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

Velkommen
Gjennomfør heiarop og vis dagens
hint (hjerter i ulike varianter;
pepperkakeform, hjertepute,
hjertegodteri, hjerteemoji osv.) 

Syng sammen
Bruk gjerne spotifylisten
«familiegrupper».

Se sammen
Vis filmen som hører til samlingen;
Hva er kjærlighet? 

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
hjertegodteri. Minn alle på dagens
praksis: «Forbønn» be for
hverandre sammen som familie.

Husk sammen
Hva var minneverset som vi har
øvet på de siste to ukene? Spør
om noen vil si det høyt. Om ingen
vil, si det høyt sammen: 
Jesaja 53. 5: 
Men han ble såret for våre
lovbrudd, knust for våre synder.
Straffen lå på  ham, vi fikk fred,
ved hans sår ble vi helbredet.

Lek sammen
Hver familie skal lage et
“familiehjerte” som viser hvordan
de i praksis kan elske hverandre.
Dette er basert på boka om
kjærlighetens 5 språk; at vi
opplever oss elsket på forskjellige
måter. Se vedlegg for instruksjoner
og materiell.

Minnevers:

Johannes 15.13 
Ingen har større kjærlighet
enn den som gir livet for
vennene sine.

Gjør sammen
Sitt sammen familievis og snakk
om: 

Materiell du trenger:
Hjertegodteri til
godteriboksen
Et tykt ark i A3 til hver
familie
Vannmaling
Pensler
Saks
Tegnesaker
Printe ut vedlegg
Lapper med navn til
forbønnsboksen. 

Når føler du deg mest elsket? 
Har du opplevd å bli uvenner med
noen du er glad i? 
Hva bør vi gjøre hvis vi sårer eller
skuffer noen vi er glad i?

Be for hverandre i familien med
utgangspunkt i samtalen dere har
hatt.

Hva er 
kjærlighet?

Samling #3

Dagens praksis:

I denne samlingen skal man
øve på forbønn. Ta
utgangspunkt i samtalen
dere har i familien og be for
hverandre.
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På denne samlingen vil det være
lurt å beregne god tid til aktiviteten
som er siste post. Det kan derfor
være lurt å korte ned resten av
samlingen ved å kutte ett eller to
punkt.


