Verden; billede 1-3, Jesus Kristus (Evangelisk kunst 240; 34730 110); 
billede 1-5, Familie med baby; billede 1-6, Familieaften; billede 1-7, En kærlig familie; 
billede 1-8, Nadveren omdeles; billede 1-9, Morgenbøn; billede 1-10, Familiebøn; 
billede 1-11, Dreng der bliver døbt; billede 1-12, Pige der bliver bekræftet; billede 1-13, 
Joseph Smith (Evangelisk kunst 400). 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Sæt en dukke eller en påklædningsdukke på en af stolene ved siden af børnene. Bed 

heden børnene om at rejse sig, dreje sig omkring og sætte sig igen. 

• Hvorfor rejste dukken sig ikke op? 

• Hvorfor kan I rejse jer? 

Tal om forskellen mellem børnene og dukken. Hjælp børnene til at forstå, at de er levende. 

De har en ånd inden i deres krop, som gør dem levende, så de kan se, høre, stå, bevæge 

sig, tænke og tale. 

Vi er vor himmelske Faders åndelige børn 

Tal igen med børnene om, hvordan vi boede hos vor himmelske Fader som hans åndelige 

børn, før vi blev født her på jorden. Vi var lykkelige og elskede at leve hos vor himmelske 

Fader. Vi havde ikke det fysiske legeme, vi har nu, men vi havde en ånd. Forklar, at en ånd 

ser ud som et fysisk legeme, men at den ikke har kød og knogler. 

• Hvor levede I, før I blev født her på jorden? 

Sang Syng: »Jeg er Guds kære barn« (Børnenes Sangbog, s. 2) sammen med børnene. Mind 

børnene om, at Gud er et andet navn for vor himmelske Fader. 

Jeg er Guds kære barn, 
og han har sendt mig her, 
har givet mig et jordisk hjem, 
med far og mor så kær. 

Led mig, før mig, gå du med mig, 
hjælp mig finde vej, 
lær mig, hvad jeg gøre må, 
for hjem til Gud at nå. 

Aktivitet Lad børnene stå omkring dig. Kald børnene ved navn, og forklar, at han eller hun boede 

hos vor himmelske Fader før dette jordeliv, og at han eller hun er et åndeligt barn, som vor 

himmelske Fader elsker. Nævn hvert enkelt barn. 
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Forklar, at vor himmelske Fader elsker os, og derfor har han en plan for os. Før denne jord 
blev skabt, kaldte vor himmelske Fader alle sine børn sammen for at forklare dem sin plan. 
Vi var der alle sammen - sammen med vores forældre, brødre og søstre. 

Vor himmelske Fader sendte os ned for at leve på jorden 

Vis billede 1-1, Verden. Forklar, at denne jord er en del af vor himmelske Faders plan. Under 
vor himmelske Faders ledelse skabte Jesus Kristus jorden til os. Vi blev sendt ned for at 
blive født og få et fysisk legeme. 

Vis billede 1-5, Familie med baby. Lad børnene fortælle om billedet. Fortæl dem, at vi var 
meget spændt på at komme ned til jorden, så vi kunne lære og udvikle os. Vi kom til jorden 
som spædbørn til familier, der kunne elske os og tage sig af os. 

Fortæl børnene, at da vi kom til jorden, fik vi et fysisk legeme med hud, muskler, blod og 
knogler. Lad børnene føle på deres egne arme. 

• Kan I mærke knoglen i jeres arm? 

• Kan I se og føle jeres hud? 

• Kan I mærke jeres muskler? 

Mind børnene om, at vores ånd inde i vores legeme giver os liv, men at vi ikke kan se eller 
røre ved den. Vores fysiske legeme kan vi både se og røre. Fortæl børnene, at det er en stor 
velsignelse at have et fysisk legeme. 

A k t i v i t e t Citer følgende vers sammen med børnene. Peg på de forskellige legemsdele, når de bliver 
nævnt. 

Tak fordi jeg ører har 

Tak fordi jeg ører har 
og mund og næse, øjesten. 
Tak for hænder og for arme, 
tak for fødder, tæer og ben. 

(Efter et vers af Lucy Picco). 

Forklar, at mens vi er her på jorden, udvikler vi os og lærer mange ting. Når vi lærer at vælge 
at gøre det rigtige, kan vi blive mere som vor himmelske Fader og Jesus. Det er også en del 
af vor himmelske Faders plan. 

Vor himmelske Fader ønsker, at vi kommer tilbage til ham en dag 

Fortæl børnene, at du elsker din himmelske Fader. Fortæl dem, at du en dag ønsker at vende 
tilbage til vor himmelske Fader, så du kan se ham og være sammen med ham igen. Forklar, 
at det også er en del af vor himmelske Faders plan. Han ønsker, at vi alle skal komme tilbage 
og leve sammen med ham, når vores liv på jorden er forbi. Han ønsker, at vi, vores forældre 
og hele vores familie skal være sammen med ham igen. 

Forklar, at for at komme tilbage og bo hos vor himmelske Fader og Jesus igen, skal vi døbes 
og holde alle budene. Vis børnene skrifterne. Forklar, at skrifterne lærer os om vor himmelske 
Fader og Jesus, og hvad de ønsker, at vi skal gøre. 

Ud fra billederne, som står nævnt under »forberedes,« skal du fortælle om, hvad vor him-
melske Fader ønsker, at vi skal lære og gøre her på jorden. Han ønsker, at vi skal elske 
vores familie, være uselviske, komme i kirken, tage nadveren, bede morgen og aften, holde 
familiebøn og familieaften, blive døbt, bekræftet og modtage Helligåndens gave, blive viet 
i templet, lære om profeterne og blive som vor himmelske Fader og Jesus. 

Vidnesbyrd Udtryk din taknemlighed over din himmelske Fader og hans plan for os. Invitér børnene til 

altid at gøre det, de ved er rigtigt, så de en dag kan vende tilbage og bo hos vor himmelske 
Fader og Jesus. 
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Lektion 11 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af disse aktiviteter under lektionen. 

1. Giv hvert barm et stykke papir, hvorpå du har skrevet Jeg er Guds kære barn, og lad 
dem tegne et billede af sig selv. Lad børnene vise deres billede til resten af klassen. Bed 
hvert barn om at sige noget godt om sig selv, mens de viser billedet. 

2. Hjælp børnene med at sige følgende vers og udføre de beskrevne bevægelser: 

Guds skaberværk 

Gud skabte månen (lav en cirkel med armene over hovedet) 
og stjernerne små (luk hænderne op og i som blinkende stjerner) 
Gud skabte himlen (ræk armene op i luften) 
og solen derpå (lav en cirkel med armene over hovedet). 
Gud skabte træer (ræk armene op og spred fingrene ud) 
og blomsterduften (lad som om du snuser til en blomst), 
og fuglene små (vift med armene) 
som flyver i luften. 

(Fra Fascinating Finger Fun af Eleanor Doan. Copyright © 1951. Benyttet med tilladelse). 

3. Skriv følgende spørgsmål på forskellige stykker papir. Opsummér lektien ved at lade 
hvert barn vælge et stykke papir. Læs spørgsmålet højt, og lad barnet svare på det. Brug 
om nødvendigt spørgsmålene flere gange, så alle børnene bliver hørt. 

a. Hvem er et barn af Gud? (Det er jeg; det er alle). 

b. Hvor levede vi, før vi blev født på jorden? (I himlen, sammen med vor himmelske Fader 
og Jesus). 

c. Hvorfor bad vor himmelske Fader Jesus om at skabe jorden til os? (Så vi kunne få et 
fysisk legeme og lære, hvad vi skal gøre for at komme tilbage og bo hos vor himmelske 
Fader og Jesus igen). 

d. Hvad skal vi gøre for at komme tilbage og bo hos vor himmelske Fader og Jesus? 
(Adlyde befalingerne, være uselviske, blive døbt, tage til templet etc. Lad børnene 
vise de tilhørende billeder, når de besvarer spørgsmålet). 

e. Hvem kan vi leve sammen med, når vores liv her på jorden er forbi? (Vor himmelske 
Fader og Jesus og vores familie). 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Få primarypræsidentindens tilladelse til, at en far kommer ind i klassen med sin baby. 

Tal om fædre og om, hvordan de elsker deres børn. Fortæl børnene, at de har to fædre, 
der elsker dem: Deres far her på jorden og deres himmelske Fader. Før spædbørn bliver 
født her på jorden, bor de hos vor himmelske Fader. (Bemærk: Tag hensyn til børnenes 
situation. Nogle af dem har måske ikke nogen far derhjemme.) 

2. Tag et eller flere par af »fars sko« med i klassen. Tal om, hvem der går med så store sko. 
Lad børnene sammenligne skoene med deres egne sko eller fødder. Lad børnene få lov 
til at gå lidt rundt i »fars sko.« 

3. Citer disse to linier fra »Jeg boede i himlen.« 

I himmelen, for længe siden, boede jeg. 
Der boede jeg, mine kære og også dig. 

(Copyright © 1987 af Janeen Jacobs Brady. Benyttet med tilladelse). 

• Hvem boede vi sammen med i himlen? (Vor himmelske Fader og Jesus og alle andre). 

4. Hjælp børnene med at udføre bevægelserne til følgende aktivitet, mens du siger ordene. 
Gentag så mange gange, som du vil. 

Stil jer i en rundkreds og hold hinanden i hænderne. Hold hinanden i hænderne under 
hele aktiviteten. 

Vi boede alle hos vor himmelske Fader (alle stiller sig tæt sammen og rækker armene ind 
imod midten af cirklen), 

han sendte os ned til jorden for at leve (spred jer ud til en stor cirkel), 
han gav os familier til at elske og undervise os (stil jer tæt sammen igen), 
vores familie vil hjælpe os til at leve hos ham igen (spred jer ud til en stor cirkel igen). 
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Lektion 10 Jeg kan bede til min 
himmelske Fader 

FORMÅL At lære børnene, hvordan de skal bede til vor himmelske Fader, og at han lytter til deres 

bønner. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt Dan 6. Se også Håndbog i evangeliske principper (31110 110), kapitel 8. 

2. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. Billede 1-9, Morgenbøn; billede 1-10, Familiebøn; billede 1-14, Daniel i løvekulen 

(Evangelisk kunst 117; 34730 110); billede 1-15, Bordbøn. 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Bed det barn, der indleder med bøn, om at blive oppe foran klassen. Mind børnene om, at 

heden de sidste gang lærte, at vi boede hos vor himmelske Fader, før vi blev født. Vor himmelske 

Fader har sendt os ned til jorden. 
• Hvordan kan vi tale med vor himmelske Fader, mens vi er på jorden? 

• Hvem talte (navnet på barnet, der indledte med bøn) med, da han (eller hun) bad? 

Hjælp børnene til at forstå, at når vi beder, taler vi i virkeligheden med vor himmelske Fader. 

Vi kan bede til vor himmelske Fader 

Bær dit vidnesbyrd om, at selv om vi ikke kan se vor himmelske Fader, kan vi bede til ham, 

og han hører vore bønner. 

Vis billede 1-9, Morgenbøn. 

• Hvad laver denne pige? 

• Hvem taler hun med? 

• Hvad tror I, at denne pige siger til vor himmelske Fader? 

Brug billede 1-9, Morgenbøn; billede 1-10, Familiebøn; og billede 1-15, Bordbøn, når du taler 
med børnene om, hvornår vi beder. Forklar, at vi kan bede til vor himmelske Fader, når vi vil; 
de almindeligste tidspunkter er, når vi vågner, og når vi går i seng, ved måltiderne, sammen 
med vores familie, og når vi har brug for særlig hjælp. Lad børnene vise billederne, mens 
I taler om de forskellige bønner. 

Jesus Kristus lærte os at bede til vor himmelske Fader 

Forklar, at Jesus har lært os at gøre visse ting, når vi beder. Når vi gør os klar til at bede, 

tænker vi på vor himmelske Fader. 

• Hvad gør vi med vore arme, når vi beder? 

• Hvad gør vi med vores hovede og øjne, når vi beder? 

Aktivitet Lad børnene efterligne dig, når du viser dem, hvordan man gør sig klar til at bede. Fold dine 
arme, bøj dit hovede og luk dine øjne. Bed så eventuelt et barn om at komme op til dig, og 
lad klassen følge hans eller hendes bevægelser, mens han eller hun viser, hvordan man gør 
sig klar til at bede. 
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Sang Sig ordene til sangen »En bønnesang« sammen med børnene nogle gange. Udfør bevæ-

gelserne, som fremgår af teksten. 

Vi bøjer vort hoved' i bøn, som I ser, 
og folder vore hænder, 
så lukker vi helt vore øjne og ber'. 
Til Faderen bønnen vi sender. 

• Hvad kan vi ellers gøre for at forberede os til bøn? 

Forklar, at derhjemme, når vi beder vore egne bønner eller familiebønner, folder vi ikke bare 

armene, bøjer hovedet og lukker øjnene. Ofte knæler vi også ned. 

Sang Forklar, at vi siger nogle særlige ting, når vi beder. Gentag ordene fra »Jeg beder i tro« 

(Børnenes Sangbog) mange gange. Lad børnene holde en finger frem for hver af de fire 

punkter vi benytter, når vi beder. 

Jeg begynder med »Kære himmelske Fader«; 
jeg takker for de velsignelser jeg får; 
så beder jeg ydmygt om det, jeg skal bruge, 
i Jesu Kristi navn. Amen! 

(Copyright © 1987 af Janice Kapp Perry. Benyttet med tilladelse). 

• Hvordan begynder vi vore bønner? 

• Hvad kan vi takke vor himmelske Fader for? 

• Hvad kan vi bede vor himmelske Fader om? 

• Hvordan slutter vi vore bønner? 

Vor himmelske Fader lytter til os, når vi beder 

Historie Vis billede 1-14, Daniel i løvekulen. Fortæl historien fra Dan 6. Læs første del af vers 23 højt 
og forklar, hvorfor Daniel ikke blev bidt, mens han var i løvekulen. 

Forklar, at Daniel ønskede at bede, fordi det var en befaling fra vor himmelske Fader, og 
også fordi han ville takke vor himmelske Fader for alle sine velsignelser. 

• Hvad gjorde kongen, fordi Daniel bad? (Se Dan 6:17). 

• Hvad skete der med Daniel i løvekulen? (Se Dan 6:23). 

• Hvordan ved I, at vor himmelske Fader hørte Daniels bøn? (Se Dan 6:24). 

Vidnesbyrd Fortæl om en gang, hvor vor himmelske Fader har besvaret en af dine bønner. Bed børnene 

om at fortælle om oplevelser, de har haft med bøn. 

Fortæl børnene om, hvor taknemlig du er over, at vi kan bede til vor himmelske Fader, og 
lov dem, at vor himmelske Fader lytter, når de beder. 

Når du beder et barn om at slutte med bøn, kan du opsummere, hvordan vi forbereder os til 

at bede. 

• Hvad gør vi, for at forberede os til at bede? (Folder vore arme, bøjer vort hovede og 

lukker vore øjne.) 

• Hvad er det første (barnets navn) skal sige? 

• Hvad kan (barnets navn) takke vor himmelske Fader for? 

• Hvad kan (barnets navn) bede vor himmelske Fader om? 

• Hvordan skal (barnets navn) afslutte bønnen? 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af disse aktiviteter under lektionen. 

1. Kast en blød ting, som fx en ærtepose eller bold, hen til børnene. Når et af børnene griber 
den, beder du vedkommende om at fuldføre sætningen: »Når jeg beder, kan jeg takke 
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min himmelske Fader for .« Barnet kan eventuelt svare: »Min familie.« Når 
alle børnene har prøvet, kan du gentage aktiviteten og lade børnene sige, hvad de kunne 
bede vor himmelske Fader om. Du kan vise billeder, der giver dem ideer. 

2. Sig ordene til »En takkesang,« mens I udfører bevægelserne: 

Tak for denne skønne jord, (lav en cirkel med armene) 

tak for mad og tak for mor, (lad som om, I kommer mad i munden) 

Tak for fuglefløjt og sang, (sæt fingre og tommelfinger sammen, som et fuglenæb) 

tak til Gud endnu en gang (hold armene ud til siden, som til favntag). 

(Fra First Year Music af Hollis and Dann. Copyright © 1957 af D. C. Heath and Company. 
Benyttet med tilladelse). 

3. Fremsig verset »Tak fordi jeg ører har«, og peg på de nævnte legemsdele. 

Tak fordi jeg ører har 
og mund og næse, øjesten. 
Tak for hænder og for arme, 
tak for fødder, tæer og ben. 

(Efter et vers af Lucy Picco). 

4. Bed børnene om at agere historien om Daniel i løvekulen. Du kan tage nogle enkle 
kostumer med. Hvis du ikke vil lave hele historien, kan du lade børnene være knurrende 
løver og så lade dem lukke munden, som om en engel havde lukket den. 

5. Syng eller fremsig ordene i »Tak til vor Fader« (Børnenes Sangbog, s. 15) eller »Vi bøjer 
vore hoveder« (Børnenes Sangbog, s. 18). 

6. Lad børnene tegne billeder af ting, de kan takke deres himmelske Fader for, når de 
beder. Skriv: Når jeg beder, kan jeg takke min himmelske Fader for: på hvert billede. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Mind børnene om, at når vi beder, taler vi med vor himmelske Fader, som elsker os og 

lytter til os. Hjælp børnene med at citere følgende vers: 

Min himmelske Fader elsker jeg, 
og takker for alt, hvad han gi'r. 
Min himmelske Fader elsker mig 
og hører de ting, jeg si'r. 

2. Hjælp børnene med at citere et eller begge vers af følgende sang, og lad dem udføre 
bevægelserne: 

Bøje hoved, lukke øjne, være rede, 
folde hænder - og nu kan vi bede. 

Vi bøjer vores hoved og folder vores hænder 
og lytter til bønnen, som vi opsender. 

3. Tegn omridset af hvert barns hånd på et stykke papir. Tal om, hvad vi gør med hænderne, 
når vi beder. Lad børnene farvelægge deres tegning. Skriv navn på de forskellige 
tegninger. 
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Jesus Kristus er vor 
himmelske Faders Søn 
FORMÅL At hjælpe børnene til at forstå, at Jesus Kristus er vor himmelske Faders søn. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt Matt 3:13-17 og Luk 1:26-35; 2:1-7, 41-52. Se også Håndbog i evan-
geliske principper (31110 110), kapitel 3. 

2. Få primarypræsidentindens tilladelse til, at en af børnenes fædre kommer ind og taler om 
sit barn, da det var spædt. Bed ham om at tage billeder og et stykke yndlingslegetøj med, 
hvis det er muligt. Inviter ham til at give udtryk for sin kærlighed til barnet. 

3. Nødvendige material er: 
a. En Bibel 
b. Billede 1-16, Krybben (Evangelisk kunst 201; 34730 110); billede 1-17, Jesus som dreng 

i templet (Evangelisk kunst 205); billede 1-18, Johannes Døber døber Jesus (Evan-
gelisk kunst 208). 

4. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Bemærk: Når du taler om fædre i denne lektie, skal du være opmærksom på, at der kan 
være børn i din klasse, som ikke har fædre derhjemme. Læg vægt på, at vi alle har en Fader 
i himlen, som elsker os. Hvis nogle af børnene i din klasse har stedfædre, så forklar, at 
stedfædre også elsker os og tager sig af os. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Spørg børnene, om de kender den besøgende. Bed den besøgendes barn om at præsen-
heden tere ham for klassen. Lad faderen fortælle børnene om sit barn. Bed alle børnene om at 

fortælle noget om deres far, som fx hans hårfarve eller arbejde. 

Jesus Kristus er vor himmelske Faders søn 

Fortæl børnene, at de alle har to fædre: En jordisk far og en himmelsk Fader. Vores jordiske 
far er far til vores fysiske legeme. Vor himmelske Fader er far til vores ånd, som er inden 
i kroppen. Jesus har kun én far, for vor himmelske Fader er far til både Jesu ånd og hans 
fysiske legeme. Derfor kaldes Jesus for Guds Søn. 

Historie Vis billede 1-16, Krybben, og fortæl historien om Jesu fødsel, som den står skrevet i 
Luk 1:26-35 og 2:1-7. Understreg, at englen fortalte Maria, at hendes barn skulle være 
Guds Søn. Henvis til billedet, når du stiller følgende spørgsmål: 

• Hvem er Jesu mor? 

• Hvad er hendes navn? (Se Luk 1:27). 

• Hvem er manden i billedet? (Se Luk 1:27). 

• Hvem er Jesu far? (Vor himmelske Fader. Josef var en god mand, der blev valgt af vor 
himmelske Fader til at tage sig af Maria og Jesus). 

Sang Lad børnene rejse sig og synge eller fremsige »Det lille barn Jesus« (Børnenes Sangbog, 
s. 26). Improviser passende bevægelser. 

Det lille barn Jesus i krybben sov sødt, 
foruden en seng og i fattigdom født. 
Men himmelens stjerner så ned, hvor han lå, 
det lille barn Jesus på leje af strå. 
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Jesus elsker vor himmelske Fader og adlyder ham 

Vis billede 1-17, Jesus som dreng i templet, og fortæl historien om Jesus i templet, som den 

findes i Luk 2:41-52. Understreg, at Jesus tog til templet, fordi han elskede sin himmelske 

Fader og ønskede at gøre hans værk. 

• Hvad laver Jesus i templet? (Se Luk 2:46). 

Lad børnene stå op og gøre følgende flere gange: 

Den unge Jesus gik hen til templet (gå på stedet), 
før han blev stor og stærk (ræk armene højt i vejret), 
for at gøre Faderens gerning (hold hænderne frem). 
Han elsked' os og Guds værk (omfavn jer selv). 

Vis billede 1-18, Johannes Døber døber Jesus, og fortæl historien om Jesu dåb, som den 

står i Matt 3:13-17. Forklar, at Jesus blev døbt, fordi han elskede vor himmelske Fader og 

ønskede at adlyde ham. Jesus ville også være et godt eksempel for os. Læs vers 17 højt 

(begynd med Dette er min Søn...), og forklar, at dette er vor himmelske Faders ord. Vor 

himmelske Fader var glad for, at Jesus blev døbt. 

• Har du nogensinde set nogen blive døbt? 

Forklar, at en af de måder, børn kan være lydige mod vor himmelske Fader på og vise ham, 

at de elsker ham, er ved at blive døbt, når de er otte år gamle. 

Vidnesbyrd Bær dit vidnesbyrd om, at Jesus Kristus er vor himmelske Faders Søn. Giv udtryk for din 
kærlighed til Jesus og den taknemlighed, du føler for ham. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af følgende aktiviteter under lektionen. 

1. Læg tre billeder fra lektionen med motivet nedad på dit skød eller på bordet. Bed et barn 
om at vælge et af billederne, vise det til klassen og fortælle historien, som illustreres på 
billedet. Gør det samme med de andre to billeder. 

2. Lad børnene synge eller fremsige det første vers af »Læs en historie om Jesus« (Børnenes 

Sangbog, s. 36). 

3. Lad børnene agere historien om Jesu fødsel med enkle rekvisitter som en dukke, et sjal 

og tørklæder. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 

Historie 

Aktivitet 

Historie 

1. Vis billede 1-16, Krybben, og spørg børnene, hvem barnet på billedet forestiller. Fortæl 

dem om Jesu fødsel. 

Forklar, at Jesus ikke er et spædbarn mere. Han er voksen nu, og han er vor himmelske 
Faders vigtigste hjælper. Vis billede 1-3, Jesus Kristus, og fortæl børnene, at Jesus elsker 
os og hjælper os på mange måder. 

2. Lad børnene stå op og synge følgende vers til melodien »Her stod jo en snemand« 

(Børnenes Sangbog, s. 121). 

Her stod jo en snemand, snemand, snemand, 
kan du huske han var stor, stor, stor. 

Han i solen smelted', smelted' smelted', 
og han blev til bare vand, vand, vand. 

3. Tal med forældrene til børnene i din klasse, og skaf i forvejen billeder af børnene, da de 
var spæde, eller små stykker legetøj, som de plejede at lege med. Vis dem til klassen. 
Find ud af, hvem billederne forestiller, eller hvem, der ejer legetøjet. Forklar børnene, at 
da de var spæde, så de ud som på billedet og legede med legetøjet. 
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Vor himmelske Fader og 
Jesus elsker mig 

Lektion 

10 
FORMÅL At hjælpe børnene til at føle, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus elsker hver eneste af os. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt Mark 10:13-16; Joh 3:16 og 3 Nephi 17:11-12, 21-24. 

2. Nødvendige materialer: 

a. En Bibel og en Mormons Bog. 
b. Et lille spejl. 
c. Billede 1-1, Verden; billede 1-3, Jesus Kristus (Evangelisk kunst 240; 34730 110) billede 

1-4, Det første syn (Evangelisk kunst 403); billede 1-19, Kristus og børnene (Evangelisk 
kunst 216); billede 1-20, Jesus velsigner de nephitiske børn. 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Tryk hvert barn i hånden. Kald hvert barn ved navn, og sig noget, som du værdsætter hos 
ham eller hende. 

Bed hvert barn om at nævne en, der elsker ham eller hende, og fortælle, hvad det er, 
vedkommende gør, som får ham eller hende til at føle sig elsket. 

Forklar, at lektionen i dag handler om to personer, der elsker os alle. De gav os denne 
smukke jord, evangeliet og Kirken. 

• Hvem er de to, der elsker alle? (Vor himmelske Fader og Jesus Kristus). 

Vis billede 1-4, Det første syn. Lad børnene hjælpe dig med at fortælle historien om, hvad 
der sker på billedet. 

• Kan I huske, hvem personerne på dette billede er? 

• Hvad laver de? 

Vor himmelske Fader og Jesus Kristus giver os velsignelser 

Mind børnene om, at før vi kom her til jorden, boede vi sammen med vor himmelske Fader 
og Jesus Kristus. De lavede en plan, så vi kunne komme til jorden og lære og udvikle os. 
De kender os og elsker os. 

Vis billede 1-1, Verden. 

• Hvad bad vor himmelske Fader Jesus om at skabe til os? 

Forklar, at vor himmelske Fader bød Jesus at skabe jorden og alt, der er på den. Hjælp 
børnene til at forstå, at vor himmelske Fader og Jesus planlagde at give os alt, hvad vi skal 
bruge for at leve og være lykkelige. Disse ting minder os om den kærlighed, de nærer til os. 

• Hvilke ting minder jer om vor himmelske Faders og Jesu kærlighed til os? (Svarene kan 
bl.a. være familien, venner, Kirken, planterne og dyrene). 

Sang Syng eller sig »Hvad enten jeg hører fuglenes sang« (Børnenes Sangbog, s. 16), og lav de 
foreslåede bevægelser. Bed børnene om at rejse sig og synge sangen sammen med dig. 

Hvad enten jeg hører fuglenes sang, (sæt hånden bag øret) 
eller stirrer mod himlens blå, (se op) 
hvad enten jeg mærker regn på min krop (lav regnvejrsbevægelser med fingrene) 
eller vinden, som blæser derpå, (bevæg hænderne frem og tilbage) 

LEG OG LÆR 

Fang opmærksom-

heden 

Historie 
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hvad enten jeg ser en rose rød (lad som om, du lugter til en rose) 
eller følger børneleg, 
så frydes jeg over den dejlige jord, (stræk hænder og arme frem). 
som vor Fader har skabt her til mig. 

Vis billede 1-3, Jesus Kristus. 

• Hvem er det? 

• Hvem er Jesu far? 

Læs første del af Joh 3:16 (til og med Søn), og forklar, at den største velsignelse, vor him-

melske Fader nogensinde har givet os, var, at han sendte Jesus Kristus til jorden. 

Historie 

Sang 

Historie 

Aktivitet 

Jesus viste, at hari elskede børn 

Vis billede 1-19, Kristus og børnene. Fortæl historien om Jesus, der velsignede børnene i 
Jerusalem, som den findes i Mark 10:13-16. 

Understreg, at Jesus tog sig tid til at tage sig af og velsigne børnene, selv om nogle af dem, 

der var med ham, mente, at han ikke skulle forstyrres af børnene. 

• Hvad gjorde Jesus, da børnene kom? (Se Mark 10:16). 

• Hvad tror I, at børnene mente om Jesus? 

Sig verset »Jesus elskede de små.« 

Jesus elskede de små, 
små søde børn som mig. 
Han velsignede og hjalp dem, 
og tog dem op til sig. 

Vis billede 1-20, Jesus velsigner de nephitiske børn. Forklar, at efter at Jesus døde, besøgte 
han folket i Amerika. Amerika lå langt væk fra det sted, hvor Jesus boede på jorden. 

Fortæl historien om, hvordan Jesus velsignede nephiternes børn, som den kan læses 
i 3 Nephi 17:11-12, 21-24. Forklar, at Jesus velsignede hvert barn enkeltvis. 

• Hvordan viste Jesus, at han elskede børnene? 

• Hvordan ved du, at Jesus elsker dig? 

Citer følgende vers med børnene mange gange, mens I udfører bevægelserne: 

Jesus elsker alle børn 

Jesus elsker alle børn (stræk armene ud) 
både lille og stor (vis forskellige højder med hånden), 
både den, som er mægtig høj (stræk armene højt i vejret) 
og den, der vugges af mor (vug en baby i armene). 

(Fra Finger Fun for Little Folk af Thea Cannon. Copyright © 1949 af Standard Publishing 
Company, Cincinnati, Ohio. Benyttet med tilladelse.) 

Vor himmelske Fader og Jesus Kristus elsker os alle 

Hjælp børnene til at forstå, hvor vigtige de hver især er for vor himmelske Fader og Jesus. 
Forklar dem, at vor himmelske Fader og Jesus elsker os hver især og kender vore navne. 

Aktivitet Hold et spejl op, og lad børnene komme op, et ad gangen. Når børnene ser i spejlet, siger 
du: »Dette er (barnets navn), og vor himmelske Fader og Jesus elsker (barnets navn) 
meget højt.« 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus lever, og at de elsker os hver 

især. Fortæl om, hvor taknemlig du er for de mange velsignelser, vor himmelske Fader og 

Jesus giver dig. 
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Lektion 11 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af disse aktiviteter under lektionen. 

1. Syng eller fremsig »Jesus er en dyrebar ven« (Børnenes Sangbog, s. 37). Giv hvert af 
børnene et eksemplar af billedet »Jesus er en dyrebar ven« (sidst i lektionen) og lad 
børnene farvelægge det. 

2. Syng eller fremsig »Jeg ved, min Fader lever« {Børnenes Sangbog, s. 8), eller »Min Frelser 

elsker mig« {Børnenes Sangbog, s. 42). 

3. Vis billeder af ting, som vor himmelske Fader og Jesus har givet os, som fx et tempel, dyr, 
blomster, familie, mad, venner, hjem, kirkebygning eller skrifterne. (Billederne kan findes 
i kirkebiblioteket, Evangelisk kunst eller Kirkens tidsskrifter). Hjælp børnene til at forstå, at 
vor himmelske Fader og Jesus har givet os disse ting, fordi de elsker os. 

4. Tag en ting med, som fx en tom flaske, så I kan lege »den flaskehalsen peger på.« Lad 
børnene sætte sig i en rundkreds på gulvet og læg flasken i midten. Drej den rundt. Når 
den peger på et barn, skal barnet nævne noget, som vor himmelske Fader og Jesus har 
givet os, som viser deres kærlighed til os. Hjælp børnene med at finde på et svar, når 
det er deres tur. Når barnet har svaret, skal han eller hun dreje flasken, så den peger på 
et andet barn. 

5. Tag en æske eller en pose, hvori du har ting, der er nødvendige for at kunne leve på 
jorden som fx mad, vand eller tøj. Forklar, at vor himmelske Fader og Jesus ordnede 
denne jord sådan, at vi kan leve på den. Forklar, at æsken eller posen indeholder nogle 
af de ting, vi skal bruge for at leve på jorden. Giv børnene nogle vink om de enkelte ting, 
indtil de gætter, hvad det er. Når de har gættet det, tager du det ud af æsken eller posen. 
Fortsæt legen, indtil børnene har gættet alle tingene. 

6. Lav et rundt skilt, hvorpå der står Min himmelske Fader elsker mig, til hvert af børnene, 

som de kan få på og tage med hjem. Du kan fæstne det med tape eller sætte en snor i, 

så de kan få det om halsen. Du kan evt. gemme skiltene under børnenes stole før klasse-

tiden og lade børnene selv finde dem. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Citér følgende vers med børnene, mens I udfører bevægelserne. 

Hvis du er meget, meget høj (stræk jer og ræk armene i vejret), 
er der plads til dig i kirken. 
Hvis du er meget, meget lille (sæt jer på hug), 
er der plads til dig i kirken. 

Høj (stræk jer) 
Lille (sæt jer på hug) 
Høj (stræk jer) 
Lille (sæt jer på hug) 

vor himmelske Fader og Jesus elsker os alle. 

2. Citér følgende vers og hjælp børnene med at udføre bevægelserne. 

Min himmelske Fader elsker mig 

Min himmelske Fader kender mig (peg på jer selv), 
han ved, hvad jeg glædes ved. 
Han kender mit navn og ved, hvor jeg bor (lav et tag, ved at holde fingerspidserne 
sammen), 
han gi'r mig sin kærlighed (alle omfavner sig selv). 

Han ved, hvad der gør mig glad (peg på en smilende mund), 
og hvad der kan gøre mig ked (peg på en sur mund), 
jeg ved, at han vil hjælpe mig (peg på jer selv), 
hans kærlighed varer ved. 
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Jesus er en dyrebar ven 



Helligånden hjælper mig Lektion 10 

FORMÅL At hjælpe børnene til at forstå, at Helligånden hjælper os. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt Joh 14:16-17; 2 Nephi 32:5; Moroni 10:4-5; og L&P 39:23; 130:22. Se også 
Håndbog i evangeliske principper (31110 110), kapitel 7. 

2. Nødvendige materialer: 

a. En Bibel og en Lære og Pagter. 
b. En ting, børnene kender, og en pose til at lægge den i. 
c. Billede 1-3, Jesus Kristus (Evangelisk kunst 240; 34730 110); billede 1-4, Det første syn 

(Evangelisk kunst 403). 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Bed et barn om at komme hen til dig. Hvisk ham eller hende noget i øret om Helligånden 
heden som fx: »Helligånden hjælper vor himmelske Fader oy jesus.« Hvisk det til hvert af børnene 

(du kan sige det samme til alle børnene.) Spørg børnene, om de ved, hvem I skal tale om 
i dag. Forklar, at I skal tale om vor himmelske Faders og Jesu hjælper, Helligånden. 

Vis billede 1-4, Det første syn. Peg på vor himmelske Fader og Jesus, og forklar, at de har 
fysiske legemer, der ser ud som vores. Forklar, at Helligånden er ligesom vor himmelske 
Fader og Jesus på mange måder. Han elsker os og hjælper os. Men han har ikke noget 
fysisk legeme, som vor himmelske Fader og Jesus har.! !an er en ånd, så han lige så stille 
kan hviske ideer i vores sind og give os glade og rare følelser. 

Helligånden trøster og hjælper os 

• Hvordan trøster din mor eller far dig, når du har det slemt eller er ked af det? 

Vis billede 1-3, Jesus Kristus. Fortæl børnene, at Jesus vidste, at disciplene, hans hjælpere, 
ville blive kede af det, når han døde, så derfor fortalte han dem, at han ville bede vor 
himmelske Fader om at sende en hjælper, som kunne hjælpe dem til at føle sig gladere 
(se Joh 14:16-17). 

Fortæl børnene, at denne hjælper er Helligånden, og at han også kan trøste os. Forklar, at når 
vi er kede af det, hjælper vor himmelske Fader os ved at sende Helligånden til at trøste os. 

Historie Forklar, at Helligånden også advarer og vejleder os, når vi har brug for hjælp. Fortæl med 
dine egne ord historien om den unge Harold B. Lee, der blev Kirkens 11. profet: 

»Jeg var vel otte år gammel eller yngre, da min far tog mig med til en gård, der lå et stykke 
borte. Mens han arbejdede, forsøgte jeg at holde mig beskæftiget med de ting, som en 
lille dreng gør. Der var varmt og støvet, og jeg legede til jeg blev træt. På den anden side af 
hegnet var der et faldefærdigt skur, som så meget interessant ud. Jeg forestillede mig, 
at det faldefærdige skur var et slot, som jeg skulle udforske, så jeg gik hen til hegnet og 
begyndte at klatre over det for at gå hen til skuret. Da hørte jeg en stemme, som sagde 
dette meget betydningsfulde til mig: >Harold, gå ikke derhen.< Jeg kikkede mig omkring for 
at se, hvem der havde sagt mit navn. Min far var oppe i den anden ende af marken. Han 
kunne ikke se, hvad jeg foretog mig. Der var ingen at se. Da forstod jeg, at en eller anden, 
som jeg ikke kunne se, advarede mig mod at gå derover. Hvad der fandtes derovre, får 
jeg aldrig at vide, men jeg lærte tidligt, at der findes dem, som vi ikke kan se, men som kan 
tale til os« (Mit rige skal rulle frem, s. 175). 
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Forklar, at Helligånden somme tider hvisker højt, som han gjorde til præsident Lee, men at 
han ofte blot giver os en følelse af, hvad vi skal eller ikke skal gøre. 

Helligånden hjælper os til at vide, hvad der er rigtigt 

Forklar, at Helligånden elsker os og hjælper os med at vælge det rigtige. Lad børnene 

fortælle om noget af det, de har gjort, som er godt, som fx at adlyde deres forældre, hjælpe 

andre og at bede. 

• Hvordan har du det, når du gør noget, der er rigtigt? 

• Hvordan har du det, når du gør noget, der er forkert? 

Forklar, at Helligånden hjælper os med at kende forskel på det, der er rigtigt, og det, der er 
forkert, ved at give os en god, varm følelse, når vi gør det rigtige, og en dårlig følelse, når vi 
gør noget forkert. 

Lad børnene fortælle om tilfælde, hvor de har haft en god, varm følelse, fordi de har truffet et 
rigtigt valg eller hjulpet nogen. Hjælp dem med at genkende Helligåndens indflydelse. 

Sang Fremsig verset »Lyt, lyt.« 

Lyt til den stille, sagte røst! 
Lyt, lyt! 

Når du mærker en glæde i dit bryst, 
så ved du, han er med dig. 

Helligånden hjælper os med at vide, at vor himmelske Fader og Jesus er virkelige 

Forklar, at Helligånden kan hjælpe os med at vide, når noget er rigtigt eller virkeligt. Vis 
børnene en pose med noget i. Fortæl børnene, at der er noget i posen, men vis det ikke til 
dem. 

• Er der noget i denne pose? 

Forklar, at selv om børnene ikke kan se det, der er i posen, ved de, at det er der, for det har 
du fortalx aem. Selv om kun nogle få mennesker nogensinde ser vor himmelske Fader og 
Jesus, kan Helligånden hjælpe os til at vide, at vor himmelske Fader og Jesus er virkelige, 
og at de elsker os. Forklar, at denne kundskab kaldes for et vidnesbyrd. Sommetider bærer 
folk deres vidnesbyrd ved kirkemøder og fortæller os, at de ved, at Jesus lever. Helligånden 
har hjulpet dem til at vide, at dette er sandt. 

Vi kan modtage Helligåndens gave 

Fortæl om din dåb og bekræftelse. Fortæl, hvordan det føltes at mænd, der bærer præste-
dømmet, lagde deres hænder på dit hovede og gav dig Helligåndens gave. 

Læs L&P 39:23 højt til og med gave. Forklar, at når børnene bliver 8 år gamle og bliver døbt 
og bekræftet som medlemmer af Kirken, vil de kunne få Helligåndens gave. Helligåndens 
gave vil hjælpe dem med at holde de løfter, de aflægger ved dåben. 

Vidnesbyrd Giv udtryk for din taknemlighed for Helligånden, og fortæl børnene om, hvordan Helligån-
den har trøstet og hjulpet dig til at vide, hvad der er rigtigt. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af disse aktiviteter under lektionen. 

1. Hjælp børnene med at synge eller fremsige »Helligånden« (Børnenes Sangbog, s. 56). 

2. Vis billeder af mennesker, der gør noget godt som fx at dele noget med nogen og at 
hjælpe hinanden. Spørg børnene, hvordan de har det, når de gør en god gerning. Fortæl 
børnene om forskellige situationer, hvor folk gør gode og dårlige ting, som fx at hjælpe 
deres mor, skændes med deres bror, låne deres legetøj til andre og at være ulydige mod 
deres forældre. Bed børnene om at smile, når det er noget godt, og at rynke panden, 
når det er noget dårligt. 
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Lektion 11 

3. Sig ganske stille: »Alle dem, der kan høre min stemme, skal røre ved deres næse. Alle 
dem, der kan høre min stemme, skal sætte hænderne op på hovedet.« Fortsæt med 
andre dele af kroppen, indtil alle børnene lytter til din stille røst. Forklar, at selv om du talte 
stille, kunne børnene høre din stemme og gøre, som du bad dem om, når de lyttede. 
Forklar, at Helligånden taler til os med en stille stemme. Hvis vi lytter nøje efter, fortæller 
han os nogle meget vigtige ting. 

4. Fortæl med dine egne ord denne historie om præsident Wilford Woodruff, Kirkens fjerde 

præsident: 

En aften, da præsident Woodruff, hans hustru og deres fire børn var på rejse sammen, 
standsede de op for at sove hos nogle venner. Tre af børnene sov i huset, mens præsident 
Woodruff, hans hustru og det ene barn sov uden for i vognen. Præsident Woodruff sagde: 
»Jeg havde kun ligget i sengen et øjeblik, da jeg hørte en stemme sige: >Stå op, og flyt 
din vogn.< Det kom hverken som lyn eller torden og heller ikke som jordskælv, men det 
var blot Guds Ånds lille, stille stemme - Helligånden. Jeg stod op og flyttede vognen ... 
hen ved siden af huset. Da jeg var kommet tilbage til min seng, sagde den samme ånd til 
mig: >Gå ud og flyt hestene væk fra egetræet.< Jeg flyttede dem hen til nogle valnødde-
træer og bandt dem der. Så gik jeg i seng. En halv times tid senere kom en kraftig hvir-
velvind og væltede det træ, som mine heste havde været bundet til, knækkede det helt 
nede ved jorden og smed det næsten 100 meter væk. Det fejede to stakitter bort på vejen 
og endte der, hvor min vogn havde stået. Min lydighed mod åbenbaringen fra Guds Ånd 
havde reddet mit liv, min kones og mit barns liv, såvel som mine dyrs liv« ("Leaves from 
My Journal," Millennial Star, 12. december 1881, s. 790-791). 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. En uge før denne lektion kan du bede hvert barns forældre om at lade barnet få en 

»trøste-ting« med til klassen. Det kan være et særligt tæppe eller et stykke legetøj eller 
en særlig sang. Tag selv nogle ekstra ting med, hvis nogen skulle have glemt deres. 

I klassen taler du så med børnene om, hvordan disse ting får dem til at føle sig trygge og 
elsket. Forklar, at en af vor himmelske Faders og Jesu vigtigste hjælpere kan få os til at 
føle os trygge og elsket. Denne person kaldes sommetider Talsmanden, fordi vor himmel-
ske Fader sender ham ud for at være hos os, når vi er kede af det eller bekymrede. 
Denne person er Helligånden, en vidunderlig ven! 

2. Sig verset »Den stille, sagte røst,« og hjælp børnene med at udføre bevægelserne. 

Lyt, lyt (sæt hånden om bag øret), 
Helligånden vil hviske (hold pegefingeren for læberne). 
Lyt, lyt (sæt hånden om bag øret) 
til den stille, sagte røst (læg hånden på hjertet). 
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Lektion 

10 
Jeg er taknemlig 

for dagen og for natten 
FORMÅL At hjælpe børnene til at forstå, at Jesus Kristus fulgte vor himmelske Faders plan, da han 

skabte dagen, så vi kan arbejde og lege, og natten, så vi kan hvile os. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt 1 Mos 1:1, 3-5, 14-18; Helaman 14:1-13 og 3 Nephi 1:15-23. 

2. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel og en Mormons Bog. 
b. Udklipsfigur 1-1, solen; udklipsfigur 1-2, månen; udklipsfigur 1-3, stjernerne (noget 

tilsvarende findes i Primary Visual Aid Cut-outs, sæt 3). 

c. Billede 1-21, Lamaniten Samuel på bymuren (Evangelisk kunst 314; 34730 110). 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fortæl børnene, at du tænker på noget, som vor himmelske Fader planlagde, og som Jesus 
skabte. Bed børnene om at gætte, hvad du tænker på. Giv følgende nøgleord et ad gangen: 

1. Den giver os varme. 

2. Den er gul og rund. 

3. Den er på himlen. 

4. Sommetider er det som om, at den gemmer sig bag en sky eller en bakke. 

Når børnene har gættet »solen« viser du den udklippede sol. 

• Hvem lavede solen? 

Vi arbejder og leger om dagen 

Historie Fortæl børnene historien om skabelsen af dag og nat ud fra 1 Mos 1:1, 3-5 og skabelsen af 
solen, månen og stjernerne ud fra 1 Mos 1:14-18. 

• Hvem skabte dagen og natten? 

• Hvad fik vor himmelske Fader Jesus til at sætte på himlen, så vi kan se, hvornår det er 
dag? 

Fortæl børnene at solen giver os lys, så vi kan se. Solen varmer os også og hjælper planterne 
til at vokse. Vi ville ikke være i stand til at overleve på jorden uden solen. 

• Hvad kalder vi den tid, hvor solen er oppe? (Dag). 

Forklar, at vi kan gøre mange ting om dagen. Vi kan arbejde, lege og hjælpe andre. 

Aktivitet Bed børnene fortælle om noget, de gør, når det er dag, som fx at spise, lege en leg eller feje 
gulv. Lad dem stå op og agere nogle af deres forslag. Du kan gøre nogle af tingene sammen 
med dem. 

• Hvad kan du gøre for at hjælpe nogen i løbet af dagen? (Svarene kan bl.a. være at samle 
legetøjet op, vaske op eller lege med en lillebror eller -søster). 

Vi hviler os om natten 

• Kan vi se solen hele tiden? 

Forklar, at solen går ned hver aften, og at himlen bliver mørk. Vi kan ikke se solen om natten. 

LEG OG LÆR 

Fang opmærksom-
heden 
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• Hvad kalder vi den tid, hvor det er mørkt? (Nat). 

• Hvad fik vor himmelske Fader Jesus til at sætte på himlen til at lyse om natten? (Månen 

og stjernerne). 

Lad børnene lægge deres figurer af månen og stjernerne ved siden af solen. 

Aktivitet Lad børnene fortælle om eller agere nogle af de ting, de gør om aftenen som fx at sige 
aftenbøn, lytte til historier, børste tænder eller sove. 

Forklar, at nogle mennesker som fx læger, sygeplejersker og brandmænd arbejder om 

natten, men de fleste bruger natten til at sove i. Også mange dyr sover om natten. 

• Hvorfor sover vi? 

Hjælp børnene til at forstå, at søvn er godt for vores legeme, og at vor himmelske Fader 

og Jesus ønsker, at vi skal tage godt vare på vores legeme. Hvis vi får søvn nok, føler vi os 

bedre tilpas og lever sundere. Hvis vi ikke får søvn nok, bliver vi trætte og irritable. 

Hvis dagens længde varierer meget i det område, hvor I bor, kan du forklare, at natten kan 
være længere på visse tider af året og kortere på andre. Vore forældre hjælper os til at vide, 
hvornår det er sengetid, og hvornår vi skal være vågne og aktive. 

Aktivitet Lad børnene rejse sig og lave følgende fingerleg: 

Den lille gut 

Den lille gut i seng må gå (løft en finger i vejret), 

en pude blød han hviler på (læg fingeren i den anden håndflade), 

han dynen om sig trækker tæt (luk hånden omkring fingeren), 

og sover snart! Hvor er han træt. 

Han tidlig morgen vågner op (luk hånden op og se, om han stadig ligger der), 

og ud af sengen i et hop (lad fingeren hoppe ud), 

ikke længere ligge og hvile (løft fingeren i vejret igen), 

nu er det tid at lege og smile. 

Vor himmelske Fader brugte både dag og nat til at forkynde Jesu fødsel 

Historie Fortæl børnene, at vor himmelske Fader brugte dagen og natten til at fortælle om Jesu fødsel. 
Vis billede 1-21, Lamaniten Samuel på bymuren, og forklar, hvad der sker på billedet. Forklar, 
at profeten Samuel fortalte nephiterne, hvad der ville ske på himlen, når Jesus skulle fødes. 
Solen ville gå ned, men himlen ville ikke blive mørk. Forklar, at mange mennesker ikke 
troede på Samuel, men det, han sagde, skete. (Se Helaman 14:1-13 og 3 Nephi 1:15-23). 

