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Den Nye Aftale
Johannes Møllehaves Børnebibel
Print profilark til VenneVæg

1.dag
Lave en VenneVæg profil til Gud.(1.dag)
Lav et stort kors
Aktivitet 1: blomsterpinde og sejlgarn/ perler og
kraftigt ståltråd/ maling eller tuscher
Aktivitet 2: tin, smelteske og bagekartofler
Aktivitet 3: lærreder og maling

2. dag
En sten til hver deltager (fryses ned)
Lim
Printe tipskupon

3. dag
Kaffefiltre
Tuscher
Sytråd i tre farver

4. dag
20-25 forskellige ting til kimsleg
Vat og karton til at lave får af
Print af liste over passagerer til dilemmaleg om skibbrud

5. dag
Kegle
Rafter
Tændstikker
Lim
Evt. karton eller stof
Sytråd



Indledning
Jagten på de kristne symboler

- Sommerlejrforkyndelse om kristne symboler og VenneVæg.
Der findes en hel række forskellige symboler i kristendommen. Symbolerne relaterer sig til Gud, Jesus og
de mange bibelske fortællinger, som har stor betydning for den forståelse, vi i dag har af den kristne tro.
Symboler blev brugt allerede hos de første kristne,
som måtte skjule sig på grund af forfølgelse og derfor
havde de brug for hemmelige tegn til at kommunikere
med. De fleste kender fisken som kristent symbol,
men der er mange flere og hver især beskriver de
forskellige sider af kristendommen.
Sommerlejrforkyndelsen tager udgangspunkt i nogle
af de kristne symboler. Til hvert symbol knytter sig
en bibelsk fortælling, en forklaring på symbolet, samt
en eller flere aktiviteter henvendt til de forskellige aldersgrupper. Formålet er, via symbolerne, at knytte en
bestemt betydning til en fysisk ting, som deltagerne
derved kan huske symbolet på, samt at give børnene
viden omkring de kristne symboler.
I kan selv danne en ramme om forkyndelsen, men er
man på piratlejr, er det oplagt at have en kiste, hvor
man hver dag hiver et symbol op, som man har fundet
på sin rejse gennem livet eller på sit sørøvertogt. Til
dagens symbol knyttes der fortællinger og aktiviteter,
der skaber dagens andagt.

Opbygning
Morgenandagter

A. Hver dag starter med en morgensalme
B. Herefter kommer en af lederne ind
Han/hun er den gennemgående figur hver morgen.
Lederen har rejst verden tynd, for han har været op en
mission. Han har været på en jagt. En jagt på nogle
bestemte ting. Nogle ting som fortæller noget om
kristendommen. Han
har været på jagt efter
kristne symboler og nu
er tasken fyldt af dem.
I mange år har han måtte gemme dem, men nu
er det på tide, at andre
også lærer om dem, for
hvis ingen lærer, hvad
de betyder, så bliver de
glemt og det er de alt for
vigtige til.
Hver dag hiver lederen
et nyt symbol op, som
placeres, hvor man holder andagt. På den måde
kan man hver dag minde
hinanden om, hvad det
betyder. I kan evt. bygge
symbolerne i en stor
størrelse.

C. Oplæsning eller genfortælling af en
bibeltekst
(medbring Den Nye Aftale eller Johannes Møllehaves
børnebibel, den blå udgivet af Det Danske Bibelselskab).

D. Aktiviteter og VenneVæg
Forkyndelsen skal ikke kun tale til ørene og til dem,
der kan sidde stille. Derfor er der hver dag forskellige
lege og små kreative aktiviteter. Læs mere om VenneVæg senere.



Indledning

E. Samtalegrupper

D. Salme

de udfylder med lidt information om sig selv. I løbet
af ugen får deltagerne forskellige opgaver eller små
symboler, som de kan klistre på deres profil eller give
til andre ved at klistre det på andres profiler. Hver
profil kan klistres op på en mur eller en væg, men der
skal på hver profil være et søm eller noget andet, så
man kan føre snore til og fra andre profiler.
VenneVæg skal vise, at vi mennesker er knyttet sammen i et stort netværk og at de kristne symboler er en
del af vores liv og fællesskab.
VenneVæg er også en oplagt anledning til at snakke
med børn og unge om etik og mobning på internettet
og i virkeligheden. Det er nemt at mobbe eller ødelægge det for andre ved at klippe et par snore, skrive
noget grimt på en andens profil eller hænge nogen
ud. Derfor er det vigtigt, at lederne tager en snak med
børnene om det og er opmærksomme på, at ingen
bliver såret, fordi man bliver overset eller måske gjort
til grin på VenneVæg.
Til den første morgenandagt laver lederen en profil til
Gud, et lille ark papir, der fortæller os noget om Gud.
Så kan vi hver dag sætte et nyt symbol på, der fortæller om Gud. Find et billede af Jesus på internettet og
klistre det på, da det er et billede af Gud.
Ide: bed børnene om at medbringe et billede af sig
selv, som de kan klistre på deres profilark.

Har kredsen en bog med fortællinger til andagter, kan
den også bruges i stedet for de forslåede fortællinger
til aftenandagterne.

God fornøjelse med materialet og rigtig god sommerlejr.

Til flere af dagene er der endvidere lavet et oplæg til
samtalegrupper for de store (seniorvæbnere og seniorer), så de selv kan sætte ord på tro og tvivl og alt det
andet, der rumsterer i hovedet på dem. De unge kan
eventuelt deles op i små grupper, da det kan gøre det
nemmere at diskutere spørgsmålene. Målet er, at give
plads til at unge selv kan være med til at sætte ord på
det, de tror eller ikke tror på.
Til oplæggene er der små faktabokse, der klæder
lederne af grupperne på.

