
Minnevers:

1. Johannes 1.9
Men dersom vi bekjenner
våre synder, er han trofast
og rettferdig, så han tilgir
oss syndene og renser oss
for all urett.

Be sammen

Velkommen

Syng sammen

Se sammen

Øv sammen

Hør på hverandre

Avslutt sammen

Et litt stort kors (kan
lages av papir eller av
treplanker)
Skrivesaker
Post-it lapper
Et tau 
Godteri til godteriboksen
Lapper med navn til
forbønnsboksen. 

Materiell du trenger:

Hva er synd?

Samling #1

Dagens praksis:

I denne samlingen skal vi
øve på popcornbønn når vi
sitter sammen i familien. En
popcornbønn er en takk
eller en bønn formulert i én
setning. 

Gjennomfør heiarop og vis dagens
hint (et tau med knute på, som
symboliserer at synd er en knute
på tråden mellom oss og Gud). 

Bruk bønneboksen med
bønnelapper. Trekk og takk for det
som er bilde av på lappen. 

Vis filmen som hører til samlingen;
Hva er synd? 

Sitt sammen familievis, eventuelt
to familier sammen alt etter antall.
Ta frem korset som du har laget på
forhånd av papp/tre. Alle får post-it
lapper og penner.  

Oppgave: 
Hvilke synder har Jesus tatt med
seg på korset? Skriv ned det dere
kommer  på. Del med hverandre i
familien før dere henger det opp
på korset. Øv deretter  sammen på
popcornbønn: Man ber korte
bønner, og bønnen “hopper” frem
og   tilbake i ringen. Man kan be
flere ganger, og sier “Pop” før man
sier en kort setning.  Eks: “Pop,
takk for at du døde for meg.” “Pop,
jeg ber for bestefar”. Ta runden i  
 familien og be popcornbønn.

På dagens bibelvers.

Del ut en navnelapp fra
forbønnsboksen til alle. Alle finner
personen som står på lappen og
spør hva de skal be for til neste
gang.

Del fra dagens godteriboks, og
minn om å øve på praksisen: 
 «popcornbønn» hjemme. 

Lek sammen
I dag skal dere leke Doktor Knute.
Del inn i grupper (6-10 personer i
hver gruppe). Én plukkes ut til å
være “knuteløser”. Knuteløseren
må snu seg bort og får ikke lov til å
se på mens de andre lager en
knute. De danner en ring, holder
hverandre i hendene og lager en
knute ved å bytte plasser og flette
seg sammen uten å slippe
hverandres hender. Knuteløseren
skal forsøke å løse opp knuten
uten at noen slipper taket.

Har du opplevd at noe i livet ditt er
så vanskelig at det føles som en
diger knute? Da er det godt å vite
at Jesus vil være vår knuteløser.
Han vil hjelpe oss, og sette oss fri! 
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Bruk gjerne spotifylisten
«familiegrupper».

Gjør sammen