Hjælp børnene til at forstå, at Jesu fødsel var så vigtig, at i et land, der lå så langt væk som 

Amerika, hvor nephiterne og lamaniterne boede, lod vor himmelske Fader natten, hvor 

Jesus blev født, være lige så lys som om dagen. 

• Hvilken vigtig begivenhed fortalte lamaniten Samuel folket om? 

• Hvad så nephiterne, at der skete den nat, hvor Jesus blev født? 

Vidnesbyrd Bær dit vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader lod Jesus Kristus skabe dagen og natten for 
at hjælpe os. Motivér børnene til at takke vor himmelske Fader for både dagen og natten. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af disse aktiviteter under lektionen. 

1. Skaf et hvidt stykke papir og et halvt stykke sort eller mørkeblåt papir til hvert barn. Lim 

det mørke papir på den ene side af det hvide for at illustrere dag og nat. Klip små cirkler 

papir ud, der skal forestille solen og månen, og hjælp børnene med at lime dem på de 

rigtige steder. Brug selvklæbende stjerner til nattebilledet. Skriv Jeg er taknemlig for dagen 

og natten på hvert barns billede. 

2. Syng eller citer »Vor jord er så dejlig« (Børnenes Sangbog, s. 123) eller citer »Jorden er 

rund.« Lav bevægelserne til »Jorden er rund«: 
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Vor jord den er rund og mægtig stor (lav en stor cirkel med armene), 
og dyr og men'sker på den bor. 

Stjernerne skinner den hele nat (»blink« med hænderne), 
solen om dagen, rund, varm og stor (laven stor cirkel med armene). 
Vor jord den er rund og mægtig stor, 
Gud elsker alle men'sker på jord (omfavn jer selv). 

3. Syng »Det er så sjovt« (Børnenes Sangbog, s. 129). Improvisér bevægelser til ordene. 

4. Lav en historie om en bror og en søster, der legede ude sent på dagen. Brug navne og 
situationer, som børnene er bekendte med. Fortæl, hvad børnene gjorde, da dagen 
var forbi. Medtag detaljer, som at solen begynder at gå ned, deres mor kalder på dem, 
og børnene rydder op og gør sig klar til aftensmaden, hjælper med opvasken, gør sig 
klar til at sove, hører en godnathistorie og siger aftenbøn. Beskriv, hvordan broderen og 
søsteren, andre mennesker og fugle, insekter og dyr går til ro og sover. 

Hjælp børnene til at forstå, at i nattens løb skal vi have lukkede øjne og sove, så vores 

legeme kan vokse sig sundt og stærkt. Det er en del af vor himmelske Faders plan for os. 

Illustrer historien med udklipsfigurer eller lad nogle af børnene spille rollerne i historien. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Vis børnene de udskårne figurer af solen, månen og stjernerne. Stil følgende spørgsmål: 

• Hvor ser vi disse ting? 

• Kan man se solen om natten? 

• Kan man se stjernerne om dagen? 

Forklar, at vor himmelske Fader fik Jesus til at lave solen for at give os lys og holde os 
varme om dagen og månen og stjernerne for at give os lys om natten. 

2. Hjælp børnene med at udføre bevægelserne til følgende vers, mens du siger ordene: 

Guds skabelse 

Gud skabte månen (lav en cirkel med armene over hovedet) 
og stjernerne små (luk hænderne op og i som blinkende stjerner). 
Gud skabte himlen (ræk armene op i luften) 
og solen derpå (lav en cirkel med armene over hovedet). 
Gud skabte træer (ræk armene op og spred fingrene ud), 
og blomsterduften (lad som om du snuser til en blomst), 
og fuglene små (vift med armene) som flyver i luften. 

(Fra Fascinating Finger Fun af Eleanor Doan. Copyright © 1951. Benyttet med tilladelse). 

3. Syng eller sig ordene til sangen »Jeg er som en lysende stjerne« (Børnenes Sangbog, 
s. 84) eller »Et solskinsbarn« (Børnenes Sangbog, s. 38). 
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Lektion 10 Jeg er taknemlig for vand 

FORMÅL At hjælpe børnene med at være taknemlige for, at vor himmelske Fader og Jesus har givet 
dem vand. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt 1 Mos 1:9-10; 2 Mos 17:1-6 og Matt 3:13-17. 

2. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. Hvis du kan, så skaf billeder af forskellige vandområder som fx søer, floder og have. 
c. Billede 1-8, Omdeling af nadveren; billede 1-11, Dreng, der bliver døbt; billede 1-18, 

Johannes Døber døber Jesus (Evangelisk kunst 208; 34730 110). 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Bed et barn om at komme op foran klassen. Hvisk noget i hans eller hendes øre, der kræver 
heden vand, som fx tandbørstning, vaske hænder eller vande blomster. Lad barnet agere hand-

lingen, mens de andre prøver at gætte, hvad det er. (Du bliver måske nødt til at vise barnet, 
hvordan man gør). Lad alle børnene få lov at agere noget. 

Fortæl, at alt det, I har lavet, kræver vand. Fortæl børnene, at vi skal være vor himmelske 

Fader og Jesus taknemlige for, at de har givet os vand. 

Vand er en vigtig del af skabelsen 

Læs 1 Mos 1:9-10 højt og forklar betydningen. 

• Hvorfor er vand så vigtigt for os? 

• Hvordan får vi vores vand? 

Hjælp børnene til at forstå, at vand kommer fra mange kilder som fx søer, floder, have, regn 
og sne. Forklar, at sne og is er frossent vand. Vis de billeder af vand, du har fundet, og tal 
om, hvor vandet i jeres område kommer fra. 

Fortæl børnene, at du er taknemlig for, at vand er en del af vor himmelske Faders plan. 

Sang Syng »Det er så sjovt« (Børnenes sangbog, s. 129). Få børnene til at fortælle, hvad de bruger 

vand til, for eksempel vaske tøj, tage bad eller børste tænder. Find på bevægelser til 

sangen, som passer til ordene. 

Det er så sjovt at vaske tøj, 
vaske tøj, vaske tøj! 
Det er så sjovt at vaske tøj, 
vaske tøj, vaske tøj! 

(© 1963 af D. C. Heath and Company. Anvendt med tilladelse). 

Vi skal bruge vand til mange ting 

• Hvorfor skal vi have vand? Hvad skal vi bruge det til? 

Forklar, at alt levende som fx mennesker, dyr og planter skal have vand for at overleve. Hvis 

det er muligt, så giv hvert barn et glas vand at drikke. Tal om, hvordan vores krop ikke kan 

overleve uden at få vand at drikke. 
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• Hvordan får dyr og planter det vand, de har brug for? 

Forklar, at vi også har brug for vand til andre ting som fx at vaske og at lave mad. 

Jesus gav Moses og Israeliterne vand i ørkenen 

Historie Fortæl historien om, hvordan Moses fik vand fra klippen, som du kan læse i 2 Mos 17:1-6. 
Forklar, at folket befandt sig i en varm, tør ørken. Der var ikke noget vand at få. 

Hvad var der sket, hvis israelitterne ikke havde fået vand? 

• Har I nogensinde været meget tørstige? Hvordan føles det at få noget koldt at drikke, når 

man er tørstig? 

Vand er en vigtig del af Kirken 

Historie Vis billede 1-18, Johannes Døber døber Jesus. Fortæl historien om Jesu dåb, som den står 
i Matt 3:13-17. 

• Hvor blev Jesus døbt? 

• Hvordan blev Jesus døbt? 

Vis billede 1-11, Dreng, der bliver døbt. 

• Hvor bliver vi døbt, når vi er otte år gamle? 

• Har du nogensinde set nogen blive døbt? 

Lad børnene tale om, hvad der skete, da de så en person blive døbt. Forklar, at vi skal bruge 
vand for at blive døbt. 

Vis billede 1-8, Omdeling af nadveren. 

• Hvordan bruger vi vandet ved nadvermødet? 

Giv udtryk for din taknemlighed over, at vi har vand, så vi kan blive døbt og deltage i 
nadveren. 

Vidnesbyrd Giv udtryk for dit vidnesbyrd om vor himmelske Faders plan og den kærlighed, han viste os 
ved at give os vand. Fortæl børnene, at du er vor himmelske Fader og Jesus taknemlig for 
denne vidunderlige gave. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af disse aktiviteter under lektionen. 

1. Citer følgende vers sammen med børnene, mens I udfører de angivne bevægelser: 

Regndråber 

Når blomsterne tørster, 

og jorden er tør (luk hænderne op og ræk armene opad). 
Små glade dråber 
mod ruden slår (lad fingrene spille som regndråber). 
Regnen fra himlen (ræk armene op mod himlen) 
gi'r pletter, men 
solens varme (lav en cirkel med armene, som sol) 
dem fjerner igen (gem hænderne om på ryggen). 

2. Hjælp børnene med at synge eller sige »Regnen falder rundt omkring« (Børnenes 
Sangbog, s. 117) eller »Giv, sa' den lille bæk« (Børnenes Sangbog, s. 116). 

3. Lad alle børnene tegne noget vand som fx en sø, flod eller regndråber. Skriv Jeg er 
taknemlig for vand på alle tegningerne. 

4. Lad børnene fortælle om eller vise forskellige måder at lege med vand på som fx at 
svømme, stå på skøjter, lave en snemand eller plaske i vandpytter. 

5. Hjælp børnene til at forstå, at vand hjælper os med at få ting gjort rene. Lad dem agere 
at vaske tøj eller deres hænder eller lign. 
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Lektion 11 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Lav nogle eller samtlige af følgende aktiviteter for at hjælpe børnene med at lære de 

forskellige måder, vi anvender vand på: 

a. Giv hvert barn et glas vand. Mens de drikker, forklarer du, at vand er en del af vor 
himmelske Faders plan for jorden. Vi kan drikke vand, når vi er tørstige. 

b. Kom lidt vand i en skål, og hjælp børnene med at vaske deres hænder. Mind dem om, 
at vor himmelske Fader og Jesus planlagde det sådan, at vi kan få vand. Forklar, at 
vi kan bruge vand til at vaske ting med. 

c. Hvis det er muligt, så tag børnene med udenfor og lad dem vande en plante. Ellers 
kan du tage en plante med i klassen og lade alle børnene give den lidt vand. Forklar, 
at planter også skal have vand for at leve og vokse. 

2. Gør følgende, mens børnene leger, at det regner - først lidt og så gradvist hurtigere og 

hurtigere. 

a. Klap med fingerspidserne. 
b. Klap i hænderne. 
c. Slå på knæene med skiftevis højre og venstre hånd. 
d. Tramp med fødderne. 
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Jeg er taknemlig for træer, 
planter og blomster 

FORMÅL At hjælpe børnene med at være vor himmelske Fader og Jesus Kristus taknemlige for træer, 
planter og blomster. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt 1 Mos 1:11-13. 

2. Læg et stykke frugt, en grøntsag eller en lille gren i en stof- eller papirspose. 

3. Skær frugt, grøntsager eller brød i små stykker. Spørg børnenes forældre, så du er sikker 
på, at ingen af børnene er allergiske over for maden. 

4. Nødvendige materialer: 

a. En Bibel. 
b. Hvis du kan, så skaf billeder af de træer, planter og blomster, der vokser i jeres område, 

og medbring nogle få ting af træ som fx en blyant, en ske eller en skål. 
c. Udklipsfigur 1-4, blomster (man kan finde lignende udklipsfigurer i Primary Visual Aid 

Cutouts, sæt 3). 
d. Billede 1-22, Træ, der står i blomst; billede 1-23, Rede med fugleunger. 

5. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Lad posen med frugten, grøntsagerne eller grenen gå rundt i klassen, men uåbnet, så 
heden børnene ikke kan se, hvad der er i den. Sig til dem, at de ikke må gætte højt, før alle har haft 

mulighed for at mærke på posen. Når alle har mærket på posen, lader du børnene fortælle 
dig, hvad de tror, der er i posen. Tag genstanden ud af posen, og tal om dens udseende og 
anvendelse. 

Træer, planter og blomster forskønner jorden 

Mind børnene om, at alt her på jorden blev skabt ifølge vor himmelske Faders plan. På 
skabelsens tredje dag skabte Jesus træer, planter og blomster (se 1 Mos 1:11-13). Forklar, 
at vor himmelske Fader og Jesus ville gøre jorden smuk med træer, planter og blomster. 

Vis udklipsfigurer med blomster og de billeder af træer, planter eller blomster, du har skaffet. 
Lad børnene fortælle om oplevelser, de har haft med træer, planter og blomster. 

Historie Fortæl en historie, som lærer børnene, at træer, panter og blomster gør jorden til et smukt 
sted at leve. Fortæl om de smukke planter, der vokser der, hvor I bor. Hvis billede 1-22, 
Træ, der står i blomst, passer til det område, hvor I bor, kan du anvende det sammen med 
følgende forslag: 

Kirsten har et yndlingstræ, som hun elsker at lege under. En dag vækker hendes mor hende 
og siger, at hun har en overraskelse til hende. Kirstens yndlingstræ er fyldt med små hvide 
blomster, der ligner popcorn. Hun spørger, hvordan popcornene er kommet på hendes træ, 
og hendes mor forklarer hende, hvor vigtigt det er, at træerne blomstrer. 

Sang Lad børnene rejse sig og synge »Poppende popcorn« (Børnenes Sangbog, s. 118), mens 
I udfører bevægelserne. Forklar, at om foråret får æbletræerne små hvide blomster, der 
minder om popcorn. 

Jeg så ud i haven, hvad så jeg mon ske? 
Poppende popcorn på et æbletræ. 
Våren fyldes med et trylleri, 
blomster popper, mens du går forbi. 
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Jeg bli'r lækkersulten, fordi jeg tror, 
at æbletræet er et popcornbord. 
Og denne forårsleg ses i ny og næ: 
Poppende popcorn på et æbletræ. 

Forklar, at nogle blomster vokser på træer, nogle på buske og slyngplanter og andre vokser 
direkte op af jorden. Lad børnene fortælle om blomster, de har set. 

• Hvordan bruger vi blomster til at gøre verden smukkere med? (Vi planter dem i haven, 

laver buketter og sætter dem i håret og på vores tøj.) 

• Hvorfor giver vi blomster til nogen? (Ved særlige lejligheder, og for at gøre dem glade). 

Planter og træer er nødvendige for at vi kan leve 

Historie Forklar, at planter og træer er nødvendige, for at vi kan leve. Vis billede 1-22, Træ, der står 

i blomst, og fortæl en historie om et træs mange anvendelsesmuligheder. Brug følgende 

forslag eller tal om, hvordan træer anvendes i jeres område: 

Først bruger fuglene træet som deres hjem. De bygger en rede, og hunnen lægger æg i 
den (vis billede 1-23, En rede med fugleunger). Når fugleungerne er udklækket, er træet et 
godt hjem for dem. Det beskytter dem mod den varme sol, mod regnen og mod dyrene på 
jorden, som ville gøre dem fortræd. Træet giver også frugt til de familier, der bor i nærheden. 
Børnene leger i træets skygge og laver en gynge på en af grenene. Når dele af træet dør, 
skærer familien det af og bruger det som brænde, så de kan holde deres hus varmt. 

• Hvorfor er træer vigtige for os? (De giver mad, brænde, skygge og et sted at lege). 

Vis nogle ting fra dit hjem eller fra klasseværelset, der er lavet af træ, og tal om de mange 

anvendelsesmuligheder, træ har. 

• Hvad andet bliver lavet af træ? 

Forklar, at vi også bruger planter på mange måder. En af de vigtigste anvendelser for 

planter er mad. 

• Hvilke slags planter spiser vi? 

Hvis du har billeder af planter, vi spiser, så vis dem nu. 

Aktivitet Tal med børnene om de kornsorter, de frugter og grøntsager, der dyrkes i jeres område. 

Forklar, at kornet ofte bliver brugt til at bage brød af og til morgenmad. Bed børnene om at 
fortælle dig, hvilke af deres yndlingsspiser, der kommer fra en plante. Lad børnene smage 
frugten, grøntsagen eller det brød, du har med. Fortæl dem om den plante eller det træ, 
det kommer fra. 

Forklar, at vor himmelske Fader lod Jesus skabe mange forskellige slags planter og træer, 

så vi kan have gode ting at spise. 

• Hvordan kan vi takke vor himmelske Fader for vores mad? (Ved at huske at velsigne 
maden, før vi spiser). 

Vidnesbyrd Bær dit vidnesbyrd om den kærlighed vor himmelske Fader og Jesus nærer til os alle. Bed 
børnene om at huske på den kærlighed hver dag, når de ser de smukke træer, planter og 
blomster. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af disse aktiviteter under lektionen. 

1. Medbring nogle frø (blomsterfrø, bønner eller hvede) og et plastikbæger med jord i til 
hvert barn, som de kan få med hjem. Vis børnene, hvordan de skal plante deres frø, og 
mind dem om, at de skal sørge for vand og sol, hvis frøet skal vokse. 

2. Lad børnene gentage ordene til »Blomsterfrø til en viol« (Børnenes Sangbog, s. 119) efter 
dig. Lad så børnene agere små frø, der vågner og strækker sig, mens du synger eller 
siger ordene igen. 
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3. Klip kronblade, blade og stængler ud af farvet papir, og lad børnene lime dem på et 
andet stykke papir, så de forestiller en blomst. Skriv: Jeg er taknemlig for smukke blom-
ster på papiret. 

4. Tag en frugt eller grøntsag med, som har kærner i midten. Fortæl børnene, at der er en 

overraskelse i frugten. Skær frugten eller grøntsagen op, så børnene kan se kærnerne. 

Forklar, at når kærnerne bliver plantet og får vand og solskin, vokser de og giver flere 

frugter eller grøntsager. 

5. Tag børnene med ud på en tur ude i naturen, så de kan se på forskellige slags planter. 
Hvis vejret ikke tillader det, kan børnene se ud af vinduet og efter tur fortælle, hvilke 
planter de kan se. Hvis det passer ind, så fortæl om årstidernes skiften, som påvirker 
planterne og træerne. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Vis billede 1-22, Træ, der står i blomst. Fortæl børnene, at vor himmelske Fader lod Jesus 

Kristus skabe planter og træer (se 1 Mos 1:11-13). Forklar, at træerne giver os brænde og 

frugt. Planterne giver os frugt og grøntsager. 

2. Tag en plante eller en del af en plante med (som fx en blomst eller nogle blade), så 
børnene kan se, føle og lugte den. Giv alle børnene mulighed for at røre ved eller holde 
planten. Gør opmærksom på dens farve, duft eller skønhed. Giv udtryk for din taknem-
lighed for planter, blomster og træer. 

3. Citér følgende vers, og vis bevægelserne. Lad så børnene lave bevægelserne sammen 

med dig, mens du citerer verset igen. 

Jeg graver 

Jeg graver og graver (lav gravebevægelser) 
og planter og sår (bøj jer ned og plant frø). 

Jeg river og river (riv med lange bevægelser) 

og ukrudtet væk jeg får (bøj jer ned og riv ukrudt op). 
Solen skinner, klar og varm (laven cirkel med armene), 
regnen falder uden stop (lad armene dale ned, mens I vifter med fingrene). 
Og dér, for øjnene af mig 
mit frø det vokser op (skub venstre hånds fingre op mellem højre hånds fingre). 
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Jeg er taknemlig for fisk Lektion 

10 
FORMÅL At hjælpe børnene med at være vor himmelske Fader og Jesus Kristus taknemlige for fisk 

og andre dyr i vandet. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt 1 Mos 1:20-23; Jon 1-3; Matt 14:15-21 og Luk 5:1-11. 

2. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. Papirfisk (se mønsteret sidst i denne lektion). 
c. »Fiskestang« - en pind med en snor og en papirclips, et stykke tape eller en magnet, 

der er sat fast i enden af snoren. (Gem denne fiskestang til senere lektioner). 
d. En beholder til papirfiskene. 
e. Hvis du kan, så skaf billeder af fisk eller andre dyr, der lever i vand. 
f. Udklipsfigur 1-5, fisk (tilsvarende udklipsfigurer findes i Primary Visual Aid Cutouts, 

sæt 4). 
g. Billede 1-1, Verden; billede 1-24, Jesus og fiskerne (Evangelisk kunst 210; 34730 110); 

billede 1-25, Fisk; billede 1-26, Frø; billede 1-27, Skildpadde. 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Bed børnene forestille sig, at de står på en bro og ser ud over en flod eller en sø. 

• Hvad ser I, når I ser på vandet? 

Lad børnene stå op og forestille sig, at de svømmer i vandet som en fisk. 

Vor himmelske Fader bad Jesus Kristus om at skabe fiskene og andre dyr, der lever 
i vandet 
Vis billede 1-1, Verden, og gentag nogle af de ting, som vor himmelske Fader bad Jesus om 
at skabe, som I har talt om i tidligere lektioner. Fortæl børnene, at Jesus også skabte fiskene 
(se 1 Mos 1:20-23). Fisk er en del af vor himmelske Faders plan for jorden. Vis billede 1-25, 
Fisk, og tal om, hvor fisk lever. 

• Har I nogensinde set en fisk? 

Lad børnene fortælle om de fisk, de har set. 

Vis udklipsfigur 1-5 og de andre billeder af fisk, du har skaffet. Fortæl om forskellige slags 
fisk som fx guldfisk, laks, tun, hajer eller de fisk, børnene kender. 

• Hvilke andre dyr lever i vandet, ud over fisk? 

Vis billede 1-26, Frø, og billede 1-27, Skildpadde. Tal om frøer og skildpadder og om, hvor 
de lever. Tal også om hvaler, krabber, sæler og andre dyr, der lever i vand. Forklar, at nogle 
dyr lever i havet, nogle i søer og andre i floder og åer. 

Aktivitet Hjælp børnene med at vælge sig et dyr, der lever i vand. De skal så gå, hoppe eller 
svømme, sådan som det dyr gør. 

Historie Hold Bibelen op og forklar, at vi kan læse om fisk i skrifterne. Fortæl historien om Jonas, som 
den står i Jon 1-3. Forklar, at Jesus gjorde en stor fisk klar til at sluge Jonas, så han ikke 
druknede. Jesus havde en opgave til Jonas. Du kan læse et vers eller to højt, som fx Jon 2:1 
eller Jon 2:2, mens du fortæller historien. (Hvis du læser et vers højt, så forklar, at Jesus 
somme tider kaldes for »Herren«). 

LEG OG LÆR 

Fang opmærksom-

heden 
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• Hvem sendte den store fisk ud for at sluge Jonas? (Se Jon 2:1). 

• Hvad gjorde Jonas, da fisken slugte ham? (Læs Jon 2:2). 

• Hvad gjorde Jonas, da han kom ud af fisken? (Se Jon 3:1-3). 

• Troede folk på Jonas, så de omvendte sig? (Se Jon 3:5, 10). 

Fortæl børnene, at nogle fisk er meget store, som fx den fisk, der slugte Jonas, og nogle er 
så små, at de kan bo i fx et guldfiskeglas. 

Hjælp børnene med at lege følgende fingerleg: 

Guldfisken 

Min søde lille guldfisk, du har slet ingen tæ'r (rør ved tæerne), 
du svømmer stille rundt og støder næsen her (rør ved næsen). 
Jeg vil så gerne svømme i akvariet med dig (lav svømmebevægelser), 
og du vil ud på gulvet og lege lidt med mig, 
men ak - det nytter ej (ryst på hovedet). 

Vis Bibelen igen, mens du fortæller historien om Simon Peter, som findes i Luk 5:1-11. 
Vis billede 1-24, Jesus og fiskerne, på et passende tidspunkt. 

• Hvorfor gik Jesus op i Simon Peters båd? (Se Luk 5:3). 

• Hvad sagde Jesus til Peter, at han skulle gøre? (Se Luk 5:4). 

• Hvad fangede Simon Peter i sit net? (Se Luk 5:6). 

Vor himmelske Fader og Jesus Kristus skabte fiskene og de andre dyr i vandet 
til vores brug 

Forklar, at vor himmelske Fader bad Jesus om at skabe fiskene og de andre dyr i vandet, 
så vi kunne anvende dem som mad og til andre formål. 

Henvis igen til Bibelen, og fortæl historien, der findes i Matt 14:15-21. Du kan læse et eller to 
vers højt, som fx Matt 14:16-17, mens du fortæller historien. 

• Hvad gjorde Jesus, da folk blev sultne? (Se Matt 14:15-16). 

• Hvad gav Jesus folk at spise? (Se Matt 14:19). 

Vis klassen den fiskestang, du har lavet. Bed et af børnene om at komme op og fiske. Læg 
nogle udklipsfisk i beholderen, og når børnene holder fiskesnøren ind over beholdere, sætter 
du en fisk på og lader barnet »fange« den. Lad alle børnene prøve at fiske. 

Lad børnene tale om de gange, de har været ude at fiske eller har spist fisk. 

Vidnesbyrd Giv udtryk for din taknemlighed for fisk og de andre dyr i vandet. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af disse aktiviteter under lektionen. 

1. Lad børnene farvelægge den papirfisk, de har fanget. (Lad dem fange nogle flere, hvis 
du synes). Skriv: Jeg er taknemlig for fisk bag på hvert barns fisk. 

2. Lad børnene sætte sig i en halvcirkel. Læg den fisk, børnene har farvelagt, på gulvet 
foran dem. Sig følgende vers sammen: 

Lille fisk i søens vand 
uden krog jeg ta' dig kan. 

Peg på et barn, og lad barnet vælge sin fisk enten ved at fange den med fiskestangen 
eller ved at pege på den. Barnet siger så: »Jeg fangede en fisk,« idet det 
nævner fiskens farve. Barnet beholder så fisken og tager den med hjem. Fortsæt indtil 
alle børnene har prøvet. 

3. Syng »Tak til vor Fader« (Børnenes Sangbog, s. 15) sammen med børnene. 

Aktivitet 

Historie 

Historie 

Aktivitet 
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4. Hjælp børnene med at lege følgende fingerleg. 

Den lille skildpadde 

Jeg har en lille skildpadde 

en langsom lille én (gå langsomt med fingrene). 
Den svømmer rundt i vandet (lav svømmebevægelser) 
og kravler op på en sten (bevæg fingrene som om de klatrer opad). 

Den snapper efter fluer (klap i hænderne), 
det er en morsom leg (klap i hænderne), 
Den snapper efter biller (klap i hænderne) 
og snapper efter mig (klap i hænderne). 

Den fanger tit en flue (klap i hænderne), 

en loppe (klap i hænderne) 

og en myg (klap i hænderne). 
Men når den snapper efter mig (klap i hænderne), 
så løber jeg min vej (bevæg fingrene, som om de løber). 

(Vachel Lindsay, fra Collected Poems of Vachel Lindsay. Copyright © 1920 af Macmillan 
Publishing Co., Inc., fornyet 1948 af Elizabeth C. Lindsay. Benyttet med tilladelse.) 

5. Brug fem papirfisk til følgende aktivitet. 

Fem små fisk 

Få børnene til at stå foran klassen og hver især holde en papirfisk. 

Fem små fisk svømmede i en bæk, 
en gik på krogen, og så var den væk. 
Fiskene var alle sammen glade og fri, 
de leged' hele dagen, og det ku' de li'. 

Fortsæt versene med fire, tre og to fisk. Et af børnene svømmer væk efter hvert vers. 

Når der kun er et barn tilbage, siger du følgende vers: 

En lille enlig fisk svømmede i en bæk, 
gemte sig et sted, så den ikke ku' bli' væk. 
Lille fisk, lille fisk, det var lige sagen. 
Lille fisk, lille fisk, svømmer hele dagen. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Vis billede 1-25, Fisk; billede 1-26, Frø; og billede 1-27, Skildpadde. Fortæl med dine egne 

ord historien om skabelsen af fiskene og dyrene i havet (se 1 Mos 1:20-23). Giv udtryk 

for din taknemlighed for fiskene og dyrene i havet. 

2. Fortæl børnene, at der lever mange dyr i nærheden af vand. Lad dem gætte, hvilke dyr 

du tænker på, og giv dem følgende vink: 

a. Min hud er grøn og glat. Jeg hopper. Jeg lever i nærheden af søer og bække. Kan du 

gætte, hvem jeg er? 

(Når børnene har gættet »Frø,« viser du billede 1-26, Frø, eller tegner en frø på tavlen). 

b. Jeg er meget, meget langsom. Jeg har et hårdt skjold på ryggen. Når jeg bliver for-
skrækket, trækker jeg mit hovede, mine arme og mine ben ind i mit skjold. Hvem er jeg? 

(Når børnene har gættet »Skildpadde,« viser du dem billede 1-27, Skildpadde, eller 

tegner en skildpadde på tavlen). 

Når børnene har gættet begge dyrene, beder du dem hoppe rundt som frøer; bagefter 

skal de kravle langsomt rundt som skildpadder. 

3. Syng sammen med børnene »Hvad gør du om sommeren?« (Børnenes Sangbog, s. 120). 
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Jeg er taknemlig for dyr Lektion 

10 
FORMÅL At hjælpe børnene med at være vor himmelske Fader og Jesus Kristus taknemlige for dyr. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt 1 Mos 1:24-25 og 6:5-8:19. 

2. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. Udklipsfigurer 1-6 til og med 1-19, Dyr (tilsvarende udklipsfigurer findes også i Primary 

Visual Aid Cutouts, sæt 4 og 5). 
c. Billede 1-28, Skabelsen - levende væsener (Evangelisk kunst 100; 34730 110); billede 

1-29, Arken byges (Evangelisk kunst 102); billede 1-30, Noa og arken med dyrene 
(Evangelisk kunst 103). 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Læg de udklippede figurer af dyr på gulvet eller bordet roran børnene. Hjælp et barn med 
heden at vælge et dyr, finde ud af, hvad det er for et dyr, og vise det til klassen. Fortsæt til alle 

børnene har valgt mindst et dyr. 

Vor himmelske Fader bad Jesus om at skabe dyrene 

Gentag for børnene, at vor himmelske Fader bad Jesus om at skabe vores smukke jord med 
dag og nat, hav og land, planter og træer. Vis Bibelen, og mind børnene om, at vi kan læse 
om skabelsen i denne bog. Forklar, at Bibelen fortæller os, at vor himmelske Fader bad 
Jesus om at skabe alle dyrene og sætte dem på jorden. 

Vis billede 1-28, Skabelsen - levende væsener. 

• Hvem skabte det, du ser på billedet? 

• Hvad hedder dyrene på billedet? 

Forklar, at Jesus skabte alle dyrene på jorden. Nogle dyr lever på gårde og omkring vore 
huse. Andre lever i skove, i bjerge eller i ørkener. Nogle dyr lever i de koldeste områder af 
verden, mens andre lever i de varmeste. 

• Hvilke dyr lever på en bondegård? 

• Hvilke dyr lever i skove, bjerge eller ørkener? 

• Hvilket dyr kan du bedst lide? 

Aktivitet Lad børnene rejse sig og agere deres yndlingsdyr. 

Dyr hjælper os 

Forklar, at vor himmelske Fader bad Jesus om at sætte dyr på jorden, så de kunne hjælpe 
os. Vi anvender dyr til mad, til at arbejde for os og til at se på og lege med. 

• Hvordan hjælper dyrene os? 

• Hvilke dyr får vi mad fra som fx mælk, æg eller kød? 

• Hvilke dyr får vi materialer til tøj fra? 
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• Hvilke dyr er sjove at have som kæledyr? 

• Hvilke dyr kan vi ride på? 

Lad børnene fortælle om oplevelser, de har haft med forskellige slags dyr. 

Dyrene blev frelst fra syndfloden 
Fortæl historien om Noas ark, som den kan læses i 1 Mos 6:5-8:19. Vis billede 1-29, Arken 
bygges, og billede 1-30, Noa og arken med dyrene. Du kan også anvende udklipsfigurerne 
til at illustrere historien. 

• Hvordan blev Noa og hans familie velsignet for at adlyde Jesus? 

• Hvordan blev dyrene frelst? 

• Hvad minder regnbuen os om? 

Aktivitet Lad børnene rejse sig og udføre bevægelserne sammen med dig, mens du citerer følgende 

vers: 

Noa 

Noa byggede en mægtig ark (vis hvor stor), 
han vidste godt, at han ku' (peg på panden). 
Han hamred' og saved' og målte (gør arbejdsbevægelserne), 
som Gud havde sagt, han sku' (nik med hovedet). 

Noa bad sin familie (kald med en fingerbevægelse) 
om ind i pt gå (gå på stedet), 
og derpå gik dyrene to og to (hold to fingre op), 
og så blev himlen grå (peg mod himlen). 

Skyerne samledes fler' og fler' (sæt armene over hovedet), 
det begyndte at regne slemt (spil med fingrene som regn), 
man slet intet land kunne se (skyg med hånden for øjnene), 
selv huse oq træer var gemt (ryst på hovedet). 

Men arken var tæt, den sejlede flot (lav bølgebevægelser med hånden) 
i mange nætter og dage, 
Og så kom solen igen, det var godt (lav en stor cirkel med armene). 
Noa så husenes tage (skyg med hånden for øjnene). 

Noa kaldte familien ud (lav kaldende bevægelser), 
da jorden var fin og tør. 
På deres knæ de takkede Gud (bøj hovedet) 
som ingen sinde før. 

(Efter et vers af Beverly Spencer.) 

Vidnesbyrd Fortæl, hvor taknemlig du er for den smukke jord, Jesus Kristus skabte ifølge vor himmelske 
Faders plan. Giv udtryk for, hvor taknemlig du er for dyrene, som er sat på denne jord til 
vores gavn og glæde. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af disse aktiviteter under lektionen 

1. Leg »Dyr, dyr, hvem er du?« Lad børnene stille sig i en rundkreds. Det ene barn skal 
stå i midten af rundkredsen og forestille et dyr. De andre børn rækker hånden i vejret for 
at gætte, hvilket dyr det drejer sig om. Når et barn gætter rigtigt, skal han eller hun ind 

i rundkredsen og lave et andet dyr. Du kan først lade barnet hviske til dig, hvilket dyr det 
vil efterligne, inden det begynder, så du er sikker på, at barnet er helt klar over, hvordan 
man gør. 

2. Leg »Hvad er dette for et dyr?« Giv børnene nogle nøgleord, som fortæller om et bestemt 
dyr. Det kan være ting, som hvor dyret lever, hvilken farve det har, hvor stort det er, hvilke 
lyde det laver, og hvordan det hjælper menneskene. Bed børnene om at række hånden 
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i vejret, når de tror, at de ved, hvilket dyr, du taler om. Tag så mange forskellige dyr, 
du har lyst til. 

3. Syng eller citér sangen »Vor jord den er rund.« Udfør de foreslåede bevægelser: 

Vor jord den er rund og mægtig stor (lav en stor cirkel med armene), 
og dyr og men'sker på den bor. 

Bjerge (sæt hænderne sammen over hovedet, som et bjerg) 
og dale (hold hænderne frem foran jer, med håndfladerne nedad) 
og træer så høje (stræk armene højt i vejret). 
Store dyr (stræk armene højt i vejret) 
og små dyr (ræk ned). 
Vor jord den er rund og mægtig stor (lav en stor cirkel med armene), 
Gud elsker alle men'sker på jord (omfavn jer selv). 

4. Lad børnene fortælle om de kæledyr, de gerne ville have. Tal med dem om, hvordan 
vi skal passe vore kæledyr. 

5. Giv børnene papir og farveblyanter. Lad dem hver især tegne et billede af deres 
yndlingsdyr. Skriv Jeg er taknemlig for dyr på hver tegning. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Vis billede 1-28, Skabelsen - levende væsener. Fortæl med dine egne ord historien om, 

hvordan dyrene blev skabt (se 1 Mos 1:24-25). Giv udtryk for din glæde over dyrene. 

2. Vælg nogle få dyr, som børnene kender. Lad dem agere disse dyr. Tal om, hvordan 
dyrene ser ud og lyder, og hvad de bruges til. 
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Lektion 

10 
Jeg er taknemlig for 

fugle og insekter 
FORMÅL At hjælpe børnene med at være vor himmelske Fader og Jesus Kristus taknemlig for fugle, 

insekter og krybende dyr. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt 1 Mos 1:20-25 og 1 Kong 16:29-17:6. 

2. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. Hvis det er muligt, så skaf billeder af fugle, insekter og krybende dyr fra jeres område. 
c. Udklipsfigurer 1-20 til og med 1-25, fugle og insekter (tilsvarende udklipsfigurer findes 

i Primary Visual Aid Cutouts, sæt 4 og 5). 
d. Billede 1-31, Elias får mad af ravnene; billede 1-32, Miraklet med havmågerne (Evan-

gelisk kunst 413:34730 110). 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Giv følgende oplysninger, og lad børnene gætte svaret på spørgsmålet »Hvad er jeg?« 

1. Jeg har et næb. 

2. Jeg har fjer. 

3. Jeg har vinger. 

4. Jeg flyver i luften. 

Når børnene har gættet »Fugl,« kan du lade dem følge efter dig og lade som om, de er 
fugle, der flyver rundt i lokalet. Før dem tilbage til deres pladser. 

Vor himmelske Fader lod Jesus Kristus skabe fuglene 

Vor himmelske Fader lod Jesus Kristus skabe fuglene, så vi kunne glædes over dem og for 
at forskønne den jord, vi lever på. Vis Bibelen, og fortæl børnene, at Bibelen fortæller os om, 
hvordan fuglene blev skabt (se 1 Mos 1:20-23). 

Forklar, at der lever forskellige slags fugle over hele verden. Vis de billeder af fugle, som du 
selv har skaffet, samt udklipsfigurerne, et ad gangen. 

• Er det her en fugl? 

• Hvordan ved du det? (Den har vinger, fjer og et næb). 

Lad børnene tale om oplevelser, de har haft med fugle. 

Fugle kan hjælpe os 

Historie Vis billede 1-31, Elias får mad af ravnene, og fortæl historien om ravnene, der kom med mad 
til profeten Elias, som den står i 1 Kong 17:1-6. Hjælp børnene til at forstå, at vor himmelske 
Fader og Jesus har magt over alt, selv fuglene. Jesus befalede fuglene at tage sig af Elias, 
mens han måtte skjule sig for den onde kong Akab. 

• Hvordan vidste ravnene, at de skulle komme med mad til Elias? (Se 1 Kong 17:4). 

• Hvad slags mad kom ravnene med? (Brød og kød; se 1 Kong 17:6). 

LEG OG LÆR 
Fang opmærksom-
heden 
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Aktivitet Lad et af børnene være Elias. Lad de andre børn være ravnene, der kommer med mad om 

morgenen og igen om aftenen. 

Historie Fortæl med egne ord historien om havmågerne og græshopperne: 

Da pionererne ankom til Saltsødalen, plantede de hvede og andre kornsorter. De skulle 

bruge kornet til at bage brød af og lave mad med. Hveden voksede fint. Lige før det blev tid 

at høste, fyldte en stor sort sky himlen. Det var ikke en regnsky, men en sky af tusinder af 

sultne sorte græshopper. Græshopperne landede på hveden og begyndte at spise af den. 

Pionererne gjorde alt, hvad de kunne for at forhindre græshopperne i at spise deres hvede. 
De lavede bål, slog græshopperne med koste og tæpper og forsøgte endog at overhælde 
dem med vand, men græshopperne holdt ikke op. Pionererne var bange for, at de ikke ville 
have mad nok til vinteren. De knælede ned i bøn og bad vor himmelske Fader om hjælp. 

Snart kom der store flokke af havmåger, som begyndte at spise græshopperne. (Vis billede 
1-32, Miraklet med havmågerne). Inden længe var de fleste græshopper væk. Pionererne 
takkede vor himmelske Fader for at have sendt havmågerne og reddet deres hvede 
(se William E. Berrett, Den genoprettede kirke, 1973, s. 237-238). 

• Hvordan hjalp havmågerne pionererne? 

Vor himmelske Fader bad Jesus Kristus om at skabe insekter og alle krybende dyr 

Fortæl børnene, at Jesus Kristus også skabte insekter og kryb som fx edderkopper og 
slanger. Disse skabninger er også en del af vor himmelske Faders plan. 

Aktivitet Lad børnene gætte, hvilke insekter og kryb, der beskrives i følgende gåder. Efterhånden 

som gåderne bliver gættet, kan du vise de aktuelle udklipsfigurer. 

1. I rosen så rød 
er honning så sød. 
Der sidder jeg tit, 
og summer så blidt. 
Hvem er jeg? (En bi; lav en summelyd). 

2. Med otte ben går jeg så let, 
for at fange min mad, jeg spinder et net. 
Pigerne skriger, hver gang de mig ser. 
Prøv så at gætte, jeg si'r ikke mer'. (Edderkop; bevæg fingrene som edderkoppeben). 

3. Som larve var jeg grøn, 
men nu er jeg køn, 
og flyver mod himlen blå -
hvem er jeg, hvad gætter du på? (Sommerfugl; bevæg hænderne som vinger). 

• Hvad ved I om disse insekter? 

Forklar, at insekter blev skabt af mange årsager. Nogle insekter kan fugle, dyr og andre 
insekter spise; nogle er smukke at se på og lytte til. Honningbien laver honning, som vi kan 
spise, og de hjælper frugter, blomster og grøntsager til at vokse. 

Aktivitet Vis udklipsfiguren af en bi og de andre billeder af bier eller bistader, du har skaffet. Beskriv, 
hvordan bierne samler nektar i blomsterne og bruger det til at lave honning af. Lad så 
børnene lege, at de er bier, der flyver fra blomst til blomst for at skaffe nektar til at lave 
honning af. 

• Hvilke insekter kan I lide? Hvorfor? 

Vis de billeder, du har skaffet af insekter. Forklar, at nogle insekter generer os. De spiser 
vores mad og kan bide eller stikke os. Mind børnene om historien om havmågerne og 
græshopperne. Græshopperne var ved at spise al pionerernes mad. 

Forklar, at når insekter generer eller stikker os, er det, fordi de prøver at beskytte sig selv. 

Vidnesbyrd Mind børnene om, at fugle, insekter og krybende dyr er en vigtig del af vores verden. 
Giv udtryk for din taknemlighed for disse skabninger. 
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SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af disse aktiviteter under lektionen: 

1. Leg sommerfuglelegen. Lad børnene sætte sig i en rundkreds. Et af børnene skal være 
en sommerfugl. Dette barn skal vifte en papirssommerfugl over de andres hoveder, mens 
han eller hun går rundt uden om rundkredsen. Mens barnet går rundt, siger du følgende 
vers: 

En sommerfugl fløj mod himlen blå 

den dejligste dag i maj. 

Så blev den træt og satte sig, 

den satte sig her på dig! 

Når du siger »satte sig her på dig,« lægger barnet, som er sommerfuglen, papirsommer-
fuglen i skødet på et andet barn. Det barn er så sommerfuglen. Gentag verset, indtil alle 
børnene har prøvet at være sommerfugl. 

2. Forklar meget enkelt, hvordan en larve bliver til en sommerfugl. Lad børnene forestille 
sig, at de er larver, der spinder sig en puppe. Lad dem sidde på deres stol eller på gulvet 
og folde armene omkring deres ben og lade som om de sover. Fortæl dem, at når en larve 
forandrer sig til en sommerfugl, begynder dens vinger at bevæge sig og strække sig. 
Lad børnene strække armene ud. Mind dem om, at sommerfugle er meget stille, selv når 
de bevæger sig. Lad børnene rejse sig og flyve lydløst omkring i værelset. 

3. Sig ordene til »Vor jord den er rund,« og udfør de foreslåede bevægelser. 

Vor jord den er rund og mægtig stor (lav en stor cirkel med armene), 
og dyr og men'sker på den bor. 
Bjerge (sæt hænderne sammen over hovedet, som et bjerg) 
og dale (hold hænderne frem foran jer, med håndfladerne nedad) 
og træer så høje (stræk armene højt i vejret). 
Store dyr (stræk armene højt i vejret) 
og små dyr (ræk ned) 

Vor jord den er rund og mægtig stor (lav en stor cirkel med armene), 
Gud elsker alle men'sker på jord (omfavn jer selv). 

4. Citér sangen »Alt hvad der er kønt og godt.« 

Alt, hvad der er kønt og godt (lav en stor cirkel med armene), 

ja alle dyr på jord (slå med hænderne, som var de vinger), 
alt, hvad der er stort og småt (spred armene ud og før så hænderne tæt sammen), 
blev skabt af Herren stor (fold hænderne). 

Hver lille blomst, der blomstrer (lav en knytnæve og luk den så op), 
og alle fugle små (lav et næb ved at holde fingrene og tommelfingeren sammen). 
Han gav dem smukke farver (lav en regnbuebevægelse med armen), 
han gav dem vinger på (slå med hænderne, som var de vinger). 

5. Tag et glas honning med, som børnene kan se eller smage. (Forhør dig hos børnenes 
forældre, så du er sikker på, at ingen er allergisk over for honning.) 

6. Hjælp børnene med at lege den ene eller begge disse fingerlege: 

To kvidrende fugle 

To kvidrende fugle sad i en hæk (anbring en pegefinger på hver skulder). 

Den ene hed Peter (løft den højre finger). 
Den anden hed Poul (løft den venstre finger). 
Først fløj Peter (kom den højre finger om bag ryggen). 
Så fløj Poul (kom den venstre finger om bag ryggen). 
Kom igen, Peter (sæt den venstre finger på skulderen igen). 
Kom igen, Poul (sæt den højre finger på skulderen igen). 
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Lektion 44 

Bikuben 

Her er bikuben (venstre hånd skålformet nedad). 
Hvor er bierne henne nu? 

Ingen kan se dem ej heller du (gem højre hånds fingre under venstre hånd). 
Snart vil de komme krybende frem (fingrene kryber frem, en efter en, mens børnene 
tæller dem), 
en, to, tre, fire, fem. Sum-sum-sum. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Vis et enkelt billede, en udklipsfigur eller en tegning af en fugl. Fortæl børnene, at vor 

himmelske Fader bad Jesus Kristus om at skabe fuglene (se 1 Mos 1:20-23). Giv udtryk 

for din glæde over fugle. 

2. Forklar, at fugle har et særligt næb, der gør dem i stand til at samle deres føde op. Lad 
børnene holde hænderne op til munden som et næb, og lad dem lege, at de samler føde 
op. Forklar, at fuglene også har vinger, som gør, at de kan flyve. Lad børnene vifte med 
armene, som om de flyver. 

3. Citér verset »Fugle i et træ« ("Birds in a Tree," Children's Songbook, s. 241) og udfør de 

foreslåede bevægelser: 

Vi vil finde en lille rede (hold hænderne sammen som en rede) 
i grenene på et træ (hold armene op over hovedet). 
Lad os tælle æggene inden i: 
Der er et, to, tre (ræk 1,2 og 3 fingre i vejret). 

Fuglemor sidder på reden (venstre hånd skålformet; læg højre hånd ovenpå) 
for at udruge æggene, alle tre (hold tre fingre i vejret). 
Fuglefar flyver rundt omkring (vift med armene, som vinger) 
og passer på sin familie. 

4. Hjælp børnene med at lave følgende fingerleg: 

Lille Peter edderkop 

Lille Peter edderkop kravled' op ad muren (»kravl« med to fingre op ad den modsatte 
arm). 
Så kom regnen og skylled' Peter ned (løft hænderne over hovedet og sænk dem, mens 
I »spiller« med fingrene). 
Så kom solen og tørred' Peters krop (laven cirkel over hovedet med armene). 
Lille Peter edderkop kravled' atter op (kravl med to fingre). 
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Adam og Eva blev skabt i vor 
himmelske Faders billede 

FORMÅL At hjælpe børnene til at forstå, at Adam og Eva blev skabt i vor himmelske Faders billede. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt 1 Mos 1; 2:15-25 og 3. Se også Håndbog i evangeliske principper 
(31110 110), kap. 5 og 6). 

2. Nødvendige materialer: 

a. En Bibel. 
b. Udklipsfigurer 1-1 til og med 1-25 (tilsvarende udklipsfigurer findes i Primary Visual Aid 

Cutouts, sæt 3, 4 og 5). 
c. Billede 1-33, Adam og Eva (Evangelisk kunst 101; 34730 110); billede 1-34, Adam og 

Eva underviser deres børn. 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Bed alle dem, der er vor himmelske Faders børn, om at rejse sig. Mind børnene om, at vi 

heden alle er vor himmelske Faders børn, så alle burde rejse sig. 