F. Bøn
G. Salme

Aftenandagter
A. Salme

B. Fortælling
C. Bøn

FDFs Kristendomsudvalg

VenneVæg
For at aktivere deltagerne og knytte symbolerne sammen med noget konkret, forslår vi, at I laver en VenneVæg. Hvis I ikke synes, I vil bruge så megen tid på
andagterne, kan I udelade VenneVæg og blot fokusere
på de kristne symboler.
En VenneVæg er en fysisk version af de mange hjemmesider, hvor man kan holde kontakt med sine gamle
og nye venner, skrive ting om sig selv, give andre små
overraskelser og gaver, og skrive hilsener til hinanden.
Hver deltager kan få en lille profil (se skabelon), som



Dag 1
Korset - symbol på troen
Salme

Læs

March og lejr nr. 52 - Når morgensolen lyser her

Mark. 15, 15-39 i Den Nye Aftale eller uddrag om
korsfæstelsen i Johannes Møllehaves børnebibel s.
245-253.

Indledning
En leder slæber en stor kiste, rygsæk eller taske ind
til morgenandagten. Lederen puster og fortæller om
sin lange rejse, hvor han har besteget bjerge, svømmet over floder, blevet forfulgt, kæmpet med bjørne,
fået venner, spist den lækreste mad hos fremmede
mennesker, og ikke mindst alt det han har samlet op
undervejs. Alt det der nu fylder i hans kiste eller rygsæk. For han har været på en mission. Han har været
på en jagt. En jagt på noget bestemt. Nogle ting som
fortæller noget om kristendommen. Han har været
på jagt efter kristne symboler og nu er tasken fyldt af
dem. I mange år har han måtte gemme dem, men nu
er det på tide at ”I” også lærer om dem, for hvis ingen
lærer, hvad de betyder, så bliver de glemt og det er de
alt for vigtige til.
Lederen roder lidt i tasken. Mumler lidt om, hvor han
skal starte, men bliver enig med sig selvom at starte
med….korset!!!.
Frem af tasken trækker lederen et kors.
Korset er det mest kendte kristne symbol. Det peger
selvfølgelig hen på Kristi korsfæstelse og død. Men
korset handler faktisk lige så meget om troen på
Kristi opstandelse. Korset er jo bart, der hænger ikke
længere nogen på det. Det gør der til gengæld på
krucifikset, som ofte bæres som smykke i de katolske
lande. Krucifikset er et kors med en Kristus-figur. Det
udtrykker Kristi lidelse, at han levede og døde som et
menneske, og at han tog lidelsen på sig.
Korset er med sine lodrette og vandrette linjer også
symbol på mødet mellem det guddommelige og det
menneskelige, mellem det himmelske og det jordiske,
mellem det evige og det endelige. Den lodrette bjælke
symboliserer det guddommelige, himmelske og evige,
mens den vandrette bjælke symboliserer det menneskelige, jordiske og endelige. Og midt i – dér hvor
det hele mødes – dér hænger Jesus med udbredte
arme…
Korset er et symbol på troen – troen på Jesus som
Guds søn

VenneVæg
Leder: Det kan godt være lidt svært at forstå, hvem
ham Gud er. Man kan jo ikke se ham. Biblen siger, at
han har skabt alt, både dig og mig. Gud er større end
hele verden og mindre end det mindste sandkorn.
Derfor synes jeg, vi skal lave en lille profil til Gud, et
lille ark papir, der fortæller os noget om Gud. Så kan
vi hver dag sætte et nyt symbol på, der fortæller om
Gud. Måske er vi så lidt klogere sidst på ugen.
(vis deltagerne Guds profil. Et profilark med et billede
af Jesus).
Biblen fortæller, at Gud blev et menneske i Jesus. At
Jesus er Gud. Så derfor har vi et billede af Jesus på
Guds profil.
I dag hørte vi om korset. Vi hørte, at Jesus døde på et
kors og blev levende igen. Derfor skal vi have et kors
på Jesu profil.

Guds profil
Tegn eller klister et kors på Gud profil. Skriv ”tro”
under korset.

Aktivitet
Vennevæg
Alle børnene skal lave en profil (se bilag) med oplysninger om dem selv. Gennem lejren kan de klistre små
ting på profilen, give venner små ting og knytte bånd
til nye og gamle venner.
Derudover kan de i dag lave et kors, som de kan
klistre på deres profil.

Aktivitet 1) Blomsterpinde
(Den hurtige aktivitet). Lav et kors ud af blomsterpinde
og sejlgarn, eller træk perler på noget kraftigt ståltråd
og form det som et kors eller lad dem male et kors
direkte på deres profil.



Dag 1

Aktivitet 2) Tinkors
(Den tidskrævende aktivitet). Lav tinkors i bagekartofler. Lad børnene med urteknive udskære deres eget
kors i en halv kartoffel. Smelt herefter tinnet over
åbent ild eller i en gryde (Ikke en gryde, som bruges
til madlavning) og hæld det i kartoflerne. Finpuds tinkorset med sandpapir. Tin og smelteskeer kan købes i
hobbyforretninger.

Aktivitet 3) Krucifiks

Coexist

En andagt for seniorvæbnere og seniorer

(Den tidskrævende aktivitet). Lad børnene male hver
deres krucifiks på små lærreder. KRUCIFIKSET eller
KORSET er symbol på Jesu korsfæstelse, hans lidelse
og død. Ordet ”krucifiks” er sammensat de latinske
ord crux = kors, og fixus = fæstnet - dvs. ”fæstnet til
et kors”. Lav eventuelt en fernisering af malerierne til
aftenandagten eller næste morgen.

