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

Velkommen
Gjennomfør heiarop og vis dagens
hint (bamse eller dukke med
mangler).

Syng sammen
Bruk gjerne spotifylisten
«familiegrupper».

Se sammen
Vis filmen som hører til samlingen;
Kroppen har mange deler. 

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:
«Takkebønn» om å be
takkebønner. 

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: 
Efeserne 2.8: 
For av nåde er dere frelst, ved tro.
Det er ikke deres eget verk, men
Guds gave.

Lek sammen
Lek en lek hvor dere bruker
kroppen. For eksempel: boksen-
går, sisten, spille ballspill, gjemsel,
twister eller lignende.

Minnevers:

Romerne 12.15
Gled dere med de glade
og gråt med dem som
gråter. 

Gjør sammen
Gå sammen i familien og lag
bokstaver med kroppene deres-
her må det samarbeides!

Dagens praksis:

I denne samlingen skal vi
øve på å takke Gud. 

Materiell du trenger:

En bamse eller dukke
som mangler én del; et
bein, arm, øye etc.
Godteri til godteriboksen
Lapper med navn til
forbønnsboksen. 

kroppen har
mange deler
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Tenk ut et ord dere vil “skrive”, og
form bokstavene med kroppene.
Ta gjerne bilde av hver bokstav og
sett det sammen til ordet. Forslag
til ord: Jesus, Alle, Viktig, Kropp.
Ta en runde i familien og takk Gud;
gjerne med utgangspunkt i det
dere har hørt i  samlingen om
kroppen. Bruk for eksempel et
gripekors som sendes rundt i
gruppa.  Den som holder korset
har ordet.


