Samling #5

Lignelsen om
det store
gjestebudet
(Lukas 14.15ff)

Denne samlingen krever litt
ekstra forberedelser. Les
gjennom hele samlingen på
forhånd, så du vet hva du/dere
trenger å ordne. Til kurven/
nettet trenger du partygjenstander som partyhatt,
sugerør, brus eller lignende
(dagens hint).

Samtale:

I dag skal tema være FEST, og
vi begynner allerede når vi spiser
middag sammen. Lag feststemning ved bordet ved for
eksempel at:

1. Når skal festen være?
(Festen begynner nå, men
fortsetter i all evighet for de
som takker ja).
2. Hvem er invitert? (Alle).
3. Hvem sin oppgave er det å
invitere til Guds store fest?
(Alle som tror på Jesus).
4. Hva gjør vi for at andre skal
få kjenne Jesus bedre og
at enda flere kan bli med til
himmelen?

1. En voksen har fått i oppgave
å holde en overveldende takkfor-maten tale. Dette må skje
mens alle fremdeles spiser.
Han/hun må plinge i glasset
og vær overmåte begeistret!
Spør en person på forhånd
som kan gjøre dette!
2. Drikk saft eller brus med
sugerør.
3. Pynt med blomster/servietter.

Minnevers:
Jesaja 55:6: “Søk Herren
mens han er å finne, kall på
ham når han er nær.”
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.

Selve samlingsstunden:
Film: Se undervisningsfilmen om
det store gjestebudet.
Hva har vi i kurven/nettet?:
Sitt i en ring og ønsk velkommen.
Ta frem kurven/nettet med partygjenstandene oppi. Koble det til
dagens tema.
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:
Bak/lag noe mat sammen (gjør
klar på forhånd om det trengs),
og kos dere sammen.
Tips til hva dere kan lage:
●
●
●
●

Fruktsalat med vaniljesaus
Vafler
Sjokolade-cookies
Brownie (gjerne ferdig pose)
med is
● Boller
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