Andagten tager udgangspunkt i det spændte forhold,
som verden oplever i dag mellem kristne og muslimer
i forskellige dele af verden. Andagten handler om
forsoning, hvordan vi kan mødes og komme fredeligt
videre i fremtiden.
De kan evt. som tegn på deltagelse i andagten få
Coexist symbolet til deres profil på VenneVæggen.

Bøn

Sameksistens – coexist!

Kære Gud,
Vi takker dig for, at du lod Jesus dø på korset så
Han kunne genopstå igen og tage al vores skyld med
sig i døden. Tak for, at vi fik en ny.
Hjælp os til at huske på at tilgive andre, hvis de gør
dumme ting mod os, ligesom du kan tilgive os, når vi
fejler og opfører os dumt.
Fadervor ...

Start med at snakke om, hvordan de unge oplever de
ting, som sker mellem muslimer og kristne rundt om i
verden (Muhammed-krisen for år tilbage, problemerne
mellem Palæstina og Israel eller måske bare mellem grupper i lokalsamfundet). Påvirker det de unge
– bliver de bange for ”de andre” eller vrede?

Salme

Fakta til lederne: Billedet består af symbolerne fra de
tre monoteistiske religioner: muslimernes halvmåne,
jødernes Davidsstjerne og det kristne kors.
De tre religioner, der har meget til fælles, troen på
den ene Gud og mange af fortællingerne i det gamle
testamente, de er opstået i det samme område og har
den samme stamfar - Abraham.

March og lejr nr. 25 - Menneske din egen magt

Vis COEXIST billedet

Spørgsmål til billedet
Hvad betyder coexist? (sameksistens). Hvad betyder
månen, stjernen og korset?
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Læs
Månen og stjernen. Tænk at have fundet på dem som
symboler for en religion. Der er vel ikke noget, der
synes smukkere og mere fuldendt.
Men hvad gik der lige galt for de kristne – et kors?
Hvad tænkte de på? To planker banket sammen med
søm? Et henrettelsesinstrument? Det vinder altså ingen reklamepriser. Det må være en ”ommer.” Hvorfor
fik vi ikke en stjerne, en sol eller en måne? Hvorfor
skulle vi have korset?
Hvorfor et kors? Hvorfor i alverden skulle Gud dø på
korset? Hvad er det for en Gud, der lader sig ydmyge

værd at huske, når vi modtager en SMS, der forsøger
at gøre nogle til syndebukke eller udråbe andre til
fjender.
Korset siger det samme som billedet: coexist.
Korset er et evangelium, et glædeligt budskab for Gud
går så langt som døden for at vise sin kærlighed og
vilje til at forsone sig med os mennesker og han vil, at
vi skal gøre det samme. Gud strakte i Jesus hånden
ud af sin himmel for at give os mennesker sin hånd. På
samme måde vil Gud, at vi skal strække hånden ud til
de, der bliver kaldt fremmede.
Ingen fremtid uden forsoning, ingen fremtid uden
dialog

Bøn af Frans af Assisis
Herre, gør mig til et redskab for din fred:
Lad mig bringe kærlighed, hvor hadet råder
Lad mig bringe tilgivelse, hvor uret er begået
Lad mig bringe enighed, hvor uenighed råder
Lad mig bringe tro, hvor tvivlen råder
Lad mig bringe sandhed, hvor vildfarelse råder
Lad mig bringe håb, hvor fortvivlelse råder
Lad mig bringe glæde, hvor bedrøvelse råder
Lad mig bringe lys, hvor mørket råder.

og hænge med benene dalrende på et kors blandt
røvere og forbrydere?
Korset siger utroligt meget om Gud. Det er en Gud,
der træder ud af sin himmel, ud af lænestolen hvor
han med overblik har kunnet betragte alt. Han træder
ud af det sikre for at tage bolig i det fremmede, for at
gå i dialog med mennesker.
Det er en Gud, der går så langt som at give sit eget
liv for at vise, hvor langt hans kærlighed rækker. Den
kærlighed, Gud sætter som overskrift, er ikke en
kærlighed, der trækker streger og sætter skel.
Den Gud, Jesus forkynder os, er en Gud der vil at vi
skal leve sammen så forskellige, som vi er. Vi skal ikke
løbe rundt og dele folk op i rigtige og forkerte. Det er

Herre, lær mig at søge:
At trøste mere end at blive trøstet
At forstå mere end at blive forstået
At elske mere end at blive elsket.
For:
Det er ved at give,
at man modtager
Det er ved at tilgive,
at man får tilgivelse
Det er ved at dø,
at man opstår til evigt liv.
Fadervor ...

Salme
March og lejr nr. 25 - Menneske din egen magt
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Aftenandagt 1. dag
Salme
March og lejr nr. 16 - Nu går solen sin vej

Alle kan få tilgivelse
Med udgangspunkt i historien om Pippi Langstrømpe
fortælles om Jesu ord til røveren på korset, inden han
døde, og om tilgivelse.