Sang Syng »Jeg er Guds kære barn« (Børnenes Sangbog, s. 2) sammen med børnene. Læg vægt 
på, at sangen fortæller os, at vor himmelske Fader har givet os et jordisk hjem. 

Jeg er Guds kære barn, 
og han har sendt mig her. 
Har givet mig et jordisk hjem, 
med far og mor så kær. 

Led mig før mig, gå du med mig, 
hjælp at finde vej. 
Lær mig, hvad jeg gøre må, 
for hjem til Gud at nå. 

Jorden blev skabt ifølge vor himmelske Faders plan 

Aktivitet Læg udklipsfigurerne med forsiden nedad på bordet eller i dit skød. 

• Kan I nævne nogle af de ting, Jesus har skabt til jorden? 

Når børnene nævner noget af Guds skaberværk, kan du lade ham eller hende vise den 
tilsvarende udklipsfigur. 

• Hvilke skabninger er I taknemlige for? 

Hjælp børnene til at forstå, at jorden og alt, hvad der er på den, er en del af vor himmelske 
Faders plan. 

Sang Syng »Jeg er Guds kære barn« igen, sammen med børnene. 

Adam og Eva var en del af vor himmelske Faders plan 

Lad børnene se på udklipsfigurene. 

• Hvad skal der ellers være på jorden? 

Vis billede 1-33, Adam og Eva. Forklar, at da alle ting var skabt, blev Adam og Eva skabt. 
Fortæl om menneskets skabelse, som kan læses i 1 Mos 1:26-28. Forklar, at Adam og Eva 
var de første to mennesker, der levede på jorden. De havde et legeme af kød og ben, som 
lignede vor himmelske Faders legeme. 

Lektion 

10 
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• Hvem var den første mand, der levede på jorden? 

• Hvem var den første kvinde? 

• Hvilken slags legeme havde Adam og Eva? 

Lad børnene mærke på deres arme, og mind dem om, at deres legeme er ligesom Adams 
og Evas. 

Historie Vis billede 1-33, Adam og Eva, og fortæl historien om Adam og Eva med dine egne ord, 
omfattende følgende punkter (se 1 Mos 2:15-25; 3): 

1. Da Adam og Eva havde fået et fysisk legeme, levede de på et smukt sted, der kaldtes 
for Edens Have. 

2. Adam og Eva blev gift for al evighed af vor himmelske Fader. 

3. Frugter og blomster voksede frit i Edens Have, og alle dyr var tamme. 

4. Adam og Eva kendte ikke forskel på godt og ondt. 

5. Adam og Eva kunne ikke få børn. 

6. Adam og Eva måtte spise af alle træernes frugter på nær et. 

7. Adam og Eva spiste af frugten fra det træ. 

8. Adam og Eva blev nødt til at forlade Edens Have. 

9. Hele verden forandrede sig. Adam og Eva måtte arbejde for at få mad, der begyndte at 
vokse ukrudt, og dyrene blev vilde. 

10. Adam og Eva begyndte at få børn. 

Vis billede 1-34, Adam og Eva underviser deres børn. Forklar, at Adam og Eva blev velsignet 
med mange børn. De var de første forældre på jorden. De lærte deres børn om vor himmelske 
Fader og Jesus. Deres familie voksede og spredtes ud over hele jorden. 

• Hvad gjorde Adam og Eva efter at de havde forladt Edens Have? 

Forklar, at Adam og Eva og deres børn anvendte og nød godt af de planter og dyr, der var 
blevet skabt til jorden. 

Aktivitet Hjælp børnene med følgende fingerleg: 

Adam og Eva 

Adam og Eva levede på jorden (sæt hænderne sammen i skålform, for at vise jorden), 
da den var ganske ny. 
De passede dyrene (I kan ae den ene hånd med den anden) 
og dyrkede mad (kom fingrene i munden, som om I spiser). 
Adam og Eva fik børn (sæt to fingre tæt sammen), 
som selv fik mange børn (sæt to fingre til op). 
Nu er der født mange, mange børn (spil med alle ti fingre), 

se, hvor verden er vokset (brug armene til at lave en stor cirkel og stræk så armene ud til 
siden). 

Hjælp børnene til at forstå, at da Adam og Eva var de første forældre på jorden, er vi alle en 

del af deres familie. 

Vor himmelske Fader og Jesus sagde, at jorden var god 

Læs den første sætning i 1 Mos 1:31 højt. Lad børnene gentage sætningen sammen med 
dig. Forklar, at vor himmelske Fader og Jesus synes, at alt, hvad de har skabt, er godt. Og 
endnu vigtigere, så føler de, at vi er gode, og de elsker os hver især meget højt. 

Vidnesbyrd Bær dit vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader og Jesus elsker os hver især. Forklar, at 
jorden og alt, hvad der er på den, er skabt, for at vi kan nyde glæde af det. Når vi lægger 
mærke til en blomst, en stjerne eller en anden skabning, så mindes vi om, at vor himmelske 
Fader og Jesus elsker os. Giv udtryk for din taknemlighed for deres kærlighed og for denne 
jord. 
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SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af disse aktiviteter under lektionen. 

1. Brug nogle aktiviteter fra lektionerne 8-13 som fx »Guds skaberværk« og »Noa.« 

2. Gennemgå det, der skete på de forskellige dage i skabelsesperioden, mens børnene 

tæller på fingrene. 

3. Lad børnene tegne eller farvelægge et billede af noget, som er en del af vor himmelske 

Faders plan som fx en blomst, et træ eller solen. Skriv Jeg er taknemlig for jorden øverst 

på hvert barns stykke papir. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Læs følgende vers op og hjælp børnene med at udføre de foreslåede bevægelser: 

Guds skaberværk 

Vor jord den er rund og mægtig stor (lav en stor cirkel med armene), 
og dyr og men'sker på den bor. 

Bjerge (sæt hænderne sammen over hovedet, som et bjerg) 
og dale (hold hænderne frem foran jer, med håndfladerne nedad), 
og træer så høje (stræk armene højt i vejret). 
Store dyr (stræk armene højt i vejret) 
og små dyr (ræk ned) 
Vor jord den er rund og mægtig stor (lav en stor cirkel med armene), 
Gud elsker alle men'sker på jord (omfavn jer selv). 

2. Hjælp alle børnene med at udføre bevægelserne til følgende fingerleg, mens du siger 
ordene: 

Guds skaberværk 

Gud skabte månen (lav en cirkel med armene over hovedet) 

og stjernerne små (luk hænderne op og i som blinkende stjerner). 
Gud skabte himlen (ræk armene op i luften) 
og solen derpå (lav en cirkel med armene over hovedet). 
Gud skabte træer (ræk armene op og spred fingrene ud) 
og blomsterduften (lad som om du snuser til en blomst) 
og fuglene små (vift med armene), som flyver i luften. 

(Fra Fascinating Finger Fun af Eleanor Doan. Copyright © 1951. Benyttet med tilladelse). 
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Sabbatten 
er en dag til tilbedelse 

Lektion 

10 
FORMÅL At hjælpe børnene til at forstå, at sabbatten er en dag til tilbedelse og hvile. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt 1 Mos 2:1-3 og 2 Mos 16:11-31. Se også Håndbog i evangeliske principper 
(31110 110), kapitel 24. 

2. Nødvendige materialer: 

a. En Bibel. 
b. Billede 1-6, Familieaften; billede 1-7, En kærlig familie; billede 1-8 Omdeling af nadveren; 

billede 1-9, Morgenbøn; billede 1-10, Familiebøn; billede 1-35, Indsamling af manna; 
billede 1-36, Børn og forældre læser en historie i skriften. 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Hjælp børnene med at agere hver af skabelsens dage, mens du fortæller dem om det, der 
blev skabt på de forskellige dage (se 1 Mos 1): 

1. dag Lad som om I sover og så vågner op for at illustrere nat og dag. 

2. dag Rejs jer, se op og spred armene ud for at illustrere himlen. 

3. dag Buk jer ned og pluk en blomst, som I så dufter til. 

4. dag Lav en stor cirkel med armene, der illustrerer solen, en mindre cirkel med hæn-
derne for månen og spil med fingrene, mens I bevæger armene, for at illustrere de 
blinkende stjerner. 

5. dag Lad som om I er en fugl, der flyver rundt i luften, eller en fisk, der svømmer i vandet. 

6. dag Lad som om I er et dyr. Gå flere gange rundt i værelset, mens I agerer dette dyr. 
Stå så på en række og sig: »Jeg hedder (barnets navn). Jeg er et Guds barn.« 

Lad børnene sætte sig stille ned. 

Fortæl børnene, at på den syvende dag hvilede vor himmelske Fader og Jesus. De kaldte 
denne hviledag for sabbatsdagen. 

Lad børnene gentage ordet Sabbat nogle gange. 

Sabbatten er en hellig dag 
Læs 1 Mosebog 2:1-2 og vers 3 højt indtil ordet dag. Forklar, at da vor himmelske Fader og 
Jesus var færdige med at skabe jorden og alt, hvad der er på den, velsignede de den syvende 
dag. Det skulle være en hellig dag, anderledes end de andre dage i ugen. Sabbatten er en 
dag, hvor vi hviler fra vores arbejde og tilbeder vor himmelske Fader og Jesus Kristus. 

• Hvilken dag i ugen er sabbatsdagen? 

• Hvad gjorde vor himmelske Fader og Jesus på sabbatsdagen? (Se 1 Mos 2:2). 

Aktivitet Lad børnene holde syv fingre i vejret. Tæl til syv sammen med dem, mens I bevæger en 
finger, når den bliver talt. Forklar, at vi gør vores arbejde på 6 dage (bevæg 6 fingre). 
Den syvende dag (bevæg den syvende finger alene) hviler vi fra vores arbejde, for det er 
sabbatsdagen. 

Historie Vis billede 1-35, Indsamling af manna, og fortæl historien i 2 Mos 16:11-31 om israelitterne 
og mannaen. 

LEG OG LÆR 

Fang opmærksom-
heden 
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Hjælp børnene til at forstå miraklet med mannaen. Forklar, at israelitterne kun samlede nok 
manna ind til en enkelt dag, men på den 6. dag samlede de manna nok til to dage. Hvis 
israelitterne en anden dag end den sjette samlede ekstra manna, rådnede den. På den 
syvende dag, som var sabbatten, var der ikke nogen manna at samle ind. På denne dag 
spiste israelitterne den ekstra manna, de havde samlet den sjette dag. 

• Hvordan fik israelitterne mad? 

• Hvorfor samlede de ikke manna på sabbatsdagen? 

Læs 2 Mos 16:26 højt. Forklar, at israelitterne lærte, at de ikke skulle arbejde på sabbats-
dagen. Vor himmelske Fader og Jesus Kristus ønsker, at vi skal tænke på dem i stedet 
for vores arbejde på sabbatsdagen. Sabbatten er en meget hellig dag for vor himmelske 
Fader og Jesus. 

Understreg, at sabbatten ikke er en dag, hvor vi arbejder og gør det, vi plejer, men en 

dag, hvor vi tilbeder vor himmelske Fader og Jesus. At tilbede betyder, at vi tænker på vor 

himmelske Fader og Jesus og gør ting, der viser, hvor meget vi elsker dem. 

Sabbatsdagen er en dag til tilbedelse 

Hjælp børnene til at forstå, at sabbatten er en glad dag, for der kan vi tilbede vor himmelske 

Fader og Jesus på mange forskellige måder. 

• Hvad har I gjort i dag, som viser vor himmelske Fader og Jesus, at I elsker dem? 

Forklar, at en vigtig måde at tilbede vor himmelske Fader og Jesus på eller at vise dem, at 
vi elsker dem, er at komme i kirke og tage nadveren. Vis billede 1-8, Omdeling af nadveren. 
Vor himmelske Fader og Jesus er glade, når vi synger og lytter, og når vi er stille og artige, 
så vi kan høre vore lærere og føle vor himmelske Faders og Jesu kærlighed til os. 

Aktivitet Hjælp børnene med at lege følgende fingerleg: 

Jeg er glad for, at jeg kom i kirke i dag 

Jeg er glad for, at jeg kom i kirke i dag (lav kirketaget ved at sætte spidserne af pegefingrene 

sammen), 
jeg lærer at lytte (sæt hånden bag øret), 
jeg lærer at bede (fold hænderne og bøj hovedet), 
jeg lærer, at Jesus fra himlen ser ned (peg op på himlen), 
jeg tænker på Jesus og hans kærlighed (omfavn jer selv). 

Vi viser også vor himmelske Fader og Jesus, at vi elsker dem ved at være pæne og rene, 
når vi kommer i kirken. Vi skal vaske vores ansigt og vores hår og have vores pæneste tøj på. 

Aktivitet Lad børnene agere, at de gør sig parat til at gå i kirke. 

• Hvad gør vi for at tilbede vor himmelske Fader og Jesus, når vi er i kirke? 

• Hvad gør vi for at tilbede vor himmelske Fader og Jesus, når vi er hjemme? 

Hjælp børnene til at forstå, at vi ikke bør bruge penge eller handle på sabbatten. Vi bør ikke 
gå til sportsbegivenheder eller underholdning på sabbatten. Vi bør ikke arbejde i haven 
eller tage på fiske- eller jagtture på sabbatten. 

Forklar, at der er mange ting, man kan gøre i hjemmet for at holde sabbatten hellig. Vis bille-
derne, der nævnes i »Forberedes« på passende tidspunkter under denne del af lektionen. 
Vi kan lege stille lege med familien, få læst højt fra skriften, ordne et familiealbum, besøge 
familie eller de syge, tegne billeder af det, vi er taknemlige for, gå ture med familien, bede, 
synge sange og lytte til god musik. 

Aktivitet Lad børnene agere det, de kan lide at gøre derhjemme for at holde sabbatten hellig. 

Vidnesbyrd Fortæl børnene, at vor himmelske Fader og Jesus er glade, når vi kommer i kirke på sabbats-
dagen, og når vi synger, beder og lytter til vore lærere. De er også glade, når vi opfører os 
på passende vis derhjemme på sabbatten. Fortæl dem om noget ærbødigt, som du kan 
lide at foretage dig på sabbatten, og giv udtryk for, hvor glad du føler dig på sabbatten. Bed 
børnene fortælle deres familie om det, de har lært i denne lektion. 
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Lektion 44 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af disse aktiviteter under lektionen. 

1. Lav følgende aktivitet, og digt et vers til hvert barn i klassen. Lad børnene lave bevægel-
serne sammen med dig. 

I dag er det søndag 

Peg på et barn i klassen, og sig barnets navn, når du begynder på verset og udfører 
bevægelserne. 

(Barnets navn) lyttede til skrifterne i dag (hånden op bag øret). 
(Barnets navn) lyttede til skrifterne i dag, for i dag er det søndag. 

Sig et vers for hvert barn i klassen, og brug følgende forslag i remsen ovenfor: 

(Barnets navn) bad i Primary i dag (fold hænderne, bøj hovedet og luk øjnene). 
(Barnets navn) tegnede et billede i dag (lad som om, I tegner et billede). 
(Barnets navn) besøgte én, der var ensom i dag (giv det barn, der nævnes, hånden). 
(Barnets navn) lærte om slægtshistorie i dag (lad som om, I bladrer i en bog). 
(Barnets navn) skrev til farmor og farfar i dag (lad som om, I skriver). 
(Barnets navn) lyttede til en historie i dag (hånd bag øret). 

2. Fortæl børnene følgende historie med dine egne ord: 

Pionererne rejste mange kilometer for at komme til at bo i Saltsødalen i Amerika. De 
ankom nogle få dage før sabbatten. Selv om de skulle bygge huse og så korn og majs, 
besluttede de sig for ikke at arbejde på sabbatten. De arbejdede meget hårdt og hurtigt 
for at pløje jorden og gøre den parat til at så og plante i. Jorden var meget hård, så de 
måtte gøre den våd, for at ploven kunne skære i den. Lørdag aften havde de allerede 
sået grøntsager på et stort område. Søndag morgen mødtes de til deres sabbatsmøde 
og takkede vor himmelske Fader for, at han havde ført dem til deres nye land, hvor de 
skulle bo. 

3. Lad børnene tegne et billede af sig selv i færd med at gøre noget på en sabbatsdag. 
Lad børnene fortælle hinanden om deres billede. Skriv barnets navn og aktivitet på hvert 
billede, som fx: David synger primarysange på sabbatten. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Hjælp børnene med at udføre bevægelserne til følgende aktivitet, mens du siger verset: 

Skabelsen 

Jesus sa' til solen: »Skin« (sæt armene over hovedet i en stor cirkel), 
til regnen: »Regn« (lad fingrene spille nedefter som regndråber), 
til blomsterne: »Gro« (hold hånden skålformet, håndfladen opad). 
Jesus sa' til fuglen: »Syng« (åbn og luk fingrene som et fuglenæb), 
og sådan skete det (læg armene overkors). 

(Johnnie B.Wood, fra Sing, Look, Do, Action Songs for Children, red. Dorothy M. Peterson, 
Cincinnati: Standard Publishing Co., 1965). 

Forklar, at efter at jorden var blevet skabt, hvilede vor himmelske Fader og Jesus sig. 
Sabbatsdagen er en dag, hvor vi hviler os og husker på vor himmelske Fader og Jesus. 

2. Fortæl børnene, at når vi gør vores arbejde om lørdagen, bliver det lettere at huske på 
Jesus og vor himmelske Fader om søndagen. Syng »Lørdag« (Børnenes Sangbog, 
s. 105), og improviser nogle bevægelser, der passer til ordene. 
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Lektion 

10 
Jeg har en krop 

FORMÅL At hjælpe børnene til at værdsætte og respektere deres fysiske krop. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt Dan 1 og L&P 89. Se også Håndbog i evangeliske principper (31110 110), 
kapitel 29. 

2. Nødvendige material er: 
a. En Bibel og en Lære og Pagter. 
b. Billede 1-5, Familie med baby; billede 1-37, Daniel afviser kongens kød og vin (Evan-

gelisk kunst 114; 34730 110); billede 1-38, Børn, der leger med en bold. 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Bemærk: Vær opmærksom på eventuelle handicappede elevers følelser. Fokuser på det, 
deres krop kan, og ikke det, den ikke kan. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Lad børnene rejse sig. Hjælp dem med at synge og udføre bevægelserne til »Hår, skulder, 
heden knæ og tå« (Børnenes Sangbog, s. 129). Syng sangen så langsomt, at I kan pege på eller 

bevæge de forskellige dele af kroppen, når de bliver nævnt. Nik fx med hovedet, træk på 
skuldrene, bøj knæene og stå på tæer. 

Hoved, skulder, knæ og tå, 
knæ og tå, knæ og tå. 
Hoved, skulder, knæ og tå, 
næse, mund og kind. 

Forklar børnene, at de brugte deres krop til at synge denne sang. 

Vor himmelske Fader planlagde, at vi alle skulle have en fysisk krop 

Gentag for børnene, at da vi levede sammen med vor himmelske Fader og Jesus i himlen, 
havde vi ikke nogen fysisk krop. Vi var ånder. Vi skulle ned til jorden for at få en fysisk krop. 
Vor himmelske Fader planlagde det således, at vi kunne blive født på jorden og få jordiske 
forældre, der tager sig af os. 

Vis billede 1-5, Familie med baby. 

• Hvem er menneskene på billedet? 

• Hvem planlagde det således, at vi kunne komme ned på jorden og få en krop og en 

familie? 

Aktivitet Lad børnene rejse sig og kopiere dine bevægelser, mens du forklarer, at vores krop går fra 

issen (rør ved issen) til tåspidserne (rør ved tåspidserne). Vores ansigt (smil) og vore fingre 

(spil med fingrene) er en del af vores krop. Lad børnene dreje sig en enkelt omgang og så 

sætte sig ned. 

Forklar, at vores krop kan gøre mange ting. Hver del af kroppen har en bestemt opgave. 

• Hvad kan I gøre med jeres øjne? 

• Hvad kan I gøre med jeres ører? 

• Hvad kan I gøre med jeres mund? 

• Hvad kan I gøre med jeres hænder? 

• Hvad kan I gøre med jeres fødder? 
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Aktivitet Få børnene til at rejse sig og gøre følgende, mens I siger verset: 

Jeg har en dygtig krop 

Jeg har en dygtig krop (rør ved brystkassen), 
som Gud har skabt til mig. 
Han gav mig ører, så jeg kan høre (sæt hånden bag øret), 
og øjne, så jeg kan se (peg på øjnene). 

To hænder, så jeg kan klappe (klap), 
to fødder, der drejer omkring (drej omkring). 
Når jeg vil, så kan jeg nå mine tæer, 
så let som ingenting (bøj jer ned og rør tæerne). 

Når jeg tænker på min krop (sæt en finger på panden), 
som Gud han har mig givet (sæt jer stille ned), 
så ved jeg, at den ligner hans, 
til glæde, hele livet. 

Vor himmelske Fader og Jesus Kristus ønsker, at vi passer på vores krop 

Forklar, at da vores krop er så vigtig, har vor himmelske Fader og Jesus givet os regler, der 
hjælper os med at passe på vores krop og holde den stærk og sund. Disse regler kaldes for 
visdomsordet. Vis et eksemplar af Lære og Pagter (eller vis, hvor Lære og Pagter begynder 
i tre-i-eneren). Forklar, at visdomsordet står skrevet i denne hellige bog. 

Tal om hvilke former for mad, der ifølge visdomsordet kan hjælpe med at holde vores krop 
sund, som fx frugt, grøntsager og korn. Tal så om de ting, som vor himmelske Fader og 
Jesus sagde, at vi ikke må indtage, som fx tobak, alkohol og kaffe. Hjælp børnene til at 
forstå, at når vi adlyder visdomsordet og spiser den rigtige kost, vil vor himmelske Fader og 
Jesus være glade for os og vil velsigne os. 

Historie Fortæl historien i Dan 1. Forklar, at Daniel spiste den mad, som vor himmelske Fader 

ønskede, at han skulle spise. Vis billede 1-37, Daniel afviser kongens kød og vin, på et 
passende tidspunkt. 

• Hvad gjorde Daniel, da kongen befalede ham at spise noget, der ikke var godt for ham? 
(Se Dan 18, 12-13). 

• Hvordan blev Daniel og hans venner velsignet ved at følge vor himmelske Faders regler 
for, hvad de skulle spise? (Se Dan 1:15, 17, 20). 

• Hvilke sunde ting spiser I? 

• Hvorfor skal man spise sund mad? 

• Hvordan har I det, når I spiser sund mad? 

Forklar, at vi også skal gøre andre ting for at holde vores krop sund og stærk. 

Vis billede 1-38, Børn, der leger med en bold. 

• Hvad laver børnene? 

• Hvorfor er det så vigtigt at få motion? 

• Hvordan kan vi få motion? 

Læg dine hænder mod kinden, og luk dine øjne, som om du sover. 

• Hvad gør jeg nu? 

• Hvorfor er det så vigtigt at få søvn nok? 

Lad som om du vasker hænder. 

• Hvad gør jeg nu? 

• Hvornår skal vi vaske hænder? 

• Hvornår skal vi gå i bad? 
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• Hvornår skal vi børste tænder? 

• Hvorfor skal vi være rene? 

Tal om andre vigtige sundhedsregler som fx at klæde sig ordentligt på til forskellige slags 

vejr, overholde færdselsreglerne og at få frisk luft. 

Vor himmelske Fader og Jesus Kristus ønsker, at vi beskytter vores krop 

Forklar, at vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi beskytter vores krop mod ulykker. 
Spørg børnene om, hvilke farer de kan komme ud for. Du kan anvende følgende spørgsmål 
eller lave dine egne: 

• Hvad kunne der ske, hvis I legede med tændstikker? 

• Hvad kunne der ske, hvis I legede på gaden eller i nærheden af biler? 

• Hvad kunne der ske, hvis I ikke var forsigtige med skarpe ting som fx en kniv eller saks? 

• Hvorfor bruger vi sikkerhedsseler, når vi kører bil? 

Forklar, at vi skal beskytte vores krop. Vi bør ikke gøre noget, der er farligt for vores krop, 

eller som kan skade den. Forklar, at vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi føler os 

sikre og lykkelige. De ønsker, at vi skal passe på vores krop, så vi er sunde. 

Vidnesbyrd Fortæl om, hvor taknemlig du er for din fysiske krop. Giv udtryk for din taknemlighed over, 
at børnene passer på deres krop, så de kan være sunde og stærke. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Vælg nogle af disse aktiviteter til brug i lektionen. 

1. Syng »Led« (Børnenes Sangbog, s. 127), og udfør bevægelser til ordene. Fortæl 

børnene, hvor taknemlig du er for alt det, kroppen kan gøre. 

2. Medbring billeder af forskellige mad- og drikkevarer. Lad børnene fortælle, om det er godt 

eller dårligt for kroppen. Forklar, at nogle ting er gode, men ikke hvis vi får for meget. 
Fx smager slik godt, men får vi for meget, bliver vi syge. Vis børnene billeder af gode ting. 

3. I en pose eller æske kan du lægge nogle ting, som hjælper os med at passe på vores 
krop. Tag også nogle ting med, som hjælper med at holde os rene som fx sæbe, vaskeklud 
eller et lille håndklæde eller en tandbørste. Medbring også sund mad, et lille tæppe til at 
illustrere søvn og noget, der kan illustrere motion, som fx en lille bold. Giv børnene nogle 
vink om en ting, og lad dem gætte, hvad det er. Vis dem genstanden, når de har gættet 
rigtigt. Fortsæt indtil børnene har gættet alle tingene. 

4. Lad børnene rejse sig og lade som om, de er ved at gøre sig i stand. De kan lade, som 
om de vasker hænder, børster tænder og reder deres hår. Lad dem så vise, hvordan de 
bedst kan lide at motionere ved fx at hoppe, sjippe, hinke eller spille bold. 

5. Tal med børnene om, hvordan der er noget galt med nogle menneskers krop. Vi må ikke 

gøre nar eller grine ad disse mennesker. Fortæl, hvordan vi bør behandle mennesker 

med fysiske handikap (tal med dem, vær deres ven, behandl dem normalt, hjælp dem, 

hvis det er nødvendigt). 

6. Lad hvert barn tegne sig selv. Skriv Jeg er taknemlig for min krop på hvert papir. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 

FOR MINDRE BØRN 1. Vis billede 1-5, Familie med baby, og lad børnene fortælle om det. 

• Har I nogensinde været en baby? 

• Kan babyer gå eller tale? 

Mind børnene om, at de engang har været babyer, men at deres krop nu er vokset, og 

at de kan gøre mange flere ting. Når deres krop vokser endnu mere, vil de være i stand til 

at gøre endnu flere ting. 
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Lektion 44 

Vis billede 1-16, Krybben, og mind børnene om, at selv Jesus var en baby engang. 

2. Peg på din mund og sig: »Dette er min mund.« Spørg så: »Kan I vise mig, hvor jeres 
mund er?« Få børnene til at pege på deres egen mund. Gentag så med øjne, næse, ører, 
hænder og fødder. Peg så på de forskellige legemsdele, og fortæl, hvad de hedder, 
og lad børnene gentage, hvad de hedder. Hvis børnene kan fortælle dig, hvad alle disse 
legemsdele hedder, kan du spørge om dele af kroppen, som er mindre kendt af børn, 
som fx albue, knæ, håndled og ankler. 

3. Lav en enkel historie om et barn i jeres område. Fortæl om, hvordan barnet vågner om 
morgenen, tager tøj på, spiser morgenmad etc. gennem hele dagen. Når I taler om de 
forskellige aktiviteter, kan børnene fortælle, hvilke dele af kroppen barnet skal bruge. 

4. Lad børnene rejse sig og synge følgende sang på melodien »Her stod jo en snemand« 

(.Børnenes Sangbog, s. 121). Sid på hug i første vers, og stræk jer i andet. 

Dengang jeg var lille, lille, lille, 
da var jeg et lille bitte nor. 

Men nu er jeg vokset, vokset, vokset, 

se hvor jeg er blevet stor, stor, stor. 
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Lektion 

10 
Jeg er taknemlig for 

mine hænder 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt Matt 19:13-15 og L&P 20:70; 35:6; 42:43-44. 

2. Læg ting, som børnene kender og som føles forskelligt, som fx en sten, et blad, et stykke 
stof, en ske, en kam og en blyant i en pose eller æske. Der skal være mindst en ting pr. 
barn i klassen. 

3. Hvis det er muligt for dig, så kopier siden med tegnsprog (sidst i lektionen) til hvert barn. 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. En lille ting som en knap eller en mønt. 
c. Billede 1-8, Nadveren omdeles; billede 1-11, Dreng, der bliver døbt; billede 1-12, Pige, 

der bliver bekræftet; billede 1-39, Velsignelse af baby; billede 1-40, Velsignelse af syg. 

5. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Bemærk: vær opmærksom på eventuelle handicappede elevers følelser. Fokuser på det, 
deres krop kan, og ikke på deres handicap. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Bed et barn om at stikke hånden ned i posen eller æsken uden at se ned i den. Bed barnet 
heden om at føL en af tingene, fortælle hvordan den føles (blød, hård, glat, ru) og forsøge at 

gætte, hvad det er. Tag så tingen op af posen eller æsken og vis den til klassen. Lad de 
andre børn føle på den. Fortsæt, indtil alle har haft en tur. 

• Hvad brugte I til at række ned i posen (æsken)? 

• Hvad brugte I, da I følte på genstanden? 

Forklar, at vore hænder er en stor velsignelse for os. Vi kan bruge vore hænder på mange 
forskellige måder. 

Vi kan gøre mange ting med vore hænder 

Lad børnene holde hænderne op, så de kan se på dem. Tal om, hvad børnene kan gøre 
med hænderne. De kan samle noget op med fingrene og tommelfingeren; de kan holde 
noget i deres håndflade; de kan vinke og dreje hånden i alle retninger. 

Aktivitet Tag en lille ting, fx en knap eller en mønt, og lad børnene forsøge at samle den op uden at 
bruge tommelfingeren. Mind børnene om, at hver eneste del af vores krop er vigtig. 

Aktivitet • Hvordan hjalp jeres hænder jer med at blive parat til at tage i kirke? 

Lad børnene lade som om, det er morgen og vaske ansigtet, tage tøj på, rede håret, spise 
og børste tænder. 

• Hvordan hjælper jeres hænder jer med at lege? 

Lad børnene vise, hvordan de bruger hænderne, når de fx spiller bold, mader en dukke, 
bygger med byggeklodser eller sand, eller spiller på tromme. 

• Hvordan hjælper hænderne os med at arbejde? 
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Lad børnene vise de forskellige måder, de bruger hænderne på, når de arbejder med fx at 
samle legetøj op, dække bord, rede seng eller give et kæledyr mad. 

• Hvordan hjælper dine hænder dig, når du er i kirke? 

Lad børnene vise, hvordan vi bruger vore hænder i kirken, når vi giver hånd, holder et 

billede, rækker hånden op for at svare på et spørgsmål eller tager nadveren. 

Hjælp børnene til at forstå, at vore hænder er en stor velsignelse for os, og at vor himmelske 
Fader og Jesus ønsker, at vi skal bruge vore hænder til at hjælpe os selv og andre. Forklar, 
at vor himmelske Fader og Jesus ikke ønsker, at vi skal bruge hænderne til at være slemme 
mod andre - at slå eller nappe eller kradse med. De ønsker, at vi skal lære at bruge vore 
hænder på den rigtigt måde. 

Andre mennesker bruger deres hænder til at hjælpe os 

• Hvordan bruger vore forældre og andre medlemmer af familien deres hænder til at 

hjælpejer med? 

Tal om, hvordan vores familie laver mad, vasker vores tøj, binder vores sko, leger med os og 

gør mange andre ting for os. 

Forklar, at mænd, der bærer præstedømmet, kan velsigne os ved håndspålæggelse. Vis 
billederne, der nævnes under »Forberedes« et ad gangen, og lad børnene finde ud af, 
hvilke forskellige velsignelser vi kan få via en præstedømmebærers hænder. Hjælp dem til 
at forstå, at vi kan få velsignelser, når vi er spæde; vi kan blive døbt, når vi er otte år gamle 
og få Helligåndens gave; vi kan tage brød og vand, som hver uge bliver velsignet og omdelt 
af præstedømmebærere under nadveren; og vi kan få en velsignelse, når vi er syge. 

Historie Slå op på Matt 19:13-15, og fortæl historien om Jesus, der velsigner børnene. Læs første 
del af vers 13 højt (til og med bede). Tal om, hvordan Jesus brugte sine hænder, da han 
velsignede børnene. 

Forklar, at Jesus også brugte sine hænder til at hjælpe mennesker på andre måder som fx 

at velsigne dem, når de var syge, blinde eller døve. 

Vore hænder kan tale 

Brug dine hænder til at vinke eller kalde på en. Spørg børnene, hvad du siger med dine 

hænder. 

Forklar, at nogle mennesker, som er døve og ikke kan høre eller tale, laver tegn med 

deres hænder, i stedet for at bruge ord. De bruger hænderne til at tale med. Det kaldes 

for tegnsprog. 

Aktivitet Ved hjælp af uddelingsarket i slutningen af lektionen kan du lære børnene at sige »far,« 
»mor,« og »jeg elsker dig« på tegnsprog. Hvis det er muligt, så giv hvert barn en kopi af 

siden, som de kan tage med hjem og vise til familien. 

Vidnesbyrd Hold dine hænder frem, og giv udtryk for, hvor taknemlig du er for dem. Motivér børnene til 

at takke deres himmelske Fader for deres hænder og til at bruge hænderne til at hjælpe 

sig selv og andre med. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af disse aktiviteter under lektionen. 

1. Tegn omridset af hvert barns hånd på et stykke papir. Skriv Jeg er taknemlig for mine 

hænder på hvert stykke papir, og lad børnene farvelægge tegningen og tage den med 

hjem. 

2. Hjælp børnene med at synge eller sige »Jeg har to hænder små« (Børnenes Sangbog, 

s. 126). Improvisér passende bevægelser til ordene. 

3. Hvis sted og vejr tillader det, så tag børnene med udenfor, så de kan røre ved ting med 

forskellig overflade, som fx mursten, puds, træstammer og græs. 
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4. Lav følgende aktivitet for at hjælpe børnene med at tælle deres fingre: 

Tælle fingre 

Hold den ene hånd op, og brug fingrene på den anden hånd til at pege og tælle med. 
Begynd med lillefingeren. 

En finger, to fingre, tre og fire, 
så kommer tomlen på drenge og piger. 
Fem i alt på hånden her, 
det gav Gud os, hver især. 

Hold den anden hånd op, og peg og tæl på samme måde. 

En finger, to fingre, tre og fire, 
så kommer tomlen på drenge og piger. 
Fem i alt, ligesom før, 
jeg bestemmer, hvad de gør! 

Hold begge hænder op og bøj hver finger, når den bliver talt. 

Ti i alt - på drenge og piger, 
tæl igen, en, to, tre og fire. 
Fem, seks, syv, otte, ni, ti i alt, 
nu er mine fingre talt. 

5. Syng »Syng en sang« (Børnenes Sangbog, s. 124). 

6. Hjælp børnene med følgende aktivitet, og lav bevægelser, der svarer til teksten. 

Jeg kan nå højt 

Jeg kan nå højt, 
jeg kan nå lavt, 
og jeg kan ryste med begge hænder. 
Jeg spreder mine fingre 
og knytter min hånd. 
Jeg kan nå fremad, 
og jeg kan nå bagud, 
jeg klapper sådan her. 
Så lægger jeg dem i mit skød, 
hvor de ligger stille. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Hjælp børnene med at udføre bevægelserne til følgende aktivitet, mens du siger ordene: 

Mine hænder og jeg 

Mine hænder og jeg er gode venner (hold hænderne foran dig og se på dem), 
de har travlt og hjælper, til dagen ender (laven eller anden aktivitet med hænderne), 
de kan klappe højlydt og foldes i ro (klap og fold så hænderne), 
når de gør, hvad er ret, er jeg glad, kan du tro. 

2. Lad børnene sætte sig i en rundkreds. Beskriv en situation, og lad børnene mime, hvad 
deres hænder ville gøre i den situation. 

Eksempler: 

Vis mig, hvad dine hænder skal gøre, før du skal spise. 
Vis mig, hvad dine hænder skal gøre, når du lytter til en historie. 

Vis mig, hvad dine hænder skal gøre, når du bliver bedt om at samle dit legetøj op. 
Vis mig, hvad dine hænder skal gøre, når du beder. 

Forklar, at vi skal hjælpe vore hænder til altid at gøre det, de bør gøre. 
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3. Citér følgende vers med børnene, mens I udfører bevægelser, der passer til ordene. 

Klappesang 

Klap engang, klap engang 
klap nøjagtigt li'som jeg. 

Rør din skulder, rør din skulder, 
rør din skulder li'som jeg. 

Klap dit knæ, klap dit knæ, 
klap det sådan li'som jeg. 

Ryst på ho'det, ryst på ho'det, 
ryst på ho'det li'som jeg. 

Klap engang, klap engang, 
vær så stille, hold nu op. 
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Jeg er taknemlig for mine ører Lektion 

10 
FORMÅL At hjælpe børnene til at påskønne deres ører og det, de kan gøre. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt Mark 7:32-35 og JS - H 1:17. 

2. Nødvendige materialer: 

a. En Bibel og Den Kostelige Perle. 
b. Billede 1-4, Det første syn (Evangelisk kunst 403; 34730 110); billede 1-41, Barn med 

høreapparat; et billede af den levende profet. 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Bemærk: Vær opmærksom på eventuelle handicappede elevers følelser. Fokuser på det, 
deres krop kan, og ikke på deres handicap. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Gør følgende med en hvisken: 

Hils på hvert barn. Bed børnene om at gøre forskellige ting, som fx at sætte sig, række 
hånden i vejret, sænke hænderne og vise to fingre. 

Med normal talestyrke spørger du børnene, hvordan de vidste, hvad de skulle gøre, da du 
hviskede. 

• Hvilken del af kroppen hjalp jer til at vide, hvad jeg sagde? 

Vore ører er en velsignelse for os 

Sang Syng eller citer vers 1 og 2 af »Tak til vor Fader« (Børnenes Sangbog, s. 15). 

Tak til vor Fader, siger vi, 
du som altid står os bi. 

Giver os øjne, ører, fod, 
Hænder, tøj og maden god. 

• Hvad står der i sangen, at vor himmelske Fader har givet os? 

• Hvilke af disse ting gør os i stand til at høre? (Vore ører). 

Bed børnene om forsigtigt at føle på deres ører. Forklar, at den ydre del af øret ikke er det, 
de hører med. Den del hjælper lyden ind i øret og hen til trommehinden og andre dele af 
øret, som får dem til at høre. 

• Hvordan kan vi passe på vore ører? 

Forklar, at vi skal beskytte vore ører mod høje lyde og mod genstande, der kan skade dem. 

Forklar, at af forskellige årsager virker nogle menneskers ører ikke så godt, og at de ikke 
kan høre alle de lyde, som de fleste andre kan høre. Hvis børnene kender en, der er svagt-
hørende, kan du forklare dem om vedkommendes høreapparat. Vis billede 1-41, Barn med 
høreapparat, mens du fortæller. Hjælp børnene til at forstå, at folk, der ikke hører så godt, 
ofte også har svært ved at tale godt, fordi man lærer at tale ved at efterligne de lyde, man 
hører. 

Aktivitet Lav tegnene for »Jeg elsker dig« (se lektion 17). 

• Kan I huske, hvad det betyder? 

Lad børnene lave tegnene. 

Fang opmærksom-
heden 
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Mind børnene om, at I i sidste uge talte om, hvordan hænder kan tale ved hjælp af tegnsprog. 
Hjælp børnene til at forstå, at folk, der ikke kan høre, kommunikerer på andre måder som fx 
med tegnsprog, ved at skrive og ved mundaflæsning. 

Historie Fortæl historien om Jesus og den døve mand, som findes i Mark 7:32-35. 

• Hvad tror du, den døve mand tænkte, da han opdagede, at han kunne høre? 

Understreg, hvilken stor velsignelse det er at kunne høre. 

Vi kan høre lyde med vore ører 

Aktivitet Fortæl børnene, at de skal øve sig i at bruge deres ører. 

Lad børnene komme op foran klassen efter tur. Hvisk navnet på et dyr eller en genstand, 
der laver en lyd, som børnene kender. Lad barnet lave lyden for klassen, og lad de andre 
børn gætte, hvad der laver den lyd. (Lydene kan fx være en ko, der brøler, en hund, 
der gør; en telefon, der ringer; eller en bil, der dytter). 

Tal med børnene om nogle af de vigtige lyde, de hører med ørerne, som fx når deres forældre 
kalder, og lyde, der advarer os om, at vi kan komme til skade. 

• Hvilke lyde kan I bedst lide at høre? 

Vi kan lytte til vor himmelske Faders og Jesu lærdomme 

Lad børnene sætte sig stille ned og lytte. 

• Hvad kan I høre? 

Tal om de forskellige lyde, børnene hører, som fx døre, der bliver åbnet og lukket, folk, der 
taler i gangen, orgelmusik eller vinden. 

• Hvilke andre lyde hører vi i kirken? 

Forklar, at vi hører vore lærere, forældre, primaryledere, biskoppen og andre ledere i kirken. 

• Hvorfor er det vigtigt for os at lytte til disse mennesker? 

Forklar, at disse mennesker hjælper os med at lære det, som vor himmelske Fader og Jesus 
ønsker, at vi skal gøre. 

Historie Vis billede 1-4, Det første syn, og lad børnene fortælle dig, hvad de kan huske om billedet. 
Slå op i Den Kostelige Perle, og læs, hvad vor himmelske Fader sagde til Joseph Smith i 
JS - H 1:17: »Dette er min elskede Søn, hør ham.« 

Lad børnene gentage denne udtalelse sammen med dig nogle gange. Forklar, at vor him-
melske Fader ønsker, at vi lytter til det, han og Jesus siger. Hjælp børnene med at forstå, 
at vor himmelske Fader og Jesus måske ikke taler til alle mennesker personligt, men at vi 
kan lytte til vore forældre, lærere og kirkeledere. De kan fortælle os, hvad vor himmelske 
Fader og Jesus ønsker, at vi skal vide. Helligånden kan også hjælpe os til at vide, hvad vor 
himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi skal gøre. 

Vis billedet af den levende profet. 

• Hvem er det? 

Forklar, at vor himmelske Fader og Jesus taler til os gennem vore kirkeledere og især vores 
profet og vores biskop. Disse ledere vil fortælle os, hvad vor himmelske Fader og Jesus vil 
have, at vi skal gøre. Vi skal lytte til det, de siger. 

Vidnesbyrd Giv udtryk for din taknemlighed for dine ører og for gaven at kunne høre. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af disse aktiviteter under lektionen. 

1. Bed børnene om at lukke øjnene og holde hænderne over dem. Rør et af børnene på 
hovedet. Det barn skal så sige »Jeg er taknemlig for mine ører.« Lad de andre børn 
gætte, hvem det var, der sagde det. Fortsæt, indtil alle børnene har haft lejlighed til at 
sige det. 
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Lektion 44 

2. Lav følgende aktivitet med børnene: 

Jeg har en dygtig krop 

Jeg har en dygtig krop (rør ved brystkassen), 

som Gud har skabt til mig. 
Han gav mig ører, så jeg kan høre (sæt hånden bag øret), 
og øjne, så jeg kan se (peg på øjnene). 

To hænder, så jeg kan klappe (klap), 
to fødder, der drejer omkring (drej omkring). 
Når jeg vil, så kan jeg nå mine tæer, 
så let som ingenting (bøj jer ned og rør tæerne). 

Når jeg tænker på min krop (sæt en finger på panden), 

som Gud han har mig givet (sæt jer stille ned), 

så ved jeg, at den ligner hans, 

til glæde, hele livet. 

3. Lad børnene stille sig med ansigtet samme vej. Stil dig bag dem og lav lyde med dine 
hænder eller andre genstande, og lad børnene gætte, hvad du gør for at lave lyden. 
Du kan klappe i hænderne, knipse eller ringe med en klokke. Lad børnene prøve selv 
at lave lydene. 

4. Optag nogle lyde på bånd som fx en gøende hund, fuglesang eller latter. Spil båndet 
i klassen, og lad børnene lytte og gætte, hvad lydene er. 

5. Lær børnene en enkel sang eller sætning på tegnsprog. Hvis du kender en, der er dygtig 
til tegnsprog, kan du invitere vedkommende ind i klassen og sige »Jeg er Guds kære 
barn« påtegnsprog, mens klassen synger. 

6. Sæt dig sammen med børnene i en rundkreds. Hvisk en kort sætning til barnet ved siden 
af dig. Dette barn hvisker sætningen videre til barnet ved siden af og således videre hele 
kredsen rundt. Det sidste barn siger sætningen højt. Fortæl klassen, hvad du sagde til 
det første barn for at se, hvor meget der er blevet forandret. 

Efter aktiviteten spørger du børnene, hvad de brugte til at høre sætningen med. (Ørerne.) 
Mind dem om, at de skal takke vor himmelske Fader for deres ører. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Hvis det er muligt, så tag børnene med udenfor. Bed dem om at være stille og lytte med 

ørerne. Hvilke lyde kan I høre? Når I kommer ind i klasseværelset igen, kan I tale om det, 

I hørte. 

2. Lad børnene rejse sig og sige følgende vers, mens de udfører de bevægelser, ordene 

angiver: 

Rør din næse 

Rør din næse, 
rør dit øje, 
rør dit øre, 
mod jorden bøje. 

Ræk så hænder 
højt i vejret, 
højere end 
du før har været. 

Læg dine hænder 
på dit hår, 
sæt dig roligt, 
før vi går. 
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Lektion 

10 
Jeg er taknemlig for mine øjne 

FORMÅL At hjælpe børnene til at påskønne deres øjne og det, de kan gøre. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt Joh 9:1-7 og 3 Nephi 11:1-17. 

2. Nødvendige materialer: 

a. En Bibel og en Mormons Bog. 

b. En spole med et stort hul i og et snørebånd eller et stykke sejlgarn. (Hvis der er mange 
i klassen, skal du måske have mere end en af hver med). 

c. Et halstørklæde eller lignende til at binde for øjnene. 
d. Billede 1-43, Jesus helbreder den blinde (Evangelisk kunst 213; 34730 110); billede 

1-44, Jesus underviser på den vestlige halvkugle (Evangelisk kunst 316). 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Bemærk: Vær opmærksom på eventuelle handickappede elevers følelser. Fokuser på det, 
deres krop kan, og ikke på deres handicap. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom-
heden 

Vis børnene, hvor let det er at stikke snørebåndet eller snoren gennem spolen, når man har 
åbne øjne. Luk så øjnene, og forsøg at komme snørebåndet gennem spolen. Lad børnene 
prøve. 

Sang 

Aktivitet 

Vore øjne er en velsignelse for os 

Forklar, at vi har fået øjne, så vi kan læse og lære, arbejde og lege og se den smukke jord. 

Tal med børnene om, hvordan deres liv ville være, hvis de ikke kunne se. 

• Hvordan ville du spise din mad? 

• Hvordan ville du vide, hvad tøj, du skal tage på? 

• Hvordan ville du finde rundt i dit hjem? 

Hjælp børnene med at sige »To små øjne.« 

To små øjne, der blinker, blinker, blinker, 

to små øjne, der ser, 
hoved og skuldre, knæ og tå, 
alt det er mig, plus meget mer'. 
Tra la, 
to små øjne, der ser, 
to små øjne, der blinker, blinker, blinker, 
alt det er mig, plus meget mer'. 

(Fra Merrily We Sing, copyright © 1948, 1975 Pioneer Press, Inc. Benyttet med tilladelse). 

Lad børnene se ud ad vinduet (eller på et smukt billede) og lade som om, det er første 
gang, de er i stand til at se. Bed dem fortælle, hvad de ser. Tal om farver og former. Hjælp 
børnene til at indse, hvilken stor velsignelse det er at kunne se. 

• Hvad kan I bedst lide at se? 

Forklar, at nogle menneskers øjne ikke ser så godt. Disse mennesker skal bruge briller eller 

kontaktlinser for at se ordentligt. Nogle mennesker er blinde og kan slet ikke se. 
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Tal om, hvordan en blind lærer at gå forskellige steder hen alene eller med en førerhund 
eller en stok. Giv et af børnene bind for øjnene, og leg, at du er en førerhund. Ræk barnet 
din arm, som gør det ud for førerhundens snor. Før barnet rundt i værelset. Lad børnene 
være blinde eller førerhunde efter tur. 

