Samling #1

Lignelsen om
såmannen

(Lukas 8.4ff)

typene med? (hvordan vi tar
imot Guds ord)
Materiell du trenger:
● Et nett eller en kurv med en
boks med solsikkefrø (dagens
hint) og en boks med helkorn
av hvete eller bygg.
● Gripekors eller lignende.
● Ark og fargeblyanter til
oppmuntringslappene
● Frø, jord og tomme melkekartonger hvis dere skal så
● Plakat/ark og tusj til minneverset

Minnevers:
«Såkornet er Guds ord»,
Lukas 8:11. Skriv på et ark
og heng på ytterdøra, så alle
ser når de kommer til familiegruppe. Få gjerne et av barna
til å lage denne plakaten.

Samlingen:
Sett dere foran skjermen og
start samlingen “Lignelsen om
såmannen”.
Hva har vi i kurven/nettet?:
Sitt i en ring - ha et nett/kurv med
noen bokser med forskjellige
helkorn og frø i (solsikkefrø og
hvete/bygg helkorn). Spør om
noen vet hva de forskjellige er.
La gjerne barna få kjenne og
smake.
Samtale:
– Hva er frøene? (Guds ord,
bibelen + Jesus)
– Hva kan vi sammenligne
de ulike jordsmonnene/jord-

Øv på ukas bibelvers:
«Såkornet er Guds ord», Lukas
8:11. Lederen sier det en gang
og alle gjentar. Så sier man det
ved å legge trykk på ordet som
er uthevd:
●
●
●
●

Såkornet er Guds ord
Såkornet er Guds ord
Såkornet er Guds ord
Såkornet er Guds ord

Takkebønn: Send et gripekors
eller lignende rundt i ringen. Den
som har korset kan si takk til
Jesus for en ting som har skjedd
denne uka eller noe han/hun er
takknemlig for i dag.

Aktivitet:
Lage oppmuntringskort/
lapper: Vis arkene og fargeblyantene og si noe i denne duren:
«Guds ord til oss gir oppmuntring, hjelp og trøst. Og vi kan
velge å ta de til oss og la de bety
noe for oss. Men hvordan er det
med ordene vi sier til hverandre?
Ordene våre er også som frø.
Gode ord skaper noe godt, mens
vonde og harde ord ødelegger.
Hvis du tenker på det, så kommer du sikkert på ting som andre
har sagt til deg – som enten har
gjort deg veldig glad eller som
har såret deg. Nå skal vi lage
kort til noen andre med gode
ord. Og vi skal spørre Gud om
hvem vi skal gi det til og hva vi
skal skrive”. Sitt i ringen eller alle
legger seg på gulvet – vær stille
i 30 sekunder og spør Gud om
hvem du skal si noe godt til. Spør

også om hva du skal si. Skriv det
ned på en lapp. Hjelp de mindre
barna med å skrive eller tegne.
Og/ eller:
Såing: Hvis det er vår kan dere
så solsikker, sukkererter eller
andre ting. Så gjerne forskjellige
ting og se hvordan det vokser
utover våren. Knytt såinga dere
gjør til tema om at Guds ord er
som såkorn.
Til neste gang: gi lappen eller
si de gode ordene til den Gud
minnet deg om!

Ekstra:
Her er flere spørsmål som kan
brukes hvis dere ønsker:
● Hva prøvde Jesus å si med
denne lignelsen? (At det er
ulike måter å ta imot hans ord
på, og at andre ting i livet vårt
kan hindre oss fra å ta imot.
At et hjerte som tar imot hans
ord bærer god frukt – dvs.
deler hans ord og godhet
videre til andre).
● Hva kan hjelpe oss til å ta
imot det han vil si til oss?
Valgfrie tips til samlingen:
● Sett en deig før samlingen og
bak ut boller sammen etterpå.
Snakk om hvor stort et lite frø/
korn kan bli når de blir mange
sammen. (Mel til boller, Gud
bruker oss til store ting).
● Ha samlingen ute: Gå ut på
et jorde å se etter god jord,
ugress, stein og lignende.
Fortell eller dramatiser
lignelsen om såmannen.