Historie
Pippi sad en aften og talte sine mange guldmønter i
den store taske. Pludselig fik hun besøg af to fæle røvere, som ville stjæle hendes guldpenge. De overfaldt
stakkels Pippi; men Pippi var jo bomstærk, så hun tog
røverne og løftede dem højt op og satte dem op på et
skab, så de ikke kunne komme ned. Sikke de to røvere
blev bange og kede af det, og de græd også lidt.
Pludselig løftede Pippi dem ned igen og forlangte, at
de skulle danse med hende, for hun havde jo ellers
ingen at danse med. Så dansede de i flere timer. Til
sidst blev Pippi sulten, og så satte hun mad frem til
sig selv og røverne, og så spiste de sig stopmætte.
Røverne kunne slet ikke forstå, at Pippi ikke var vred
på dem; men Pippi sagde bare, at hun var glad for at
have fået besøg midt om natten.
Da røverne gik igen, gav Pippi dem hver en stor guldmønt - ”Den har I ærlig og redelig fortjent, ” sagde
hun. Det kunne røverne slet ikke forstå; men Pippi
grinede bare og gik ind i seng igen.
(fra ’Bogen om Pippi Langstrømpe’, side 87-95).

hvad de gør!” I stedet for at kæmpe imod dem fik
Jesus det hele vendt til noget godt, for han gav dem
al Guds kærlighed. Ved siden af Jesus korsfæstede
de en rigtig røver, han var blevet dømt for alle sine
forbrydelser. I virkeligheden længtes han også efter
Guds kærlighed; og da Jesus hørte det, sagde han til
røveren: ”I dag skal du være med mig i Paradiset!”
Jesus gav røveren alt, hvad han havde drømt om, og
den dag på korset fik røveren det allerbedste, for han
fik Guds tilgivelse og kærlighed. (jvf. Luk 23, 26-43).

Bøn
Kære Gud
Tak for dagen, der er gået.
Tak for nye og gamle venner.
Pas på min familie og venner derhjemme og vær hos
os, når vi skal sove.
Fadervor ...

Salme
March og lejr nr. 85 - Skoven synger aftensang

Refleksion
Og hvor har Pippi så fået ideen fra til at behandle
røvere sådan?
Måske fra Jesus, som også engang behandlede
røvere på den måde. Det var den dag, da menneskene
slog Jesus ihjel. Da hængte de ham op på et kors for
at pine ham til døde. Det var ikke bare guldpenge,
det gjaldt - de ville tage hans liv. Men det eneste, de
hørte Jesus sige var: ”Far, tilgiv dem, for de ved ikke,



Dag 2
Sten – symbol på tunge byrder og synder
Salme
March og lejr nr. 79 - Solen begynder at gløde

Introduktion
Lederen kommer slæbende ind med sin rygsæk eller
kiste. Den er tung! Lederen tørrer sveden af panden.
Han kløer sig lidt i nakken og undrer sig over, hvad det
dog er, han har puttet i tasken/kisten. Han kan ikke
huske det, men han kan huske, at han en dag lagde
sig til at sove i en grotte og drømte sødt om lagkage
og varm chokolade mmmmmm. Pludselig vågnede han
op. Noget vådt rørte hans kind og noget loddent rørte
hans arm. Da han slog øjnene op stod en ulv og vurderede sit måltid. Han blev bange og greb i tasken/kisten efter noget at kaste efter ulven. Heldigvis havde
han samlet sig nok kristne symboler i sin kiste – og
han fandt denne her.
Lederen tager en sten frem. Kigger på den.
Stenen er kold. Kold og hård, lige som vi ind imellem kan være. Lederen fortæller, at stenen minder
ham om en historie, som han gerne vil fortælle for
børnene.

rundt på moralske bryder) skal kaste den første sten
mod kvinden. Ingen kaster sten. Samtidig tilgiver
Jesus kvinden hendes synder og giver hende en ny
chance.

Stenen i hånden
I kan efter oplæsningen snakke om følgende ting:
- Stenens forvandling fra kold til varm, samt at vi
mennesker kan være kolde ligesom stenen – eks. kan
I snakke om, at mændene, der ville kaste stenene i
historien, ikke var næstekærlige (Kom ind på, at mennesker også kan varmes op som stenen)
- Snak om, hvad stenens kulde kan forstås som ift.
os mennesker og vores liv med hinanden (Kulde/afvisning overfor varme/kærlighed); - Snak om hvilken
rolle Jesus får i historien (han er næstekærligheden
- hvad illustrerer Jesus modsat stenen i historien?)

(Udlever en kold sten ud til hver. Før mødet lægges x
antal sten i fryser/køleskab). Lad børnene holde den
kolde sten i hånden, mens historien læses op.

Bibeltekst
Læs eller genfortæl ”Kvinden, der skulle stenes”
Johannesevangeliet kap. 8, 3-11 eller Johannes Møllehaves børnebibel side 245.
Stenen kan ses som et symbol på de byrder og synder, vi mennesker bærer rundt på. Jesus siger: ”Kom
til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge
byrder, og jeg vil give jer hvile” – Derved siger Jesus,
at han kan fjerne stenen fra vores bryst, fordi han
tilgiver os mennesker vores synder.
I lignelsen om kvinden, som begår hor, finder vi stenen
igen, men her repræsenterer stenen et våben, der
skal bruges til at straffe syndere. Kvinden skal stenes,
fordi hun har begået en synd, men Jesus siger netop,
at dem som selv er uden synder (og heraf må bære