Vis billede 1-43, Jesus helbreder den blinde, og fortæl historien om Jesus, der helbreder 
den blinde mand, som den står i Joh 9:1-7. 

• Hvad gjorde Jesus med dyndet? (Se Joh 9:6). 

• Hvad skete der, da den blinde mand vaskede sig i dammen? (Se Joh 9:7). 

• Hvad tror du, den blinde mand tænkte, da han kunne se? 

Jeg er min himmelske Fader taknemlig for mine øjne 

Lad børnene rejse sig og sige følgende vers sammen med dig, mens I peger på de 
forskellige legemsdele, når de bliver nævnt: 

Tak fordi jeg ører har 

Tak fordi jeg ører har 
og mund og næse, øjesten. 
Tak for hænder og for arme, 
tak for fødder, tæer og ben. 

(Efter et vers af Lucy Picco.) 

Send billede 1-44, Jesus underviser på den vestlige halvkugle, rundt i klassen, og bed 
børnene om at fortælle om en af de ting, de ser i billedet. Fortæl historien om Jesu besøg 
på den vestlige halvkugle, som den står i 3 Nephi 11:1-17. 

• Hvem så de? 

• Hvordan havde nephiterne det, da de så Jesus? (Se 3 Nephi 11:16-17). 

• Hvilken farve var Jesu kjortel? (Se 3 Nephi 11:8). 

Forklar, at vi måske ikke kan se Jesus personligt, som Nephis folk gjorde, men når vi ser 
den smukke verden, minder den os om hans kærlighed til os. 

Vidnesbyrd Fortæl børnene, at du er taknemlig for dine øjne. Fortæl, at det smukke skaberværk, du ser 

hver eneste dag, minder dig om vor himmelske Faders kærlighed. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af disse aktiviteter under lektionen. 

1. Bed børnene om at se nøje på hinandens øjne, øjenlåg, øjenbryn og øjenvipper. Forklar, 
at vore øjenlåg, øjenbryn og øjenvipper er med til at holde snavs, støv og sved ude af 
vore øjne. 

2. Inden klassetiden kan du prikke huller i et stykke papir, så de danner henholdsvis en 
cirkel og en firkant. Giv børnene bind for øjnene og bed dem føle de små buler på papiret 
og fortælle dig, hvilken form de danner. Forklar, at dette svarer til den blindskrift, som 
blinde bruger, når de læser. 

3. Lav øjne, der kan åbnes og lukkes på papirsposer til alle børnene (se illustrationen sidst i 
lektionen). Skriv på poserne: Jeg er taknemlig for mine øjne. Lad børnene farve øjnene 
og tegne hår på deres pose. Brug papirsposeøjnene til at forestille situationer, hvor vi 
åbner og lukker vore øjne, som fx når vi vågner op eller falder i søvn, når vi beder, og når 
vi bliver forskrækkede. 

4. Hvis det er muligt, så tag børnene med udenfor. Bed dem om at folde hænderne og være 
meget stille, når de går, så de kan koncentrere sig om at bruge øjnene. Når I er tilbage 

i klassen, kan du bede dem fortælle om, hvad de har set. 

Aktivitet 

Historie 

Aktivitet 

Historie 
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FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Syng eller sig ordene til »Poppende popcorn« (Børnenes Sangbog, s. 118). Forklar, at 

blomsterne på et æbletræ ligner popcorn. 

• Hvis I ser ud i haven, som der står i sangen, ville I så se poppende popcorn på et 
æbletræ? Hvad ser I, når I ser ud i haven? 

Bed børnene om at se ud ad vinduet eller tag dem med ud et øjeblik. Gå ind i klassen 

igen og tal om, hvad de har set. 

• Hvad brugte I til at se tingene med? (Øjnene). 

Forklar, at vi skal være vor himmelske Fader taknemlig for vore øjne. 

2. Lad børnene rejse sig og sige følgende vers, mens de udfører de bevægelser, ordene 

angiver: 

Rør din næse, 
rør dit øje, 
rør dit øre, 
mod jorden bøje. 

Ræk så hænder 
højt i vejret, 
højere end 
du før har været. 

Læg dine hænder 
på dit hår, 
sæt dig roligt, 
før vi går. 

3. Vis børnene en lille genstand. Forklar, at du nu vil lægge den et eller andet sted i værelset, 
og at de skal bruge deres øjne til at finde den. Lad børnene lukke øjnene og stil genstanden 
på et synligt, men ikke for åbenbart sted. Bed børnene åbne øjnene og finde genstanden 
uden at flytte sig eller give lyd fra sig. Bed dem folde hænderne, når de har fået øje på 
den. Mind børnene om, at de ikke må sige noget, og at de skal lade de andre selv finde 
genstanden med øjnene. Gentag legen så mange gange I har lyst til. 

62 



Jeg er taknemlig over, 
at jeg kan lugte og smage 
FORMÅL At hjælpe børnene med at påskønne smags- og lugtesansen. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt 2 Mos 16:11-15, 31 og L&P 59:18-19. 

2. Nødvendige materialer: 

a. En Bibel og en Lære og Pagter. 

b. Små smagsprøver til hvert barn med en behagelig duft som fx frugt, brød, småkager 
eller popcorn. Læg dem i en pose. Spørg børnenes forældre, om børnene er allergiske 
over for smagsprøverne. 

c. Smagsprøver af sure ting som fx citronsaft, salte ting som fx salt, og søde ting som fx 
sukker, som børnene kan smage. Spørg børnenes forældre, om børnene er allergiske 
over for smagsprøverne. 

d. Billede 1-35, Indsamling af manna. 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Bemærk: Vær opmærksom på eventuelle handicappede elevers følelser. Fokuser på det, 

deres krop kan, og ikke på deres handicap. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Bed børnene om at lukke øjnene. Lad hvert barn lugte til det, du har i posen, og gætte, hvad 

heden det er for noget mad. Mens de stadig har lukkede øjne, giver du dem en smagsprøve. Bed 

børnene åbne øjnene, og vis dem eller fortæl dem, hvad de lige har spist. 

• Hvordan duftede maden? 

• Hvordan smagte maden? 

Fortæl børnene, at de kunne nyde maden, selv om de ikke så den. Det kunne de, fordi vor 
himmelske Fader har velsignet dem med smags- og lugtesansen. 

Vi har en næse, så vi kan lugte 

• Hvordan lugter vi forskellige ting? 

Tal om noget af det, børnene har lugtet i løbet af ugen, som fx mad, frisk luft efter regnen 
eller blomster. Fortæl børnene, at vi bør takke vor himmelske Fader for evnen til at kunne 
lugte. 

• Hvad kan I lide at lugte til? 

Aktivitet Hjælp børnene med at udføre følgende aktivitet: 

Jeg har en næse (peg på næsen), 
den sidder midt i ansigtet her (lav en cirkel omkring ansigtet), 

den sidder nemlig allerbedst der (lav en cirkel om næsen med den ene finger). 

Min næse bliver brugt til at snuse omkring (snus), 
og det er en ganske vidunderlig ting. 

Min næse jeg slet ikke undvære kan -
jeg takker Gud fordi (fold hænderne) 
han har skabt mig sådan. 

63 

Lektion 

10 



Vi har en tunge, så vi kan smage 

Forklar, at vor himmelske Fader har velsignet os med en tunge, så vi kan smage. Lad 
børnene smage de sure, salte og søde ting, du har taget med, hvis de vil. 

• Hvilken en er sur? 

• Hvilken en er salt? 

• Hvilken en er sød? 

• Hvad kan I bedst lide at smage? 

Vis Lære og Pagter (eller titelbladet til Lære og Pagter i din tre-i-ener). Forklar, at der i 

denne hellige skrift står, at det, der dufter og smager godt, er skabt, for at vi kan nyde det 

(se L&P 59:18-19). 

Historie Vis billede 1-35, Indsamling af manna. Fortæl historien om manna, som står i 
2 Mos 16:11-15, 31. 

• Hvordan smagte mannaen? (Se 2 Mos 16:31). 

• Har du nogensinde smagt honning? 

• Hvordan smager det? 

Forklar, at der er mange ting, som er farlige at smage på: Nogle slags bær, rengøringsmidler, 
ting fra dåser eller flasker, som vi ikke ved hvad indeholder, eller medicin eller piller uden 
forældrenes tilladelse. Sådanne ting kan gøre os meget syge. Understreg vigtigheden af at 
spørge en voksen, før børnene smager på eller spiser noget, de har fundet. 

Vidnesbyrd Giv udtryk for din taknemlighed over en næse, der kan lugte, og en tunge, der kan smage. 
Mind børnene om at takke deres himmelske Fader for deres smags- og lugtesans. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af disse aktiviteter under lektionen. 

1. Tag nogle ting med, der har en stærk, behagelig lugt som fx sæbe, en blomst og en citron. 
Tag også nogle ting med, der ikke har nogen lugt, som fx et stykke papir og et stykke 
legetøj. Lad børnene fortælle, hvilke ting de kan lugte. Lad børnene lukke øjnene efter tur, 
lugte til en af tingene og gætte, hvad det er. Lad alle børnene få lov til at prøve. 

2. Lad børnene betragte deres tunge i et spejl. Forklar, at der i deres tunge findes masser af 
smagsløg, som hjælper dem med at smage det, der er sødt, surt og salt. Lad børnene 
smage noget vand. Forklar, at tungen også hjælper os med at finde ud af, om tingene er 
våde eller kolde. 

3. Lad hvert barn tegne et billede af deres yndlingsmad. Lad børnene vise deres tegninger 

frem og fortælle, hvad deres yndlingsmad er. 

4. Stil små portioner frem, som ser ens ud, men som smager forskelligt, som fx sukker og 
salt eller mel og kartoffelmel. Lad børnene smage lidt af hvert. Spørg dem så, hvordan de 
forskellige ting smager. Tal om, hvordan nogle ting kan se ens ud, men smage forskelligt. 
(Forhør dig hos børnenes forældre, så du er sikker på, at ingen af dem er allergiske over 
for smagsprøverne.) 

5. Syng »For sundhed, kraft« (Børnenes Sangbog, s. 18). 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Tegn en oval figur på tavlen eller på et stykke papir. Forklar, at denne figur forestiller et 

ansigt. 

• Hvad mangler der? 

Når børnene nævner øjnene, ørerne, næsen og munden, tegner du dem på billedet. Tal 
så om, hvad hver enkelt del kan. Forklar, hvor taknemlig du er over, at vor himmelske 
Fader har givet dig dit legeme. 
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2. Peg på din mund og sig: »Dette er min mund.« Spørg så: »Kan I vise mig jeres mund?« 
og hjælp så børnene med at pege på deres egen mund. Gentag det med øjne, næse, 
ører, hænder og fødder. Peg på de forskellige legemsdele uden at sige navnet og lad 
børnene fortælle, hvad de hedder. Hvis børnene kender navnene på alle legemsdelene, 
kan du pege på nogle af de dele, der er børnene mindre bekendt, som fx albuer, knæ, 
håndled og ankler. 

3. Lad børnene rejse sig og sige følgende vers, mens de udfører de bevægelser, ordene 

angiver: 

Rør din næse, 

Rør din næse, 
rør dit øje, 
rør dit øre, 
mod jorden bøje. 

Ræk så hænder 
højt i vejret, 
højere end 
du før har været. 

Læg dine hænder 
på dit hår, 
sæt dig roligt, 
før vi går. 
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10 Jeg har følelser 

FORMÅL At hjælpe børnene til at forstå og genkende følelser og lære, hvordan man kan blive glad. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt Luk 15:11-32. 

2. Nødvendige materialer: 

a. En Bibel. 
b. Smilende/surt ansigt (se sidst i lektionen). 
c. Kridt og tavleklud. 
d. Billede 1-45, Opvask; billede 1-46, Børn, der giver deres mor blomster; billede 1-47, 

Børn, der skændes; billede 1-48, Børn, der leger med byggeklodser; billede 1-49, Den 
fortabte søn (Evangelisk kunst 220; 34730 110). 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Vis det smilende/sure ansigt. Syng eller fremsig »Et surt og muggent ansigt« (Børnenes 
heden Sangbog, s. 128) flere gange med børnene. Giv flere af børnene mulighed for at dreje 

ansigtet til smil eller sur på de rigtige tidspunkter. 

Et surt og muggent ansigt må 

aldrig være til; 

vend op og ned på det 

og få et rigtig dejligt smil. 

Hvor i verden end du går, 
hvis du glæde vil, 
Gem det sure ansigt bort 
og giv et dejligt smil. 

Vore følelser kan ses i ansigtet og i vore handlinger 

• Hvordan har du det, når dit ansigt smiler? 

• Hvordan har du det, når dit ansigt ser surt ud? 

Forklar, at folk ofte kan se, hvordan vi har det ved at se på vores ansigt. Lad børnene vise 
dig et glad ansigt. 

Aktivitet Tegn fire store cirkler på tavlen. Tegn ansigter i, der viser forskellige følelser: Glad, ked af 

det, vred og bange (se illustrationen herunder). Når du tegner de forskellige ansigter, beder 
du børnene fortælle dig, hvilken stemning ansigtet udtrykker. Bed dem så om at få deres 
eget ansigt til at se glad ud, ked af det, vred eller bange. 
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• Hvad gør dig glad? 

• Hvad gør dig ked af det? 

• Hvad gør dig vred? 

• Hvad gør dig bange? 

Fortæl børnene om tilfælde, hvor du har været ked af det, vred eller bange, og om tilfælde, 

hvor du har været glad. 

Vi kan lære at kontrollere vore følelser 

Forklar, at det er godt at vise de forskellige følelser, vi har, men at vi skal vise dem på den 

rigtige måde, især hvis vi er vrede. 

Vis billede 1-47, Børn, der skændes. 

• Hvordan tror I, disse børn har det? 

• Hvad tror I, de siger til hinanden? 

• Hvad bør I gøre, når I bliver vrede? 

Forklar, at selv om vi har lyst til at slå, råbe eller at gøre en anden fortræd, når vi er vrede, 
kan vi lære at vise vore følelser på en høflig og venlig måde. Når vi slår eller råber, bliver vi 
bare mere vrede, men hvis vi er venlige, kan det hjælpe os til at få det bedre. 

Aktivitet Lad børnene skiftes til at agere børnene på billedet. Hjælp dem med at finde på, hvad 
børnene på billedet kan sige til hinanden i stedet for at råbe eller slå, som fx »Må jeg prøve 

nu?« »Lad os skiftes ad,« »Jeg bliver ked af det, når au Kalder mig øgenavne,« eller »Jeg 

kan ikke lide, når du gør sådan.« 

Vis billede 1-48, Børn, der leger med byggeklodser. Fortæl, at disse børn leger pænt 
sammen og har glade ansigter, fordi de deler med hinanden og taler pænt til hinanden. 

• Hvem kan hjælpe dig til at få det bedre, når du er ked af det, vred eller bange? 

Forklar, at når vi taler med vores mor, far eller andre, der elsker os, kan de hjælpe os til at 

forstå, hvorfor vi føler, som vi gør. Hvis vi beder til vor himmelske Fader, kan Helligånden 

hjælpe os med at få det bedre. Helligånden vil hjælpe os til at vide, hvad vi skal gøre for at 

blive glade igen. 

Aktivitet Lad børnene rejse sig og sige følgende sangleg mange gange: 

Mine følelser 

Sommetider, når jeg er meget, meget ked af det (vis et surt ansigt), 
giver mor mig en knuser, det er det bedste jeg ved (omfavn jer selv og smil). 

Sommetider, når jeg er meget, meget vred (lav et vredt ansigt), 

finder jeg min far at tale med (gå på stedet og nik med hovedet, som om I taler med en). 

Sommetider, når noget skræmmer mig (lav et bange ansigt), 

ber' jeg Gud at hjælpe mig (fold hænderne). 

Så når jeg går ud, 
bliver jeg passet på af Gud (smil). 

Vi bliver glade, når vi hjælper hinanden 

Vis billede 1-46, Børn, der giver deres mor blomster. 

• Hvordan tror I, at menneskene på billedet har det? 

• Hvorfor tror I, de har det sådan? 

• Hvordan har I det, når I giver noget til nogen? 

Vis billede 1-45, Opvask. 

• Hvad laver pigen? 
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• Hvordan tror I, pigen på billedet har det? Hvorfor? 

• Hvordan har I det, når I hjælper nogen? 

Aktivitet Hjælp børnene med følgende sangleg: 

At hjælpe gør mig glad 

Jeg elsker at hjælpe mor (lad som om, I tager forklæde på), 
så bliver hun så glad. 
Jeg hjælper hende med opvasken (lad som om, I tørrer af) 
og giver baby mad (lad som om, I giver en baby flaske). 

Jeg elsker at hjælpe far (lad som om, I tager havehandsker på), 
selv om arbejdet er stort (lad som om, I klipper hæk eller luer ukrudt). 
Jeg hjælper ham i haven (vandplanterne), 
indtil det hele er gjort. 

At hjælpe gør mig glad (peg på smileansigtet), 
så har jeg det så rart (omfavn jer selv), 
for når jeg hjælper andre (ræk armene ud), 
så smiler himlen klart (fold hænderne og smil)! 

Vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi skal være glade 

Forklar, at vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi skal være glade. De ved, at vi kan 
være glade, når vi gør det, de har bedt os om. 

Historie Vis b i l l e t i-aq o en fortabte søn, og fortæl historien, som den står i Luk 15:11-32. Understreg 
de forskellige følelser, sønnerne og faderen udtrykte. Når I taler om en følelse, kan du lade 
et af børnene pege på det tilsvarende ansigt på tavlen. Du kan fx sige: En dreng ville tage 
hjemmefra og rejse til et land langt borte. Da han tog af sted, var hans far ked af det. Efter et 
stykke tid havde drengens venner forladt ham. Han blev ked af det. Snart havde han ikke 
flere penge. Han blev bange, for han var sulten, og der var ingen, der gav ham mad ... osv. 

• Hvordan tror I, sønnen havde det, da han kom hjem? 

• Hvorfor var faderen glad, da sønnen kom hjem? (Se Luk 15:24). 

• Hvorfor var den ældre bror vred, da hans lillebror kom hjem? (Se Luk 15:28-30). Hvad 
kunne han gøre for at blive glad igen? 

Vidnesbyrd Fortæl børnene, at alle føler sig glade, kede af det, vrede eller bange fra tid til anden. Vi bør 
lære at vise disse følelser på den rigtige måde. Mind børnene om, at vor himmelske Fader 
og Jesus vil, at vi skal være glade. Fortæl børnene, hvordan du føler dig glad, når du gør det, 
din himmelske Fader og Jesus ønsker, at du skal gøre. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af disse aktiviteter under lektionen. 

1. Lad børnene stille sig i en rundkreds. Bed dem om at holde læberne neutrale og ikke 
smile. Begynd med et smil i kredsen ved at smile og sige følgende: »Jeg giver et smil til 
(barnets navn).« Barnet, du nævner, skal så smile og gentage sætningen over for det 
næste barn. Fortsæt indtil alle børnene i rundkredsen smiler. 

Mind børnene om, at når vi smiler til andre mennesker, smiler de ofte tilbage til os. Det er 
svært at være vred, ked af det eller bange, når vi smiler. 

2. Syng »Vi vil synge af glæde« (Børnenes Sangbog, s. 108) eller »Et solskinsbarn« 
(Børnenes Sangbog, s. 38). 

3. Bed børnene om at tænke på noget, de kan gøre for at blive glade. Kast en ærtepose 
eller en blød bold hen til et af børnene og sig: »(Barnets navn) er glad, når .« 
Barnet skal gøre sætningen færdig og så kaste ærteposen tilbage til dig. Fortsæt til alle 
børnene har prøvet. 
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4. Fortæl en historie om et barn, der gør noget godt for sin mor som fx at støvsuge eller lign. 

Mor ved ikke, hvem der har hjulpet hende, så hun spørger alle børnene i familien om, 

hvem der har hjulpet hende. Når hun kommer til det barn, der har gjort den gode gerning, 

ved hun, at det barn har gjort det, på grund af barnets store smil. Barnet føler sig glad, 

fordi han eller hun har gjort noget godt. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Når du siger følgende vers, skal du vise børnene bevægelserne. Gentag legen, hvis 

børnene vil. 

Gør dagene lykkelige 

To øjne, der ser, hvad godt vi kan gøre (peg på øjnene), 
to læber, som smiler dagen lang (giv et stort smil), 

to ører - hvad andre siger, de hører (sæt hånden bag øret), 

to hænder rydder op hver eneste gang (lad som om du samler legetøj op og lægger det 

på plads). 

En tunge, der siger venlige ord (peg på munden), 
et hjerte, der rummer kærlighed stor (læg hånden på hjertet), 
to fødder, der løber glade på vej (peg på fødderne) 
for at glæde både dig og mig. 

2. Syng »Du skal klappe, hvis du er i godt humør« (Børnenes Sangbog, s. 125), og udfør de 

bevægelser, der foreslåes. Gentag sangen med de andre vendinger, der foreslås i sang-

bogen. 

3. Lad børnene lave et glad ansigt, et ansigt, der er ked af det, et vredt ansigt og et træt 
ansigt. Forklar, at de kan forklare, hvordan de har det med ord, i stedet for at græde eller 
gøre vrøvl. Når vi taler om vore følelser, får vi det ofte bedre. 
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Jeg kan gøre mange ting Lektion 

10 
FORMÅL At hjælpe børnene til at vide, at som vor himmelske Faders børn kan vi alle gøre mange ting. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt 1 Sam 17. 

2. Kontakt forældrene til alle børnene, og find ud af en enkelt ting, som de forskellige børn 

kan gøre eller er ved at lære. 

3. Skriv nogle enkle beskeder på små sedler som fx klap i hænderne, tæl til tre, gå en tur 

rundt i lokalet, hop, tegn en rundkreds (på tavlen eller et stykke papir), stå på ét ben, fold 

hænderne eller peg på noget, der er blåt. Sørg for at have mindst lige så mange sedler, 

som der er elever i klassen. Husk at tage hensyn til eventuelt handicappede elevers 

formåen. 

4. Skriv hvert barns navn på et stykke papir. 

5. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. En lille fiskestang (valgfri; se lektion 11). 
c. En beholder til navnene (valgfri). 
d. Billede 1-5, Familie med baby; billede 1-10, Familiebøn; billede 1-38, Børn, der leger 

med en bold; billede 1-50, Jeg kan selv tage tøj på; billede 1-51, En familie der arbejder 
sammen; billede 1-52, David slår Goliat ihjel (Evangelisk kunst 112; 34730 110). 

6. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Bemærk: Vær opmærksom på eventuelt handicappede elevers følelser. Fokuser på det, 

deres krop kan, og ikke på deres handicap. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Fold papirstykkerne med børnenes navne, og læg dem i en beholder eller på gulvet. Lad et 
heden af børnene tage et af papirstykkerne med fiskestangen eller hånden. Bed det barn, hvis 

navn bliver udtrukket, om at stille sig ved siden af dig. Fortæl klassen noget, dette barn er 
god til eller i færd med at lære. Gentag dette, indtil alle børnene har trukket et navn, og du 
har fortalt noget om dem alle. Ros børnene for det, de kan eller er i færd med at lære. 

Vore legemer kan gøre mange ting 

Sang Syng »Jeg er Guds kære barn« (Børnenes Sangbog, s. 2) sammen med børnene. 

Jeg er Guds kære barn, 
og han har sendt mig her, 
har givet mig et jordisk hjem, 
med far og mor så kær. 

Led mig, før mig, gå du med mig, 
hjælp mig finde vej. 
Lær mig, hvad jeg gøre må, 
for hjem til Gud at nå. 

• Hvem er far til vores ånd? 

• Hvem sendte jer her til jorden for at få et legeme? 
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Repetér for børnene, at vor himmelske Fader lavede en plan, så vi kunne komme til jorden 
og få et legeme. Forklar, at han ønsker, at vi skal lære at gøre mange ting med vores legeme 
og ønsker, at vi bruger vores legeme rigtigt, så vi kan blive ligesom ham. 

• Hvad kan I gøre med jeres hænder? jeres fødder? jeres øjne? 

Vis billede 1-5, Familie med baby. 

• Hvad tror I, denne baby kan? 

Stil følgende eller lignende spørgsmål for at henlede opmærksomheden på, hvor meget 
børnene har lært, siden de var spæde. 

• Kan en baby gå? 

• Kan en baby tale? 

• Kan en baby selv spise? 

• Kan en baby selv tage tøj på? 

• Kan en baby slå en kolbøtte? 

• Kan en baby synge sange? 

• Kan en baby køre på trehjulet cykel? 

Forklar børnene, at de vokser, og at de vil lære at gøre mange flere ting endnu. Vis billederne 
1-10,1-38, 1-50 og 1-51 et ad gangen. Lad et af børnene holde et billede, mens de andre 
forklarer, hvad der sker på billedet. Når børnene har svaret, skal du rose dem for det, de har 
opdaget, at vores legeme kan gøre. 

Aktivitet Lad børnene vælge sig et af papirstykkene med hver sin besked på. Læs beskeden højt, og 
få barnet til at gøre det, der står. Alle børnene skal have en tur. 

• Hvad lærer I at gøre nu? 

• Hvad vil I gerne lære, når I bliver større? 

Fortæl børnene, at du er vor himmelske Fader taknemlig for, at vi har et legeme, der kan 
gøre så mange ting. 

Vor himmelske Fader hjælper os til at gøre mange ting 

Fortæl børnene, at vi sommetider bliver bedt om at gøre noget, der er vanskeligt. 

• Hvad har I prøvet, som var vanskeligt? 

• Hvem kan hjælpe os med at lære disse ting? (Forældre, søskende, lærere). 

• Hvem kan vi bede til for at få hjælp til at gøre noget, der er vanskeligt? (Vor himmelske 
Fader). 

Forklar, at Jesus Kristus også kan hjælpe os, når noget er vanskeligt. 

Historie Vis billede 1-52, David slår Goliat ihjel, og fortæl historien om David og Goliat, som den står 

i 1 Samuel 17. Forklar, at Jesus hjalp David til at gøre noget vanskeligt. 

• Hvem skræmte isralitternes hær? (Se 1 Sam 17:4-8). 

• Hvem vidste David, at han kunne få hjælp fra? (Se 1 Sam 17:37). 

Vidnesbyrd Giv udtryk for, hvor taknemlig du er over, at vor himmelske Fader har givet dig et legeme, 

som kan gøre mange ting. Motivér børnene til at bede vor himmelske Fader om at hjælpe 
dem til at bruge deres legeme til at gøre gode ting med. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af disse aktiviteter under lektionen. 

1. Syng »Syng en sang« (Børnenes Sangbog, s. 124) sammen med børnene, og lav 
passende bevægelser. Lad børnene komme med forslag til bevægelser. 
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2. Giv børnene papir og farver og lad dem tegne en eller flere ting, som han eller hun kan 

gøre. Skriv Jeg kan gøre mange ting på hvert barns stykke papir. 

3. Hjælp børnene med at finde på noget, de kan gøre derhjemme for at hjælpe nogen. De 
kan fx dække bord, feje gulvet eller give et kæledyr mad. Mind børnene om, at de skal 
fortælle deres forældre om planen efter Primary, så forældrene kan hjælpe dem med at 
gøre disse ting. 

4. Lav nogle af aktiviteterne fra lektion 16-20. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Lad børnene rejse sig og synge følgende tekst på melodien »Her stod jo en snemand« 

(.Børnenes Sangbog, s. 121). Sid på hug i første vers, og stræk jer i andet. 

Dengang jeg var lille, lille, lille, 
da var jeg et lille bitte nor. 

Men nu er jeg vokset, vokset, vokset, 

se hvor jeg er blevet stor, stor, stor. 

Lad børnene fortælle om det, de har lært at gøre, siden de var spæde. 

2. Gør et eller andet som fx at hoppe, klappe eller springe, og bed børnene fortælle, hvad 
du laver. Bed så børnene om at gøre det samme. Giv alle børnene mulighed for at gøre 
noget, som de andre børn skal fortælle, hvad er, og gøre efter. 
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Lektion 10 Jeg tilhører en familie 

FORMÅL At hjælpe børnene til at forstå, at vor himmelske Fader har planlagt det således, at vi alle 
tilhører en familie, der har brug for os og elsker os. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt Luk 1:26-35. 

2. Gør dig bekendt med børnenes familier, og vær forberedt på at nævne noget positivt, der 
sker for de forskellige som fx en ny lillebror eller -søster, en bror eller søster på mission 
eller en familieudflugt. 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. Kridt og tavleklud. 
c. Billede 1-5, Familie med baby; billede 1-7, En kærlig familie; billede 1-16, Krybben 

(Evangelisk kunst 201; 34730 110); billede 1-23, En rede med fugleunger; billede 1-51, 
En familie, der arbejder sammen; billede 1-53, Familiesjov. 

4. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Bemærk: Vær opmærksom på børnenes familiesituation. Hjælp børnene til at se, at det 
vigtigste ved en familie ikke er, hvor mange personer der er i familien, men at alle elsker 
hinanden og hjælper hinanden. 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Vis billede 1-23, En rede med fugleunger. Lad børnene fortælle om billedet og finde fuglene 
og reden. 

• Hvem byggede reden til fugleungerne? 

• Hvorfor har fugleungerne brug for en mor og far til at tage sig af dem? (De skal mades, 
holdes varme og beskyttes mod fare.) 

• Hvem lærer fuglene at flyve, når de er blevet lidt større og stærkere? 

Forklar, at fugleungerne er en del af en familie, som kan tage sig af dem. 

Jeg tilhører en familie 

• Har du en familie? 

• Hvorfor har du brug for en familie til at hjælpe dig? 

Vis billede 1-5, Familie med baby. Repetér, hvordan vor himmelske Fader har planlagt, at vi 
hver især skulle komme til jorden og være en del af en familie. Forklar, at når en baby bliver 
født, kan den ikke klare sig selv. Den er afhængig af en familie, der kan tage sig af den. 

• Hvem tog sig af jer, da I blev født? 

• Nævn nogle ting, som jeres familie gjorde for jer, da I var babyer. 

• Hvad gør jeres familie for jer nu? 

• Hvem planlagde, at I skulle tilhøre en familie? 

LEG OG LÆR 

Fang opmærksom-
heden 
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Hjælp børnene til at forstå, hvor glade deres familie var, da de blev født. Understreg, hvor 
højt deres forældre og andre medlemmer af familien elsker dem og ønsker, at de skal være 
lykkelige. 

Sang Hjælp børnene med at sige eller synge »Jeg er Guds kære barn« (Børnenes Sangbog, s. 2) 
sammen med børnene. 

Jeg er Guds kære barn, 
og han har sendt mig her, 
har givet mig et jordisk hjem, 
med far og mor så kær. 

Led mig, før mig, gå du med mig, 
hjælp mig finde vej. 
Lær mig, hvad jeg gøre må, 
for hjem til Gud at nå. 

Vis billede 1-16, Krybben, og forklar, at Jesus blev født i en familie, da han kom til jorden 
(se Luk 1:26-35). 

• Hvem er det, der er på billedet? 

• Hvem er Jesu mor? 

• Hvem er Jesu far? (Mind børnene om, at vor himmelske Fader er Jesu far; Josef var en 
god mand, som vor himmelske Fader valgte til at tage sig af Maria og Jesus). 

• Hvad tror I, Maria og Josef syntes om Jesus? 

• Hvad tror I, Maria og Josef gjorde for at tage sig af Jesus? 

• Hvem planlagde, at Jesus skulle have en familie, der kunne elske ham og tage sig af 
ham? 

Vor himmelske Fader og Jesus elsker alle familier 

Vis billede 1-7, En kærlig familie. Forklar, at nogle familier har en mor og en far, mens andre 
familier kun har den ene af forældrene. I nogle familier hjælper bedsteforældrene eller en 
anden person med til at passe børnene. Nogle familier har mange børn, andre har et enkelt 
barn, og nogle familier har ingen børn. Hjælp børnene til at forstå, at alle familier er forskellige, 
og at vor himmelske Fader og Jesus elsker dem alle. 

Aktivitet Bed børnene fortælle om deres familie. Hjælp børnene til efter tur at tegne tændstikmænd 
og -damer på tavlen, som skal forestille deres familie. Lad barnet fortælle, hvad de forskellige 
familiemedlemmer hedder og tælle dem. Når hvert enkelt barn er færdig, fortæller du klassen 
om det, du har fået at vide om barnets familie. 

Vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at familiens medlemmer viser hinanden 
kærlighed 

Sang Hjælp børnene med at fremsige eller synge »En glad familie« (Børnenes Sangbog, s. 104). 

Mor, hun er min bedste ven, 
og hun elsker mig igen. 
Vi beundrer vores far, 
sikken et dejligt liv vi har. 

(Fra Merrily We Sing, copyright © 1948, 1975 Pioneer Music Press, Inc. Benyttet med 

tilladelse). 

• Hvordan ved I, at jeres familie elsker jer? 

• Hvad gør du for at vise din familie, at du elsker dem? 

Vis billede 1-53, Familiesjov. 
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• Er det en glad familie? Hvordan kan man se det? 

• Hvad kan I lide at lave med jeres familie? 

• Hvordan har I det, når alle er venlige mod hinanden? 

Vis billede 1-51, En familie, der arbejder sammen. 

• Hvad laver denne familie? 

• Hvad gør I for at hjælpe til derhjemme? 

• Hvordan har I det, når I hjælper jeres familie? 

Aktivitet Lad børnene komme med forslag til, hvordan de kan hjælpe deres familie derhjemme, som 
fx ved at samle deres legetøj op, lege med lillesøster eller -bror eller hjælpe til med at vaske 
op. Lad børnene lege, at de hjælper. Tilskynd børnene til at hjælpe deres familie i ugen, der 
kommer. 

Vidnesbyrd Giv udtryk for, at du er din himmelske Fader taknemlig for den velsignelse, det er at være 
medlem af en familie. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af disse aktiviteter under lektionen. 

1. Syng »En glad familie« igen. Udvælg fire børn, der skal være familien i sangen. Lad dem 
holde et skilt, der viser, hvilket familiemedlem de forestiller. Stå bag de fire børn, og læg 
hånden på de forskelliges hoved, når de nævnes i sangen. Gentag sangen, så andre 
børn kan få lov at være familien. Fortsæt, til alle har prøvet. 

2. Fortæl børnene om kong Benjamins belæringer til familierne, som de står i Mosiah 4:14-15. 
Læs den sidste halvdel af vers 15 højt. Lad børnene foreslå, hvordan familiemedlemmer 
kan elske og tjene hinanden. 

3. Hjælp børnene med at lave følgende fingerleg: 

Min familie 

Her er min mor, kærlig og flittig (peg på tommeltotten), 
her min far, munter og vittig (peg på pegefingeren), 
her er min bror, den morsomme kvikke (peg på langemanden), 

her er min søster, som elsker at strikke (peg på ringfingeren), 
her er den mindste og sød som få - (peg på lillefingeren), 
det var os alle, store og små. 

Hjælp børnene med at vise det antal fingre, der svarer til medlemmerne i deres familie 
(hvis der er mere end 10 i en familie, kan et andet barn hjælpe til). 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Vis billede 1-23, En rede med fugleunger. Hjælp børnene med at udføre bevægelserne til 

sangen »Fugle i et træ,« mens I fremsiger eller synger teksten: 

Vi vil finde en lille rede (hold hænderne sammen som en rede), 
i grenene på et træ (hold armene op over hovedet). 
Lad os tælle æggene inden i: 
Der er et, to, tre (ræk 1,2 og 3 fingre i vejret). 
Fuglemor sidder på reden (venstre hånd skålformet; læg højre hånd ovenpå), 
for at udruge æggene, alle tre (hold tre fingre i vejret). 
Fuglefar flyver rundt omkring (vift med armene, som vinger), 
og passer på sin familie. 

2. Hjælp børnene med at udføre bevægelserne til følgende vers, mens I siger teksten: 
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Min familie 

Jeg har en familie,' som er min (peg på dig selv), 

nøjagtigt som fuglen i træet har sin (bask med armene som vinger). 
De gi'r mig mad (lad som om du spiser), 
så hopper jeg så glad (hop tre gange). 
De passer mig så flot, så jeg har det godt (Giv et stort smil). 

3. Sig følgende ord eller syng dem på en melodi, der passer. 

Jeres mødre elsker jer, 
jeres fædre elsker jer, 
alle i familien, 
alle i familien elsker jer. 

77 



Jeg elsker mine 
brødre og søstre 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt 2 Mos 1:22-2:10. 

2. Få primarypræsidentindens tilladelse til, at en mor kommer ind i klassen med sin baby. 
Bed hende om at fortælle, hvor meget hun holder af sin baby, og hvad hun og hendes 
familie gør for at beskytte den. Bed hende fortælle om den kærlighed, hun har til sit barn. 
Hvis der ikke er en mor med en baby, kan du invitere en mor til at komme ind og vise 
billeder af sit barn som spæd. 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. En dukke. 

c. Billede 1-2, Moses i kurven (Evangelisk kunst 106; 34730 110); billede 1-13, Joseph 

Smith (Evangelisk kunst 400). 

4. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Bemærk: Når du underviser, skal du være opmærksom på, at der er børn i klassen, der 

måske ikke har søskende. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Præsentér moderen for klassen, og lad hende fortælle børnene om sin baby. Lad børnene 
heden stille spørgsmål om barnet. Lad moderen forklare, hvor meget familien glædede sig til at få 

den nye baby. 

Vi kan elske vores søskende 

• Er der nogen af jer, der har en lillebror eller -søster? 

Lad de børn, der har en lillebror eller -søster forælle om babyen og fortælle, hvordan familien 
forberedte sig til, at den nye baby skulle komme. 

• Er der nogen af jer, der har en storebror eller -søster? 

Lad børnene fortælle lidt om deres søskende. Mind børnene om, at I sidste gang talte lidt 
om, hvordan familier er forskellige. Nogle børn har masser af søskende, andre har nogle få, 
mens andre slet ingen har. Uanset hvor mange brødre og søstre vi har, skal vi elske dem 
og være gode mod dem. 

Historie Vis billede 1-13, Joseph Smith, og forklar, at profeten Joseph Smith, Kirkens første præsident, 
havde en bror, der hed Hyrum, som han elskede meget højt. Hyrum og Joseph var gode 
venner og hjalp hinanden hele livet. Fortæl med dine egne ord følgende historie om, hvordan 
Hyrum hjalp Joseph: 

Da Joseph Smith var en lille dreng, blev han alvorligt syg. Han fik en meget smertefuld 
betændelse i benet. Hans mor blev syg, fordi hun skulle passe ham både nat og dag, så 
hun blev nødt til at hvile sig. Josephs storebror Hyrum spurgte, om han måtte træde i sin 
mors sted. Hyrums forældre vidste, at de kunne regne med, at han passede godt på sin 
bror, så de gav ham lov. Hyrum blev ved sin lidende brors side næsten uafbrudt i adskillige 
dage. Han holdt Josephs ben i sine hænder, hvilket var den eneste måde at tage noget 
af den skrækkelige smerte på (se Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, ed. Preston 
Nibley, Salt Lake City: Bookcraft, 1954, s. 55). 
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• Hvordan kan man se, at Hyrum elskede sin lillebror Joseph? 

Forklar, at vi viser vore søskende, at vi elsker dem, når vi hjælper dem. 

Vi kan hjælpe vore søskende 

• Hvordan kan I hjælpe jeres søskende? 

• Hvordan hjælper jeres søskende jer? 

Aktivitet Beskriv nogle handlinger, der viser, hvordan børnene kan være over for deres søskende. 
Lad børnene vende tommelfingeren opad, hvis handlingen hjælper deres søskende, og 
lad dem vende tommelfingeren nedad, hvis de mener, at handlingen ikke hjælper deres 
søskende. Du kan anvende nogle af følgende ideer: 

• Lad din søster lege med dit nye legetøj. 

• Lån din brors bold uden at få lov. 

• Hjælp din søster med at samle sit legetøj op. 

• Få lov af din bror, inden du leger med hans bold. 

• Sig til din søster, at du ikke gider lege med hende. 

• Vær sød ved din bror, når han er ked af det. 

• Leg med din søster, når hun keder sig. 

Vi kan hjælpe med at passe vores små søskende 

Forklar, at det sommetider er svært, når en ny baby bliver født i en familie, fordi babyen 
kræver en stor del af forældrenes tid og opmærksomhed. Hjælp børnene til at forstå, at selv 
om forældrene måske har travlt med den nye baby, så elsker de stadig alle deres børn. 
Husk børnene på, at en baby skal have hjælp til næsten alt, hvorimod lidt større børn (som 
dem i klassen) selv kan klare mange ting, og de kan hjælpe babyen med mange ting. 

• Hvordan kan I hjælpe jeres forældre med at passe den nye lillebror eller -søster? 

Aktivitet Vis børnene, hvordan man forsigtigt holder en baby. Lær dem en enkel vuggevise, eller syng 
»Jeg er Guds kære barn« (Børnenes Sangbog, s. 2) mens børnene holder dukken efter tur. 

Jeg er Guds kære barn, 
og han har sendt mig her 
har givet mig et jordisk hjem, 
med far og mor så kær. 

Led mig, før mig, gå du med mig, 
hjælp mig finde vej. 
Lær mig, hvad jeg gøre må, 
for hjem til Gud at nå. 

Historie Forklar, at Moses havde en storesøster, der elskede ham og hjalp ham, da han var en baby. 
Vis billede 1-2, Moses i kurven, og genfortæl historien om den spæde Moses, som den står 
at læse i 2 Mos 1:22-2:10. Fremhæv, hvordan Mirjam passede på, at der ikke skete hendes 
lillebror noget. 

• Hvordan hjalp Mirjam den lille Moses? 

Vidnesbyrd Fortæl, hvad du mener om vigtigheden af, at brødre og søstre hjælper og elsker hinanden. 
Hvis du kan, så fortæl om en hændelse i din barndom, hvor du og dine søskende hjalp 
hinanden. Husk børnene på, at når vi hjælper vore søskende, viser vi dem, at vi elsker dem. 
Fortæl, hvor taknemlig du er over, at vor himmelske Fader sendte os ned i en familie. 
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SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af disse aktiviteter under lektionen. 

1. Giv børnene papir og farver eller blyanter, og lad dem tegne et billede af deres søs-

kende. Lad børnene vise deres billeder efter tur og fortælle om deres søskende. Få dem 

eventuelt til at fortælle om, hvad de kan lide at foretage sig sammen med deres søs-

kende. 

2. Få et billede af hvert af børnene som spæde, og lad børnene gætte, hvem der er hvem. 
Sørg for, at billederne bliver afleveret i god stand. Mind de børn, der har større søskende, 
om, at deres søskende hjalp med at passe dem, da de var spæde. 

3. Syng »Syng en sang« (Børnenes Sangbog, s. 124). Improvisér bevægelser, der passer 
til ordene. 

4. Syng eller fremsig første vers af »Vi vil synge af glæde« (Børnenes Sangbog, s. 108) og 

syng søster e\\er bror i stedet for mor, eller andet vers af »En glad familie« (Børnenes 

Sangbog, s. 104). 

5. Tag et billede med af din egen familie, og fortæl børnene om dine brødre og søstre. Du 
kan fortælle om nogle gode oplevelser fra barndommen. 

6. Medbring en dukke, en lille kasse eller kurv, et tæppe og et tørklæde, så børnene kan 
agere historien om Moses og Mirjam. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Læg en lille, men let genkendelig baby-ting i en taske eller en stor strømpe. Lad børnene 

række hånden ned i strømpen og gætte, hvad det er. 

2. Syng eller fremsig »En glad familie« (Børnenes Sangbog, s. 104). Tag hinanden i hænderne 

og gå rundt i en rundkreds, mens I synger, eller udfør nogle bevægelser, der passer til 

teksten. 

3. Hjælp børnene med at lege følgende fingerleg, mens du siger følgende vers: 

Så gør vi sådan, som småbørn gør, 
klap-klap-klap-klap (klap i hænderne). 
Så gør vi sådan, som småbørn gør, 

borte-tit-tit, jeg kan godt se dig (leg borte-tit-tit med hænderne). 
Så gør vi sådan, som småbørn gør, 
kravle-kravle-kravle-kravle (gå med fingrene). 
Så gør vi sådan, som småbørn gør, 
sove-sove-sove-sove (læg kinden på hænderne). 

4. Hjælp børnene med at udføre bevægelserne til følgende sangleg mens du siger ordene: 

Lille baby Moses 

Lille baby Moses havde en båd som sin seng (hold den ene hånd i skål-form, og placer 
den anden hånds pegefinger i den). 

Hans søster stod i sivet og passed' på den lille dreng (hold en hånd over øjnene og se 
gennem fingrene). 

En dag fandt prinsessen ham (læn jer frem, og se nedad) 

og tog ham i armene (lad som om, I holder en baby). 

Hun sagde: »Jeg tager denne baby og beskytter ham mod ondt« (lad som om, I vugger 
barnet i armene). 

(Fra Fascinating Finger Fun af Eleanor Doan. Copyright © 1951. Benyttet med tilladelse.) 
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Jeg elsker hele min familie Lektion 10 

FORMÅL At hjælpe børnene til at elske alle i deres familie. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt Luk 1:36-44, 56. 

2. Nødvendige material er: 

a. En Bibel. 

b. Billede 1-7, En kærlig familie; billede 1-18, Johannes Døber Jesus (Evangelisk kunst 208; 
34730 110); billede 1-54, Templet i Salt Lake City (Evangelisk kunst 502), eller et billede 
af templet i Stockholm. 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Syng »En glad familie« (Børnenes Sangbog, s. 104) med børnene. 

' i eC 'en Mor, hun er min bedste ven, 
og hun elsker mig igen. 
Vi beundrer vores far, 
sikken et dejligt liv vi har. 

Lillesøster elsker jeg, 
hun er også glad for mig. 
Og vi elsker vores bror, 
det er hos os at lykken bor. 

(Fra Merrily We Sing, © 1948, 1975 af Pioneer Music Press, Inc. Benyttet med tilladelse.) 

Lad børnene fortælle om, hvad de har lavet sammen med familien i ugen, der er gået. Bed 
børnene om at nævne et medlem af deres familie som fx far, mor, bror eller søster. 

• Hvem er ellers en del af jeres familie? 

Bedsteforældre, tanter, onkler, fætre og kusiner er en vigtig del af vores familie 

Vis billede 1-7, En kærlig familie. 

• Hvordan ligner den familie jeres? 

• Hvordan adskiller den familie sig fra jeres? 

• Hvem af dem på billedet er bedstefar og bedstemor? 

Forklar, at bedsteforældre er vores forældres mor og far. Vi har alle bedsteforældre, selv om 
vi ikke altid kender dem så godt, fordi de er døde eller bor langt væk. 

• Hvor mange af jer kender jeres bedsteforældre? 

• Bor jeres bedsteforældre tæt ved eller langt væk? 

• Hvad kan I lide at foretage jer sammen med dem? 

Sang Syng eller sig ordene til de to første vers af »Mormor« (Børnenes sangbog, s. 112), og 
brug følgende bevægelser. Gentag den, hvis du synes, og brug morfar i stedet for mormor 
i sidste linie af hvert vers. 
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Du gi'r mig et kys (sæt fingrene over læberne, og tag dem så væk). 
Du gi'r mig et knus (slå armene om jer selv). 
Du smiler, når du finder mig (smil). 
Bare alle børn på den hele jord (stræk armene ud til siden) 
har en mormor, der er som dig (peg). 

Du læser for mig (lad som om, du holder en bog). 
Du synger for mig (åben munden højt op, som om du synger). 
Du hvisker, at du elsker mig (sæt hænderne for munden). 
Bare alle børn på den hele jord (stræk armene ud til siden) 
har en mormor, der er som dig (peg). 

• Hvem er der ellers i jeres familie? (Tanter, onkler og fætre og kusiner.) 

Fortæl kort, hvordan onkler, tanter, fætre og kusiner er i familie med hinanden (en onkel 

kan fx være din fars eller mors bror). Lad børnene fortælle om deres onkler, tanter, fætre og 

kusiner. 

Historie Vis Bibelen frem, og fortæl børnene, at vi kan læse om Jesu liv i denne bog. Slå op på 
Luk 1:36-44, 56 og forklar, at før Jesus blev født, tog Maria ud for at besøge sin kusine 
Elisabeth, som også skulle have et barn. Elisabeths barn fik navnet Johannes, og han var 
Jesu fætter og ven. Da Johannes og Jesus blev voksne, døbte Johannes Jesus. Vis billede 1-18, 
Johannes Døber Jesus, og få børnene til at fortælle, hvem der er Jesus, og hvem, der er 
Johannes. 

