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

Velkommen
Gjennomfør heiarop og vis dagens
hint (en frukt).

Syng sammen
Bruk gjerne spotifylisten
«familiegrupper».

Se sammen
Vis filmen som hører til samlingen;
Treet kjennes på fruktene.

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: «lære
bibelvers utenat» om å lære seg
bibelverset utenat.

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: 
Hebreerne 4.12: 
For Guds ord er levende og
virkekraftig og skarpere enn noe
tveegget sverd. Det trenger
igjennom til det kløver sjel og ånd,
marg og bein, og dømmer hjertets
tanker og planer.

Lek sammen
Lag fruktsalat sammen til dessert.
La alle (om det er mulig) få være
med å kutte eller dekke bordet.
Utelek: Lek haien kommer, men
med fruktnavn i stedet for
fiskenavn. Når alle skal ut å løpe,
ropes det “fruktsalat!”.

Gjør sammen
Gå sammen to og to familier og stå
i en sirkel. 

Dagens praksis:

Lære bibelvers utenat. God
gammeldags pugging rett og
slett, men på en gøy måte!

Minnevers:

Galaterne 5.22: 
Men Åndens frukt er
kjærlighet, glede, fred,
overbærenhet, vennlighet,
godhet, trofasthet,
ydmykhet og
selvbeherskelse. 

Materiell du trenger:
En frukt til dagens hint
Myke baller eller
erteposer
Fjøler og kniver til
fruktsalat
Godteri til godteriboksen
Lapper til
forbønnsboksen

treet kjennes 
på fruktene
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En voksen leser bibelverset høyt et
par ganger, før dere øver sammen
på følgende måte; Si bibelverset
(Galaterbrevet 5,22) sammen
mens dere hiver ballen/erteposen
videre for hver “frukt”. Gjør dette
flere ganger, slik at alle lærer
bibelverset utenat. La gjerne de
som vil si det høyt.