- Snak videre om, at en sten i hånden kan vel også
være en byrde – måske ikke alle mændene ønskede
at kaste stenene mod kvinden – måske de var tvunget
til det pga. regler, love eller gruppepres? - lad de
unge komme med eksempler på, at de måske selv har
prøvet at føle en tung byrde på deres skuldre, som de
egentlig ikke havde lyst til at tage ansvar for?
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Aktiviteter
1. Stenkorset (Aktivitet for alle)
Brug stenen fra andagten eller saml en masse sten
ind sammen med børnene og dan et kors af dem – de
store børn kan eventuelt skrive på stenene (Noget
de gerne vil tilgives for eller noget de tilgiver andre).
Tanken er her, at stenene i stedet for at være kolde
våben kan bruges til at skabe varme og tilgive ved at
skabe et kors, som er symbol på kristendommen og
tilgivelsen, som Jesus netop giver kvinden i historien.
Snak eventuelt også om, hvad tilgivelse betyder, når
vi bliver tilgivet i nadveren og får en ny start eller når
vi selv tilgiver andre mennesker

2. Tip en 13’er (aktivitet for alle)
1. Jesus gik: 	1 i skole

X på vandet 	2 i vandrestøvler

2. Samsons fik sin styrke: 	1 fra solen

X fra spinat 	2 sit hår

3. Hvem skrev stentavlerne: 	1 Moses

X Gud 	2 Abraham

4. Hvem er ikke discipel: 	1 Thomas

X Peter 	2 Jesus

5. Du skal gøre mod din næste: 	1 som du vil

X som skal gøres mod dig 	2 som du gider

6. Judas blev betalt i: 	1 sølv

X guld 	2 ædelstene

7.

X murer 	2 tømrer

Josef var: 	1 snedker

8. Hvad skal man med sin fjende: 	1 hade ham

X elske ham 	2 bage en kage

9. Hvordan kom den lamme ind til
Jesus i huset: 	1 gennem taget
10. Hvem skal komme til Jesus: 	1 alle havets fisk

X gennem døren 	2 gennem vinduet
X alle børn 	2 kun de sødeste

11. Hvilken fugl kom med olivenkvisten til Noah: 	1 duen

X ravnen 	2 albatrossen

12. Hvilket træ gemte Zakæus sig i: 	1 ege træ

X morbærfigen træ 	2 pære træ

13. Hvem var disciplen Jesus elskede: 	1 Judas

X Johannes	2 Jacob

VenneVæg
Derudover kan alle finde en lille sten eller stenen fra
andagten. Stenen kan de klistre eller lime på deres
VenneVægprofil

Guds profil
Tegn eller klister en sten på Gud profil. Skriv ”synd”
under stenen.

10

Dag 2

Bøn
Kære Gud; Tak for, at Jesus hjalp kvinden, så hun ikke
skulle dø.
Tak for, at Jesus tilgav hende og gav hende en ny
chance.
Tilgiv også os, når vi synder og hjælp os til at tilgive
andre.
Fadervor ...

Aftenandagt 2. dag
Salme
March og lejr nr. 65 – Det mørkner mildt mod nat igen
(kig eventuelt på nogle af VenneVæg profilerne og
sjove påfund).

Salme

Samvittighed sort som blæk

March og lejr nr. 63 – Der, hvor Gud ansigt stråler

Johannes Møllehave fortæller i sin bog “På myrens
fodsti” om sin far, der har fået arbejde som skoleinspektør.
Man mødte ham på gaden og ønskede ham tillykke
med den nye stilling. Vi var lige flyttet ind i en stor
embedsbolig på skolen - og man lod en bemærkning
falde om, at man så hen til at skemaet for én gangs
skyld blev efter ønske - det havde man ikke været forvænt med - og nye koste, ikke sandt? Min far sagde
tak og smilede og nikkede, men vi der kendte ham så,
at forventningerne belastede ham. Den ene nat efter
den anden sad han oppe - og vi begyndte at blive
bange for, at det ikke blev til nogen ferie det år.
Hans drømme handlede om skemalægning. Eller symboler for processen. Sommetider drømte han at han
skulle tapetsere et stort rum og da han var lige ved at
være færdig, så han en bule et sted på tapetet. Han
gik hen og trykkede på den - og straks dukkede den op
et nyt sted. Også der trykkede han den ind og straks
flyttede den sig til et nyt sted - og sådan blev det ved.
Han vågnede badet i sved. Det var midt om natten
og vi sov uden at ane noget om hans bekymringer og
han listede ind på sit kontor og der lå skitserne og
han satte sig til at forsøge igen og gjorde én utilfreds
og ti desperate og 7 tilfredse og l4 ude af sig selv.
Aldrig passede brikkerne. Det er den slags der kan
få tolk til at gå i haven, for her kan tingene luges ud
efter et nogenlunde overskueligt princip - men prøv at
koordinere 50 skemaønsker!
Han sled som besat - og han havde en energi som en
stenknuser. Det skulle ende med at blive perfekt.
Jeg husker den formiddag spillet gik op. Shakespeare
har ikke været stoltere, da han kom ud med Macbeth i
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hånden. Normalt fik vi ikke vin til maden - men denne
dag var noget særligt. Den havde en rød sløjfe om
maven som en æske fyldt chokolade. Værket var endt
- og fuldendt!
Alle var tilgodeset. Ingen ville være utilfredse.
Sommeren var reddet.
Den færdige skitse fyldte hele det Store skrivebord på
min fars kontor, endnu var den kun skrevet med tynd
blyant....
Næste dag skulle jeg fylde min fyldepen. Jeg var
så stolt af min fyldepen, men den var løbet tør. Jeg
vidste, at far havde blæk stående på kontoret. Jeg
løb ind på det forbudte område og tankede op. Det
gik også fint i begyndelsen, men pludselig væltede
blækhuset og blækket løb ud over skema-skitsen.
Der var ikke en rubrik, som var læselig. Alt var skrevet
med svag, forsigtig blyant - og blækket slettede hver
eneste time på skemaet.
Alle disse hundreder af timers arbejde!
Og vi vidste, det var forbudt at gå ind på kontoret. Jeg
havde det som grislingen i Peter Plys, der tænkte på
at gå til søs og blive sømand.
Hvordan ville det gå, når far kom hjem? Hvem skulle
jeg sige det til ham? Alt står hen som i en tåge. Mor
sagde det og han løb ind på kontoret og han stod
længe og betragtede den sorte flade, men han blev
ikke vred. Han satte sig ned. Jeg ser ham sidde
udtryksløst foran denne store sorte plamage - og min
samvittighed bliver sortere end det blæk, der flød.
Det utrolige er ikke at skemaet blev færdigt, da skolen
begyndte, skønt det er utroligt nok. Det utrolige er, at
han hverken blev vred eller bitter.
For mig blev det et billede på nåden, som er den
samme, selv når vi har overtrådt buddet og har samvittighed sort som blæk.
Fra Johs. Møllehave:
“På myrens fodsti”