Familiemedlemmer er vore gode venner 

Forklar, at alle medlemmerne af vores familie kan være vore gode venner. Hvis du har en 
slægtning, der står dig meget nær, så fortæl børnene, hvad du synes om vedkommende. 

• Hvorfor kan I lide at være sammen med jeres familie? 

Sang Syng »En glad familie« sammen med børnene igen. Tag versene om tanter, onkler, fætre, 

kusiner og bedsteforældre med denne gang. 

• Hvad laver I sammen med jeres tanter, onkler, fætre, kusiner og bedsteforældre? 

Fortæl børnene om en familiefest eller et andet tidspunkt, hvor hele din familie var samlet 
ved en særlig lejlighed. Lad børnene fortælle om familiefester eller familiebesøg, de husker. 

Forklar, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus har planlagt det sådan, at vi kan være 
sammen med vores familie for evigt. Vis billede 1-54, Templet i Salt Lake City, eller et billede 
af templet i Stockholm. Forklar kort, at hvis vi bliver viet i templet og lever retfærdigt, kan vi 
være sammen med vores familie for evigt. 

Vidnesbyrd Fortæl børnene, hvor meget du holder af din familie. Fremhæv, at vores familie er en velsig-

nelse for os. Bed børnene om at være kærlige og venlige mod medlemmerne af deres 

familie. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af følgende aktiviteter under lektionen. 

1. Få din primarypræsidentindes tilladelse til, at en af børnenes bedsteforældre eJler en 
i wardet, der er bedstefar eller -mor, kommer ind i klassen. Bed vedkommende fortælle 
børnene om sin kærlighed til børnebørnene. (Eller bed en tante, onkel, fætter eller 
kusine til et af børnene om at fortælle om kærlighed til alle medlemmerne af familien). 

2. Tag et eller flere billeder af din familie med, især nogle med bedsteforældre, tanter, onkler 
eller fætre og kusiner. Lad børnene finde dig eller andre, de kender (som din mand eller 
dine børn) på billederne. Fortæl børnene om de andre mennesker på billederne. 

3. Giv hvert barn et skilt, hvorpå der står betegnelsen på et familiemedlem som fx »mor,« 
»far,« »bror,« »søster,« »bedstemor,« »bedstefar,« »onkel,« »tante,« »fætter« eller 
»kusine.« (Hvis du ikke har så mange børn i klassen, kan du nøjes med nogle af beteg-
nelserne; hvis du har mange børn i klassen, kan flere børn få den samme betegnelse). 
Lad alle børnene komme op foran klassen, når du siger det navn, de har fået. Forklar, at 
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familier er vigtige, og at det er meningen, at de skal forblive sammen. Lad børnene stille 
sig i en rundkreds og holde hinanden i hænderne. Bed dem om at gøre forskellige ting, 
mens de holder hinanden i hænderne som fx at svinge med armene, gå i en rundkreds 
eller synge »En glad familie.« 

4. Bed børnene om at tegne et billede af deres bedsteforældre eller andre familiemedlemmer. 

Skriv Mine bedsteforældre, eller hvad nu billedet forestiller. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Lav en æske eller en pose med et hjerte på, som repræsenterer kærlighed. Klip nogle 

enkle billeder eller tegninger ud, som forestiller medlemmer af familien. Spørg børnene: 
»Hvem elsker jer?« Efterhånden som børnene svarer, lægger du billederne i æsken eller 
posen, et ad gangen. Når alle billederne er i æsken eller posen holder du den op og 
siger: »Alle disse mennesker elsker jer meget højt.« 

2. Læg udklipsfigurer af familiens medlemmer (se aktivitet 1 herover) på bordet eller gulvet. 
Lad børnene vende sig om eller lukke øjnene, mens du fjerner en figur. Lad så børnene 
gætte, hvem du har fjernet. Gør det så mange gange, I har lyst. Læg alle figurerne tilbage, 
og sig til børnene, at vor himmelske Fader ønsker, at familier kommer tilbage til ham igen, 
uden at der mangler nogen. 

3. Syng »Vi vil synge af glæde« (Børnenes Sangbog, s. 108), og brug betegnelser fra familie-
kredsen i stedet for mor. Lad børnene mime forskellige ting, de kunne gøre for at hjælpe 
disse familiemedlemmer. 
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Lektion 

10 
Familien kan være 
sammen for evigt 

FORMÅL At hjælpe børnene til at forstå, at templer er hellige steder, hvor familier kan blive beseglet 

for evigt, og at opmuntre børnene til at forberede sig på at komme i templet. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt L&P 97:15-17 og 124:37-41. Se også Håndbog i evangeliske principper 
(31110 110), kapitel 36. 

2. Nødvendige materialer: 

a. En Lære og Pagter. 
b. Billede 1-5, Familie med baby; billede 1-7, En kærlig familie; billede 1-54, Templet i 

Salt Lake City (Evangelisk kunst 502; 34730 110); billeder af andre templer (Evangelisk 
kunst 505 eller 62596); siden med tegninger sidst i lektionen. 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Vis billeue i-uh, Templet i Salt Lake City og billeder af andre templer, inklusive templet i 
heden Stockholm, hvis det er tilgængeligt. Lad børnene fortælle, hvad de ved om templer. 

• Har I nogensinde set et tempel? 

• Hvad tænker I på, når I ser et tempel? 

Tal om, hvor smukke templerne er, og vis spirene, vinduerne og dørene. Forklar, at uden 
på tempL., ,c står der Herrens Hus. Kirkens medlemmer tager til templet for at lære om vor 
himmelske Fader og Jesus og om, hvor meget de elsker os. 

Aktivitet Lad børnene række hænderne op over hovedet som et tempels spir. Bed dem om at stå 
strunk og rank og lege, at de er et smukt tempel. Bed dem så om at sætte sig stille ned. 

Templet er et helligt sted 

Forklar, at templet er et helligt sted (se L&P 97:15-17). Bed børnene om at sige ordet hellig. 
Det betyder, at templet er et meget specielt sted, hvor alt minder os om vor himmelske 
Fader og Jesus. 

Fortæl børnene, at hvis de holder vor himmelske Faders befalinger, kan de tage til templet, 
når de bliver ældre. Forklar, at i templet afgiver vi særlige løfter om at holde vor himmelske 
Faders befalinger. Vi kan også blive viet i templet, og vi kan blive døbt for de mennesker, 
der ikke blev døbt, mens de levede på jorden. 

Lad børnene holde tre fingre i vejret og gentage de tre ting, de kan gøre i templet, når de 
bliver ældre. 

»I templet kan jeg afgive særlige løfter til min himmelske Fader.« 

»I templet kan jeg blive viet.« 

»I templet kan jeg blive døbt for andre.« 

Sang Lad børnene synge eller fremsige begyndelsen af »Jeg elsker Herrens tempel« (Børnenes 
Sangbog, s. 99), mens I udfører følgende bevægelser: 

84 



Jeg elsker Herrens tempel (flet spidsen af alle fingrene, så de danner et spir), 
der skal jeg til en dag (gå på stedet) 
og føle Helligånden (læg hånden på hjertet), 
jeg lytter og jeg be'r (sæt hånden bag øret, og fold så hænderne). 

(Copyright © 1980 af Janice Kapp Perry. Benyttet med tilladelse). 

Forklar, at da templet er et helligt sted, har vi hvidt tøj på, når vi er derinde. Tøjet minder os 
om, at vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi skal være rene og altid vælge det rette. 

• Hvad farve er det tøj, I har på i dag? 

• Hvad farve er det tøj, I skal have på i templet? 

Forklar, at da templerne er et helligt sted, er vi ærbødige, når vi er derinde. Vi hvisker eller 

taler dæmpet. Lad børnene hviske: »Jeg elsker vor himmelske Fader og Jesus.« Forklar, at vi 

kan føle os glade og fyldt med fred, når vi er i templet, fordi vi føler os nær til vor himmelske 

Fader og Jesus. 

Historie Genfortæl følgende historie om præsident Lorenzo Snow: 

Lorenzo Snow vidste, at han snart skulle være profet for Kirken. Han gik i templet, tog sit 
hvide tøj på og knælede ned i et særligt værelse for at bede. Han ønskede at få at vide, hvad 
vor himmelske Fader forventede, at han skulle gøre for at lede Kirken. Han bad og bad, 
men fik ikke noget svar. Da præsident Snow gik ud af værelset, hvor han havde bedt, viste 
Jesus sig for ham. Jesus havde smukke hvide klæder på og var så hvid og skinnende, at 
præsident Snow havde svært ved at se på ham. Jesus så ud til at stå på guld. Jesus fortalte 
præsident Snow det, han havde bedt om at få at vide (se LeRoi C. Snow, "An Experience of 
My Father's," Improvement Era, sept. 1933, s. 677). 

• Hvorfor tror du, at præsident Snow bad i templet i stedet for et andet sted? (Fordi han 
kunne føle sig nærmere til vor himmelske Fader og Jesus inde i templet.) 

Templer hjælper familier til at være sammen for evigt 

Vis billede 1-5, Familie med en baby, og billede 1-7, En kærlig familie. Forklar, at templer kan 
hjælpe familier til at være sammen for evigt. Når en mand og en kvinde bliver viet i et tempel 
og adlyder vor himmelske Faders befalinger, lover han dem, at de og deres børn kan være 
sammen for evigt. Det kalder vi at blive beseglet som en familie. 

• Hvem er der I jeres familie? 

• Hvordan har I det, når I er sammen med jeres familie? 

• Hvordan kan en familie være sammen for evigt? 

Understreg over for børnene, at vor himmelske Fader og Jesus elsker alle familier og ønsker, 
at alle familier bliver beseglet for evigt. Forklar, at de familier, der ikke er blevet beseglet i 
templet, kan forberede sig ved at adlyde vor himmelske Faders befalinger. Så kan de tage 
til templet og blive beseglet som en familie. 

Sang Syng eller fremsig omkvædet til »Vores familie« (Børnenes Sangbog, s. 98) sammen med 

børnene nogle gange. 

Vores familie kan være sammen 
for evigt, siger Gud, 
vor Herre, han har vist mig, 
hvordan jeg kan bo med familien i al evighed, 
for Gud, han viste mig hvordan. 

Jeg kan forberede mig til at tage i templet 

Husk børnene på, at alle, der adlyder vor himmelske Faders befalinger, kan komme i templet. 
Vis siden med tegninger, der er indsat sidst i lektionen, og lad børnene tale om de illustre-
rede befalinger. Forklar, at de ved at adlyde disse befalinger vil få hjælp til at være værdige 
til at komme i templet, når de bliver ældre. 
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• Bed. 

• Adlyd forældrene. 

• Elsk hinanden. 

• Gå i kirke. 

• Betal tiende. 

• Spis sund mad (adlyd visdomsordet). 

• Vær ærlig. 

Vidnesbyrd Fortæl, hvor vigtigt du føler, det er, at familier kan være sammen for evigt, og fortæl om 
templets velsignelser. Husk børnene på, at en af de vigtige måder, vi kan forberede os til 
at komme i templet på, er at adlyde vores forældre og vor himmelske Fader. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af følgende aktiviteter under lektionen. 

1. Hjælp børnene til at forstå, at »for evigt« er lang tid. Du kan fortælle dem, at det er 
længere tid, end de skal vente, indtil det bliver deres fødselsdag eller til den næste ferie; 
det er længere tid, end den ældste person, de kender, har levet; det er længere tid end 
helt tilbage til dengang, da Adam og Eva levede. Forklar, at »for evigt« betyder, at noget 
aldrig slutter. 

Hjælp børnene til at lege følgende sangleg, mens du siger ordene: 

Hvor længe er for evigt? 

Hvor længe er for evigt? (Peg på panden, som om I tænker). 

Længere end et år? (Sæt en knytnæve under hagen, og hvil albuen i den anden hånd). 
Længere end det tager (skift knytnæve og hånd) 
for julen at nå frem. 
Hvor længe er for evigt? (Peg på panden, som om I tænker). 
Ikke for længe at være (ryst pegefingeren) 
sammen med sin kære familie (omfavn jer selv), 
for det hører aldrig, aldrig op! 

2. Få primarypræsidentindens tilladelse til at invitere forældrene til et af klassens børn ind 

for at fortælle om, hvor vigtigt det er at blive beseglet i templet. 

3. Lav en kopi til hvert barn af siden med tegninger sidst i lektionen. Lad børnene farvelægge 
tegningerne. 

4. Få primarypræsidentindens tilladelse til at invitere en nyligt beseglet familie ind i klassen 
og fortælle børnene om oplevelsen. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Hjælp børnene med at lave følgende sangleg, mens du siger ordene: 

Jeg hjælper til 

Stor og høj nu jeg er (stå på tæer og ræk armene i vejret), 
derfor kan jeg hjælpe jer. 
Allerførst jeg hjælper far (hold tommelfingeren i vejret), 
for han er god og rar. 

Alt det, som jeg gøre skal 
for min mor jeg gøre vil (pegefingeren). 
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Lektion 44 

Jeg hjælper min søster (langfingeren), 
jeg hjæper min bror (ringfingeren) 
og alle mine venner, jeg tror (lillefingeren). 
En hjælp for Gud jeg være vil 

ved at elske andre og hjælpe til (fold hænderne). 
Jeg ønsker at hjælpe alle på jord, 
nu, hvor jeg rigtig er blevet stor (stå på tæer med armene i vejret). 

2. Hjælp børnene med at lege følgende sangleg, mens du siger ordene. Lav den så mange 

gange I vil. 

Stil jer i en rundkreds og hold hinanden i hænderne. Hold hinanden i hænderne under 

hele aktiviteten. 

Vi boede alle sammen hos vor himmelske Fader (alle stiller sig tæt sammen og rækker 

armene ind imod midten af cirklen). 
Han sendte os ned til jorden for at leve (spred jer ud til en stor cirkel). 
Han gav os familier til at elske og undervise os (stil jer tæt sammen igen). 
Vore familier vil hjælpe os til at leve hos ham igen (spred ud til en stor cirkel igen). 

3. Tegn et enkelt omrids af et tempel på et stykke papir, som børnene kan farvelægge. 
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Jeg kan forberede mig til at tage 
i templet 

Bede 

Gå i kirke 

Spise sund mad 

Holde af hinanden 

Adlyde mine forældre 

Betale tiende 

Være ærlig 



Vi kan bede sammen 
som en familie 

Lektion 10 

FORMÅL At hjælpe børnene til at forstå, at regelmæssig familiebøn hjælper med at holde en familie 

nær til vor himmelske Fader og til hinanden. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt Alma 34:19-27 og 3 Nephi 18:17-21. Se også Håndbog i evangeliske 
principper (31110 110), kapitel 8. 

2. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog. 
b. Udklipsfigur 1-26, far; udklipsfigur 1-27, mor; udklipsfigur 1-28, ung pige; udklipsfigur 

1-29, dreng i missionæralderen (lignende udklipsfigurer findes i Primary Visual Aids 
Cutout, sæt 1). 

c. Billede 1-10, Familiebøn; billede 1-15, Velsignelse af maden; billede 1-44, Jesus under-
viser på den vestlige halvkugle (Evangelisk kunst 316; 34730 110). 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Bed børnene om at fortælle om noget, de udfører sammen med deres familie. Giv alle 
heden børnene mulighed for at svare. Vis så billede 1-10, Familiebøn. 

• Hvad laver den familie? 

Forklar, at når vi beder sammen som en familie, gør vi noget, som vor himmelske Fader og 

Jesus ønsker af os. Når man beder sammen som en familie, hedder det familiebøn. 

Vor himmelske Fader og Jesus Kristus ønsker, at vi skal bede sammen med vores 
familie 

Historie Vis billede 1-44, Jesus underviser på den vestlige halvkugle. Fortæl om, hvordan Jesus 
besøgte nephiterne og befalede dem at bede, som det står beskrevet i 3 Nephi 18:17-21. 
Vis børnene Mormons Bog og læs 3 Nephi 18:21 højt for dem. Hjælp børnene til at forstå, at 
Jesus ønsker, at vi skal bede sammen med vores familie. På samme måde som de nephitiske 
børn blev velsignet, fordi de bad familiebøn, kan vi blive velsignet for at bede familiebøn. 

Vi kan bede familiebøn hver dag 

Forklar, at vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi skal bede sammen med vores familie 
hver morgen og aften. Sædvanligvis er det faderen eller den, der har ansvaret for familien, 
der beder en om at sige bønnen. Alle i familien kan sige en familiebøn. 

• Hvornår skal vi bede sammen med vores familie? 

• Hvem kan sige en familiebøn? 

Sang Syng eller fremsig »Familebøn« (Børnenes Sangbog, s. 101). 

Lad os samle vor familie 
for til bøn at knæle ned 
og sige tak til Herren 
for hans store kærlighed. 

• Hvad siger vi i en familiebøn? 

Forklar, at vi siger de samme ting i familiebønner, som vi gør i vore egne bønner morgen og 
aften. Men i familiebønnerne taler vi om ting, der vedkommer hele familien, ikke kun os selv. 
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Sang Gennemgå det, vi siger, når vi beder, ved at gentage verset »Jeg beder i tro.« 

Jeg begynder med »Kære himmelske Fader,« 
jeg takker for de velsignelser, jeg får, 
så beder jeg ydmygt om det, jeg skal bruge, 
i Jesu Kristi navn. Amen! 

(Copyright © 1987 af Janice Kapp Perry. Benyttet med tilladelse.) 

• Hvad siger vi i begyndelsen af bønnen? 

• Hvad siger vi til slut i bønnen? 

• Hvad skal alle de andre gøre, mens der bliver sagt bøn? 

Forklar, at når vi siger amen i slutningen af en bøn, så betyder det, at vi er enige i det, der 
er blevet sagt i bønnen. 

Vis billede 1-15, Velsignelse af mad. Forklar, at vi også beder som en familie, når vi velsigner 
maden. 

• Hvad siger vi, når vi velsigner maden? (Vi takker vor himmelske Fader for maden og 
beder ham velsigne den). 

• Hvem kan bede vor himmelske Fader om at velsigne vores mad? 

Sang Sig teksten til »Jeg beder i tro« igen. 

Vi får mange velsignelser, når vi beder sammen som en familie 

Historie Med udklipsfigurerne 1-26-1-29 fortæller du historien om en familie, der beder sammen for 

et medlem af familien, som er på mission. Du kan anvende følgende forslag: 

Katrine elskede sin familie, og hun vidste, at de elskede hende. Sommetider fortalte hendes 
storebror Poul hende historier fra Bibelen og Mormons Bog. Poul studerede disse bøger, 
fordi han ville på mission og fortælle andre mennesker om dem. 

En dag fik Poul et brev. Da han åbnede det, blev han meget glad. »Jeg skal på mission!« 
sagde han. Nogle få uger senere var Poul endelig klar til at tage af sted. Før han tog af sted 
knælede familien ned i familiebøn. Katrines far takkede vor himmelske Fader for de mange 
velsignelser, familien fik, og for at Poul nu havde mulighed for at tage på mission. Han bad 
vor himmelske Fader om at velsigne Poul, beskytte ham og hjælpe ham til at blive en god 
missionær. Bønnen fik Katrine til at føle sig glad indvendig. Hun vidste, at vor himmelske 
Fader ville hjælpe Poul på hans mission. Katrine og hendes familie bad for Poul hver eneste 
dag, mens han var på mission. 

Forklar, at familier kan bede sammen for en, som er syg, for at få hjælp til et problem i familien, 
for en missionær, som har brug for vor himmelske Faders hjælp, og for mange andre ting. 
Forklar, at vi kan bede om alt, hvad der er vigtigt for os. Brug Alma 34:19-27 til at forklare 
børnene, hvornår vi skal bede. 

Læs 3 Nephi 18:21 højt igen. Mind børnene om, at Jesus lovede os, at vi bliver velsignet, 
hvis vi beder familiebøn. 

Vidnesbyrd Bær dit vidnesbyrd om familiebøn. Du kan eventuelt fortælle om en tid, hvor din egen familie 
blev styrket af familiebønner. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af følgende aktiviteter under lektionen. 

1. Leg følgende fingerleg med børnene: 

Her er min mor, som lærer mig en sang (lillefingeren), 

her er min far, som arbejder dagen lang (ringfingeren), 
her er min bror, som er høj og stor (langfingeren), 
her er min søster - hun er køn som min mor (pegefingeren), 
jeg er den mindste, at du ved (lillefingeren), 
familien be'r, mens vi knæler ned (knyt hånden). 
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Lektion 44 

2. Kast eller ræk en blød genstand, som fx en ærtepose eller en bold, til børnene, et ad 
gangen. Når børnene griber genstanden, beder du dem sige noget, de kunne takke vor 
himmelske Fader for, når de beder familiebøn. Når alle børnene har svaret, gentager 
du legen, og beder børnene sige noget, de kunne bede vor himmelske Fader om, når de 
beder familiebøn. 

3. Giv børnene et stykke papir og farver eller farveblyanter. Lad dem tegne et billede af 

deres familie i bøn. Skriv Jeg er glad, når vores familie beder sammen på hvert barns 

billede. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Hjælp børnene med at sige følgende vers: 

Min himmelske Fader elsker jeg 
og takker for alt, hvad han gi'r. 
Min himmelske Fader elsker mig 
og hører de ting, jeg si'r. 

2. Fortæl historien om en familie, der bad sammen og fik den nødvendige hjælp. Familien 

kunne fx være faret vild og så finde vej; de kunne miste noget og så finde det; eller en 

i familien kunne være syg og så blive rask. Fortæl børnene, at ud over at bede om hjælp 
bør familien bede en takkebøn, når de har fået hjælp. Husk børnene på, at vor himmelske 
Fader er lykkelig, når vi takker ham for de velsignelser, han har givet os. 

3. Syng eller fremsig første og tredje vers af »Tak til vor Fader« (Børnenes Sangbog, s. 15). 
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Lektion 

10 
Jeg kan være lydig 

FORMÅL At styrke børnenes ønske om at være lydige mod vor himmelske Fader og Jesus Kristus og 
være lydige mod deres forældre. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt Dan 3; Joh 14:15 og Ef 61. Se også Håndbog i evangeliske principper 
(31110 110), kapitel 35. 

2. Nødvendige materialer: 

a. Skrifterne. 

b. Billede 1-5, Familie med baby; billede 1-8, Omdeling af nadveren; billede 1-9, Morgen-
bøn; billede 1-46 Børn, der giver deres mor blomster; billede 1-55, Bjergprædikenen 
(Evangelisk kunst 212; 34730 110); billede 1-56, Tre mænd i en gloende ovn (Evange-
lisk kunst 116). 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Bed venligt børnene om at gøre en del forskellige ting som fx at rejse sig, dreje rundt, 
heden strække armene højt i vejret, røre deres tæer og sætte sig ned. Tak dem for, at de gjorde 

det, du bad dem om. Forklar dem, at de var lydige. De adlød dine anvisninger. 

Vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi er lydige mod vore forældre 

Vis billede 1-5, Familie med baby. 

• Hvad ser I på dette billede? 

Peg på barnet, og tal om, hvordan vi alle er kommet til denne jord som et lille barn. Husk 

børnene på, at da spædbørn er så små og hjælpeløse, er de nødt til at have nogen, der er 

ældre og større, til at passe på sig. 

• Hvem passede på jer, da I var mindre? 

• Hvem passer på jer nu? 

Forklar børnene, at de, der tager sig af dem, som fx deres forældre og andre medlemmer af 

familien, elsker dem og ønsker, at de skal være trygge og glade. 

• Hvad lærer jeres forældre jer, at I ikke må? 

Tal om forskellige ting, som børnene kunne foretage sig, men som kunne skade dem eller 
gøre dem kede ad det, som fx at lege på gaden, røre ved en varm kogeplade, tage på en 
skarp kniv, løbe ned ad en stejl bakke eller slås med deres søskende. 

• Hvorfor vil jeres forældre ikke have, at I gør de ting? 

Tal om, hvad børnene kan gøre uden at komme til skade, som fx at lege med deres legetøj, 
tage på tur med deres forældre og være gode ved deres søskende. 

• Hvorfor må I godt gøre det for jeres forældre? 

• Hvorfor skal I adlyde jeres forældre? 

Forklar, at vore forældre elsker os og ønsker, at vi skal være trygge og glade. 
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Aktivitet Bed børnene rejse sig og lege følgende sangleg: 

Mine ben kan li' at løbe (løb på stedet), 

mine hænder kan li' at lege (ryst hænderne), 
men når mor (eller far) siger: »Kom« (vis det med hånden), 

så adlyder jeg straks. 

• Hvordan har du det, når du adlyder dine forældre og kommer, når de kalder på dig? 

• Hvordan har du det, når du gør noget, som dine forældre har sagt, du ikke må? 

Forklar, at når vi adlyder vore forældre, føler vi os glade. Vore forældre er også glade, når vi 
adlyder dem. 

Fortæl børnene, at vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi adlyder vore forældre. Læs 
og forklar Ef 6:1 for børnene. 

Sang Syng eller sig alle tre vers af »Når min moder kalder« (Børnenes Sangbog, s. 71). 

Når min moder kalder, straks så lystrer jeg, 
for jeg vil gøre, hvad er ret, 
hvad der gavner mig. 

Når min fader kalder, straks så lystrer jeg, 
for jeg vil gøre, hvad er ret, 
hvad der gavner mig. 

Gud i himlen elsker og velsigner mig, 
for jeg vil gøre, hvad er ret, 
hvad der gavner mig. 

Vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi adlyder befalingerne 

Vis billede 1-55, Bjergprædikenen. 

• Hvem ser I på dette billede? 

Forklar, at da Jesus gik på jorden, lærte han folket det, vor himmelske Fader ønsker af dem. 
Disse lærdomme kalder vi for befalingerne. Vis børnene skrifterne. Fortæl dem, at befaling-
erne står skrevet i skrifterne. 

Aktivitet Slå op i Bibelen, og læs Joh 14:15. Forklar, at det var Jesus, der sagde disse ord, og at ordet 
hold betyder adlyde. Lad børnene gentage skriftstedet efter dig nogle gange. 

• Kan I nævne nogle af de befalinger, vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi adlyder? 

Brug følgende billeder, og fortæl om nogle af de befalinger, børnene kan adlyde: 

Billede 1-5, Familie med baby - elske vores familie 

Billede 1-8, Omdeling af nadveren - komme i Kirken 
Billede 1-9, Morgenbøn - bede til vor himmelske Fader 
Billede 1-46, Børn, der giver deres mor blomster - være kærlig mod andre. 

• Hvad gør vor himmelske Fader, når vi adlyder hans befalinger? 

Vor himmelske Fader velsigner os, når vi adlyder 

Historie Fortæl i korte træk historien om Shadrak, Meshak og Abed-Nego, som den står i Daniel 3. 

Vis billede 1-56, Tre mænd i den gloende ovn, på et passende tidspunkt. Forklar, at en 
af vor himmelske Faders befalinger er, at vi kun må bede til ham. Vi beder ikke til andre 
mennesker eller statuer. Forklar, at Shadrak, Meshak og Abed-Nego kendte vor himmelske 
Faders befalinger og ønskede at adlyde dem. Vor himmelske Fader beskyttede disse 
mænd fra ilden, fordi de adlød ham. Ilden brændte dem ikke. 

• Hvorfor blev Shadrak, Meshak og Abed-Nego ikke brændt af ilden? 

• Hvordan tror I, at Shadrak, Meshak og Abed-Nego følte, da vor himmelske Fader 
beskyttede dem mod ilden? 
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Vidnesbyrd Giv udtryk for, hvor vigtigt du mener, det er at adlyde vore forældre og vor himmelske 

Fader og Jesus. Fortæl børnene, hvordan det hjælper dig til at være lykkelig, når du holder 

befalingerne. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af følgende aktiviteter under lektionen. 

1. Syng eller sig første vers af »Hold Guds befalinger« (Børnenes Sangbog, s. 68) eller 

andet vers af »Jeg har to hænder små« {Børnenes Sangbog, s. 126). 

2. Lad hvert barn skiftes til at give klassen en ordre som fx »rejs jer« og »læg hænderne på 
hovedet.« De andre børn skal adlyde ordrerne. 

3. Brug fiskestangen fra lektion 11, og lav nogle papirfisk, hvorpå du fx har skrevet »fold 

hænderne,« »sig: >Jesus sagde, hvis I elsker mig, så hold mine befalinger,<« »gå stille 

én gang rundt i værelset,« »smil til de andre børn,« og »hjælp klassen med at synge 

>Jeg er Guds kære barn.<« Giv alle børnene mulighed for at fange en papirfisk og adlyde 

instruktionen, der er skrevet derpå. 

4. Gennemgå historien om Noa og understreg, at Noa og hans familie blev reddet, fordi de 

adlød befalingerne. 

5. Giv hvert barn et stykke papir, hvorpå du har tegnet et glad ansigt og skrevet ordene 
Jeg er glad, når jeg adlyder. Lad børnene farvelægge tegningerne. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Lad børnene lege følgende fingerleg: 

Små travle fingre (hold en knytnæve i vejret), 
hvem vil hjælpe os med at adlyde? 

»Det vil jeg,« »det vil jeg,« »det vil jeg« (ræk en finger i vejret for hvert »Det vil jeg« og 

fortsæt til alle fingrene er strakt ud), 

siger de små travle fingre. 

2. Tag nogle ting med, som beskytter os, som fx sko, huer og handsker. Spørg børnene om, 
hvilken beskyttelse de forskellige ting giver os (fx beskytter skoene vore fødder, huerne 
beskytter vores hoved mod kulden eller vore øjne mod solen). Fortæl børnene, at når 
vi adlyder vore forældre, bliver vi også beskyttet. Tal om nogle regler og om, hvordan de 
beskytter os. 

3. Hold dine hænder frem, og vis børnene, at du kan bevæge dine fingre. Bed børnene om 
at række deres hænder i vejret og bevæge deres fingre og åbne og lukke deres hænder. 
Forklar, at vi kan bevæge vore egne fingre, men ikke andres fingre. Forklar, at vi kan sige 
til vore hænder, at de skal adlyde, når andre beder os om at gøre noget. Når vi gør det, 
bliver vi glade indvendig. 

4. Hjælp børnene til at lege følgende sangleg: 

Mine hænder og jeg 

Mine hænder og jeg er gode venner (hold hænderne foran dig og se på dem), 
de har travlt og hjælper til dagen ender (leg, at I arbejder med hænderne), 
de kan klappe højlydt (klap) og foldes i ro (fold hænderne), 
når de gør, hvad er ret, er jeg glad, kan du tro. 
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Jeg kan sige undskyld Lektion 10 

FORMÅL At hjælpe børnene til at forstå, at når vi gør noget forkert, bør vi sige undskyld og forsøge at 
gøre godt igen. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt Mosiah 27:8-37. 

2. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog. 
b. Et lille stykke legetøj, der kan være i en lomme. 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Mens børnene kommer ind i klassen eller samles til lektionen, laver du med vilje nogle fejl 
heden i den måde klasseværelset er indrettet på, eller den måde, I plejer at gøre klar til lektionen 

på. Du kan -

• tabe noget på gulvet. 

• stille en stol den forkerte vej. 

• vise et billede på hovedet. 

• begynde at skrive noget på tavlen eller et stykke papir og så viske det ud eller strege det 
over. 

Efter hver fejl siger du: »Undskyld, jeg lavede en fejl.« Så retter du fejlen. 

Spørg børnene, om de lagde mærke til de fejl, du lavede. Fortæl dem, at alle laver fejl. 

Sommetider gør vi noget, der er forkert 

Forklar, at mens vi vokser op og lærer at vælge det rette, træffer vi sommetider forkerte valg. 
Det er ikke bare ting som at vise et billede på hovedet; det er tidspunkter, hvor vi gør noget 
forkert, noget, som vor himmelske Fader og Jesus og vore forældre ikke ønsker, at vi skal 
gøre. Når vi træffer forkerte valg, gør vi os selv og andre ulykkelige. 

Historie Genfortæl følgende historie, og brug et lille stykke legetøj som illustration: 

Torben og Mads havde det sjovt sammen ovre hos Mads. Torben kunne godt lide Mads' 
legetøj og ville ønske, at det var hans. Torben besluttede sig for at låne noget af det og 
stoppede det i lommen uden at spørge Mads. 

Da Torben legede med legetøjet derhjemme, var det ikke særligt skægt. Hans mor spurgte 
ham, hvorfor han var ked af det. Torben fortalte sin mor, at han havde lånt noget af Mads' 
legetøj uden at spørge, og nu var han ked af det. 

Torbens mor fortalte ham, at det var forkert at tage noget, som tilhører en anden. Hun spurgte 
Torben, hvad han kunne gøre for at gøre det godt igen. Torben ville gå tilbage med legetøjet, 
men var bange for, at Mads ville blive vred på ham. Torbens mor sagde, at selv om Mads 
måske blev vred, var det rigtigt at give legetøjet tilbage. Hun fortalte også Torben, at hvis 
han sagde undskyld til Mads, ville de dårlige følelser, han havde over at have gjort noget 
forkert, gå væk. 

Torben gik tilbage til Mads med legetøjet. Han sagde, at han var ked af, at han havde taget 
det uden at få lov og lovede aldrig at gøre det igen. Mads var glad for, at Torben kom tilbage 
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med legetøjet. Torben var glad for, at han havde fortalt sandheden og gjort det hele godt 
igen (genfortalt fra Pat Graham: "Travis Repents," Friend, marts 1987, s. 40-41). 

• Hvad gjorde Torben forkert? 

• Hvordan havde Torben det, da han havde taget Mads' legetøj? 

Forklar, at når vi gør noget forkert, har vi det ikke godt indvendig. Det er en af de måder, vor 
himmelske Fader hjælper os til at vide, at vi gør noget forkert. 

• Hvad gjorde Torben for at få de dårlige følelser til at forsvinde? 

• Hvordan havde Torben det, da han gav Mads hans legetøj tilbage og sagde undskyld? 

Vi skal sige undskyld 

• Hvordan har I det, når I gør noget forkert? 

• Hvad kan I gøre for at få de dårlige følelser til at forsvinde? 

Hjælp børnene til at forstå, at når vi ved, at vi har gjort noget forkert, skal vi indrømme det. 

Så skal vi sige »undskyld.« Vi skal også forsøge at rette op på det, vi har gjort forkert, og 

love aldrig at gøre det igen. 

Aktivitet Bed børnene om at rejse sig og lege følgende sangleg med dig: 

Når jeg gør noget forkert (ryst pegefingeren fra side til side) 

jeg undskyld sige bør. 

Jeg er så ked af det (træk ned i mundvigene), 

for det jeg går og gør. 

Jeg vil gøre godt igen (sæt hænderne i siden og nik bekræftende), 
jeg gøre, hvad jeg kan. 
Jeg bliver så glad (smil), 
når jeg er tro og sand (fold hænderne og nik). 

Vi skal gøre vores bedste for at gøre alt godt igen 

Historie Vis børnene en Mormons Bog. Fortæl dem, at Mormons Bog beretter om en mand, der 

gjorde noget forkert. 

Slå op i Mormons Bog og fortæl om Alma, som det står beskrevet i Mosiah 27:8-37. Forklar, 
at Alma ikke ville lytte til sin far. Han var ulydig mod vor himmelske Fader og Jesus. Han 
gjorde mange forkerte ting. Han fortalte mennesker ting, der ikke passede, om kirken. Mange 
mennesker troede ham og ville ikke lytte til Kirkens ledere. 

Forklar, at Alma holdt op med at gøre det forkerte. I stedet begyndte han at gøre det rigtige. 

Han forsøgte at gøre det forkerte godt igen ved at undervise folk i sandheden. 

• Hvordan tror I, at Alma havde det, da han opdagede, at det, han gjorde, var forkert? 

(Se Mosiah 27:29). 

• Hvordan prøvede Alma at gøre det forkerte godt igen? (Se Mosiah 27:32, 35-36). 

• Hvordan tror du, Alma havde det, da han begyndte at undervise folk i sandheden? 

• Hvorfor skal du prøve at rette på det, du har gjort forkert? 

Fortæl en enkel personlig oplevelse om engang, hvor du har sagt undskyld. Fortæl 
børnene, hvordan du havde det, og hvordan du prøvede at gøre det forkerte godt igen. 

Opsummér det, vi skal gøre, når vi ved, at vi har gjort noget forkert: 

1. Indrømme, at vi har gjort noget forkert. 

2. Sige undskyld. 

3. Love aldrig at gøre det igen. 

4. Gøre vores bedste for at gøre det godt igen. 
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Forklar, at disse skridt tilsammen udgør det, vi kalder omvendelse. Vor himmelske Fader og 
Jesus er glade, når vi omvender os fra det forkerte, vi har gjort. 

Lad børnene tale sammen om, hvordan de kan følge disse skridt til omvendelse i følgende 

situationer: 

• Hvad skal I gøre, hvis I har taget noget, der ikke tilhører jer? 

• Hvad skal I gøre, hvis I har sagt noget uvenligt til nogen? 

• Hvad skal I gøre, hvis I ikke har fortalt jeres forældre sandheden? 

• Hvad skal I gøre, hvis I har skubbet nogen omkuld? 

Vidnesbyrd Bær dit vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader og Jesus elsker os, også selv om vi begår 
fejl. Fortæl børnene, at du ved, at vi vil blive lykkelige, når vi siger undskyld for de ting, vi har 
gjort forkert, og når vi prøver at gøre det forkerte godt igen. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af følgende aktiviteter under lektionen. 

1. Giv hvert barn et stykke ler eller trylledej. Vis børnene, hvordan man ruller leret eller dejen 
til en kugle og tryk den så flad. Hjælp dem med at lave et smilende ansigt i leret eller 
dejen til at minde dem om, at når de siger undskyld, får de det bedre. (På side XV i dette 
kursushæfte er der en opskrift på trylledej.) 

2. Giv hvert barn et stykke papir og farver eller farveblyanter. Bed dem om at tegne et 
smilende ansigt. Skriv Jeg kan blive glad, når jeg siger undskyld. 

3. Syng eller fremsig »At leve evangeliet« (Børnenes Sangbog, s. 72). 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Tab »ved et uheld« en æske farver eller noget andet småt på gulvet. Sig til børnene, at du 

er ked af, at du har tabt farverne, og spørg, hvad du kan gøre for at gøre det godt igen. 
Mens du samler op, kan du fortælle børnene, at du vil have det bedre, når gulvet er pænt 
og rent igen. Bed børnene om at hjælpe dig med at samle farverne op. 

Forklar, at vi sommetider gør noget, som får andre til at føle sig kede af det. Når det sker, 
bør vi sige »undskyld« og forsøge at gøre det godt igen. Tak børnene, fordi de hjalp dig 
med at rydde op, og mind dem om, at de bliver glade, når de hjælper andre. 

2. Syng eller fremsig »Jesus elsker alle børn« (Børnenes Sangbog, s. 146). 

3. Få børnene til at sige neapolitanerinde, og fortæl dem, at det er svært at sige visse ord. 
Forklar, at det kan være svært at sige »undskyld,« når vi har gjort noget forkert. Forklar, at 
selv om ordet »undskyld« kan være svært at få sagt, så går de dårlige følelser væk, og 
vi har det bedre, når vi har sagt det. 

4. Fortæl en kort historie om to børn, der leger sammen. Da et af børnene løber ind i det 
andet, siger det første »undskyld« og forsøger at hjælpe den anden til at få det bedre. 
Medtag også ideen om at få de dårlige følelser væk, så vi har det bedre. Du kan bruge 
det smilende/sure ansigt fra lektion 21. Lad børnene holde billedet og vende det, så det 
viser, hvordan børnene i historien har det. 
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Lektion 

10 
Jeg kan tilgive andre 

FORMÅL At opmuntre børnene til at tilgive. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt 1 Mos 37:12-28; 41:38-43; 42:1-8; 45:1-15; Matt 18:21-22 og 

Luk 23:33-34. 

2. Klip nogle små sedler ud, og skriv udtalelser som de følgende på hvert af dem: 

• Der er en, der har slået dig og skubbet dig. 

• Der er en, der ikke vil lege med dig. 
• Der er en, der har ødelagt en af dine ting. 
• Der er en, der har kaldt dig øgenavne. 
• Der er en, der har taget det, du leger med, og han vil ikke give dig det tilbage. 
Lav en til hver elev i klassen (find om nødvendigt selv på flere situationer). Læg sedlerne 
i en æske, som hedder »Tilgivelses-æsken.« 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel 
b. Billede 1-47, Børn, der skændes; billede 1-57, Josef bliver solgt af sine brødre (Evan-

gelisk kunst 109; 34730 110); billede 1-58, Josef giver sig til kende for sine brødre; 
billede 1-59, Korsfæstelsen (Evangelisk kunst 230). 

4. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Vis billede 1-47, Børn, der skændes. 

h e d e n • Hvad laver disse børn? 

• Hvorfor tror I, de skændes? 

• Hvordan tror I, de har det? 

• Hvad kunne de sige til hinanden, for at gøre en ende på skænderiet og komme til at føle 
sig bedre tilpas? 

Genopfrisk fra sidste lektion, hvor vigtigt det er at sige »undskyld.« Forklar, at når børnene 
har sagt undskyld, skal de tilgive hinanden. Det betyder, at de ikke længere skal være 
vrede på hinanden, men være venner. Mind børnene om historien om Mads og Torben i 
sidste lektion. Mads tilgav Torben, at han havde taget hans legetøj. De var stadig venner. 

Josef tilgav sine brødre 

Historie Vis billede 1-57, Josef bliver solgt af sine brødre. Fortæl historien om, hvordan Josef blev 
solgt til Egypten, som den står i 1 Mos 37:12-28. 

• Hvordan tror I, Josef havde det, da hans brødre solgte ham som slave i Egypten? 

Forklar, at Josef blev en meget indflydelsesrig mand i Egypten (se 1 Mos 41:38-43). Mange 
år senere kom Josefs brødre til Egypten for at købe mad, fordi de ikke havde mad nok i deres 
eget land. De fandt ud af, at Josef stadig var i live, og at han var en meget indflydelsesrig 
mand i Egypten (se 1 Mos 42:1-8; 45:5-15). 

Vis billede 1-58, Josef giver sig til kende for sine brødre. 
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• Hvordan tror I, at Josef havde det, da han var sammen med sine brødre igen? 
(Se 1 Mos 45:14-15). 

• Var Josef vred på sine brødre? (Se 1 Mos 45:5). 

• Hvad tror du, at Josefs brødre tænkte om ham? 

• Hvordan viste Josef, at han havde tilgivet sine brødre? (Se 1 Mos 45:1-15). 

Aktivitet Lad et af børnene forestille Josef og de andre hans brødre. Hjælp børnene med at agere 
situationen, hvor Josef bliver genforenet med sine brødre og tilgiver dem. 

Jesus lærte os, at vi skal tilgive 

Vis din Bibel. Forklar, at i Bibelen lærte Jesus os, at vi skal tilgive hinanden. En af Jesu 
apostle spurgte ham angående det, at tilgive andre (se Matt 18:21-22). Jesus lærte ham, 
at vi altid skal tilgive. Forklar, at Bibelen også lærer os, at Jesus tilgav. 

Vis billede 1-59, Korsfæstelsen. Forklar, at soldaterne var meget onde mod Jesus. De slog 
ham og spyttede på ham. Soldaterne slog søm igennem hans hænder og fødder og 
hængte ham op på et kors, for at slå ham ihjel. Forklar, at Jesus tilgav soldaterne. Han var 
ikke vred på soldaterne for det, de havde gjort mod ham. (Pas på ikke at blive for dramatisk, 
når du fortæller denne historie. Nogle børn kan reagere følelsmæssigt stærkt ved tanken 
om, at nogen gjorde Jesus fortræd). 

Slå op på Lukas 23:34, og fortæl børnene, hvad Jesus sagde, da han bad til vor himmelske 

Fader, umiddelbart inden han døde: »Fader, tilgiv dem.« Lad børnene gentage denne 

sætning højt nogle gange. 

• Hvad gjorde Jesus, selv om soldaterne gjorde ham fortræd? 

• Hvad ønsker Jesus, vi skal gøre, hvis nogen gør os vrede eller ulykkelige? 

Aktivitet Bed børnene om at gøre alt, hvad du gør. Rejs dig, stræk dig, smil, sid ned, fold armene 
over kors. Forklar, at når de gør alt, hvad du gør, så følger de dig. Hvis man følger nogen, 
så gør man det samme, som den person gør. Når vi tilgiver andre, følger vi Jesus. Vi gør 
det, han gjorde. Jesus ønsker, at vi skal tilgive dem, der gør os kede af det eller ulykkelige. 

Vi kan tilgive andre 

Aktivitet Vis børnene »Tilgivelses-æsken« og bed børnene komme op, et ad gangen, og tage en 

seddel i æsken. 

Læs alle udtalelserne højt, og spørg fx: 

• Er det nogensinde sket for dig. 

• Hvordan ville det påvirke dig? 

• Hvad bør den, der har gjort dig ulykkelig eller vred, sige til dig? 

• Hvad bør du gøre eller sige til en person, som har været uvenlig mod dig, eller som har 

gjort dig ulykkelige eller vred? 

Fortæl om et tilfælde, hvor du tilgav nogen, og hvordan du havde det bagefter. Hjælp 
børnene til at forstå, at vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi tilgiver andre. 

Sang Hjælp børnene med at synge eller sige »Hjælp mig, oh Fader« (Børnenes Sangbog, s. 52). 

Hjælp mig, oh Fader, at tilgi' som dig, 
alle som er uvenlig' mod mig. 
Hjælp mig hver dag, Fader jeg be'r, 
hjælp mig at tjene dig, Fader mer'. 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi tilgiver andre. Tilskynd 
børnene til at bede vor himmelske Fader om hjælp til at tilgive andre. 
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SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af følgende aktiviteter under lektionen. 

1. Genfortæl historien om den fortabte søn, som den står i Luk 15:11-32. Brug billede 1-49, 
Den fortabte søn. Hjælp børnene til at forstå, at denne far elskede sin søn og tilgav ham. 

2. Leg følgende fingerleg. Bed børnene om at udføre bevægelserne sammen med dig. 

Den venstre og den højre er venner (vis begge hænder knyttede), 
men begynder at slås med begge hænder (bevæg knytnæverne mod hinanden). 
De er slet ikke glade, som de plejer, 
for de ved jo godt, hvordan man leger. 
Den ene sænker sit hoved af skam (bøj højre hånd ved håndledet, og drej knytnæven 
bort), 
den anden har det nøjagtigt som ham (bøj venstre hånd ved håndledet og drej også den 
bort). 

Den første siger: »Det her er ikke mig, 
jeg tror, jeg vil bede dig tilgive mig.« 
»Undskyld mig også,« den anden siger, 
»lad os lege sammen, så glade vi bliver« (læg armene overkors og sæt jer). 

3. Lav et lille skilt til hver af børnene, som de kan have på, når de skal hjem. Skriv Jeg kan 
tilgive andre på dem. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Genfortæl historien fra lektion 29 om de to børn, der leger (se Forslag til aktiviteter for 

mindre børn, aktivitet 4). Fortæl, hvordan det sårede barn tilgav den anden. 

2. Syng eller fremsig »Jesus siger: Elsk enhver« (Børnenes Sangbog, s. 39). 

3. Syng eller fremsig »Du skal klappe, hvis du er i godt humør« {Børnenes Sangbog, s. 125). 

Forklar børnene, at når vi tilgiver dem, der er uvenlige imod os, føler vi os glade. 
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Jeg er taknemlig for mit hjem Lektion 

10 
FORMÅL At hjælpe børnene til at føle sig taknemlige for deres hjem og hjælpe med til at passe på det. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt 1 Nephi 2:2-6; 17:7-8 og 18:6, 23. 

2. Nødvendige materialer: 

a. En Mormons Bog. 
b. En beholder med vand, en beholder med jord og en lille gren. Du kan, hvis du fore-

trækker det, tage billeder af en sø, jord og et træ med. 
c. Papir og farver eller farveblyanter. 
d. Billede 1-60, Lehi og hans folk ankommer til det forjættede land (Evangelisk kunst 304; 

34730 110); billede 1-61, Udvandringen fra Nauvoo (Evangelisk kunst 410). 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom-
heden 

Vis beholderen med eller billedet af vand og spørg, hvilke insekter eller dyr der bor i vandet. 
Hjælp børnene til at komme i tanker om så mange som muligt. Vis dem jorden og dernæst 
grenen, og hjælp børnene til at komme i tanker om, hvilke dyr og insekter der bor i jorden og 
i træerne. 

• Hvordan tror I, det ville være, hvis I boede i vand? 

• Hvad ville der ske, hvis I boede i et træ? 

