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

Velkommen
Gjennomfør heiarop og vis dagens
hint (et hjerte i form av en pute,
kakeform, klippet ut i papp eller
lignende).

Syng sammen
Bruk gjerne spotifylisten
«familiegrupper».

Se sammen
Vis filmen som hører til samlingen;
Gi kjærligheten videre.

Øv sammen
På dagens bibelvers.

Hør på hverandre
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.

Avslutt sammen
La et av barna dele ut godteri.
Minn alle på dagens praksis:
«Bibelmeditasjon» om å leve seg
inn i en Jesusfortelling. 

Husk sammen
Hva var minneverset som vi har
øvet på siden sist? Spør om noen
vil si det høyt. Om ingen vil, si det
høyt sammen: 
Filipperne 4.4: 
Gled dere alltid i Herren! Igjen vil
jeg si: Gled dere!

Lek sammen
Lek hviskeleken. Sitt sammen i en
ring. Én starter å hviske noe til den
ved siden av, den hvisker videre til
neste person osv. Den som er sist
på runden sier ordet høyt. Hadde
ordet forandret seg? Snakk
sammen om forskjellen på å spre
gode eller dårlige ord om andre.

Dagens praksis:

På denne samlingen øves
det på bibelmeditasjon. (se
vedlegg)

Minnevers:

Johannes 13.34 

Slik jeg har elsket dere,
skal dere elske hverandre. 

Materiell du trenger:
Et hjerte (en pute,
kakeform, klippet ut i
papp eller lignende)
Et telys og fyrstikker til
hver familie
Mange Bibler
Godteri til godteriboksen
Lapper til
forbønnsboksen

Gjør sammen
Gå sammen som familie. Bruk
vedlegg til samling #10.

Gi kjærligheten
videre
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Snakk sammen om hvem dere
kjenner som kanskje kunne trengt
hjelp/oppmuntring eller lignende
akkurat nå. Planlegg noe dere skal
gjøre i løpet av  de neste to ukene.
Det kan være: lage et kort, gi en
blomst, hjelpe til med hagearbeid,
bake boller, invitere på middag
osv.