Bøn
Kære Gud
Tak for dagen, der er gået, for venskab og gode
oplevelser.
Tak fordi du fortæller os, at du holder af os og tilgiver
os.
Lær mig at tilgive andre og dele med andre.
Pas på os, når vi snart skal sove.
Fadervor ...

Salme
March og lejr nr. 44 – Du, som har tændt millioner af
stjerner
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Regnbuen - symbol på fred mellem Gud og mennesker
Salme
March og lejr nr. 88 - Spænd over os dit himmelsejl

Indledning
Lederen kommer ind uden taske eller kiste. Han ser
lidt opgivende ud og fortæller at han har forsøgt og
forsøgt at fange den, men hver gang han indhenter
den, er den væk. Den er så flot, så mange farver, men
lige så pludselig som den er der, er den væk. Den er
så bred og så høj (vis med armene). Man siger, at for
enden af den, er der en stor krukke med guld. Og jeg
har hørt, at nogen forsøgte at kravle på ad den – om
det lykkedes ved jeg ikke.
”Er der nogen der kan gætte, hvad det er, jeg jagter?”
Regnbuen!
Regnbuen er ikke blot flot, men også et tegn på fred
mellem Gud og mennesker
Nu skal I høre den lidt barske historie om Noa og om
hvordan Gud lover, at der skal være fred mellem Gud
og mennesker.

Fortællingen om Noa
Gud var ked af det. Han var bedrøvet. Og han var vred.
Han så ud over jorden og alle menneskene, som han
havde skabt, og blev så ked af det. For menneskene
gjorde kun en masse onde ting mod hinanden og
ødelagde det, Gud havde skabt.
Jeg vil starte forfra, tænkte Gud, Jeg vil lade det
regne, så hele jorden bliver oversvømmet, så jeg kan
starte helt forfra med mit skaberværk.
Men så fik Gud øje på en eneste mand. Manden hed
Noa. Noa levede et godt liv sammen med sin familie.
Derfor bestemte Gud sig for at redde Noa og hans
familie fra oversvømmelsen. Gud fortalte Noa, at han
skulle bygge en Ark – det betyder et meget stort skib
– og samle hele sin familie og ét par af alle dyrene på
hele jorden i skibet – og så vente på at det begyndte
at regne.
Noa og hans 3 sønner Sem, Kam og Jafet begyndte at
bygge den store ark.
De fældede træer og lavede brædder.
De tømrede båden.

De samlede en masse mad ind
så der var nok til at alle kunne
blive mætte, selvom jorden var
oversvømmet.
Og de kaldte dyrene sammen
fra alle verdens hjørner.
To og to kom de. Fra de mindste
myg, til den største løve.
Noa sagde: Nu er det tid! Og
så gik hele Noas familie også
ind i arken.
Der lød et brag: BANG! Det var Gud selv, der lukkede
døren til arken.
Og Fuglene de pippede
Og Musene de trippede
Og Hestene de trampede
Og Køerne de stampede
Bjørnene de brummede
Og Bierne de summede
Og grisene de øffede
Men timerne gik. Noa kiggede op imod himlen. Hvor
blev det vand dog af??
Så mærkede han noget på sin kind. En regndråbe. Og
SÅ gik det stærkt! Solen forsvandt, regnen styrtede
ned og Noa var allerede helt drivvåd, før han nåede
de to skridt hen til døren og kom i tørvejr under arkens
tag.
Det regnede. Vandet plaskede. Det regnede. Bølgerne
skvulpede. Det regnede. Arken lettede sig og flød af
sted. Det regnede. Og Folk udenfor stoppede med at
skrige. Det regnede. I 40 dage og 40 nætter regnede
det.
Og så pludselig en morgen, da Noa vågnede og
strakte sine tæer, sagde han til sin kone: ”Hør!.” Og
Noas kone lyttede. Der var noget, der var anderledes.
Den trommende lyd, som havde været der den sidste
måned eller mere, var holdt op. ”Regnen er stoppet!”
udbrød hun!
Alle dyrene og menneskene på arken åndede lettet op
og skyndte sig op på taget for at se udsigten: De gik
ud og… alt var øde. De kunne kun se vand og vand,
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hvor de end kiggede hen. Ikke engang bjergtoppene
kunne de se, de var også under vandoverfladen.
Men dag for dag kunne de mærke, hvordan vandstanden sank. En dag kunne de se spidsen af et bjerg.
Efter to måneder fik de øje på et forkomment grantræ,
der stak op. Og til sidst lagde de mærke til at den vuggen, der havde været der de sidste mange måneder
var holdt op. De var landet! Noa kiggede ud. Vandet
var væk. Og at alt var grønt og frodigt.
Noa sendte en due ud, og da den ikke kom tilbage,
vidste han, at den havde fundet et tørt sted at bygge
sin rede.
KOM UD! Råbte Noa til alle dyrene. Og så kom de ud
igen – to og to!
HURRA! råbte Noa! Hvor er det fantastisk! Og Noa
takkede Gud, fordi han var blevet reddet fra oversvømmelsen.
Og Gud skabte en regnbue som tegn på, at han aldrig
mere ville sende sådan en oversvømmelse igen.