Historie 

Historie 

Aktivitet 

Der findes mange forskellige slags hjem 

Forklar, at dyrene og insekterne bor i mange forskellige slags hjem. Mennesker bor også 

i forskellige slags hjem. 

Vis billede 1-60, Lehi og hans folk ankommer til det forjættede land, og vis Mormons Bog, 
mens du fortæller om Lehi og hans familie og om de forskellige former for hjem, de boede 
i (se 1 Nephi 2:2-6; 17:7-8 og 18:6, 23). Lehis familie havde et dejligt hjem i Jerusalem, 
men da Herren befalede dem at forlade Jerusalem, rejste de ud i ørkenen og boede i telte. 
Mange år senere befalede Herren Nephi, Lehis søn, at bygge et skib. På det skib boede 
Lehi og hans familie, mens de sejlede over til det forjættede land, et sted, som vor himmelske 
Fader og Jesus havde forberedt til dem. Da Lehi og hans familie var ankommet til det 
forjættede land, boede de i telte igen, indtil de havde bygget sig huse. 

• Hvilke forskellige slags hjem boede Lehi og hans familie i? 

Vis billede 1-61, Udvandringen fra Nauvoo. Fortæl om de første medlemmer af Kirken, som 
byggede en by, som de kaldte Nauvoo. De arbejdede hårdt med at bygge deres hjem og et 
smukt tempel. Men nogle mennesker omkring Nauvoo kunne ikke lide Kirkens medlemmer 
og tvang dem til at forlade byen. Kirkens medlemmer tog kun det med sig, som de kunne 
have på en overdækket oksekærre. Da oksekærrerne var små, måtte mange børn efterlade 
deres legetøj i Nauvoo. Nogle mennesker boede i disse vogne og i telte i lang tid. 

• Hvorfor ville det være svært at bo i en vogn eller i et telt? 

Lad børnene rejse sig og udføre bevægelserne til følgende sangleg: 

Pionerbørnene gik og talte (gå på stedet), 
de legede og hinkede og hoppede (hop på stedet). 
Når det blev nat lyste og blinkede stjernerne klart (åbn og luk hånden som blinkende stjerner), 
og inde i vognen sov pionerbørnene snart (luk øjnene, og læg kinden på hænderne). 
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Vores hjem er et sted, hvor vi er elsket 

Forklar, at det ikke er vigtigt, hvilken slags hjem vi bor i. Vi kan bo i et stort hus, et lille hus, 

en lejlighed, et telt eller en båd. Det vigtigste er dog, at vores hjem er et sted, hvor familiens 

medlemmer elsker hinanden. Fortæl om dit hjem, og hvad du gør for at fylde det med 

kærlighed. 

• Hvorfor kan I lide at være hjemme? 

• Hvordan ved I, at jeres familie elsker jer? 

• Har I nogensinde været hjemmefra en nat? 

• Hvor sov I? 

• Hvordan var det at komme hjem igen? 

Mind børnene om, hvor dejligt det er at komme tilbage til sit eget hjem og sin egen seng. 

Sang Lad børnene rejse sig og lytte, mens du fremsiger »Et hjem« ("Home," Children's Songbook, 
s. 192). Bed børnene om at omfavne sig selv, hver gang de hører ordet hjem. Hvis du vil, 
kan du gentage verset og lade børnene sige det sammen med dig. 

Et hjem er der, hvor ens hjerte er, 

og hvor der er masser af kærlighed og varme. 

Et hjem er der, du bliver favnet af 

kærlige og beskyttende arme. 

(Copyright © 1975 af Sonos Music, Orem, Utah. Alle rettigheder forbeholdt. Anvendt med 
tilladelse). 

Vi kan hjælpe vores familier med at passe på vores hjem 

Forklar, at vi skal passe på vores hjem, så det er et godt sted at bo. Alle familiens medlemmer 
bør hjælpe med at holde hjemmet pænt og rent. 

Aktivitet Lad børnene lege, at de gør nogle ting for at hjælpe med at holde deres hjem pænt og rent 
som fx at samle deres legetøj op, feje gulvet og lægge deres tøj sammen og lægge det på 
plads. 

Bed børnene om at komme op til dig et ad gangen. Vis hvert barn en situation, hvor han 
eller hun kan hjælpe til i hjemmet. Spørg barnet, hvad han eller hun ville gøre for at hjælpe 
i den situation. Brug følgende eksempler, eller lav selv nogen, der passer på dine elevers 
situation. 

• Du er kommet til at spilde et glas vand på gulvet. Hvad vil du gøre? 

• Du har leget med byggeklodser hele eftermiddagen. Nu er det spisetid. Hvad vil du gøre 
med byggeklodserne? 

• Din mor skal skynde sig at få middagen på bordet. Hun har brug for en, der vil dække 
bord, så familien kan spise. Hvad vil du gøre? 

• Dit tøj er blevet vasket og lagt pænt sammen. Hvad vil du gøre med det nu? 

• Du har leget ude, og dine sko er blevet mudrede. Hvad vil du gøre, før du går ind i huset? 

• Din seng er i uorden, når du står op om morgenen. Hvad vil du gøre? 

Bed børnene om at fortælle, hvad de gør for at hjælpe med at holde deres hjem pænt og 
rent. Fortæl børnene, hvad du gør for at holde dit hjem pænt og rent. 

Aktivitet Giv børnene papir og farver eller farveblyanter, og lad alle børnene tegne et billede af 
noget, som han eller hun vil gøre i ugens løb for at hjælpe derhjemme. Skriv Jeg er taknem-
lig for mit hjem på alle billederne. 

Vidnesbyrd Fortæl børnene, hvad du føler for dit hjem, og giv udtryk for, at du er vor himmelske Fader 
og Jesus taknemlig for, at de har velsignet dig med et hjem. 
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Lektion 44 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af de følgende aktiviteter under lektionen. 

1. Tag nogle almindelige husholdningsartikler (mindst en til hvert barn) med i en pose. Lad 
børnene vælge en ting fra posen og forklare, hvordan den skal bruges, når man hjælper 
til derhjemme. En støveklud bruges fx til at støve af med, et viskestykke til at tørre af med 
efter opvasken, en ske kan bruges, når man dækker bordet, og et stykke legetøj kan 
blive lagt på plads, når man rydder op i værelset. 

2. Syng »Syng en sang« (Børnenes Sangbog, s. 124). Improvisér bevægelser, der passer 

til ordene. 

3. Tegn omridset af børnenes hænder på et stykke papir, som de kan tage med sig hjem. 

Skriv Jeg giver en hjælpende hånd på hvert stykke papir. Tal om, hvad børnenes hænder 

kan gøre for at hjælpe til. 

4. Lad børnene lege, at deres stole er overdækkede oksekærrer. Bed dem stille stolene i en 
rundkreds, som pionererne gjorde om natten for at beskytte sig mod uvenlige mennesker 
og vilde dyr. Lad dem lege, at de laver et lejrbål og laver aftensmad, synger og danser 
efter middagen og kravler ind i deres vogne (stolen) for at lægge sig til at sove. 

5. Medbring billeder af forskellige hjem, eller tegn dem på tavlen eller på et stykke papir. 
Tal om, hvordan de forskellige huse er lavet, og hvordan det mon ville være at bo i dem. 
Nævn steder som et telt, en iglo, et slot, en hytte og et hus på pæle. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Syng eller sig »Vi vil synge af glæde« (Børnenes Sangbog, s. 108). Lad børnene lade 

som om de gør forskellige ting for at hjælpe til derhjemme. 

2. Hjælp børnene med at lege følgende fingerleg: 

Små travle fingre (hold en knytnæve i vejret), 
hvem vil hjælpe os med at adlyde? 

»Det vil jeg,« »det vil jeg,« »det vil jeg« (ræk en finger i vejret for hvert »Det vil jeg«, og 

fortsæt, til alle fingrene er strakt ud), 

siger de små travle fingre. 
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Lektion 10 Jeg er taknemlig for 
mad og tøj 

FORMÅL At hjælpe børnene til at føle sig taknemlige for mad og tøj. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt 1 Mos 1:11-12 og 1 Kong 17:8-16. 

2. Nødvendige materialer: 

a. En Bibel. 

b. Et stykke frugt eller en grøntsag med frø i. 

c. En ærtepose eller en blød bold. 
d. Udklipsfigur 1-5, fisk; udklipsfigur 1-7, gris; udklipsfigur 1-8, får; udklipsfigur 1-9, ko; 

udklipsfigur 1-22, kyllinger (tilsvarende udklipsfigurer findes i Primary Visual Aids 
Cutouts, sæt 4; eller find billeder af dyr, der giver mad og tøj i jeres område. 

e. Billede 1-15, Velsignelse af maden; billede 1-50, Jeg kan selv tage tøj på. 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Giv følgende instruktioner, idet du indsætter forskellige slags morgenmad på de tomme linier: 
heden 

Hvis du kan lide at spise til morgenmad, så ræk den ene hånd i vejret. 

Hvis du kan lide at spise til morgenmad, så ræk den anden hånd i vejret. 

Hvis du kan lide at spise til morgenmad, så rejs dig op. 

Fortsæt med andre bevægelser, indtil du har nævnt mindst en slags morgenmad, som hvert 
enkelt barn kan lide. Så siger du: »Hvis I er jeres himmelske Fader taknemlig for den mad, 
I får at spise, så sæt jer ned og fold armene over kors.« 

Vi bruger planter og dyr som føde 

• Hvilken anden slags mad kan I lide at spise? 

• Hvor får vi vores mad fra? 

• Hvem skabte planterne og dyrene, som vi får vores mad fra? 

Tal om nogle af de forskellige slags mad, vi spiser, og hvor det kommer fra. Forklar, at 
meget af vores mad kommer fra planterne. 

Skær den medbragte frugt eller grøntsag op, og vis børnene frøene. 

• Hvad er det? 

• Hvorfor er der frø i planterne? 

Forklar, at vor himmelske Fader har planlagt det sådan, at planter har frø, så frøene kan 
vokse op og blive til flere planter, som vi kan spise (se 1 Mos 1:11-12). Når en plante som en 
frugt eller en grøntsag vokser, dannes der flere frø. 

Aktivitet Lav følgende aktivitet med børnene: 

Vi lægger frø i jorden 

Vi lægger frø i jorden ned (bøj jer forover, og rør gulvet med hænderne), 

så dybt for at de kan sove i fred (læg en hånd over den anden med håndfladerne sammen). 
Solen skinner rund og stor (sæt armene op over hovedet, og form en cirkel), 
regnen falder blidt på jord (spil med fingrene, mens du sænker armene), 
milde vinde hjælper til (sving armene over hovedet), 
så frøene de vokse vil (spil med fingrene op fra gulvet). 
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• Har I nogensinde hjulpet med at så frø? 

• Hvad såede I? 

• Hvilken slags mad får vi fra planterne? 

Hjælp børnene med at komme i tanker om flere slags frugt, grøntsager og korn. Forklar, at 
brød og gryn bliver lavet af korn. Fortæl børnene, at du er vor himmelske Fader taknemlig 
for de frø, der vokser og bliver til frugt, grøntsager og korn. 

Vis frøene igen. 

• Hvad skal disse frø bruge for at vokse? 

Historie Fortæl historien om Elias og enken fra Sarepta, som står i 1 Kong 17:8-16. Hjælp børnene til 
at forstå, at der ikke var mad nok, fordi det ikke regnede. Uden den vand, regnen giver, kan 
maden ikke vokse. 

• Hvordan ville I have det, hvis I ikke havde mad at spise? 

• Hvordan blev enken velsignet for at dele den smule, hun havde, med Elias? 
(Se 1 Kong 17:15-16). 

Forklar, at ikke al vores mad stammer fra planterne. 

• Hvor får vi mælk fra? 

• Hvor får vi æg fra? 

• Hvor får vi kød fra? 

Tal om, hvordan visse fødevarer kommer fra dyrene. Brug de aktuelle udklipsfigurer eller 
billeder, og tal om de dyr, der bruges til fødevarer i jeres område. 

Vi bruger planter og dyr til tøj 

Fortæl, at det ikke kun er mad, vi får fra planterne og dyrene. Vis billede 1-50, Jeg kan selv 
tage tøj på. 

• Hvad laver drengen? 

• Hvad tager I på, når I tager tøj på? 

Aktivitet Lad børnene lege, at de tager tøj på som fx en skjorte, en kjole, sko, en frakke og en hat. 

• Hvorfor har vi brug for tøj? (Til at dække og beskytte vores krop med; til at holde os 
varme, når det er koldt.) 

• Hvad er tøj lavet af? 

Hvis børnene kan nævne nogle af de materialer, tøj laves af, så spørg dem, om de ved, hvor 
disse materialer kommer fra. Forklar, at materialerne til at lave tøj og sko af kommer fra planter 
og dyr. Fortæl børnene, hvilke planter eller dyr der giver os de almindeligste materialer til tøj 
i jeres område. Fx kommer uld og lærred fra planter og silke fra silkeormene. Uld kommer 
fra fårene, og størstedelen af læder kommer fra køer. 

Vi kan være taknemlige for mad og tøj 

Aktivitet Bed børnene om at tænke på noget mad, de kan være taknemlige for. Smid eller giv ærte-
posen til børnene efter tur. Lad hvert barn nævne noget mad, som han eller hun er taknemlig 
for, og så smide ærteposen tilbage til dig. Tal om, hvor det nævnte mad stammer fra, før du 
kaster ærteposen til den næste. Mind børnene om, at alle planter og dyr blev skabt af Jesus, 
under vor himmelske Faders vejledning. 

Lav aktiviteten igen, og bed hvert barn om at nævne et stykke tøj i stedet for mad. 

Vis billede 1-15, Velsignelse af maden. 

• Hvem skal vi takke for vores mad? 

• Hvem skal vi takke for vores tøj? 
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• Hvordan kan vi takke vor himmelske Fader for disse ting? (Vi kan fx nævne dem i vore 
daglige bønner.) 

Vidnesbyrd Giv udtryk for, hvor meget du er din himmelske Fader og Jesus taknemlig for, at de gjorde 
det muligt for os at have tøj at tage på og mad at spise. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af følgende aktiviteter under lektionen. 

1. Giv hvert barn et stykke papir, hvorpå du har tegnet en linie ned midt igennem og skrevet 
Jeg er taknemlig for hen over toppen. Lad alle børnene tegne et billede af noget mad på 
den ene side og et stykke tøj på den anden. 

2. Hjælp børnene med at synge eller sige de to første vers af »Tak til vor Fader« (Børnenes 

Sangbog, s. 15). 

3. Lad børnene lege, at de er frø. Lad dem sidde på hug, som om de var sået i jorden og 
så rejse sig langsomt, når solen skinner, og regnen falder på dem. Du kan lade børnene 
være solen og regnen efter tur. 

4. Tag frugt eller en grøntsag med, og giv børnene små smagsprøver. Beskriv de frø og de 

planter, frugten eller grøntsagen kommer fra. (Forhør dig hos børnenes forældre, så du er 

sikker på, at ingen er allergisk over for det, du har med). 

5. Beskriv noget velkendt mad for børnene, og bed dem gætte, hvad du beskriver. Fx kunne 
du sige: »Dette er hvidt eller brunt på ydersiden. Det har en skal. Det bliver lagt i en rede. 
Hvad er det?« (Et æg). Gentag det så mange gange du vil. Du kan tage nogle af de 
forskellige ting, du beskriver, med til at vise børnene. 

6. Tag udklædningstøj med som fx sweatere, frakker og hatte og lad børnene prøve dem 
på, mens du taler om det tøj, børnene er taknemlige for. 

1. Hjælp børnene med at synge eller sige »For sundhed, kraft« (Børnenes Sangbog, s. 18). 

2. Lad børnene lege, at de tager tingene på, når du nævner dem: 

Børn, tag jeres bukser på, bukser på, bukser på, 
børn, tag jeres bukser på, - en, to, tre. 

Børn tag jeres skørt på, skørt på, skørt på, 
børn tag jeres skørt på, - en, to, tre. 

Børn tag jeres skjorte på, skjorte på, skjorte på, 
børn tag jeres skjorte på, - en, to, tre. 

Børn tag jeres sokker på, sokker på, sokker på, 
børn tag jeres sokker på, - en, to, tre. 

Børn tag jeres sko på, sko på, sko på, 
børn tag jeres sko på, - en, to, tre. 

Børn nu er I godt klædt på, godt klædt på, godt klædt på, (klap i hænderne) 
børn nu er I godt klædt på - kom lad os så gå. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 
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Jeg kan være en ven Lektion 10 

FORMÅL At give børnene et ønske om at være en god ven. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt Joh 6:1-13 og 11:1-7, 17-44. 

2. Nødvendige materialer: 

a. En Bibel. 
b. Billede 1-3, Jesus Kristus (Evangelisk kunst 240; 34730 110). 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Peg på dig selv, og spørg: »Hvem er jeg?« Børnene svarer måske med dit navn eller med 
heden benævnelsen vores lærer. Forklar, at du også er deres ven, og at de er dine venner. Forklar, 

at venner er mennesker, der godt kan lide hinanden. 

Sæt jer i en rundkreds. Se på hvert barn efter tur, og sig »(barnets navn) er min ven.« Lad 
alle børnene gøre det samme, og sørg for, at alles navne bliver nævnt hver gang. 

Vi har mange venner 

• Hvem er jeres venner? 

Lad børnene fortælle om deres venner. Understreg, at venner kan være alle aldre. Familie-
medlemmer kan være nogle af vores bedste venner. Fortæl, at alle i klassen er en ven. 

Vis billede 1-3, Jesus Kristus. Forklar, at personen på dette billede er en meget god ven af 
alle i klassen. 

• Hvem er vores ven på dette billede? 

• Hvordan ved I, at Jesus er jeres ven? 

Sang Syng eller fremsig teksten til »Jesus er en dyrebar ven« (Børnenes Sangbog, s. 37). 

Jesus er en dyrebar ven, 
Han er altid nær. 
Han os hører, når vi be'r, 
alle har han kær. 

Historie Fortæl historien om, hvordan Jesus vækkede Lazarus fra de døde, som står i Joh 11:1-7, 
17-44. Fremhæv, at Lazarus og hans søstre var nogle af Jesu venner. Når Jesusvar i Betania, 
boede han hos dem og spiste hos dem. 

• Hvad syntes Jesus om Lazarus? (Se Joh 11:3, 35-36). 

• Hvad gjorde Jesus for Lazarus? (Se Joh 11:43-44). 

• Hvad tror du, Lazarus, Maria og Martha syntes om Jesus? 

Vi kan være gode venner 

• Hvordan bør vi behandle vore venner? 
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Forklar, at når vi er gode venner, hjælper vi andre til at gøre gode ting. Vi bryder os om vore 
venner og ønsker, at de skal være glade. Tal om, hvor vigtigt det er, at behandle andre 
sådan, som vi selv kan lide at blive behandlet. Spørg børnene, hvordan de kan være gode 
venner i følgende situationer: 

• Du og en ven leger, og så kommer der et andet barn, der også gerne vil lege med. 

• Der kommer et nyt barn i klassen, som gerne vil lege med dig. 

• Et af børnene er blevet drillet og er blevet ked af det. 

Sang Syng eller fremsig »Venlighed begynder med mig« (Børnenes Sangbog, s. 83). 

Jeg ønsker at være god og rar, 
det er den rette vej. 
Så jeg si'r til mig selv, 
at venlighed begynder her med mig. 

• Hvordan har I det, når jeres venner er gode mod jer? 

• Hvordan tror I, de har det, når I er gode mod dem? 

Hjælp børnene til at forstå, at hvis de vil have venner, skal de selv være gode venner. 

Venner deler med hinanden 
• Hvis I leger med (nævn et stykke legetøj eller noget helt specifikt), og der kommer en 

ven, der vil lege med jer, hvad skal I så gøre? 

Forklar, at når vi inviterer andre til at lege med os, eller når vi giver noget af det, vi har, til 
andre, så deler vi med dem. Sommetider kan det, vi har, ikke deles. Så låner vi det efter tur. 
Det er også at dele. 

• Hvis en af dine venner er sulten, og du har noget mad, hvad bør du så gøre? 

Historie Vis Bibelen, og fortæl historien om, hvordan Jesus gav de 5000 mad, som den står i Joh 

6:1-13. Fremhæv, at fordi en lille dreng delte den mad, han havde, var Jesus i stand til at 
bruge sin magt og skabe mad nok til alle menneskene. 

Mind børnene om historien om Elias og enken i Sarepta (lektion 32). Enken blev velsignet, 
fordi hun delte sin mad med andre, selv om hun ikke havde ret meget. 

• Hvad kan vi dele med vore venner? 

• Hvad kan vi dele med vores familie? 

Sang Lad børnene rejse sig og synge »Det er så sjovt« (Børnenes Sangbog, s. 129). Lad børnene 
finde på bevægelser til sangen. 

Det er så sjovt at rydde op, 
rydde op, at rydde op. 
Det er så sjovt at rydde op, 
kom, lad os rydde op. 

(© 1963 D. C. Heath and Company. Anvendt med tilladelse). 

Mind børnene om, at venner hjælper hinanden, og bed dem hjælpe med til at rydde op 

i klasseværelset. 

Vidnesbyrd Bær dit vidnesbyrd om, hvor vigtigt det er at være en god ven. Du kan fortælle en personlig 
oplevelse, du har haft med en af dine venner. Mind børnene om, at vor himmelske Fader 
og Jesus er vore venner, og at de elsker os. Du kan så opmuntre børnene til at være gode 
mod deres venner i ugens løb. 
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Lektion 44 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af følgende aktiviteter under lektionen. 

1. Syng eller fremsig »Giv, sa' den lille bæk« (Børnenes Sangbog, s. 116) eller »Jesus siger: 
Elsk enhver« (Børnenes Sangbog, s. 39). 

2. Få børnene til at rejse sig op gøre bevægelserne til verset »En kær lille ven«: 

Jeg har en legekammerat (omfavn jer selv), 
vi er så gode venner. 
Vi leger sammen hver eneste dag, 
hun er den sødeste, jeg kender. 
Vi kaster bolde, sådan her (lad som om, du kaster en bold), 

vi leger med min dukke Per (lad som om, du vugger en dukke i dine arme) 

og tingelingelater (lad som om du marcherer på stedet), 
for vi ka' li' at synge, 
og lege på min gynge (lad som om, I gynger) 
som gode kammerater (læg armene over kors og nik). 

3. Tag lidt godt med til klassen (forhør dig hos forældrene, så du er sikker på, at ingen af 
børnene er allergiske over for det, du har med). Stil det, hvor klassen kan se det. Tal om, 
hvor godt det ser ud, og spørg børnene, om de synes, du skal dele det med dem. Spørg 
dem, hvad de ville synes, hvis du kun delte det med nogen af dem. Tal om, hvad andre 
synes, når de ikke må være med. Del ud til børnene. 

4. Lad børnene tegne sig selv i en situation, hvor de deler med en ven. Skriv Jeg kan dele 
med min ven på billederne. 

5. Genfortæl følgende sande historie: 

Skoene med kobber-snuderne 

Da pionererne kom til Utah, var de fleste af dem fattige. De havde brugt alle deres penge 
på det, de skulle bruge på den lange tur, og til de redskaber, de skulle bruge til at bygge 
huse og dyrke haver med. Da folk ikke havde så mange penge, var der mange børn, der 
kun havde ét par sko, som de havde på om søndagen. Resten af ugen gik de som oftest 
barfodet. 

En pionerpige, som hed Melinda, havde et par meget tunge sko med kobber-snuder, 
som hun havde haft på om vinteren. Om sommeren købte hendes forældre hende et par 
pæne søndagssko, og dem skulle hun have på i et festligt optog. 

Melindas bedste ven, Amanda, havde slet ingen sko, og Melinda havde ondt af hende, 
så hun fik lov af sin mor til at låne Amanda et par sko, som hun kunne have på i optoget. 
Da Melinda tog sine gamle, tunge sko med kobber-snuderne frem for at bære dem over 
til sin veninde, sagde hendes mor: »Hvis du vil dele med nogen, så bør du give noget, 
som du selv ville være glad for at modtage.« 

Melinda tænkte sig grundigt om i nogle minutter. Hun tænkte på, hvad Jesus ville havde 
gjort. Hun tænkte på, hvilket par sko hun helst selv ville have på, og så besluttede hun 
sig. Hun tog sine nye søndagssko og lånte dem til sin veninde, og hun deltog selv i 
optoget i sine gamle, slidte sko med kobber-snuderne. Men Melinda følte sig meget 
glad! Hun vidste, at hun delte på den måde, Jesus ønskede af hende. 
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FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Stil noget legetøj frem, som børnene kan lege med. Tal om, hvor vigtigt det er at sige 

»værsgo« og » tak.« Prøv at få børnene til at dele legetøjet med hinanden og hjælpe hin-

anden med at stille det på plads, når de er færdige med at lege. 

2. Når du siger følgende vers, udfører du bevægelserne sammen med børnene. Gentag 
det, hvis børnene vil. 

Gør dagene lykkelige 

To øjne, der ser, hvad godt vi kan gøre (peg på øjnene), 
to læber, som smiler dagen lang (giv et stort smil), 
to ører - hvad andre siger, de hører (sæt hånden bag øret), 

to hænder rydder op hver eneste gang (lad som om du samler legetøj op og lægger det 

på plads). 

En tunge, der siger venlige ord (peg på munden), 
et hjerte, der rummer kærlighed stor (læg hånden på hjertet), 
to fødder, der løber glade på vej (peg på fødderne) 
for at glæde både dig og mig. 

3. Syng eller fremsig »Jeg har to hænder små« (Børnenes Sangbog, s. 126). 
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Jeg kan elske andre Lektion 10 

FORMÅL At opmuntre børnene til at vise kærlighed til andre gennem deres venlige ord og gerninger. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt Matt 7:12; Mark 10:13-16; Luk 10:30-37 og Joh 13:34. 

2. Gennemgå historien fra lektion 19 om Jesus, der helbreder den blinde (se Joh 9:1-7). 

3. Lav et papirhjerte til hvert af børnene. Skriv Jeg elsker dig på hvert af dem. 

4. Nødvendige materialer: 

a. En Bibel. 

b. Billede 1-3, Jesus Kristus (Evangelisk kunst 240; 34730 110); billede 1-43, Jesus 

helbreder den blinde (Evangelisk kunst 213); billede 1-48, Børn, der leger med 

byggeklodser; billede 1-62, Den barmhjertige samaritaner (Evangelisk kunst 218). 

5. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR 

Fang opmærksom-
heden 

Sang 

Historie 

Historie 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Vis billede 1-48, Børn, der leger med byggeklodser. 

• Hvad laver disse børn? 

• Tror du, at de er venner? 

• Hvordan behandler venner hinanden? 

Mind børnene om, at venner behandler hinanden venligt. Når vi er venlige mod andre, viser 
vi dem kærlighed. 

Syng eller fremsig »Jesus siger: Elsk enhver« (Børnenes Sangbog, s. 39), og udfør de 
foreslåede bevægelser: 

Jesus siger: Elsk enhver (spred armene ud), 
mod dem kærlig vær! (Nik og smil til hinanden). 
Alle elsker dig igen (hold hånden på hjertet), 
når du kærlig er (omfavn jer selv). 

Jesus var god og kærlig mod andre 

Vis billede 1-3, Jesus Kristus, og fortæl børnene, at Jesus sagde, at vi skulle behandle 
hinanden, som vi gerne selv vil behandles af andre. Vis Bibelen og læs Matt 7:12 til og med 
mod dem. Forklar, at dette skriftsted betyder, at hvis vi ønsker, at andre skal være søde 
mod os, så skal vi også være søde mod dem. 

Vis billede 1-43, Jesus helbreder den blinde. Lad børnene hjælpe dig med at fortælle 
historien, som illustreres på billedet (se Joh 9:1-7). 

• Hvordan var Jesus venlig mod den blinde? 

Fortæl historien om, hvordan Jesus velsignede de små børn, som står i Mark 10:13-16. 

• Hvordan var Jesus venlig mod børnene? 

Fremhæv, at Jesus tilbragte sit liv med at hjælpe andre mennesker. Ved at være venlig, var 
Jesus i stand til at vise sin kærlighed til andre. Forklar, at Jesus befalede os at elske hinanden. 
Læs Joh 13:34 for børnene. Lad dem nogle gange gentage ordene: »Som jeg har elsket 
jer, skal også I elske hinanden.« 
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Sang Syng eller fremsig »Elsker hverandre« (Børnenes Sangbog, s. 74) sammen med børnene. 

Som jeg har elsket, 
elsker hverandre; 
lyd min befaling: 
Elsker hverandre! 
Derpå skal kendes, 
om I vil mig følge: 
At I vil elske hverandre! 

(Copyright © 1961,1989, Luacine C. Fox. Benyttet med tilladelse.) 

Vi kan vise andre kærlighed ved at være venlige 

Historie Vis billede 1-62, Den barmhjertige samaritaner og fortæl historien om den barmhjertige 
samaritaner, som står i Luk 10:30-37. 

• Hvem var venlig i denne historie? 

• Hvad gjorde samaritaneren for at hjælpe den sårede mand? 

Hjælp børnene til tænke på, hvordan de på forskellig vis kan være venlige mod andre. Lad 
dem dele deres forslag med resten af klassen. 

Forklar, at det sommetider er svært at være venlig mod nogen, fordi vedkommende måske 

virker uvenlig eller anderledes end os. Hjælp børnene til at forstå, at alle har brug for at blive 

behandlet venligt. Selv om et menneske virker uvenligt eller ser anderledes ud (hvis de fx er 

af en anden hudfarve eller har et handicap), bør vi behandle dem venligt. 

Tal om, hvor vigtigt det er, at vi viser venlighed og kærlighed i vores familie. 

• Hvordan kan I vise jeres far, at I elsker ham? Jeres mor? Jeres søskende? 

Fremhæv, at når vi er venlige mod vores familie, gør vi ikke alene vores familie lykkeligere, 

vi gør også vor himmelske Fader og Jesus lykkeligere. 

Forklar, at spædbørn og mindre børn ofte ødelægger nogle af vores ting. Hjælp børnene til 
at forstå, at de helt små børn ikke altid forstår, hvad de laver. Vi skal behandle dem venligt 
og ikke blive vrede på dem. Hvis vi har noget, der kan gå i stykker, skal vi prøve at holde det 
uden for de små børns rækkevidde. 

• Hvordan kan vi vise vor himmelske Fader og Jesus, at vi elsker dem? 

Fremhæv, at vi viser vor himmelske Fader og Jesus, at vi elsker dem, ved at holde deres 
befalinger, ved at være ærbødige i kirken og ved at være venlige og hjælpsomme over for 
dem omkring os. 

Vi kan vise vores kærlighed ved at tale høfligt 

Aktivitet Bed børnene om at gøre følgende anvisninger. Når de har gjort de forskellige ting, takker du 
dem for at have fulgt anvisningen. 

1. Vil I være venlige at rejse jer. 

2. Vil I være venlige at sætte jer. 

3. Vil I være venlige at rejse jer og dreje rundt. Vil I være venlige at sætte jer. Vil I være 

venlige at rejse jer igen, tak. 

4. Vil I være søde at række hænderne højt op over hovedet, tak. 

5. Vil I være søde at sætte jer stille ned. 

• Hvilke venlige ord sagde jeg? 

• Hvordan har I det, når nogen siger »vil I være venlige« og »tak« til jer? 

Hjælp børnene til at forstå, at hvis vi godt kan lide, at andre taler høfligt til os, så skal vi også 

tale høfligt til dem. 
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Lektion 44 

Mind børnene om, at de kan bruge udtryk som »undskyld,« »tak« og »undskyld mig« og tal 
om, hvornår udtrykkene kan bruges. Stil følgende eller lignende spørgsmål: 

• Hvordan beder man pænt om et glas vand? 

• Hvad skal man sige, hvis man får en gave af nogen? 

• Hvad kan man sige til én, der er ked af det? 

• Hvad kan man sige for på en høflig måde at få nogens opmærksomhed? 

Forklar, at selv om andre sommetider taler uhøfligt til os, bør vi alligevel svare høfligt. 

Sang Syng »Jesus siger: Elsk enhver« igen. 

Vidnesbyrd Ros børnene for de gange, du har set dem være venlige mod hinanden. Forklar, at da 
vor himmelske Fader og Jesus elsker alle, er de glade, når vi er gode mod hinanden. Bær 
vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi skal være venlige mod 
hinanden. Giv alle børnene et papirhjerte. Fortæl dem, hvad der står på hjertet, og giv udtryk 
for din kærlighed til børnene. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af følgende aktiviteter under lektionen. 

1. Læs følgende eksempler højt (eller lav selv andre), og lad børnene holde deres papirhjer-
ter i vejret, hvis handlingen, der beskrives, er venlig eller viser kærlighed. Lad dem holde 
hjertet i skødet, hvis handlingen ikke er venlig og ikke viser kærlighed. 

• Deles om et stykke legetøj. 

• Være sur. 

• Hjælpe en, der har slået sig. 

• Slå en, der gør dig vred. 

• Gå ærbødigt i kirken. 

• Sige »vil du være så venlig« og »tak.« 

• Holde døren for nogen. 

• Larme i kirken. 

• Hjælpe med at rydde op. 

Mind børnene om, at når vi er venlige mod hinanden, viser vi kærlighed, og vor himmelske 
Fader og Jesus glæder sig sammen med os. 

2. Tænk på forskellige velkendte situationer, hvor børnene har mulighed for at være høflig 
og vise andre kærlighed. Skriv situationerne på små sedler og lad hvert barn vælge sig 
en seddel. Læs hver situation højt, og lad barnet, der valgte den, fortælle, hvordan man 
skal reagere i en sådan situation. Du kan bruge følgende eksempler. 

• Du og en ven leger sammen, og så kommer der et andet barn ind i værelset. Hvad bør 
du gøre? 

• Du og din søster vil lege med det samme stykke legetøj. Hvad bør du gøre? 

• Din lillebror har taget noget af dit. Hvad bør du gøre? 

3. Med udgangspunkt i ting, børnene kender fra wardet eller området, kan I tale om, hvordan 
man kan være venlig og kærlig mod dem, der har forskellige handicap. Hjælp børnene til 
at tænke på specifikke måder at hjælpe en handicappet person på. 

• Hvordan kan vi være kærlige mod én, der ikke kan se? 

• Hvordan kan vi være kærlige mod én, der ikke kan høre? 

• Hvordan kan vi være kærlige mod én, der sidder i kørestol eller går med krykker? 
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4. Hjælp børnene til at forstå, at selv om nogle mennesker måske taler et andet sprog eller 
har en anden hudfarve, er vi alle vor himmelske Faders børn. Vi skal alle være venlige 
mod hinanden. Vi bør behandle alle, som vi gerne selv vil behandles. Forklar, at alle 
mennesker er forskellige fra hinanden på mange måder. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Syng eller fremsig »Venlighed begynder med mig« (Børnenes Sangbog, s. 83). 

2. Hjælp børnene med at lege følgende sangleg: 

Et smil kan sagtens smitte (skub mundvigene opad til et smil), 
for ved du lige hvad? (Sæt en finger i tindingen). 
Hvis jeg er ked, (før mundvigene nedad) så smiler jeg (før mundvigene op), 
så bli'r jeg nemlig glad! (Læg begge hænder på hjertet). 

(Frit efter Pat Graham, "Feeling Glad," Friend, marts 1990, s. 21). 
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Jeg kan være god mod dyrene Lektion 10 

FORMÅL At hjælpe børnene til at forstå, hvor vigtigt det er at være god mod dyrene. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt 1 Mos 2:19-20; 6-8. 

2. Nødvendige materialer: 

a. En Bibel. 

b. Billede 1-28, Skabelsen - levende væsner (Evangelisk kunst 100; 34730 110); 
billede 1-30, Noa og arken med dyrene (Evangelisk kunst 103). 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR 

Fang opmærksom-

heden 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Leg, at du er et dyr, som børnene er bekendt med. Lad børnene gætte, hvilket dyr du er. 
Lad alle børnene prøve at forestille et dyr, som de andre skal gætte. 

Adam gav alle dyrene navne 

Mind børnene om, at vor himmelske Fader planlagde, og Jesus Kristus foretog skabelsen af 
jordens dyr, fisk, fugle og insekter. Vis Bibelen og forklar, at skrifterne lærer os, at Adam gav 
alle dyrene navne (se 1 Mos 2:19-20). Vis billede 1-28, Skabelsen - levende væsner. 

• Hvad hedder dyrene på dette billede? (Lad børnene pege på et dyr efter tur og fortælle, 
hvad det hedder). 

Historie 

Historie 

Vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi skal være gode mod dyrene 

Vis billede 1-30, Noa og arken med dyrene, og genfortæl historien om Noa og arken, som står 
i 1 Mos 6-8. Fremhæv, at mindst to af alle slags dyr blev reddet fra at drukne. Vor himmelske 
Fader og Jesus elsker dyr og ønsker, at de skal være på jorden. 

• Hvorfor førte Noa dyrene op i arken? 

• Hvilke dyr er I glade for, at Noa reddede? 

• Hvordan tror I, vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi skal behandle dyrene? 

Genfortæl følgende historie om Præsident Spencer W. Kimball, Kirkens 12. præsident: 

Da præsident Spencer W. Kimball var en lille dreng, var det hans arbejde at genne køerne 
ud på marken ca. 1,5 km væk fra hjemmet. En dag lavede han sig en slangebøsse, som han 
kunne bruge til at skyde sten på træerne og hegnspælene med. Han blev meget dygtig og 
kunne ramme et træ eller en hegnspæl på lang afstand. 

Der voksede store træer langs den vej, han førte køerne ad om morgenen. Spencer lagde 
mærke til, at der var mange fugle i træerne. Da han så fuglene, var han fristet til at skyde dem 
for at bevise, hvor god han var til at skyde. Men så huskede han en sang, han havde lært 
i Primary, hvor der bl.a. stod »Dræb ej de fugle små ... Jorden er Guds have, og han giver 
føde til store som til små.« Spencer tænkte over disse ord og besluttede, at fuglene betød 
noget for vor himmelske Fader, og at det ikke ville være rigtigt af ham at slå dem ihjel. Derfor 
var han altid opmærksom på at skyde der, hvor han ikke ramte fuglene (se Conference 
Report, april 1978, s. 71; eller Ensign, maj 1978, s. 47). 

• Hvordan viste Spencer W. Kimball venlighed mod fuglene? 

Fortæl børnene, at vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi skal være gode ved alle dyr. 
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Sang Syng eller fremsig »Venlighed begynder med mig« (Børnenes Sangbog, s. 83). 

Jeg ønsker at være god og rar, 
det er den rette vej. 
Så jeg si'rtil mig selv, 
at venlighed begynder her med mig. 

• Er der nogen af jer, der har et kæledyr? 

Aktivitet Bed børnene om at fortælle om deres kæledyr og om, hvordan de passer dem. Læs følgende 

udtalelser, og lad børnene holde tommelfingeren opad, hvis det er en venlig måde at 

behandle kæledyret på, og nedad, hvis det ikke er det. 

• Giv dem god mad hver dag. 

• Glem at give dem mad. 

• Glem at give dem vand. 

• Hav altid frisk vand stående til dem. 

• Lav et sikkert og behageligt sted, hvor de kan sove. 

• Hold dem indelukket på et varmt sted hele dagen. 

• Vis dem kærlighed og opmærksomhed. 

Vidnesbyrd Husk børnene på, at Jesus skabte dyrene som en del af vor himmelske Faders plan. Vor 
himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi skal være gode ved dyrene. Fortæl om, hvordan du 
har det med et kæledyr eller dyr i det hele taget. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af følgende aktiviteter under lektionen. 

1. Kopiér kanintegningen sidst i lektionen til hvert barn, og lad dem farvelægge den. Lim en 

vatkugle på som hale, så den bliver dejlig blød. 

2. Syng en&i fremsig »Hvad enten jeg hører fuglenes sang« {Børnenes Sangbog, s. 16). 

3. Tag fiskestangen fra lektion 11 med, og lad børnene fiske efter de udklipsdyr, der fulgte 
med dette hæfte. Når alle børnene har fanget et dyr, lader du dem efter tur fortælle, hvad 
de ved om det dyr, de har fanget. 

4. Lav et emblem, hvorpå der står Jeg vil være god mod dyr til hvert af børnene, som de 
kan have på, når de skal hjem. 

5. Hjælp børnene med følgende fingerleg: 

Min lille kat 

Min lille kat løb op i et træ (lad fingrene på højre hånd løbe op ad venstre arm) 

og stirred' på mig, det lille kræ (spær øjnene op med fingrene). 
Jeg kaldte: »Kis-kis,« den kom ned i et hop (kald med pegefingeren) 
og drak derpå mælken, jeg had' i en kop (form venstre hånd som en kop, og lad højre 

hånds fingre være katten, der drikker). 

6. Bed børnene rejse sig og lave følgende fingerleg, mens du siger verset: 

Noa 

Noa byggede en mægtig ark (vis hvor stor), 

han vidste godt, at han ku' (peg på panden). 
Han hamred' og saved' og målte (gør arbejdsbevægelserne), 
som Gud havde sagt, han sku' (nik med hovedet). 
Noa bad sin familie (kald med en fingerbevægelse) 
om ind i arken at gå (gå på stedet), 
og derpå gik dyrene to og to (hold to fingre op), 
og så blev himlen grå (peg mod himlen). 
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Lektion 44 

Skyerne samledes fler' og fler' (sæt armene over hovedet), 
det begyndte at regne slemt (spil med fingrene som regn), 
man slet intet land kunne se (skyg med hånden for øjnene), 
selv huse og træer var gemt (ryst på hovedet). 

Men arken var tæt, den sejlede flot (lav bølgebevægelser med hånden) 
i mange nætter og dage. 
Og så kom solen igen, det var godt (lav en stor cirkel med armene). 
Noa så husenes tage (skyg med hånden for øjnene). 

Noa kaldte familien ud (lav kaldende bevægelser), 
da jorden var fin og tør. 
På deres knæ de takkede Gud (bøj hovedet) 
som ingen sinde før. 

(Efter et vers af Beverly Spencer). 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Lad børnene tale om deres kæledyr eller om kæledyr, de gerne ville have. Tal om, 

hvordan man passer sine kæledyr. 

2. Sig ordene til »Jorden er rund« (Children's Songbook, s. 235). 

Vor jord den er rund og mægtig stor (lav en stor cirkel med armene), 
og dyr og men'sker på den bor. 
Stjernerne skinner den hele nat (»blink« med hænderne), 
solen om dagen, rund, varm og stor (lav en stor cirkel med armene). 
Vor jord den er rund og mægtig stor, 
Gud elsker alle men'sker på jord (omfavn jer selv). 

3. Vis nogle af udklipsfigurerne, en ad gangen, og lad børnene fortælle dig, hvad de ved 
om hvert dyr, som fx hvor det lever, hvordan det lyder, og hvad de kan lide ved det. 
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Jeg kan være 
et godt eksempel 

Lektion 10 

FORMÅL At hjælpe børnene til at være et godt eksempel ved at følge Jesu eksempel. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt Matt 4:19; Luk 19:1-10; Joh 13:15 og 3 Nephi 17:11-24. 

2. Nødvendige materialer: 

a. En Bibel og en Mormons Bog. 
b. Mange fodspor, klippet i papir. 

c. Billede 1-3, Jesus Kristus (Evangelisk kunst 240; 34730 110); billede 1-63, Zakæus i et 

træ; billede 1-64, Jesus beder med nephiterne. 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Syng »Gør nu, som jeg gør« (Børnenes Sangbog, s. 148) sammen med børnene. Lad 

heden børnene gøre det samme, som du gør, som fx at dreje armene rundt, klappe eller vifte med 

armene, som en fugl. 

Gør nu som jeg gør, 
følg kun efter mig. 
Gør I det rigtigt, 
går det som en leg. 

Noget det går op og ned, 
som om I kan følge med. 
Prøv nu at synge, følg kun efter mig, 
gør I det rigtigt, går det som en leg. 

(Copyright © 1963 D. C. Heath and Company. Benyttet med tilladelse.) 

Forklar børnene, at da de gjorde det samme som dig, fulgte de dit eksempel. Når vi følger 

nogens eksempel, gør vi, hvad de gør. Fortæl børnene, at Jesus sagde »Følg mig« 

(se Matt 4:19). 

Vor himmelske Fader sendte Jesus til jorden for at være et eksempel for os 

Vis billede 1-3, Jesus Kristus. Forklar, at en af grundene til at Jesus kom til jorden var, at han 

skulle være et eksempel for os, og vise os, hvordan vi skal leve. Jesus var fuldkommen. 

Det betyder, at han gjorde alting rigtigt. Måden han levede på, da han var på jorden, er den 

måde, vi bør prøve at leve på. 

Slå op i Bibelen og læs Joh 13:15 for børnene. Fortæl børnene, at det er Jesu ord. Under-

streg, at vi gerne vil være som Jesus og følge hans eksempel. 

Sang Syng eller citér første del af »Jeg prøver at bli' som Jesus« {Børnenes Sangbog, s. 40). 

Jeg prøver at bli' som Jesus 
og vandre den vej, han gik. 
Hans kærlighed er det mønster, 
jeg gennem hans gerning fik. 

(Copyright © 1980 Janice Kapp Perry. Benyttet med tilladelse). 

• Hvad bør vi gøre, hvis vi vil være som Jesus? 

Historie Vis billede 1-63, Zakæus i et træ, og fortæl historien om Jesus og Zakæus, som du kan læse 
i Luk 19:1-10. Forklar, at Jesus var et godt eksempel for os, da han var venlig mod Zakæus. 
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Skønt andre mennesker ikke kunne lide Zakæus, ville Jesus godt hen til ham og være 
hans ven. 

• Hvordan var Jesus venlig mod Zakæus? (Se Luk 19:5.) 

• Hvad tror du, Zakæus følte, da Jesus var venlig mod ham? 

Sang Syng eller fremsig »Jesus siger: Elsk enhver« (Børnenes Sangbog, s. 39), og udfør de 

foreslåede bevægelser. 

Jesus siger: Elsk enhver (spred armene ud), 
mod dem kærlig vær! (Nik og smil til hinanden). 
Alle elsker dig igen (hold hånden på hjertet), 
når du kærlig er (omfavn jer selv). 

Historie Vis billede 1-64, Jesus beder med nephiterne, og fortæl historien om, hvordan Jesus bad for 

nephiternes børn, som du kan læse om i 3 Nephi 17:11-24. Forklar, at Jesus med sit eksempel 
viste os, at vi skal bede for andre. 

• Hvem bad Jesus for? 

• Hvordan tror I, børnene havde det, da Jesus bad for dem? 

• Hvem kan vi bede for? 

Tal om mennesker, vi kan bede for, som fx familiemedlemmer, mennesker, der er syge, 
missionærerne og Kirkens ledere. 

Aktivitet Hæng billede 1-63, Zakæus i et træ, og billede 1-64, Jesus beder med nephiterne, op i 

hver sin ende af lokalet, og læg nogle papirfodspor på gulvet, som fører hen til hvert af 
billederne. Lad børnene igen synge eller citere »Jeg prøver at bli' som Jesus« (Børnenes 
Sangbog, s. 40) mens de følger fodsporene hen til billederne. 

Stands ved hvert billede, og lad børnene genfortælle så meget af historierne, som de kan 
huske. Hjælp børnene til at komme i tanker om, hvordan de kan være et godt eksempel, som 
Jesus var i disse situationer. De kan fx dele deres legetøj med andre eller lege med et barn, 
som har brug for en ven (Zakæus), og de kan bede for en, der er syg eller har specielt brug 
for hjælp (bønnen for nephiternes børn). 

Hjælp børnene til at indse, at når de viser andre kærlighed ved at være venlige mod dem 
eller bede for dem, følger de Jesu eksempel. De er også et godt eksempel for andre 
mennesker. 

Sang Syng eller citér omkvædet til »Jeg prøver at bli' som Jesus« (Børnenes Sangbog, s. 40) og 

udfør de foreslåede bevægelser. 

Elsker hverandre, som Jesus har sagt (omfavn jer selv). 
Prøv at vær' venlig i alt, hvad du gør (tryk en anden i hånden). 
Vær kærlig i tanke, i handling og ord (leg, at den ene hånd er et dyrehovede, og stryg det 
med den anden hånd), 
som Jesus os lærte på jord (hold hænderne sammen med håndfladerne opad, som en 
bog). 

(Copyright © 1980, Janice Kapp Perry. Benyttet med tilladelse.) 

Vi kan være et godt eksempel for andre 
Forklar, at på samme måde som børnene følger Kristus, er der mennesker, der ser på dem, 
og følger deres eksempel. 