Aktivitet
Regnbue

men i et stort netværk og at de kristne symboler er en
del af vores liv og fællesskab.

Guds profil
Tegn eller klister en regnbue på Gud profil. Skriv ”
fred” under regnbuen.
Senere på dagen kan de evt. få flere tråde, så de kan
knytte dem til alle dem, de kender.

Bøn
Kære Gud
Tak for alle dyrene
Tak for alle planterne.
Tak fordi vi må kalde dig for far og fordi du passer på
os.
Gud, tak fordi du har skabt regnbuen.
Tak, for regnbuen som et tegn fra dig. Tak, at du har
lovet at passe på os og ikke igen udslette alt liv. Vil
du være med os resten af denne dag og i dagene der
kommer.
Fadervor ...

En lille hurtig aktivitet, der kan minde børnene om
Guds løfte og regnbuens betydning. Lad hver af
børnene få et hvidt kaffefilter, klip en bueform, tegn
nogle tusch prikker for enden af buen og dyp derpå
buen i vand, der hvor tuschen er. Så skulle farven
brede sig op ad buen og danne en regnbue.
Regnbuen kan klistres på deres VenneVæg profiler.
I mens kan I afspille ’Noas Ark’ fra Dejlig er Haven,
CD1, nr. 2

VenneVæg
(aktivitet til under eller efter andagten).
Giv hvert barn tre stykker sytråd i forskellige farver.
De skal nu på VenneVæg trække et bånd fra sig selv
og til:
1. Èn, der er samme alder
2. Èn de ikke kender
3. Til en, der er med på sommerlejr for første gang
VenneVæg skal vise, at vi mennesker er knyttet sam-
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Sang
March og lejr nr. 24 – Guds fred er glæden i dit sind

Aftenandagt 3. dag
Salme
March og lejr nr. 16 – Aftenhimlens strålesymfoni
(Kig eventuelt på nogle af VenneVæggens profiler og
sjove påfund. Hvis børnene har trukket tråde mellem
hinanden, så snak kort om det at være knyttet til hinanden, at vi holder hinanden oppe via tråde, netværk
og fællesskab).

Tråden fra oven

som holdt hele spindet oppe. Men det havde edderkoppen glemt.
Tråden ovenfra kan være et billede på vores forhold til
Gud. Er vi lige så glemsomme som edderkoppen?

Bøn
Tak for venner og fællesskab
Mind os altid på, at vi hører sammen med dig og med
andre mennesker.
Hjælp mig til at række hånden ud og hjælpe andre når
de har brug for det.
Pas på dem derhjemme, dem vi holder af.
Fadervor ...

Sang
March og lejr nr. 34 – Her fik vi lov at være

Der var engang en edderkop. Den havde arbejdet
og arbejdet, men til sidst havde den også lavet det
flotteste spind i hele buskadset. Det svajede i vinden,
og når duggen faldt, og solens sidste stråler ramte
spindet, kunne man rigtig se, hvor imponerende det
var. Det var næsten som et stort hjul, der stod mellem
buskadsets øverste grene.
Selvfølgelig var edderkoppen stolt, for den havde jo
lavet det hele. Derfor gik den ofte en tur i spindet
for at beundre sit værk og sørge for de nødvendige
reparationer, hvor det var nødvendigt.
En dag kom den helt op i toppen af spindet og opdagede en tråd, som ikke så ud til at høre hjemme i det
spind, som den havde lavet. Tråden gik ingen steder
hen. Den strittede bare lige op i luften. ”Væk med
den!” tænkte edderkoppen, ”mit spind skal dreje sig
om mig og ikke bare stritte opad til ingen verdens
nytte”. Og så bed den tråden over.
Straks faldt hele spindet sammen, og da edderkoppen kom til sig selv, lå den og rodede rundt på jorden
- godt klistret ind i sit eget net. Den tråd, som den
havde klippet over, var den tråd, som den selv var
kommet nedad oppe fra trætoppen. Det var den tråd,
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Fåret – vi er alle vigtige for Gud
Salme
March og lejr nr. 23 – Du satte sig selv i de nederstes
sted

Indledning
Lederen slæber endnu engang sin rygsæk eller kiste
ind. Han nyser og nyser. Han fortæller, at han kom til
at stikke sit hoved ned i sin rygsæk og der var noget,
der fik ham til at nyse. Noget blødt. Mmmmmm, men
det får ham til at nyse. Atjuuu!!
Lederen fortæller: ”jeg fik det, jeg har i tasken i en
byttehandel. Jeg var på rejse og pludselig stoppede
bussen. Chaufføren mente dette var det sidste stop
og så måtte jeg finde et sted at sove. Der var mørkt,
koldt og ikke en sjæl at se. Men jeg kunne høre noget
rumstere og pusle neden for bakken. Og pludselig bag
ved mig hørte jeg en klokke og sekundet efter, blev
jeg væltet bag over. Liggende på ryggen som en skildpadde oven på min rygsæk, stod en flok får og gloede
uldent på mig. Og hvad siger man lige til et får?
Heldigvis kom hyrden og reddede mig. Vi blev faktisk
gode venner. Han fik nogle tørre tændstikker af mig
og jeg fik et fåreskind af ham, så jeg kunne holde mig
varm i den kolde nat. Og så fortalte han en historie,
som jeg vil fortælle jer”.