Aktivitet Lad et barn komme op foran de andre i klassen og være lederen. Lad barnet lede de andre 

ved fx at klappe i hænderne, dreje omkring eller at hoppe op og ned. Gentag aktiviteten, og 
lad de andre børn være lederen. 

Forklar, at der er vigtigere måder at være et eksempel på end den måde, vi bevæger vores 
krop på. Fortæl børnene, at de kan være gode eksempler ved at gøre gode ting som fx at 
fortælle sandheden, adlyde deres mor og far, dele deres legetøj med andre, være ærbødige 
i kirken og hjælpe til i familien. 

• Hvad kan I gøre for at være et godt eksempel for andre? 
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Lektion 44 

Lad alle børnene foreslå, hvordan han eller hun kan være et godt eksempel, og lad dem 
fortælle klassen, hvad han eller hun har tænkt sig at gøre. 

Vidnesbyrd Fortæl om engang, hvor du har fulgt en andens gode eksempel. Fortæl, hvor vigtigt, du 
mener, det er at følge Jesu eksempel. Motivér børnene til være gode eksempler for andre 
ved at gøre det, Jesus ville gøre. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af følgende aktiviteter under lektionen. 

1. Fremstil til hvert barn en enkel krone eller hat af papir. Skriv Jeg kan være et godt eksempel 
på kronerne. Tal om, hvordan børnene kan være gode eksempler i ugens løb. 

2. Syng »Engang var Jesus et lille barn« (Børnenes Sangbog, s. 34), »Et solskinsbarn« 

(Børnenes Sangbog, s. 38) eller »Jeg er som en lysende stjerne« (Børnenes Sangbog, 

s. 84). 

3. Vis en lommelygte eller lignende. Tænd den, og tal om, hvordan lyset fra lygten hjælper 

mennesker, når det er tændt. Læs første del af 3 Nephi 12:16 højt. Forklar børnene, at de 

er som små lommelygter, når de er et godt eksempel, for så ser andre mennesker dem 

og følger dem. Lad et af børnene holde lygten og føre de andre rundt i lokalet. Gentag, 

indtil alle, der gerne vil, har været lederen. 

4. Lad børnene rejse sig og lege følgende sangleg: 

Jesus elsker de små børn 

Nogle børn løb ned ad en støvet vej (løb på stedet), 

de løb så hurtigt hver for sig (peg på fødderne) 
ind mellem folk for at finde et sted (brug albuerne for at komme Igennem) 
nær ved Jesus for at se med (kig dig omkring). 

Nogle voksne sa': »Gå væk med jer! (peg med fingeren, og vis børnene væk). 

I må ikke forstyrre Jesus her!« (rynk brynene og ryst på hovedet). 

Men Jesus sa': »Lad dem komme til mig (spred armene ud), 

for dem elsker både min Fader og jeg« (omfavn jer selv). 

(Tilpasset efter Margaretta Harmons vers i Bible Story Finger Plays and Action Rhymes 

Cincinnati, Ohio: Standard Publishing, 1964, s. 27). 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Bed børnene om at sige ordet eksempel. Fortæl dem, at et godt eksempel er som en, 

man ønsker at ligne, når man bliver stor. Vores forældre kan være gode eksempler for os. 

Bed børnene om at fortælle, hvad deres forældre gør for at passe på dem eller gøre 

dem glade. 

2. Lad børnene tage hinanden i hænderne og gå rundt i en rundkreds, mens I synger eller 
siger »Vi vil synge af glæde« (Børnenes Sangbog, s. 108). Syng sangen så mange 
gange I vil, og syng far, bror, søster eller bedste i stedet for mor. 

3. Leg »Følg lederen« med børnene. Bed børnene om at stille sig op på en række. Det første 
barn i rækken løber, hopper, hinker eller gør noget andet til den anden side af værelset. 
De andre børn følger det første barn og gør det samme. Så går det første barn ned bag 
i rækken, og det næste barn bliver lederen. 
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Lektion 10 Jeg kan være ærlig 

FORMÅL At styrke børnenes ønske om at være ærlige. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt 2 Mos 20:15-16; Alma 53:16-22; 56:44-57 og Trosartiklerne 1:13. Se også 
Håndbog i evangeliske principper (31110 110), kapitel 31. 

2. Fremstil et enkelt pandebånd til hvert barn af et stykke papir eller stof. Skriv Jeg kan være 
ærlig på dem. 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel og en Mormons Bog. 
b. En knap eller en anden lille genstand. 
c. Billede 1-13, Joseph Smith (Evangelisk kunst 400; 34730 110); billede 1-65, To tusind 

unge krigere (Evangelisk kunst 313). 

4. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Lad et barn komme op foran klassen. Hold en knap eller en anden lille genstand imellem 
heden dine hænder. Bed de andre børn om også at holde deres hænder tæt sammen. Gå fra barn 

til barn og før dine hænder ind imellem deres. Læg ubemærket knappen i et af børnenes 
hænder. Bed børnene om at blive ved med at holde hænderne samlet, som om de har 
knappen. Sig så: »Knappen, knappen, hvem har knappen?« Bed barnet, der står foran 
klassen om at gætte, hvem der har knappen ved at spørge: »(Navn), har du knappen?« Sig 
til børnene, at de skal svare sandt, enten »nej, jeg har ikke knappen,« eller »ja, jeg har 
knappen.« 

Leg legen nogle gange, så de andre børn får mulighed for at gætte og at give knappen 

videre. Ros børnene for deres ærlighed. 

Vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi skal være ærlige 

Vis billede 1-13, Joseph Smith. Fortæl børnene, at profeten Joseph Smith skrev: »Vi tror, at vi 

må være ærlige« i den trettende trosartikel. Hjælp børnene med at lære sætningen udenad. 

• Hvad betyder det at være ærlig? 

Forklar, at når vi er ærlige, fortæller vi sandheden, vi tager ikke ting, der tilhører andre, og vi 
behandler andre mennesker retfærdigt. 

Vis Bibelen, og fortæl børnene, at Moses bragte de ti bud ned til sit folk (se 2 Mos 20). 
Forklar, at vor himmelske Fader og Jesus gav Moses to bud om ærlighed: »Du må ikke 
stjæle« og »Du må ikke vidne falsk mod din næste.« Læs 2 Mos 20:15-16 højt. 

• Hvad betyder det at stjæle? 

Forklar, at det at vidne falsk mod sin næste, betyder, at man siger noget, der ikke passer. 

Sang Citér ordene fra »Jeg vil altid være ærlig.« 

Jeg vil altid være ærlig 
i de ting, jeg si'r og gør. 
Ja, jeg vil fremme ærlighed 
og leve som jeg ved, jeg bør. 
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Aktivitet Beskriv nogle handlinger for børnene. Lad dem rejse sig, når handlingen er ærlig, og sætte 
sig, når handlingen er uærlig. Brug eksemplerne herunder, eller lav dine egne: 

• Tage en småkage, når jeres mor har sagt, at I ikke må. 

• Fortælle sandheden om det, I gør. 

• Tage noget, der ikke tilhører jer. 

• Indrømme, at I har gjort noget forkert. 

• Sige, at en anden har gjort noget, som I i virkeligheden har gjort. 

• Finde nogle penge eller andre ting, der tilhører en anden, og give dem tilbage til ejeren. 

Bed børnene om at fortælle om situationer, hvor de har været ærlige. 

• Hvordan har I det, når I er ærlige? 

• Hvordan har I det, når I ikke er ærlige? 

• Hvorfor er I somme tider bange for at være ærlige? (I kan måske blive straffet for noget 

eller gøre nogen ulykkelige). 

Hjælp børnene til at forstå, at vi har det bedre, når vi er ærlige, skønt det sommetider kan 

være svært. 

Vi bliver velsignet, når vi er ærlige 

Historie Vis billede 1-65, To tusind unge krigere. Fortæl historien om de to tusind unge krigere, som 
står i Alma 53:16-22 og 56:44-57, især Alma 53:20-21. Forklar, at en af grundene til, at de 
unge mænd klarede sig så godt, var, at de var ærlige. Læs den sidste del af Alma 53:20 højt 
(fra det var mænd, der til enhver tid var pålidelige). Forklar, at være pålidelig betyder at 
være ærlig. Fordi disse unge krigere var ærlige, blev de beskyttet i krigen. De blev velsignet 
for deres ærlighed, tro og mod. Vi bliver også velsignet, hvis vi er ærlige. 

• Hvordan blev de to tusinde unge krigere velsignet for deres ærlighed? (Se Alma 56:54-56). 

Aktivitet Giv børnene pandebåndene på. Lad dem lege, at de er de to tusinde unge krigere, og 
marchér rundt i værelset, mens du klapper en rytme. Lad dem stoppe, når du holder op med 
at klappe, og bed hvert barn om at fortælle, hvordan han eller hun kan være ærlig. Begynd 
at klappe igen, og gentag aktiviteten, indtil alle har haft en tur. 

Vidnesbyrd Bær dit vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi skal være ærlige, og 

at vi kan have det godt, hvis vi er ærlige. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af følgende aktiviteter under lektionen. 

1. Genfortæl følgende historie om Jacob Hamblin og hans søn. 

Jacob Hamblin var en af de første pionerer, der flyttede ned til det sydlige Utah. Han 
elskede indianerne, som boede dernede, og lærte at tale deres sprog. Han var altid ærlig 
over for indianerne, og de lærte at stole på ham. En dag sendte Jacob sin søn ned for at 
bytte en pony for nogle tæpper. Indianeren så indgående på ponyen og lagde en bunke 
tæpper frem. »Det er ikke nok,« sagde Jacobs søn. Indianeren blev ved med at lægge 
tæpper frem. Da Jacobs søn mente, at han havde fået tæpper nok, red han hjem og 
var meget stolt over, at han havde fået så mange tæpper for ponyen. Da Jacob så, hvor 
mange tæpper hans søn havde med hjem, var han ikke glad. Ponyen var ikke så mange 
tæpper værd. Jacob fik sin søn til at tage tilbage til indianeren med halvdelen af tæpperne. 
Da han kom tilbage grinede indianeren og sagde: »Jeg vidste, at Jacob ville sende dem 
tilbage« (se Jacob Hamblin jun., fortalt til Louise Lee Udall i Story to Tell, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1945, 359-360). 

Forklar, at indianeren vidste, at Jacob Hamblin var en ærlig mand, og at han ville sende 
de overskydende tæpper tilbage. Indianeren kunne stole på Jacob, fordi han altid var 
ærlig. Lad børnene agere eller genfortælle historien. 
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2. Syng eller sig »Engang var Jesus et lille barn« (Børnenes Sangbog, s. 34). 

3. Brug nogle enkle dukker, som fx strømpe- eller papirsdukker, til at lave nogle situationer, 
hvor nogle har valget mellem at være ærlige eller uærlige. Brug nedenstående eksempler 
eller lav dine egne: 

• Du har slået en tallerken itu, og din mor spørger, hvem der har gjort det. 

• Du hjælper med at samle penge op, som er faldet på gulvet, og du er fristet til at tage 
nogen af dem. 

• Du har spist to småkager, efter at din far sagde, at du ikke måtte. Din far spørger, om 
du har spist småkagerne. 

Lad børnene føre dukkerne efter tur, så de kan fortælle, hvad de skal gøre i de forskellige 
situationer. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Spørg børnene, om der er en hest i klasseværelset. Fortæl dem, at selv om de så godt 

efter, ville de ikke finde nogen hest, for der er ikke nogen. Det ville ikke være ærligt at 
sige, at der er en hest i klassen. Spørg, om de kan se (nævn noget, børnene 
let kan se). Forklar, at når de siger noget, der er sandt eller rigtigt, er de ærlige. 

2. Bed børnene om at række begge hænder i vejret, når du siger noget, der er sandt, og at 
tage dem ned igen, når du siger noget, der ikke er sandt. Kom med enkle, men tydelige 
udtalelser som fx »Jeg har en blomst i håret,« »Jeg har kjole på,« »Jakobs bukser er 
røde,« eller »I sidder på en stol.« 

3. Syng eller citér »Vælg altid ret« {Børnenes Sangbog, s. 80). 
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Jeg kan være ærbødig Lektion 10 

FORMÅL At opmuntre børnene til at vise deres kærlighed til vor himmelske Fader og Jesus ved at 

være ærbødige. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt 2 Mos 3:1-10. 

2. Nødvendige materialer: 

a. En Bibel. 
b. Billede 1-19, Kristus og børnene (Evangelisk Kunst 216; 34730 110); billede 1-66, Moses 

og den brændende tornebusk (Evangelisk kunst 107); billede 1-67, En ærbødig klasse. 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Bed børnene folde hænderne og sidde stille, mens du synger eller citerer »Ærbødighed« 
heden (Børnenes Sangbog, s. 10) med lav røst. Hvis børnene kender sangen, må de gerne hjælpe 

dig med at synge den. 

Fader jeg ærbødigt står, og i dit hus jeg stille går; 
folder hænder under bøn, og tænker på din søn; 
lytter til dit ord især, for i dit hus jeg er dig nær. 
Må min tanke til dig gå, så jeg ærbødigt tale må. 
Fader jeg ærbødigt står og i dit hus jeg stille går. 

Når I er færdige, takker du børnene for at have siddet stille. 

Vi kan være ærbødige i Kirken 

Vis billede 1-67, En ærbødig klasse. 

• Hvor er disse børn? 

• Hvad laver de? 

• Hvad tror I, de tænker på? 

• Hvordan skal man opføre sig, når man kommer til Primary? 

Forklar, at når vi kommer i kirke, skal vi opføre os på en bestemt måde. Det kaldes at være 
ærbødig. 

Lad børnene gentage ordet ærbødig mange gange. 

• Hvad tror I, det betyder at være ærbødig? 

Forklar, at det at være ærbødig, betyder at gøre ting, der viser vores kærlighed til og 
respekt for vor himmelske Fader og Jesus. Vi kan vise vores kærlighed til dem på følgende 
måder (lad børnene vise nogle af dem, når du nævner dem): 

• Gå stille og tale stille. 

• Sidde stille og lytte til bønnerne og undervisningen. 

• Række hånden i vejret, når vi vil sige noget. 

• Folde hænderne. 

• Holde kirken ren. 
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Forklar, at når vi gør disse ting, ved vor himmelske Fader og Jesus, at vi elsker dem, og vi er 
glade for at være i kirke. 

Sang Citér »Jeg ønsker at vise ærbødighed« sammen med børnene. Gentag, hvis I vil. 

Jeg ønsker at vise 
ærbødighed for dig. 
Jeg vil helt stille lytte, 
ærbødighed begynder med mig. 

• Hvorfor skal vi være ærbødige i Primary? 

Mind børnene om, at når vi er ærbødige, kan vi lytte til vores lærere og lære om vor himmelske 
Fader og Jesus. Når vi er ærbødige, hjælper vi andre med også at være ærbødige. 

• Hvilken bygning befinder vi os i nu? 

• Hvis hus er det? 

Forklar, at vores kirkebygning tilhører vor himmelske Fader og Jesus. Det er et sted, hvor vi 
kommer for at lære om dem og om, hvad de forventer af os. 

Aktivitet Leg følgende fingerleg med børnene. Improvisér bevægelser, som viser de forskellige 
områder i kirkebygningen. 

Kirken 

Kirken har mure rundt omkring, 
her er et vindue, hvor lys kommer ind. 
Her er spiret, højt og flot 
og en dør at gå ind ad, det er nu godt. 
Kirken er bygget med kærlig hånd, 
her vil vi synge og bede Guds ånd 
være hos os, mens vi prøver at lære, 
hvordan ærbødige vi kan være. 

• Hvad bør du bl.a. gøre i kirken? 

• Hvad bør du bl.a. ikke gøre i kirken? 

Hjælp børnene til at forstå, at der er bestemte steder og tidspunkter i kirken, hvor man kan 
løbe og lege, men i størstedelen af bygningen og om søndagen, bør vi være ærbødige. 
Understreg, at udover at sidde stille i Primary og i kirkesalen, skal vi gå stille og tale stille i 
gangene. 

Historie Fortæl historien om, hvordan børnene i din klasse kommer til Primary. Fortæl, hvor spændte 
de er, mens de løber og hopper på vej til bygningen, hvordan de går stille, når de er kommet 
indenfor, og hvad de gør under nadvermødet og Primary og sidenhen i forhallen. Fremhæv, 
hvor ærbødige børnene er, når de er i kirken. 

Aktivitet Citér »Jeg har to rappe fødder små,« mens børnene stille og forsigtigt vandrer rundt i 
lokalet, så deres sko ikke laver støj. 

Jeg har to rappe fødder små, 
de hjælper mig at gå. 
De hjælper mig at hoppe 
og laver ofte støj, 
men i vor Faders kirkerum 
de stille træde må, 
så skønt jeg går, 
ej høres kan 
de rappe fødder små. 

• Hvad gør du med dine fødder i kirkens gange? i kirkesalen? i klassen? 

• Hvad gør du med dine hænder? 

• Hvad gør du med din stemme? 
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Lektion 44 

Vi kan føle ærbødighed 

Vis billede 1-19, Kristus og børnene, og fortæl, hvordan du har det, når du tænker på Jesus, 
og hvor meget han elsker os. Forklar børnene, at dette er ærbødige følelser. Bed børnene 
om at give udtryk for, hvad de mener om Jesus. 

Historie Vis billede 1-66, Moses og den brændende tornebusk, og fortæl historien, som findes i 
2 Mos 3:1-10. Fremhæv de ærbødige følelser Moses havde, da Herren talte til ham fra 
tornebusken og kaldte ham til at lede Israels børn ud af Egypten. Læs højt fra Bibelen og 
forklar dette fra vers 5: »Tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord.« 

• Hvorfor tog Moses sine sandaler af? 

Forklar, at dette var en måde at vise sin ærbødighed på. Du må sikre dig, at børnene forstår, 
at vi ikke behøver at tage vores sko af, for at være ærbødige. Der findes mange andre 
måder at være ærbødige på. 

• Hvordan kan I være ærbødige? 

Vi kan være ærbødige derhjemme 

Fortæl børnene, at kirkebygningen ikke er det eneste sted, hvor vi bør være ærbødige. 

• Hvad gør du derhjemme, når nogen beder? 

• Hvad gør du derhjemme, når I har familieaften? 

Forklar, at når vi lytter stille under bønnerne og undervisningen derhjemme, er vi også 

ærbødige. Dette viser vor himmelske Fader og Jesus, at vi elsker dem. 

Vidnesbyrd Giv udtryk for din kærlighed til vor himmelske Fader og Jesus, og for hvor taknemlig du er, 
for at du kan vise denne kærlighed ved at være ærbødig. Motivér børnene til at vise deres 
kærlighed til vor himmelske Fader og Jesus ved at være ærbødige i Primary, ved nadver-
mødet og under bønner og familieaftener derhjemme. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af disse aktiviteter under lektionen. 

1. Tag børnene med på en ærbødig tur gennem kirkens gange. Hvis det er muligt, så gå 
ind i kirkesalen. Når I kommer tilbage til klasseværelset, roser du børnene for deres 
ærbødighed og taler om, hvordan deres ærbødighed hjalp andre i bygningen med at 
være ærbødige i deres klasse. 

2. Syng eller citér »Jeg vil lære ærbødighed« (Børnenes Sangbog, s. 13) eller »Ærbødighed« 
(Børnenes Sangbog, s. 10). 

3. Tegn omridset af børnenes fødder på et stykke papir, som du har skrevet verset »To 
rappe fødder« på (se s. 126). Lad børnene farvelægge deres tegninger og tage dem 
med hjem. 

4. Lad børnene skiftes til at vise, hvordan han eller hun kan være ærbødig i klassen som fx 
at sidde stille, folde hænderne eller række hånden i vejret, når de vil sige noget. Tal om, 
hvorfor vi skal være ærbødige i vor himmelske Faders hus. 

5. Hjælp børnene til at sige en af eller begge følgende tekster. Improvisér bevægelser, der 
passer til ordene. 

Knyt og stræk 

Knyt og stræk og knyt og stræk 
klap engang, så er du sød. 
Knyt og stræk og knyt og stræk, 
hænderne læg i dit skød. 
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Jeg klapper i hænderne 

Jeg klapper i hænderne en, to, tre, 
og siger goddag til mig selv. 
Så ruller jeg hænderne hver sin vej, 
jeg løfter dem - se nu mig! 
Jeg bringer dem atter roligt hjem 
i skødet jeg lægger dem. 

Jeg tysser på fødderne, 
hviler fødderne, 
sidder nu rank, og snart 
er hovedet bukket 
og øjnene lukket 
nu er jeg til bøn parat. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN Bed børnene lukke øjnene. Bed dem række hånden i vejret, hvis de kan høre dig tabe en 

knap eller mønt. Lad knappen eller mønten falde ned på bordet eller gulvet. Pak så mønten 
eller knappen ind i et stykke stof. Bed børnene om stadig at have øjnene lukkede, lytte nøje 
efter og række hånden i vejret, hvis de kan høre mønten eller knappen denne gang. Lad 
knappen eller mønten falde ned på bordet eller gulvet. Hjælp børnene til at forstå, at vi kan 
høre meget, hvis vi lytter. 
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Musik gør mig glad Lektion 10 

FORMÅL At hjælpe børnene med at forstå, at god musik kan gøre os glade og minde os om vor 
himmelske Fader og Jesus. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt 1 Sam 16:19-23; Ether 6:2-12 og L&P 25:12. 

2. Nødvendige materialer: 

a. En Bibel, en Mormons Bog og en Lære og Pagter. 
b. Billede 1-61, Udvandringen fra Nauvoo (Evangelisk kunst 410; 34730 110); billede 1-68, 

David spiller for kong Saul; billede 1-69, Jareditiske fartøjer. 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Bemærk: Du kan eventuelt invitere Primarys dirigent til at hjælpe dig med denne lektion. 

LEG OG LÆR 

Fang opmærksom-

heden 

Historie 

Aktivitet 

Sang 

Sang 

Historie 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Bed børnene om at sætte sig i en rundkreds og synge »Hvis du er i godt humør« (Børnenes 
Sangbog, s. 125) mange gange og synge ting som »stampe,« »blinke.« Improvisér nogle 
bevægelser til ordene. 

Du skal klappe, 
hvis du er i godt humør, (klap, klap) 
Du skal klappe, 

hvis du er i godt humør, (klap, klap) 
Du skal klappe hele dagen, 
så det høres helt til Skagen, 
du skal klappe, 
hvis du er i godt humør. 

• Hvordan havde I det, da I sang denne sang? 

God musik kan få os til at føle os glade 
Forklar, at glad, smuk eller fredelig musik kan hjælpe os til at have det rart indvendig. Når vi 
er kede af det, vrede eller bange, kan god musik hjælpe os til at føle os glade igen. 

Vis billede 1-68, David spiller for kong Saul. Fortæl historien om David, der spillede harpe 
for kong Saul, når kongen ikke havde det så godt. Den står i 1 Sam 16:19-23. 

• Hvorfor tror du, Davids musik fik kong Saul til at føle sig bedre tilpas? 

• Hvilke musikinstrumenter kan I lide at lytte til? 

Lad børnene kort lege, at de spiller på de instrumenter, der nævnes. 

Lad børnene lege, at de spiller på et instrument som fx et klaver, en violin, guitar, fløjte eller 
harpe, mens du nynner en kendt primarysang eller salme. 

Forklar, at sang kan hjælpe os til at få det bedre. Syng »Hvis du er i godt humør« (Børnenes 
sangbog, s. 125). 

• Hvilke primarysange gør jer glade? 

Lad børnene vælge en yndlingssang og syng den med dem. 

Vis billede 1-61, Udvandringen fra Nauvoo, og genfortæl følgende historie: 
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Da pionererne forlod deres hjem i Nauvoo og flyttede vestpå, pakkede de alt, hvad de kunne, 
i overdækkede oksekærrer eller trækvogne. De måtte efterlade mange af deres ejendele, 
fordi der ikke var plads til dem. Det var en svær rejse, og pionererne var normalt meget 
trætte, når dagen var omme. 

Om aftenen samlede pionererne deres dyr og vogne i en rundkreds og lavede et stort bål 
midt i rundkredsen. Profeten Brigham Young vidste, at folket ville blive gladere på rejsen, 
hvis de havde musik. Han opmuntrede dem til at synge og danse. De pionerer, der havde 
violiner, trompeter og trommer med, brugte dem til at skabe musik. Alle sang og dansede 
omkring bålet. En af deres yndlingssalmer var »Kom, kom, Guds folk.« Musikken gav 
pionererne styrke og mod. Når de gik i seng om aftenen efter at have sunget og danset, 
var de glade. 

Sang Lad børnene sætte sig i en rundkreds og lege, at de er pionerer omkring bålet. Syng 
»Pionerbørn« (Børnenes Sangbog, s. 137) eller en anden af børnenes yndlingssange fra 
Primary. 

Musik får os til at huske på vor himmelske Fader og Jesus 

Forklar, at musikken i kirken minder os om vor himmelske Fader og Jesus. Bed børnene om 

at lukke øjnene og forestille sig, at de hører musikken spille i kirkesalen, før nadvermødet 

begynder. 

• Hvordan kan musikken hjælpe jer til at være ærbødige i kirken? 

Forklar, at vor himmelske Fader og Jesus elsker at høre os synge. Læs de to første sætninger 
i L&P 25:12 (til og med som en bøn til mig). Forklar, at når vi synger i kirken, er det det samme 
som at bede til vor himmelske Fader. Vi takker vor himmelske Fader for de velsignelser, han 
giver os. Når vi synger sange om vor himmelske Fader og Jesus, minder det os om, at de 
elsker os og ønsker at hjælpe os. Forklar, at de sange, vi synger ved nadvermødet, kaldes 
for salmer. 

• Hvorfor synger vi sange og salmer i kirken? 

Historie Vis billede 1-69, Jareditiske fartøjer, og fortæl historien om, hvordan jarediterne kom til det 
forjættede land, som du kan læse i Ether 6:2-12. Forklar, at jarediterne sang lovsange til vor 
himmelske Fader og Jesus, da de var inde i deres fartøjer eller skibe. 

• Hvorfor tror I, jarediterne sang på rejsen? 

• Hvordan tror I, jarediterne havde det, når de følte, hvordan vinden og bølgerne slog mod 

deres fartøjer? 

• Hvordan kunne sangene hjælpe dem, når de var bange? 

• Har I nogensinde sunget en sang, når I var bange? Hvordan hjalp det jer? 

Vidnesbyrd Fortæl om tilfælde, hvor musik har gjort dig glad. Mind børnene om, at vor himmelske Fader 
og Jesus elsker at høre dem synge gode sange. Når de synge, kan de føle glæde og huske 
på, at vor himmelske Fader og Jesus elsker dem. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af følgende aktiviteter under lektionen. 

1. Syng »Det er så sjovt« {Børnenes Sangbog, 129) eller »Jeg synes, jorden er dejlig« 

(Børnenes Sangbog, s. 122). 

2. Hvis det er en lille klasse, kan hvert barn vælge en yndlingssang fra Primary, som I så 

synger sammen. 

3. Lav rytme-bægre til børnene, som de kan spille med. Kom en lille smule ris eller sand i 
et papir- eller plastikbæger. Sørg for, at der er låg på, så risengrynene eller sandet ikke 
kan falde ud. Syng en primarysang, mens børnene bruger deres rytme-bægre. Du kan 
også tage andre ting med, som kan bruges som rytmeinstrumenter som fx bjælder, tykke 
pinde, man slår rytmen med, eller træblokke til at slå på. 
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Lektion 44 

4. Genfortæl historien om dengang profeten Joseph Smith og andre af Kirkens ledere var i 
Carthage Fængsel. Onde mænd havde låst dem inde i fængslet, selv om de ikke havde 
gjort noget forkert. Profeten vidste, at hans liv var i fare, og han var meget ked af det. Han 
bad sin ven John Taylor om at synge for sig. John var også meget ked af det og sagde til 
Joseph, at han ikke havde lyst til at synge, men Joseph opmuntrede ham. Mens John 
sang en sang om Jesus, fik alle i fængslet det bedre. Sangen mindede dem om, at vor 
himmelske Fader og Jesus elskede dem. Det gav dem styrke og mod. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Syng nogle af børnenes yndlingssange sammen med dem. Lad børnene klappe stille, 

mens de synger. Tal med børnene om, hvordan musikken får dem til at føle sig gladere. 

2. Lav et bånd med forskellige slags musik, som børnene kan lytte til. Sørg for, at musikken 

er passende for sabbaten. 

3. Fortæl børnene, at vor himmelske Fader har givet os mange former for musik. Noget 
musik laves af mennesker, og andet af ting i verden omkring os. Nævn nogle ting i 
naturen, der laver lyde, der minder om musik, som fx vinden, regnen, fuglene, bierne 
og torden. Lad børnene imitere nogle af disse lyde. 
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Nadveren hjælper mig til at 
tænke på Jesus 

FORMÅL At opmuntre børnene til at tænke på Jesus Kristus under nadveren. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt Luk 22:19-20 og 3 Nephi 18:1-11. Se også Håndbog i evangeliske 
principper (31110 110), kapitel 23. 

2. Bed primarypræsidentinden om lov til, at biskoppen sender et medlem af præsternes 

kvorum ind i klassen i nogle få minutter i begyndelsen af klassetiden. Medlemmet af 

præsternes kvorum skal forberede sig på at fortælle børnene om sine ansvar i forbindelse 

med at administrere nadveren og om, hvad han føler ved denne hellige ordinanse. 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel og Mormons Bog. 
b. Billeder af begivenheder fra Jesu liv, som fx billede 1-16, Krybben (Evangelisk kunst 

201; 34730 110); billede 1-17, Jesus som dreng i templet (Evangelisk kunst 205); billede 
1-19, Kristus og børnene (Evangelisk kunst 216); billede 1-43, Jesus helbreder den 
blinde (Evangelisk kunst 213) og andre efter eget ønske. 

c. Bil,~J~ ^ Q Jesus Kristus (Evangelisk kunst 240); billede 1-8, Omdeling af nadveren; 
billede 1-44, Jesus underviser på den vestlige halvkugle (Evangelisk kunst 316); 
billede 1-70, Den sidste nadver (Evangelisk kunst 225). 

4. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Vis billede 1-8, Omdeling af nadveren. Fortæl børnene, at det møde om søndagen, hvor 
heden hele familien normalt er samlet, kaldes for nadvermødet. 

• Hvorfor kaldes det møde for nadvermødet? 

Præsentér børnene for medlemmet af præsternes kvorum. Lad ham fortælle om Det Aronske 
Præstedømmes ansvar i forbindelse med nadveren. Lad ham give udtryk for sine tanker om 
sin rolle i forbindelse med denne hellige ordinanse. Tak ham, fordi han kom, og lad ham gå 
tilbage til sit kvorumsmøde eller sin søndagsskoleklasse. 

Jesus gav os nadveren for at hjælpe os til at huske på ham 

Vis billede 1-3, Jesus Kristus. Mind børnene om, at Jesus er vor himmelske Faders søn. 
Jesus elsker os meget højt, og derfor kom han her til jorden for at være vores Frelser. Han 
helbredte de syge, underviste i evangeliet og viste os den rigtige måde at leve på. Siden 
døde han for os. 

Historie Vis billede 1-70, Den sidste nadver. Fortæl historien om den sidste nadver, som står i 

Luk 22:19-20. Tag Bibelen, og læs sidste sætning af vers 19 højt: »Gør dette til ihukommelse 
af mig.« Forklar, at Jesus befalede sine apostle at mødes hver sabbatsdag og mindes ham 
ved at tage nadveren. 

Vis billede 1-44, Jesus underviser på den vestlige halvkugle. Forklar, at da Jesus besøgte 
nephiterne, befalede han også dem at mødes hver sabbatsdag og mindes ham ved at tage 
nadveren (se 3 Nephi 18:1-11). 

• Hvem skulle apostlene tænke på, når de tog nadveren? 

• Hvem skulle nephiterne tænke på, når de tog nadveren? 
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• Hvem skal vi tænke på, når vi tager nadveren? 

• Hvornår tager vi nadveren? 

Aktivitet Leg følgende sangleg med børnene: 

Jeg er glad for, at jeg kom i kirke i dag 

Jeg er glad for, at jeg kom i kirke i dag (lav kirketaget ved at sætte spidserne af pegefingrene 

sammen). 
Jeg lærer at lytte (sæt hånden bag øret), 
jeg lærer at bede (fold hænderne, og bøj hovedet), 
jeg lærer, at Jesus fra himlen ser ned (peg op på himlen), 
jeg tænker på Jesus og hans kærlighed (omfavn jer selv). 

Historier Vis billederne fra Jesu liv et ad gangen. Hvis børnene genkender billederne, kan du lade 

dem fortælle historien. Hvis de ikke kender historien, kan du fortælle dem den. Lad så 

mange af børnene som muligt være med til at fortælle historierne. 

• Hvilke historier om Jesus kan I tænke på under nadveren? 

Lad børnene fortælle andre historier om Jesus, som de kan tænke på under nadveren. Hvis 

de ikke kan komme i tanker om nogen, kan du fortælle en eller to historier om Jesus, du kan 

lide at tænke på under nadveren. 

Vi kan være ærbødige under nadveren 

Aktivitet Hjælp børnene med at sige følgende vers og udføre bevægelserne: 

Mine hænder foldet er (fold hænderne), 
jeg mit hoved' bøje (bøj hovedet), 
og når nadverbønnen be's, 
så jeg lytter nøje (hånden bag øret). 

Forklar, at fordi Jesus gav os nadveren for at hjælpe os med at huske på ham, er det vigtigt, 

at vi tænker på Jesus og også hjælper andre til at tænke på ham. Det kan vi gøre ved at 

være ærbødige under nadveren. 

Aktivitet Hvisk en af følgende udtalelser til et af børnene, som så skal gentage den til klassen. 
Fortsæt med andre udtalelser til de andre børn. 

1. Vi gør os klar til nadveren ved at synge en ærbødig salme, der minder os om Jesus. 

2. Vi lytter godt efter, mens brødet bliver velsignet. 

3. Når brødet bliver omdelt, tager vi kun ét stykke. 

4. Vi lytter godt efter, mens vandet bliver velsignet. 

5. Vi drikker vandet ærbødigt og lægger bægeret tilbage i bakken. 

6. Vi leger aldrig med brødet eller nadverbægeret. 

Forklar, at når vi gør disse ting, viser vi ærbødighed, mens vi tager nadveren. 

• Hvordan kan vi være ærbødige under nadveren? 

Aktivitet Lad børnene lytte godt efter, når du beskriver følgende handlinger. Bed dem om at rejse 
sig, hvis du siger noget, de bør gøre eller tænke på under nadveren. Bed dem sætte sig, 
hvis du siger noget, de ikke bør gøre eller tænke på under nadveren. Brug nedenstående 
eksempler, eller skab dine egne: 

• Lytte godt efter, mens nadverbønnerne bliver bedt. 

• Huske, at vor himmelske Fader og Jesus elsker os. 

• Tænke på at tage på skovtur. 

• Huske, at Jesus gjorde syge mennesker raske. 

• Tale med din bror eller søster. 
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• Sidde uroligt. 

• Tænke på, hvordan Jesus velsignede de små børn. 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, hvor taknemlig du er over at have nadveren, som hjælper os med at 

huske på Jesus og det, han har gjort for os. Forklar, at du især er taknemlig, når alle er 
ærbødige under nadveren, så du kan koncentrere dig om at tænke på Jesus. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af følgende aktiviteter under lektionen. 

1. Lad børnene tegne et billede af sig selv, hvor de tager nadveren. Skriv Jeg kan tænke på 
Jesus, når jeg tager nadveren på hvert billede. 

2. Tag tomme nadverbakker til brød og vand med ind i klassen. Lad børnene se på bakkerne 
og prøve at holde dem. Lad dem beskrive, hvad der sker, når nadveren bliver velsignet 
og omdelt ved nadvermødet. 

3. Lad børnene agere nogle af deres yndlingshistorier fra Jesu liv. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Forklar om nadveren på en enkel måde: Vis et billede af Jesus og fortæl børnene, at der 

er et tidspunkt om søndagen, hvor vi husker på Jesus på en ganske særlig måde. Fortæl 
børnene, at det er, når vi spiser et lille stykke brød og drikker et lille bæger vand under 
nadvermødet. Forklar, at under nadveren husker vi på, hvor meget Jesus elsker os, og 
tænker på de mange ting, han har gjort for at hjælpe os til at blive lykkelige. 

2. Syng eller citér »Læs en historie om Jesus« (Børnenes Sangbog, s. 36) eller »Et solskins-
barn« (Børnenes Sangbog, s. 38). 

3. Hjælp børnene med at udføre bevægelserne til følgende aktivitet, mens du siger verset: 

Skabelsen 

Jesus sa' til solen: »Skin« (sæt armene over hovedet i en stor cirkel), 
til regnen: »Regn« (lad fingrene spille nedefter som regndråber), 
til blomsterne: »Gro« (hold hånden skålformet, håndfladen opad), 
Jesus sa' til fuglen: »Syng« (åbn og luk fingrene som et fuglenæb), 
og sådan skete det (læg armene overkors). 

(Johnnie B. Wood, fra Sing, Look, Do, Action Songs for Children, red. Dorothy M. Peterson, 
Cincinnati: Standard Publishing Co., 1965).* 

Mind børnene om, at Jesus har givet os mange ting, der gør os lykkelige. Under nadveren 
kan vi vise, at vi er taknemlige ved at tænke på Jesus. 

134 



Vor himmelske Fader og Jesus 
har givet os skrifterne 
FORMÅL At hjælpe børnene til at forstå, at skrifterne indeholder vor himmelske Faders og Jesu Kristi 

ord, og at vi kan lære om vor himmelske Fader og Jesus Kristus ved at studere skrifterne. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt Luk 22:19-20; 3 Nephi 18:21; L&P 59:6 og Moses 7:11. Se også Håndbog 
i evangeliske principper (31110 110), kapitel 10. 

2. Forbered dig på at fortælle en af dine yndlingshistorier fra skriften. Brug et billede, hvis 

det er muligt. 

3. Nødvendige material er: 

a. Et sæt skrifter (Bibelen, Mormons Bog, Lære og Pagter og Den Kostelige Perle). 

b. Et stykke stof til at lægge over skrifterne eller et stykke papir til at slå om dem. 
c. Billede 1-3, Jesus Kristus (Evangelisk kunst 240; 34730 110); billede 1-18, Johannes 

Døber døber Jesus (Evangelisk kunst 208); billede 1-44, Jesus underviser på den 
vestlige halvkugle (Evangelisk kunst 316); billede 1-70, Den sidste nadver (Evangelisk 
kunst 225). 

4. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Inden klassetiden dækker du skrifterne med stoffet eller slår papir omkring dem. Læg de 

tildækkede skrifter på et bord eller en stol, hvor børnene kan se dem. Forklar, at du har 

dækket noget til, der er vigtigt for dig og for alle andre. Lad børnene prøve at gætte, hvad 

du har dækket til. 

Efter nogle få gæt lader du børnene føle gennem stoffet eller papiret. Hvis et barn gætter, 

at det er bøger, siger du, at det er rigtigt, og fjerner stoffet eller papiret. Fortæl børnene, at 

disse bøger kaldes for skrifterne. Lad børnene siger ordet skrifterne nogle gange. 

Skrifterne er hellige bøger 

Forklar, at skrifterne er vigtige bøger, der adskiller sig fra andre bøger. Det er hellige bøger. 

Mind børnene om, at noget der er helligt, hjælper os til at huske på vor himmelske Fader 

og Jesus, og hvor meget de elsker os. De fortæller os, at vor himmelske Fader og Jesus 

ønsker, at vi skal gøre det, der kan gøre os glade. 

Vis hvert af de fire standardværker og fortæl, hvad de hedder, et ad gangen. Hvis nogen 

af dem er samlet i en bog, kan du pege på bogryggen, hvor titlerne står, eller slå op på 

titelbladet til hvert af standardværkerne. 

Fortæl børnene, at vi skal passe godt på skrifterne og bladre forsigtigt i dem. Lad børnene 
komme op foran, et ad gangen, og vise hvor forsigtigt, de kan bladre i standardværkerne. 

Forklar, at skrifterne indeholder sande historier. Disse historier hjælper os til at vide, hvad 

vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi skal gøre. Historierne i skrifterne kan hjælpe os 

i vores liv. 

Fortæl børnene en af dine yndlingshistorier fra skriften, og brug et billede, hvis det er muligt. 

Fremhæv, hvordan det, der står i den historie, hjælper dig i dit liv. Fortæl, hvor meget du 

elsker at læse historierne i skriften. 

Hjælp børnene med at synge eller citere »Læs en historie om Jesus« (Børnenes Sangbog, 
s. 36). Husk børnene på, at de historier fra skrifterne de lærer i Primary, er sande historier. 

LEG OG LÆR 

Fang opmærksom-

heden 

Aktivitet 

Historie 

Sang 
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Læs en historie om Jesus, én jeg har kær, 
en som han ville fortælle, hvis han var her, 
en fra hans vandring på livets vej. 
Læs lidt om Jesus, det elsker jeg. 

Skrifterne indeholder Jesu lærdomme 

Forklar, at nogle af skrifterne blev skrevet af mænd, der kendte Jesus og levede samtidig 
med ham. Det var mænd, der så Jesus og hørte ham undervise. Disse mænd skrev skrif-
terne, så alle kunne lære om Jesus og hans lærdomme og vide, at han var vor himmelske 
Faders søn. 

Vis billede 1-70, Den sidste nadver. Lad børnene fortælle det, de ved om dette billede. Vis 
Bibelen, og lad børnene gentage dens navn. Slå op på Luk 22. Forklar, at i Bibelen lærte 
Jesus os, at vi skal tage nadveren for at huske på ham. Jesus tog brød og velsignede det 
og gav det til sine disciple (hjælpere). Han tog et bæger og lod dem drikke. Læs den del af 
vers 19, hvor Jesus sagde: »Gør dette til ihukommelse af mig.« Understreg, at deter Jesu 
ord. 

Vis billede 1-44, Jesus underviser på den vestlige halvkugle, og husk børnene på, hvad 
der sker på billedet. Vis Mormons Bog, og lad børnene gentage dens navn. Slå op på 
3 Nephi 18. Forklar, at Jesus lærte folket mange ting. Læs den del af vers 21, hvor Jesus 
sagde: »Bed ... i jeres familier.« 

• Hvad sagde Jesus, vi skulle gøre i vore familier? 

Vis billede 1-3, Jesus Kristus. Vis Lære og Pagter, og lad børnene gentage dens navn. Slå 
op på afsnit 59. Forklar, at det, Jesus lærte os var, at vi skal elske alle. Læs den del af vers 6, 
hvor Jesus siger: »Du skal elske din næste som dig selv.« 

• Hvad sagde Jesus, vi skal gøre? 

• Hvem er din næste? 

• Hvordan har du det, når du er god ved andre og viser dem, at du elsker dem? 

Sang Hjælp børnene med at synge eller citere »Jesus siger: Elsk enhver« (Børnenes Sangbog, 

s. 39), og udfør de foreslåede bevægelser: 

Jesus siger: Elsk enhver (spred armene ud), 
mod dem kærlig vær! (Nik og smil til hinanden). 
Alle elsker dig igen (hold hånden på hjertet), 
når du kærlig er (omfavn jer selv). 

Vis billede 1-18, Johannes Døber døber Jesus. Lad børnene fortælle om billedet. Fremhæv, 
at Jesus blev døbt, og at han ønsker, at alle skal døbes. Vis børnene Den Kostelige Perle, 
og lad dem gentage dens navn. Slå op på Moses 7, og fortæl, hvordan Jesus sagde til en 
mand ved navn Enok, at han skulle gå hen og døbe folket. Læs den del af vers 11, hvor Jesus 
sagde: »... døbe i Faderens og Sønnens navn ... og i Helligåndens navn.« 

Vis dine fire standardværker. Understreg, at Jesu lærdomme findes i dem alle. 

• Hvad er det for bøger? 

• Hvis lærdomme findes i skrifterne? 

• Hvorfor blev skrifterne skrevet? 

• Hvad tænker du, når du ved, at vor himmelske Fader og Jesus elsker os og har givet os 
skrifterne? 

Vidnesbyrd Giv udtryk for din taknemlighed for og kærlighed til skrifterne. Bær vidnesbyrd om, at skrif-

terne er vor himmelske Faders og Jesu ord, og at vi ved at studere skrifterne kan lære, hvad 
vor himmelske Fader og Jesus ønsker, vi skal gøre. 
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Lektion 44 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af følgende aktiviteter under lektionen. 

1. Fold et stykke papir på midten, så du kan lave små kopier af omslagene til de fire stan-
dardværker, et sæt til hvert barn. Skriv navnene på standardværkerne på omslagene. 
Lav et hul i hjørnet af omslagene, og brug et stykke tråd eller garn til at binde hvert barns 
fire standardværker sammen med. 

På omslagenes inderside skriver du det skriftsted, der blev undervist i under lektionen: 

Bibelen: Jesus lærte os om nadveren (Luk22:19). 
Mormons Bog: Jesus lærte os at bede i vore familier (3 Nephi 18:21). 
Lære og Pagter: Jesus lærte os at elske vores næste (L&P 59:6). 
Den Kostelige Perle: Jesus lærte os, at vi skal døbes (Moses 7:11). 

Giv et sæt til hvert af børnene, som de kan tage med hjem. Mens du gør det, opsummerer 

du de af Jesu lærdomme, der blev gennemgået i lektionen. 

2. Hjælp børnene med at lære noget af den ottende trosartikel udenad: »Vi tror, at Bibelen 
er Guds ord« og »Vi tror også, at Mormons Bog er Guds ord.« 

3. Skaf billeder fra nogle af historierne i Mormons Bog, enten blandt de billeder, der findes 
i dette hæfte, eller fra kirkebiblioteket. Vis hvert billede, og fortæl kort den historie det 
illustrerer. Husk børnene på, at historierne i skrifterne er sande. Lad børnene synge 
»Mormons Bog fortæller« (Børnenes Sangbog, s. 62). 

4. Fortæl børnene om et tilfælde, hvor skrifterne havde en særlig betydning i dit liv. Forklar, 

hvordan skrifterne hjalp dig, og hvordan dette fik dig til at føle. 

5. Find korte historier, der indeholder Jesu ord som dem i lektionen. Citér de forskellige 
skriftsteder, og begynd med ordene Jesus sagde. Fx »Jesus sagde: >Følg mig.<« Kast 
eller giv en ærtepose eller en blød bold til et af børnene, og bed barnet gentage skriftstedet 
efter dig. Fortsæt, indtil alle børnene har prøvet. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Syng eller citér »Læs en historie om Jesus« (Børnenes Sangbog, s. 36), mens du viser 

dem Bibelen, eller »Mormons Bog fortæller« (Børnenes Sangbog, s. 62), mens du viser 

en Mormons Bog. 

2. Fortæl kort historien om de ti spedalske (se Luk 17:11-19), og leg følgende fingerleg med 

børnene: 

Der var ti, som var syge (hold ti fingre i vejret), 
Kristus hjalp dem i sine dage, 
han sagde blot et par ord, 
og borte var al deres pine og plage (gør en affejende bevægelse med hånden). 
Er det ikke sært? 
En ting så stor (sæt fingeren på kinden og se spekulativ ud), 
og kun en eneste af dem gik ud (hold en finger i vejret) 
for at takke Jesus og prise Gud! (Peg »ud,« når du siger ud, og løft armene op, når du 
siger »prise Gud«.) 

(Tilpasset fra Jean Shannon i Bible Story Finger Plays and Action Rhymes, Cincinnati, 

Ohio: Standard Publishing Co., 1964, s. 27). 

Vis børnene, hvor denne historie står i Bibelen. 

3. Spørg børnene, hvad deres yndlingshistorie fra skriften er. Hvis du kan, så vis dem, hvor 

denne historie står i skrifterne. 
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Lektion 10 Jeg tilhører Jesu Kristi Kirke 

FORMÅL At hjælpe børnene til at forstå, at han eller hun tilhører Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 
Hellige. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt Mark 1:9-11; L&P 115:4 og JS - H 1:5,10-19. Se også Håndbog i evan-
geliske principper (31110 110), kapitel 17. 

2. Klip et stort stykke papir ud til et puslespil, hvor der er lige så mange brikker, som der er 
personer i klassen (børn og lærere). Skriv navnet på de forskellige elever på brikkerne. 

3. Nødvendige materialer: 

a. Et sæt skrifter. 

b. Billede 1-4, Det første syn (Evangelisk kunst 403; 34730 110); billede 1-8, Omdeling af 
nadveren; billede 1-12, Pige, der bliver bekræftet som medlem; billede 1-18, Johannes 
Døber døber Jesus (Evangelisk kunst 208); billede 1-39, Velsignelse af baby; billede 
1-40, Velsignelse af syg; et billede af den levende profet. 

4. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Vis den brik til puslespillet, hvor dit navn står på. Fortæl børnene, at det er en brik fra et 
heden puslespil. Del de andre stykker ud, og hjælp børnene med at samle puslespillet. Peg på de 

forskellige brikker, og læs navnet, der står derpå. Forklar, at ligesom alle brikkerne hører 
til puslespillet, hører de også til denne klasse. Forklar, at »høre til« eller »tilhøre« betyder at 
være en del af. 

• Hvad ellers tilhører I? 

Forklar, at vi tilhører andre grupper, som fx vores familie eller en bydel. Vi tilhører også Jesu 
Kirke. 

Vis billede 1-39, Velsignelse af baby. 

• Hvad sker der på dette billede? 

Forklar børnene, at de fleste af dem har fået et navn og en velsignelse, da de var spæde. 
Som følge af denne navngivning og velsignelse er deres navne blevet skrevet på Kirkens 
optegnelser, og de kan derfor sige »Jeg tilhører Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.« 

Hjælp børnene med at sige »Jeg tilhører Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige« nogle 
gange. 

Aktivitet Gentag sammen bevægelserne til »Jeg er glad for, at jeg kom i kirke i dag« et par gange: 

Jeg er glad for, at jeg kom i kirke i dag (sæt spidserne af pegefingrene sammen som et 
kirketag), 
jeg lærer at lytte (sæt hånden bag øret), 
jeg lærer at bede (fold hænderne, og bøj hovedet), 
jeg lærer at Jesus fra himlen ser ned (peg op på himlen), 
jeg tænker på Jesus og hans kærlighed (omfavn jer selv). 

Forklar børnene, at vi kommer til vore kirkemøder for at lære om Jesus, og hvad han ønsker, 
vi skal gøre. Fortæl børnene, at i denne lektion skal vi lære om nogle af de vigtige ting, der 
er en del af Jesu Kirke. 
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Jesu Kirke har præstedømmet 

Vis billede 1-8, Omdeling af nadveren; billede 1-12, Pige, der bliver bekræftet som medlem; 
og billede 1-40, Velsignelse af syg. Lad børnene fortælle, hvad de ved om det, der sker på 
billederne. Forklar, at for at gøre disse ting, skal man have præstedømmet. Præstedømmet 
er den magt, vor himmelske Fader og Jesus har. De har delt denne magt med retfærdige 
mænd, så disse mænd kan hjælpe med at udføre vor himmelske Faders og Jesu værk her 
på jorden. Peg på præstedømmebærerne på billederne. Lad børnene sige ordet præste-
dømme nogle gange. 

• Hvem kender I, der bærer præstedømmet? 

Hjælp børnene til at forstå, at mænd, der bærer præstedømmet, kan velsigne og omdele 

nadveren, døbe, give velsignelser og gøre mange andre vigtige ting. Vis billede 1-39, 

Velsignelse af baby, igen, og fortæl børnene, at små børn bliver velsignet af mænd, der 

bærer præstedømmet. 

Historie Vis billede 1-18, Johannes Døber døber Jesus. Lad børnene fortælle, hvad de kan huske om 
dette billede. Gennemgå kort historien, som står i Mark 1:9-11. 

• Hvem døber Jesus? (Se Mark 1:9). 

• Hvilken myndighed skulle Johannes have for at døbe Jesus? (Præstedømmet). 

Forklar, at det at blive døbt af en, der bærer præstedømmet, er en vigtig del af at tilhøre 

Jesu Kirke. Fortæl børnene, at når de bliver otte år gamle, kan de blive døbt og blive medlem 

af Kirken. 

Jesu Kirke har en profet 

Historie Vis billede 1-4, Det første syn, og fortæl historien om Joseph Smith og det første syn, som 

står i JS-H 1:5, 10-19. 

• Hvem kom og talte med Joseph Smith i lunden? (Se JS-H 1:17). 

Forklar, at fordi vor himmelske Fader og Jesus talte med Joseph Smith, kalder vi Joseph 

Smith en profet. En profet fortæller os, hvad vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi skal 

vide. 

• Hvad er en profet? (En mand, der har en særlig kaldelse at tale med vor himmelske 

Fader og Jesus og fortælle os, hvad de ønsker, at vi skal vide). 

Vis billedet af den levende profet. Fortæl børnene om ham. Forklar, at Jesu Kirke altid har en 

levende profet til at undervise os i det, vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi skal vide 

og gøre. 

Sang Hjælp børnene til at synge eller sige omkvædet til »Følg Guds profeter« (Børnenes 
Sangbog, s. 58). Lad et af børnene holde et billede af den levende profet, mens I synger. 

Følg Guds profeter, følg Guds profeter, følg Guds profeter, de leder dig. 
Følg Guds profeter, følg Guds profeter, følg Guds profeter, de viser vej. 

Jesu Kirke har skrifterne 

Vis skrifterne frem. 

• Hvad står jeg med her? 

Lad børnene fortælle, hvad de ved om skrifterne. Husk dem på, at skrifterne indeholder vor 

himmelske Faders og Jesu lærdomme. I skrifterne er der mange sande historier om Jesus, 

profeter og andre mennesker. Skrifterne er en vigtig del af Jesu Kirke. 

Vi tilhører Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 

• Hvis Kirke tilhører vi? 

• Hvad hedder den Kirke, vi tilhører? 
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Læs L&P 115:4 for børnene. Forklar, at dette navn betyder, at det er Jesu Kirke på den tid, 
vi lever i nu. Hjælp børnene til at forstå, at der er mange mennesker rundt omkring i verden, 
der tilhører Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. 

Du kan forklare, at der findes andre kirker på jorden i dag, som lærer om Jesus og lærer folk 

at leve et godt liv, men de har ikke præstedømmet, en levende profet eller alle skrifterne. 

Aktivitet Bed alle, der tilhører Jesu Kirke at rejse sig. Sig til børnene, at de alle bør stå op. Lad 

børnene gentage: »Jeg tilhører Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.« 

Opsummér kort ved hjælp af skrifterne og billederne, at præstedømmet, en levende profet 
og skrifterne er en vigtig del af Jesu Kirke. 

Vidnesbyrd Bær dit vidnesbyrd om evangeliets sandhed. Hjælp børnene til at føle, hvor vigtigt og 

vidunderligt det er at tilhøre Jesu sande Kirke. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af følgende aktiviteter under lektionen. 

1. Lav et emblem, hvorpå der står Jeg tilhører Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige til 
hvert barn, som de kan have på, når de skal hjem. Lad dem selv farvelægge dem. 

2. Leg følgende fingerleg med børnene: 

Her er kirken 

Her er kirken (fold hænderne med fingrene indeni), 
og her er spiret (stræk pegefingrene op og dan en spids). 
Døre går op (flyt tommelfingrene ud til siden), 
og her sidder vi (skil hænderne let og vift med fingrene indeni hænderne). 
Luk dørene, og hør dem bede (luk hænderne med fingrene indeni; hold hænderne op til 
øret), 

luk døren op, og alle går hjem (luk op og lad fingrene »gå« væk). 

3. Fortæl en historie om et barn, der tilhører Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som 
skulle i kirke. Fortæl om ting, som eleverne i klassen kommer ud for som fx at sidde 
hos sine forældre ved nadvermødet, tage nadveren, sidde ærbødigt i Primary, bede og 
synge. 

Du kan også lade børnene tænke over disse ting ved at stille spørgsmål som: »Hvad bør 
børn, der tilhører Kirken, gøre om søndagen?« »Hvad bør de gøre ved nadvermødet? 
i Primary,« »Hvad bør de gøre derhjemme om søndagen?« »Hvad bør de gøre på familie-
aftenerne?« »Hvordan bør de behandle deres familie? deres venner?« Hjælp børnene 
til at forstå, hvad drenge og piger, der tilhører Jesu Kirke, bør gøre. 

4. Lad børnene tænke på forskellige grupper, de tilhører som fx en familie eller en primary-
klasse. Lad børnene fortælle, hvad de kan lide ved at tilhøre de forskellige grupper. Afslut 
denne del med, hvad de (og du) synes om at være medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste 
Dages Hellige. 

5. Syng eller sig »Jesu Kristi Kirke« (Børnenes Sangbog, s. 48). 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Inden klassen begynder, tegner du fire enkle tegninger - et øje, en hånd, et øre og en 

mund - på forskellige stykker papir. 

Fortæl børnene, at vi kan gøre mange forskellige ting i Kirken (sæt billedet af øjet op på 
tavlen). Vi kan læse historier i skriften (sæt billedet af en hånd op på tavlen). Vi kan lege 
venligt med vore venner (sæt billedet af et øre op på tavlen). Vi kan lytte godt efter vores 
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Lektion 44 

lærer (sæt billedet af en mund op på tavlen). Vi kan tale stille, mens vi er i kirke. Lad 
hvert barn komme op og pege på et af billederne. Når barnet peger på et af billederne, 
fortæller du igen børnene, hvad det står for. 

2. Hjælp børnene med at synge »Mormons Bog fortæller« (Børnenes Sangbog, s. 62), og 

lav bevægelser, der passer til teksten. Eller lad børnene marchere rundt i værelset, mens 

de synger. 
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Lektion 10 Vi har en levende profet 

FORMÅL At hjælpe børnene til at forstå, at vi bliver velsignet, når vi følger den levende profet. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt 1 Sam 3:1-10, 19-20. Se også Håndbog i evangeliske principper 
(31110 110), kapitel 9. 

2. Skriv nogle af den levende profets lærdomme på forskellige sedler, fx fra konferencetaler 
eller indlæg i Stjernen. Skriv mindst lige så mange sedler, som der er børn i klassen. Fold 
sedlerne, og læg dem i en skål eller kurv. Lærdommene kan omfatte -

• Lær af skrifterne hver dag. 
• Hold sabbatsdagen hellig. 
• Bed hver dag. 

• Gå til nadvermøderne og Primary. 

• Vær ærlig. 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. Billede 1-4, Det første syn (Evangelisk kunst 403; 34730 110); billede 1-29, Arken bygges 

(Evangelisk kunst 102), billede 1-42, Drengen Samuel kaldes af Herren (Evangelisk 
kunst 111); billede 1-66, Moses og den brændende tornebusk (Evangelisk kunst 107); 
et billede af den levende profet. 

4. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR 

Fang opmærksom-
heden 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Et ad gangen viser du billederne af Noa (billede 1-29), Moses (billede 1-66) og Joseph Smith 
(billede 1-4). Bed børnene fortælle, hvad de ved om det, der sker på billederne. 

Når I har talt om, hvad børnene ved om billederne, fortæller du kort, at Jesus gav Noa besked 
på at bygge en ark, så hans familie kunne blive frelst fra oversvømmelsen. Jesus sagde til 
Moses, at han skulle befri Israels børn fra slaveri. Jesus sagde til Joseph Smith, at han ikke 
skulle slutte sig til nogen af de kirker, der var på jorden dengang. 

Historie 

Profeter taler med vor himmelske Fader og Jesus 

Forklar, at Noa, Moses og Joseph Smith alle var profeter. En profet er en mand, der taler 
med vor himmelske Fader og Jesus. Da vor himmelske Fader og Jesus ikke er på jorden til 
at undervise os, har de profeter til at hjælpe sig. Vor himmelske Fader og Jesus underviser 
profeten, og profeten underviser os i, hvad vi bør gøre, så vi kan blive velsignet og være 
lykkelige. 

Vis billede 1-42, Drengen Samuel kaldes af Herren, og fortæl historien om, hvordan Samuel 
blev kaldet til at være profet, som den står i 1 Sam 3:1-10, 19-20. Læs 1 Sam 3:10 for 
børnene. 

• Hvem kaldte Samuels navn, da han lå i sengen? (Jesus. Se 1 Sam 3:4). 

• Hvem troede Samuel, det var, der kaldte på ham? (Se 1 Sam 3:5). 

• Hvad sagde Eli, at Samuel skulle gøre? (Se 1 Sam 3:9). 

• Hvad sagde Samuel til Jesus? (Se 1 Sam 3:10). 
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Forklar, at Samuel var en ung dreng, da Jesus talte til ham for første gang. Da han blev 
ældre, underviste han sit folk i det, vor himmelske Fader og Jesus ønskede, de skulle gøre. 

Aktivitet Bed tre børn om at lege, at de er henholdsvis Samuel, Eli og Jesus, og agere situationen. 
Gør det igen med andre børn i rollerne, hvis de vil. 

Vi har en profet på jorden i dag 

Vis et billede af den levende profet. Fortæl børnene noget, du ved om profeten. 

Lad børnene rejse sig og sige »(navnet på den levende profet) er Guds profet.« 

• Hvorfor skal vi have en levende profet? (Så vi kan vide, hvad vor himmelske Fader og 
Jesus ønsker, vi skal gøre.) 

Forklar, at profeten underviser os ved at tale ved konferencerne. Konferencer er store møder, 
som overværes af en stor mængde mennesker. Vi kan måske høre profeten i radioen eller 
se ham i fjernsynet eller på en optagelse. Hans ord bliver også nedskrevet i Stjernen, som 
vore forældre eller andre kan læse højt for os. 

Aktivitet Lad alle børnene vælge sig en seddel fra krukken eller kurven, du har med. Læs budskabet 

på sedlerne, og tal kort om dem med børnene. Fortæl børnene, at disse budskaber er noget, 

som den levende profet har bedt os gøre. 

Aktivitet Bed børnene om at tænke på en måde, de kan følge profeten på. Kast eller giv en ærtepose 
eller noget andet blødt til hvert af børnene og sig: »Jeg vil følge profeten ved at .« 
Lad alle børnene gøre sætningen færdig med noget, han eller hun kan gøre for at følge 

profeten. 

Vi bliver velsignet, når vi følger profeten 

Henvis igen til billederne af Noa, Moses, Joseph Smith og den levende profet. Forklar, at 

fordi Noas familie fulgte ham, blev de frelst fra oversvømmelsen. Fordi Israels børn fulgte 

Moses, blev de ført ud af Egypten til et bedre land. Fordi folk fulgte Joseph Smith, blev de 

medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. 

Forklar, at disse mennesker blev velsignet, fordi de fulgte profeten. Vi bliver også velsignet, 

når vi følger profeten. 

Sang Hjælp børnene til at synge eller sige omkvædet til »Følg Guds profeter« (Børnenes 
Sangbog, s. 58). Lad et af børnene holde et billede af den levende profet, mens I synger. 

Følg Guds profeter, følg Guds profeter, følg Guds profeter, de leder dig. 
Følg Guds profeter, følg Guds profeter, følg Guds profeter, de viser vej. 

Vidnesbyrd Bær dit vidnesbyrd om den levende profet. Fortæl børnene, at du ved, at når vi følger 
profeten, bliver vi velsignet og lykkelige. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af disse aktiviteter under lektionen. 

1. Skaf et kassettebånd eller et videobånd med en optagelse af den levende profet, som du 
kan spille for børnene, eller vis billeder af ham fra Stjernen. 

2. Syng eller citér »Hav tak for profeten du sendte« (Salmer og Sange, nr. 13). 

3. Genfortæl historien om præsident Lorenzo Snows syn, hvori han så Frelseren (se lektion 
26). Forklar, at Jesus åbenbarede sig for præsident Snow for at fortælle ham, hvad 
han skulle gøre for at lede Kirken. Jesus fortalte præsident Snow, hvad han skulle lære 
Kirkens medlemmer. 

4. Tænk på situationer, hvor børnene kunne følge profetens lærdomme. Beskriv situationerne 
for klassen, og lad børnene fortælle eller vise, hvad de ville gøre for at følge profeten i de 
forskellige situationer. Fx: »Du ser nogle penge i køkkenet. Du ville gerne have dem, men 
du ved, at de tilhører din mor. Hvad vil du gøre for at følge profetens opfordring til at være 
ærlig?« 
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FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Vis et billede af den levende profet under hele klassetiden. Tag tid til at fortælle børnene, 

hvem han er. Forklar, at han elsker dem og vil hjælpe dem til at vende tilbage til vor 
himmelske Fader og Jesus. Gentag dette to eller tre gange i løbet af klassetiden. 

2. Leg »Følg lederen« med børnene. Lad børnene stå på række. Det første barn løber, hopper, 
hinker eller gør noget andet til den modsatte side af lokalet. De andre børn følger det 
første barn ved at gøre det samme, som han eller hun gjorde. Så går det første barn om 
bag i rækken, og det næste bliver lederen. Fortsæt, indtil alle børnene har været leder. 

Efter legen forklarer du, at profeten er Kirkens leder. Hvis vi følger det, han siger, vil han 
lede os tilbage til vor himmelske Fader og Jesus. 
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Vi kan alle hjælpe til i Kirken Lektion 10 

FORMÅL At hjælpe børnene til at forstå, at alle medlemmer i wardet eller grenen kan hjælpe til 
i Kirken. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt 1 Nephi 17:7-15; 18:1-4. 

2. Lav et enkelt takkekort til hvert af børnene, som de kan farvelægge og give til primary-
præsidentinden eller en anden, der hjælper børnene i kirken. Du kan tegne en blomst på 
forsiden af et foldet stykke papir og skrive Tak inden i. 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog. 
b. Fiskestangen fra lektion 11. På hver fisk skriver du forskellige oplysninger om biskoppen, 

som fx »Han sidder på forhøjningen,« »Han hjælper grenens/wardets medlemmer,« 
eller »Vi kan give vores tiende til ham.« 

c. Farver eller farveblyanter. 
d. Billede 1-8, Omdeling af nadveren; billede 1-67, En ærbødig klasse; billede 1-71, Skibet 

bygges. 

4. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fang opmærksom- Stil en stol midt i klasseværelset og prøv at løfte den i et af dens ben. Forklar, at der er mange 
heden ting, vi ikke kan, medmindre vi arbejder sammen. Bed tre af børnene om at tage fat i hvert 

sit ben på stolen og hjælpe dig med at løfte stolen nogle få cm. Forklar, at når alle arbejder 
sammen, kan vi gøre mange ting, som vi ikke er i stand til at gøre alene. 

Vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi skal arbejde sammen 

Historie Vis billede 1-71, Skibet bygges, og fortæl kort historien om, hvordan Nephi og hans familie 
byggede skibet, som du kan læse om i 1 Nephi 17:7-15 og 18:1-4. Fremhæv, at Nephi havde 
brug for Herrens og sin families hjælp til at bygge skibet. 

• Hvorfor kunne Nephi ikke bygge skibet uden hjælp? 

• Hvordan hjalp Herren Nephi? (Se 1 Nephi 17:8-10; 18:1). 

• Hvordan hjalp Nephis familie til? (Se 1 Nephi 18:1). 

• Hvad skete der, da alle arbejdede sammen? (Se 1 Nephi 18:4). 

Lad børnene fortælle om oplevelser, de har haft med at arbejde sammen med andre 
mennesker. 

Aktivitet Forklar, at vi også arbejder sammen i Kirken. Alle medlemmerne i grenen/wardet hjælper 
hinanden. Med ord eller bevægelser kan du lade som om, du er en person, der hjælper 
klassen hver uge, som fx dirigent, pianist og lærer eller primarypræsidentinden. Lad 
børnene gætte, hvem du skal forestille. Når børnene har gættet, hvem du er, forklarer du, 
hvilke ansvar denne person har i sit kaldelse. Gør det så mange gange, du ønsker. 

Vis billede 1-8, Nadveren omdeles. 

• Hvad gør diakonen? 

• Kender du nogen, der omdeler nadveren? 
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Aktivitet 

Aktivitet 

Aktivitet 

Vidnesbyrd 

Forklar, at de unge mænd, der bærer Det Aronske Præstedømme må forberede, velsigne 
og omdele nadveren. Sådan hjælper de unge mænd i Kirken. 

Forklar, at der er nogen i jeres gren/ward, der hjælper alle andre i Kirken. Vor himmelske 
Fader har givet denne person et vigtigt arbejde. Lad børnene fange fisk efter tur. Læs 
det, der står skrevet på fiskene, højt. Fortsæt, indtil alle oplysningerne er læst højt, og lad 
børnene gætte, hvem det drejer sig om. 

• Hvad hedder vores biskop (grenspræsident)? 

• Hvilke vigtige ting hjælper han os med? 

Tal om det, der bliver gjort af andre mennesker i wardet/grenen. Du kan måske tale om de 
kaldelser, som børnenes familie har. 

Vi kan hjælpe i Kirken 

Spred farverne ud på gulvet. Bed et af børnene om at samle dem op og tag tid på, hvor 
længe det tager ham eller hende. Spred dem så ud igen, og bed hele klassen om at samle 
dem op og se, hvor lang tid det tager. Forklar, at når alle arbejder sammen, kan vi få gjort 
arbejdet hurtigere. 

• Hvad kan du gøre for at hjælpe til i Kirken? 

Hjælp børnene til at komme i tanker om, hvordan de kan hjælpe til i Kirken, som bl.a. at 
holde Kirken ren, være venlig mod andre, hjælpe børn, der er kede af det eller bange, og 
være ærbødige under møderne. 

• Hvordan kan vi holde vores klasseværelse og Kirken ren? 

• Hvordan kan vi hjælpe andre mennesker i Kirken? 

Vis billede 1-67, En ærbødig klasse. 

• Hvordan hjælper disse børn i Kirken? 

• Hvordan hjælper det vores klassekammerater, at vi er ærbødige? 

• Hvordan hjælper det læreren, når alle er ærbødige? 

• Hvordan har vi det, når alle er ærbødige? 

Forklar, at vi også kan hjælpe til i Kirken ved at sige »tak« til dem, der gør noget for os. 
Lad børnene farvelægge det takkekort du har lavet, og hvis det er muligt, dele dem ud i 
klassetiden. 

Giv udtryk for, hvor taknemlig du er for alle de mennesker, der hjælper dig i wardet/grenen. 
Fortæl, hvad du synes om at gøre vor himmelske Faders arbejde ved at være primarylærer. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER 

Brug nogle af følgende aktiviteter under lektionen. 

1. Hvis det kan lade sig gøre, går du en lille tur med børnene i kirkesalen og viser dem, hvor 
biskoprådet/grenspræsidentskabet sidder under nadvermøderne. Lad børnene prøve at 
sidde i stolene efter tur. Vis så børnene, hvor biskoppens/grenspræsidentens kontor er. 

2. Kast eller ræk en blød ting, som en bold eller en ærtepose, til et af børnene, og bed ham 
eller hende om at nævne en i wardet/grenen, der hjælper til i Kirken, og forklare, hvordan 
vedkommende hjælper til. Fortsæt, indtil alle børnene har prøvet mindst én gang. 

3. Få din primarypræsidentindes tilladelse til at invitere et medlem af biskoprådet/grens-
præsidentskabet eller en anden kirkeleder til at komme ind i klassen og fortælle børnene 
om, hvad han eller hun gør for at hjælpe til i Kirken. 

4. Tegn et enkelt ansigt til hvert barn på en paptallerken eller et stykke rundt papir. Giv 
børnene farver og bed dem om at tilføje hår i samme farve som deres eget hår. Fortæl 
børnene, at hvis du siger noget, der er sandt om, hvordan de kan hjælpe til i Kirken, 
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skal de holde deres papiransigter op i vejret. Hvis udtalelsen er falsk, skal de lade dem 
ligge i skødet. Brug udtalelser som -

• Jeg skal smide papir under min stol. 

• Jeg skal takke dem, der hjælper mig i Kirken. 

• Jeg skal løbe hen til klassen. 

• Jeg skal være ærbødig i Kirken. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN Leg » Følg lederen« med børnene. Lad børnene stå på række. Det første barn løber, hopper, 

hinker eller gør noget andet til den modsatte side af lokalet. De andre børn følger det 
første barn ved at gøre det samme, som han eller hun gjorde. Så går det første barn om 
bag i rækken, og det næste bliver lederen. Fortsæt, indtil alle børnene har været leder. 

Efter legen forklarer du, at biskoppen/grenspræsidenten er wardets/grenens leder. Han 
ønsker, at vi skal gøre det, der leder os tilbage til vor himmelske Fader. 
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Lektion 10 Jesu Kristi opstandelse 
(påske) 

FORMÅL At børnene forstår, at Jesus Kristus er opstanden. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt Luk 23:33-24:12, 36-40, 51. Se også Håndbog i evangeliske principper 
(31110 110), kapitel 12. 

2. Nødvendige materialer: 

a. En Bibel. 
b. Billede 1-3, Jesus Kristus (Evangelisk kunst 240; 34730 110); billede 1-16, Krybben 

(Evangelisk kunst 201); billede 1-55, Bjergprædikenen (Evangelisk kunst 212); billede 
1-59, Korsfæstelsen (Evangelisk kunst 230); billede 1-72, Jesus beder i Getsemane 
(Evangelisk kunst 230); billede 1-73, Jesu begravelse (Evangelisk kunst 231); billede 
1-74, Jesus viser sine sår (Evangelisk kunst 234). 

3. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

LEG OG LÆR 

Fang opmærksom-
heden 

Historie 

Sang 

Bed et h o r n
 a t indlede med bøn. 

Hold billede 1-3 med billedet nedad i dit skød. Fortæl børnene, at du skal tale om en meget 
vigtig person. Bed børnene om at gætte, hvem personen er, når du har givet dem følgende 
oplysninger: 

1. Vedkommende elsker jer meget højt. 

2. Han levede på jorden for længe siden og organiserede sin Kirke. 

3. Han lærte os, hvordan vi skal leve for at blive lykkelige. 

4. Han velsignede mennesker og sagde, at de skulle være gode og kærlige. 

Når børnene har gættet (eller du har fortalt dem), at det er Jesus, viser du billedet. 

Jesus elsker os 

Husk børnene på, at Jesus er vor himmelske Faders søn. Vor himmelske Fader sendte 
Jesus ned til jorden med et vigtigt formål. 

Vis billede 1-16, Krybben. Fortæl kort historien om Jesu fødsel. Du kan lade børnene hjælpe 
med til at fortælle den. Husk dem på, at Jesus var et særligt barn. 

Vis billede 1-55, Bjergprædikenen. Forklar, at da Jesus blev voksen, organiserede han sin 
Kirke og lærte folk, hvordan de skulle leve og elske hinanden. 

Lad børnene rejse sig og synge eller sige »Jesus siger: Elsk enhver« (Børnenes Sangbog, 
s. 39), og udfør de foreslåede bevægelser: 

Jesus siger: Elsk enhver (spred armene ud), 
mod dem kærlig vær! (Nik og smil til hinanden). 
Alle elsker dig igen (hold hånden på hjertet), 
når du kærlig er (omfavn jer selv). 

Vis billede 1-72, Jesus beder i Getsemane. 

• Hvad gør Jesus på dette billede? 

Forklar, at før Jesus døde, gik han ud for at bede på et sted, der kaldes Getsemane Have. 
Dér led Jesus for vore synder, så vi kan omvende os og blive tilgivet for det forkerte vi gør. 
Jesus var den eneste, der havde magt til at gøre dette for os. Han gjorde det, fordi han 
elsker os højt. 
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Jesus opstod 

Forklar, at mange mennesker på Jesu tid elskede ham. Der var dog også mennesker, der 
ikke kunne lide Jesus. De troede ikke på, at han var vor himmelske Faders søn. 

Historie Vis billede 1-59, Korsfæstelsen. Forklar med enkle ord om korsfæstelsen, som beskrevet 
i Luk 23:33-46. Forklar, at dem, der ikke kunne lide Jesus, var meget onde mod ham. 
Soldaterne slog søm gennem Jesu hænder og fødder og hængte ham på et kors. De lod 
ham hænge på korset, indtil han døde. (Vær forsigtig, når du fortæller historien og leger 
sanglegen herunder. Nogle af børnene kan reagere stærkt på tanken om, at nogen gjorde 
Jesus fortræd). 

Forklar, at da Jesus døde, forlod hans ånd hans legeme og for op til himlen. Husk børnene 
på, at vi alle har en ånd. Vores ånd kan ikke ses, men det er den, der gør os levende. 

Vis billede 1-73, Jesu begravelse. Forklar, at folk, der elskede Jesus, tog hans legeme og 
svøbte det forsigtigt i et stykke stof. De bar Jesu legeme til et gravkammer (en hule, hugget 
ud i en klippe, hvor folk blev begravet), hvor de forsigtigt lagde det (se Luk 23:50-56). 

Vis billede 1-74, Jesus viser sine sår. Forklar, at Jesus opstod, tre dage efter han var blevet 

slået ihjel. Han var levende igen. Da Jesus døde forlod hans ånd hans krop. Da han opstod, 

kom hans ånd tilbage til hans krop. Jesus var den første, der opstod. 

Forklar, at der var mange, der så Jesus efter hans opstandelse (se Luk 24). Jesus underviste 

sine venner og viste dem sit opstandne legeme (se Luk 24:36). Han lod sine venner røre 

ved sig, så de vidste, at hans opstandne legeme var af kød og knogler (se Luk 24:39-40). 

Efter at have undervist folket, drog Jesus tilbage for igen at bo hos vor himmelske Fader 

(se Luk 24:51). 

• Hvorfor ville Jesus have, at folk skulle røre ved ham? (Se Luk 24:36-40). 

• Hvor tog Jesus hen, efter han havde forladt folket? (Se Luk 24:51). 

Forklar, at den dag, Jesus opstod, var den første påske. Vi fejrer påske hvert år for at hjælpe 

os med at huske, at Jesus opstod. 

Aktivitet Lad børnene rejse sig og udføre bevægelserne til følgende vers sammen med dig: 

Jesus opstod igen, 
tre dage efter at han døde (hold tre fingre op). 
Der var naglemærker i hans hænder og fødder (peg på håndfladen og fødderne), 

og et spyd-sår i hans side (peg på siden). 
Jesus kom og lærte os alle (hold armene ud), 
hvordan evangeliet skulle leves (fold hænderne). 
Fordi Jesus Kristus opstod, 
skal vi også opstå (nik med hovedet). 

Vi skal opstå 

Hjælp børnene til at forstå, at Jesus blev levende igen, efter at han døde. Jesus lever nu 
i himlen, og han skal aldrig dø igen. Forklar, at Jesus gjorde det muligt for os at opstå, 
ligesom han. Det betyder, at vi alle skal leve igen, efter vi er døde. 

• Kender I nogen, der er død? 

Forklar, at når mennesker dør, er deres ånd stadig i live. En dag opstår de, hvilket vil sige, 

at deres krop og ånd bliver ført sammen igen, ligesom det var tilfældet med Jesus. Måske 

skal du forklare børnene, at vi ikke opstår efter tre dage, som Jesus gjorde, men at vi vil 

opstå en dag. 

Lad børnene sige ordet opstanden nogle gange og fortælle, hvad det betyder. 

Fremhæv, hvor vidunderligt det er at vide, at folk vi elsker, som vores forældre, brødre, 

søstre, bedsteforældre og venner, alle vil opstå igen. Vi skal alle leve igen, efter at vi er 

døde. Det gjorde Jesus muligt. 

Vidnesbyrd Bær dit vidnesbyrd om, at Jesus elsker os hver især. På grund af hans kærlighed til os led 
og døde og opstod han, så vi alle en dag kan opstå ligesom ham. 
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SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af følgende aktiviteter under lektionen. 

1. Tal kort om forskellige påsketraditioner, børnene kender. Fortæl, at verdslige påsketra-
ditioner er sjove, men hjælp børnene med at skelne dem fra påskens sande betydning. 

2. Vis børnene en handske eller luffe. Sammenlign vores jordiske legeme med en hånd i 
en handske. Vis, hvordan hånden (ånden) får handsken (legemet) til at bevæge sig. Tag 
handsken af, og forklar, at dette er som den fysiske død. Ånden og legemet adskilles, og 
så kan legemet ikke bevæge sig. Tag handsken på igen, og forklar, at det er som at 
opstå. Nu er ånden og legemet genforenet. Husk børnene på, at fordi Jesus Kristus 
opstod, vil alle mennesker opstå en dag. 

3. Lav kopier af uddelingsarket »Jesus er en dyrebar ven,« som findes sidst i lektion 6, og 
lad børnene farvelægge dem. 

4. Kast eller ræk en ærtepose eller en blød bold til et af børnene, og bed ham eller hende 
svare på et af nedenstående spørgsmål (eller lignende spørgsmål), før han eller hun kaster 
posen tilbage til dig. Fortsæt, indtil alle børnene har fået lov til at besvare et spørgsmål. 

• Hvorfor fejrer vi påske? 

• Hvem var den første, der opstod? 

• Hvad betyder det at opstå? 

• Hvor blev Jesu legeme lagt, efter at han var korsfæstet? 

• Hvor mange så Jesus, efter at han var opstået? 

• Hvorfor lod Jesus folk røre ved sit opstandne legeme? 

• Hvem opstår også, som følge af at Jesus opstod? 

5. Hjælp børnene med at synge eller sige »Mon Jesus virkelig opstod?« (Børnenes Sangbog, 
s. 45) eller »Jesus opstanden« (Børnenes Sangbog, s. 44). 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Hjælp børnene med at udføre bevægelserne til følgende sangleg, mens du siger teksten: 

Jesus er opstået! 

Her lå Jesus mild og god (peg), 
her I ser, hvor stenen stod (peg igen). 
Gå et trin (gå på stedet), 
kig så ind (buk jer, og skyg med hånden for øjnene). 

Jesus opstod (rejs jer op), 
det gi'r mod! (klap i hænderne). 

(Dana Eynon i Bible Story Finger Plays and Action Rhymes, Cincinnati, Ohio: Standard 
Publishing Co., 1964, s. 29). 

2. Forklar, at Jesus døde og opstod i foråret. Foråret er en tid, hvor nyt liv opstår. Træerne 
og blomsterne begynder at vokse igen. Mange dyr bliver født om foråret. Lad børnene 
tegne et billede af blomsterne eller dyreungerne. Vis billede 1-3, Jesus Kristus, og forklar, 
at fordi Jesus opstod, skal vi alle leve, efter at vi er døde. 

3. Syng eller citér »Jesus er en dyrebar ven« (Børnenes Sangbog, s. 37). (Husk børnene 
på, at vi fejrer påsken for at erindre Jesus og hans opstandelse). 
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Jesu Kristi fødsel (Jul) Lektion 10 

FORMÅL At hjælpe børnene til at være taknemlige for Jesu Kristi fødsel. 

FORBEREDES 1. Studér bønsomt Matt 2:1-12 og Luk 1:26-35; 2:1-20. 

2. Find ud af nogle enkle detaljer om børnenes fødsel, som fx hvor de blev født, hvilken farve 

hår, de havde, og hvor de boede den første uge af deres liv. Pas på ikke at komme til at 

støde evt. adoptivbørn. 

3. Lav nogle papirstrimler på 20 x 4 cm til juleguirlander. Lav strimler nok til, at alle børnene 

kan få en guirlande. 

4. Skriv en seddel, der forklarer juleguirlanden (se lektionen) til børnenes forældre, så de 
kan opmuntre deres børn til at gøre gode gerninger. 

5. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. En lille julekrybbe. Du kan bruge en lille dukke, svøbt i et klæde og lagt i en æske. Lav 

en papirstjerne til at sidde over julekrybben. Hvis du ikke kan lave en julekrybbe, kan 
du bruge billede 1-75, Jesu fødsel (Evangelisk kunst 200; 34730 110). 

c. Farver og lim. 

d. Billede 1-75, Jesu fødsel (Evangelisk kunst 200); billede 1-76, Ingen plads på herberget; 

billede 1-77, Hyrderne hører om Kristi fødsel (Evangelisk kunst 202); billede 1-78, De 

vise mænd (Evangelisk kunst 203). 

6. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Lad et barn stå ved siden af dig, mens du fortæller de detaljer, du kender til hans eller 

hendes fødsel. Gentag det med alle børnene i klassen. 

Vi fejrer Jesu Kristi fødsel ved juletid 

Forklar, at da det er jul, fejrer vi, at en, som vi alle elsker, blev født. 

• Hvis fødsel fejrer vi? 

Fortæl historien om, hvordan Maria blev besøgt af englen, som du kan læse i Luk 1:26-35. 
Forklar, at englen fortalte Maria, at hun skulle være mor til Guds Søn, Jesus. 

• Hvad hed Jesu mor? (Se Luk 1:27). 

• Hvem var Jesu far? (Vor himmelske Fader. Se Luk 1:35). 

Forklar, at det ikke var Josef, der var far til Jesus. Han var et godt menneske, der blev valgt 
til at passe på Jesus. Englen viste sig for Josef i en drøm og fortalte ham om det særlige 
barn, Maria skulle have. Englen fortalte Josef, at han skulle tage Maria til hustru. 

Vis billede 1-76, Ingen plads på herberget, og fortæl om Josefs og Marias rejse fra Nazaret 

til Betlehem, som står i Luk 2:1-7. Læs Luk 2:7 højt og forklar de ord, som børnene ikke 

kender. 

Bed børnene knæle på jorden foran julekrybben. Du kan evt. sørge for et tæppe, de kan 

knæle på. Lad billede 1-75, Jesu fødsel, gå rundt, og lad børnene fortælle om en ting, de ser 

på billedet. 

LEG OG LÆR 

Fang opmærksom-
heden 

Historie 

Historie 

Aktivitet 
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Sang 

Historie 

Historie 

Aktivitet 

• Hvorfor sov Maria og Josef ikke på herberget? (Se Luk 2). 

• Hvor blev Jesus født? (I en stald). 

• Hvilken slags seng havde Maria til det lille Jesusbarn? (Se Luk 2:7). 

Hjælp børnene med at synge eller citere »Barn Jesus i krybben« (Børnenes Sangbog, s. 26), 
og find selv på nogle bevægelser til teksten. 

Det lille barn Jesus i krybben sov sødt, 
foruden en seng og i fattigdom født. 
Men himmelens stjerner så ned, hvor han lå, 
det lille barn Jesus på leje af strå. 

Vis billede 1-77, Hyrderne hører om Jesu fødsel, og fortæl om hyrdernes besøg, som beskre-
vet i Luk 2:8-20. 

• Hvorfor blev hyrderne bange? (Se Luk 2:9). 

• Hvad fortalte englen hyrderne? (Se Luk 2:9). 

• Hvad gjorde hyrderne, da de besøgte Jesusbarnet? (Se Luk 2:17, 20). 

Vis billede 1-78, De vise mænd, og fortæl om de vise mænds besøg, som beskrives i 
Matt 2:1-12. 

Lad børnene rejse sig og lege, at de rider på kamel rundt i lokalet, mens de følger stjernen, 
der leder dem til Jesusbarnet. 

Efter nogle ture rundt i værelset beder du børnene stige af deres kameler og komme over 
til julekrybben. Forklar, at da de vise mænd fandt Jesusbarnet, havde Josef fundet et bedre 
sted til dem, og de var ikke længere i stalden. Mind børnene om, at de vise mænd havde 
gaver af guld, røgelse og myrra med. Lad alle børnene fortælle, om de fantasigaver, de har 
med, er af guld, røgelse eller myrra, og lege, at de giver den til Jesusbarnet. 

Aktivitet 

Vidnesbyrd 

Vores gave til Jesus er, at vi er ligesom ham 

Forklar, at når vi hver jul fejrer Jesu fødselsdag, kan vi give ham gaver. Vi kan ikke give ham 
gaver af guld, røgelse og myrra, som de vise mænd gjorde, men vi kan give ham en anden 
slags gave. Vi kan give den gave til Jesus, at vi vil prøve at være ligesom ham. Vi er ligesom 
Jesus, når vi er gode mod vores familie og venner. 

Hjælp børnene med at lave en juleguirlande med mange led. Lad børnene farve strimlerne 
og lime dem sammen (se illustrationen efter lektionen). Bed børnene sætte deres guirlande 
op derhjemme, hvor den kan minde dem om, at de skal gøre gode gerninger som en gave 
til Jesus. Få børnene til at prøve at gøre mindst én god gerning om dagen indtil juleaften. 

Hjælp børnene med at komme i tanker om gode gerninger, de kan gøre. Husk dem på, at 
når de gør gode gerninger, giver de en smuk gave til Jesus. Giv børnene en seddel, der 
forklarer formålet med guirlanden til forældrene. 

Forklar, at Jesu Kristi fødsel var en af de vigtigste ting, der nogensinde er sket på jorden. Giv 
udtryk for din kærlighed til Jesus og dit ønske om at blive som ham, ikke kun ved juletid, 
men hele året. 

SUPPLERENDE 
AKTIVITETER Brug nogle af følgende aktiviteter under lektionen. 

1. Genfortæl historien om Jesu fødsel, mens børnene spiller Josef, Maria, manden på 
herberget, hyrderne og de vise mænd. Brug rekvisitter som fx en dukke, et lille tæppe 
og et sjal, hvis det er muligt. Giv alle børnene mulighed for at deltage. Du kan gentage 
aktiviteten og lade børnene bytte roller. 

2. Hjælp børnene med at klippe eller tegne nogle enkle stjernedekorationer. Lad børnene 
farve dem, og sæt tråd i hver enkelt stjerne, så barnet kan hænge den op et sted 
derhjemme. 
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Lektion 46 

3. Tal om de kommercielle forberedelser til julen, som børnene har lagt mærke til. Hjælp dem 
til at forstå, at ting som gaver og selskaber er morsomme, men at julen i virkeligheden 
drejer sig om Jesu Kristi fødsel, og at det er vigtigt at fokusere på ham og hans liv. 

4. Tal om lokale Kristus-centrerede juleskikke, I nyder godt af eller kender til. Bed børnene 

fortælle om Kristus-centrerede traditioner, de har derhjemme i familien. 

FORSLAG 
TIL AKTIVITETER 
FOR MINDRE BØRN 1. Lad børnene lege, at de er hyrder, der hviler på marken. Hjælp dem med at agere bange, 

når de ser englen, og siden glade, når de forstår nyheden. Hjælp dem til at forestille sig, 
at de hører englene synge og ser op på den smukke nattehimmel, hvor de ser stjernen. 
Gå sammen rundt i lokalet og syng en lovsang. 

2. Hjælp børnene med at udføre bevægelserne til følgende vers, mens du siger ordene: 

Et barn i en krybbe (vug armene, som om I holder et barn), 
en kærlig moder nær (ræk armene frem), 
en stjerne klar på himlen (peg forbavset på himlen), 
Guds Søn er kommet her (klap i hænderne af glæde). 

3. Syng eller citér »Jesus siger: Elsk enhver« (Børnenes Sangbog, s. 39). Husk børnene på, 

at vi fejrer Jesu fødsel ved juletid. 

4. Lav nogle enkle udklipsfigurer af Jesusbarnet i svøb. Find noget tørret græs, hø eller 

halm og tag det med, så børnene kan lime det på en »krybbe« (et stykke firkantet papir). 

Lad børnene lime Jesusbarnet ovenpå sengen af græs eller hø. 



Indeks til aktivitetsvers og sange 
med bevægelser i Primary 1 

Adam og Eva 43 
Alt, hvad der er kønt og godt 40 
At hjælpe gør mig glad 68 

Bedstemor 81 
Bikuben 41 
Blomsterfrø til en viol 29 
Børn, tag jeres bukser på 106 

Den lille gut 23 
Den lille skildpadde 33 
Den stille, sagte røst 21 
Den unge Jesus gik hen til templet 14 
Den venstre og den højre er venner 100 
Der var ti, som var syge 137 
Det er så sjovt 24, 25, 54, 72, 80, 108 
Det lille barn Jesus 13, 152 
Du skal klappe 69, 129 

En bønnesang 11 
En glad familie 76, 80 
En sommerfugl 40 
Entakkesang 12 
Et barn i en krybbe 153 
Et hjem 102 
Et smil kan sagtens smitte 114 
Et surt og muggent ansigt 66 

Fugle i et træ 41, 76 

Guds skaberværk 9, 24, 44 
Guldfisken 32 
Gør dagene lykkelige 69, 109 
Gør nu, som jeg gør 119 

Her er Kirken 140 
Her er min mor 90 
Her stod jo en snemand 14,51,73 
Hoved, skulder, knæ og tå 48 
Hvad enten jeg hører fuglenes sang 15 
Hvis du er meget, meget høj 3, 17 
Hvis du virkelig er glad 129 
Hvor længe er for evigt? 86 

I dag er det søndag 47 

Jeg beder i tro 11 
Jeg elsker Herrens tempel 84 
Jeg er glad for, at jeg kom i kirke i dag ... 46,133, 138 
Jeg graver 30 
Jeg har en dygtig krop 5, 49, 59 
Jeg har en familie 76 
Jeg har en legekammerat 108 

Jeg har en næse 63 
Jeg har to hænder små 53 

Jeg har to rappe fødder små 126 
Jeg hjælper til 86 
Jeg kan nå højt 54 
Jeg prøver at bli'som Jesus 120 
Jeg vil gøre mig lille XVI 
Jesus elsker alle børn 16 
Jesus elsker de små børn 121 
Jesus er opstået! 150 
Jesus opstod igen 149 
Jesus siger: Elsk enhver 111, 120, 136, 148 
Joseph knælede blandt skovens træer 6 

Kirken 126 
Klappesang 55 
Knytog stræk XV, 127 

Led 50 
Lille baby Moses 3, 80 
Lille Peter edderkop 41 
Lørdag 47 

Min familie 76 
Min himmelske Fader elsker mig 2, 17 
Min lille kat 116 
Mine følelser 67 
Mine hænder foldet er 133 
Mine hænder og jeg 54, 94 
Mormons Bog 141 

Noa 36, 116 
Når jeg gør noget forkert 96 
Når min moder kalder 93 

Poppende popcorn 28 

Regndråber 26 
Rør din næse 59, 62, 65 

Skabelsen 47, 134 
Små travle fingre 94, 103 

Tak fordi jeg ører har 8, 12, 16 
To kvidrende fugle 40 
Tælle fingre 54 

Vi boede alle hos vor himmelske Fader 9, 87 
Vi bøjer vore hoveder 12 
Vi gør sådan, som småbørn gør 80 
Vi lægger frø i jorden 104 
Vi vil synge af glæde 83, 103 
Vor jord den er rund 24, 37, 40, 44, 117 
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Sange for Børnehaven fra 
Børnenes sangbog 

Følgende sange fra Børnenes sangbog passer især til børnehaven. Der er vedlagt forslag til 
måder, hvorpå man kan tilpasse ordene. Du har måske andre ideer til at tilpasse disse eller 
andre sange i Børnenes sangbog på, så de vil være passende for børnehaven. 

Det er så sjovt 1 2 9 

Ekkosang 1 3 0 

En glad familie (© 1975 Pioneer Music Press, Inc.) 104 
Lav et vers om jeres glade børnehaveklasse eller Primary. Brug den som en 

hilsen: »Jeg ser Sussi, hun ser mig . 

Et surt og muggent ansigt 1 2 8 

For sundhed, kraft 1 8 

Nævn ting, som børnene måtte ønske at takke for: »For træ'r, blomster og 

regnen, vi takker dig oh, Gud.« 

Gør nu, som jeg gør 1 4 8 

Brug den til at give ordrer: »Ryd op i klassen, følg kun efter mig ... » eller 

»Kom nu og syng med ...» 

Her stod jo en snemand (© 1981 Pioneer Music Press, Inc.) 121 
Lav vers om andre ting i naturen: »Her stod jo et grønt træ ... stort, stort, stort. 
Jeg i skyggen hviled'... lille, lille, lille.« Eller »Her stod jo en bakke ... 
høj, høj, høj. Jeg til toppen kravled'...; sneen føg.« 

Hvis du er i godt humør 1 2 5 

Hår, skulder, knæ og tå 1 2 9 

Syng om bevægelser: »Kom så og gå (løb, spring, hop) med mig ... rundt 

i klassen her.« 

Brug den til at give ordrer: »Nu skal vi rydde op ... læg det ned i kassen 

(op på hylden, ind i skabet).« 

Regnen falder rundt omkring 

Taktil vor Fader 1 5 

Vi bøjer vore hoveder 1 8 

Ud over sangene i Børnenes sangbog kan I bruge jeres eget lands børnesange. Sørg for, 

at sangene lever op til følgende kriterier: 

De er korte og nemme. 

De anvender små tonespring (5 til 8 toner). 
Ordene går igen og er lette at lære. 
Ordene beskriver ting, som børnene kan se, høre, røre, lugte eller føle. 
Ordene er i overensstemmelse med evangeliets lærdomme. 
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