Bibeltekst
Læs eller genfortæl Matthæusevangeliet kap. 18, 1214 eller s. 216 i Johannes Møllehaves børnebibel.
Denne historie/lignelse, som Jesus fortæller, har vi
måske hørt så ofte. Den handler faktisk meget om
det, at vi har værdi for Gud. Gud bekymrer sig for os
og ønsker at være sammen med os.
Hvis vi forestiller os en hyrde, der har 100 får og
mister et af dem. Han går med alle sine får oppe i
bjergene og finder ud af at ét af fårene er blevet væk.
Det er jo faktisk ret risikabelt at forlade de 99 får for
at gå ud og lede efter det ene. Ulven kunne jo komme
og overfalde de andre får eller de kunne stikke af,

mens han var væk. Men det tænker hyrden ikke så
meget på, han vil bare finde det ene får, der er blevet
væk. 100 får er faktisk meget og måske kan I forestille
jer, hvor svært det må være at holde øje med så
mange får på en gang. Men det kunne bonden godt,
fordi han kendte dem alle sammen.
Egentlig handler denne historie jo ikke om får, men om
mennesker. Det er nemlig sådan, at hvis der var 100
mennesker i en flok, der alle troede på Gud, men at
der så var én, som ikke lige gad det mere eller havde
fundet noget andet at tro på. Ja, så er Gud ikke ligeglad med den ene, der forlader flokken. Gud ville gøre
alt for, at det menneske skulle komme tilbage til ham
og tro på ham igen. Derudover er historien også om,
at vi alle er lige meget værd for Gud – han lader ingen
i stikken og udvælger ikke nogle mennesker som mere
værdige for hans kærlighed end andre.
Gud er ligesom bonden. Gud kender os mennesker og
han passer på os, lige som bonden passede på fårene.
Så meget betyder vi for Gud. Gud tænker på hver
enkelt af os og bekymrer sig for os. Selvom at Gud
har mange, mange mennesker at tage sig af, så er vi
alligevel betydningsfulde for ham. Han kender hver
enkelt af os og holder lige meget af os.
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Aktiviteter
Aktivitet 1 (for de små ) Find fåret!
Leg gemmeleg i 5-10 min.
Snak bagefter om, hvordan det føltes at blive fundet.
Spørg børnene, om de kan forestille sig, hvordan
det ville være at blive væk fra de andre og så blive
glemt og ikke fundet. Spørg dem om nogle af dem kan
forestille sig, hvordan det må føles at blive fundet, når
man er blevet væk og næsten har opgivet håbet.

Aktivitet 2 (for de små) Kims leg.
Kims leg illustrerer hvor vigtigt det er, at kunne huske
forskelle mellem ting (og mennesker). Medbring 20-25
forskellige små ting, tingene lægges ud på et bord,
der må kigges på tingene i 30 sek. derefter dækkes de
til og nu skal børnene huske tingene. Afslut legen med
igen at snakke om, at Gud kender os alle og husker
på os.

Aktivitet 3 (for de store) Skibsbrud.
De store kan gå for sig og lege skibbrud, en etisk
dilemmaleg, hvor det handler om at udvælge nogle
mennesker til overlevelse. I sammenhæng med
teksten lader Gud ingen være i stikken, men leder
selv efter det sidste får, selv om der er 99 tilbage. Se
længere nede på siden.

Vennevæg
Børnene kan ud af en tot vat lave et får eller klippe
det ud af et stykke karton. Fåret kan klistres på VenneVægsprofilen og minde os om, at vi alle er vigtige
for Gud. Man kan også give et får til en anden for at
minde ham eller hende om, at nogen tænker på ham
eller hende.

Guds profil
Tegn eller klister et får på Gud profil. Skriv ”alle
vigtige for Gud” under fåret.

Bøn
Kære Gud, tak at du passer på os lige som bonden
passer på sine får.
Tak, at du kender hver enkelt af os og husker på os
uanset hvor vi er.
Hjælp os til aldrig at blive væk for dig.
Fadervor ...

Salme
March og lejr nr. 33 - Lær mig at tælle mine dage

Skibbrud
– tilvalg og fravalg af…..mennesker.
Dette er en lille etisk dilemmaleg, der handler om
at træffe valg. Kan vi udvælge nogle og undlade at
udvælge andre? Gør Gud det med os mennesker eller
har han plads til os alle? Gennemspil casen med de
unge. Når legen er slut, læses bibelteksten op. Snak
om, hvad teksten vil sige os.

Case
Vi er tilsyneladende de eneste overlevende fra et
skibbrud. Vi har reddet os ombord på en redningsflåde, flydende på Atlanterhavet. På nuværende
tidspunkt har vi ingen formodning om vores position. Efter et par dage får vi kontakt med en anden
redningsbåd. Den fremmede redningsbåd har fået så
alvorlige skader, at den uafværgeligt vil synke i løbet
af 20 minutter. Skulle de overleve længe nok i det
hajfyldte farvand, vil udmattelse og nedkøling tage
deres liv. Vi kan imidlertid hjælpe. Vi har ekstra plads
og forsyninger. Beregninger viser desværre, at vi kun
har plads til otte ekstra passagererne og det endda
med rationering og begrænset sødygtighed. Men der
er tolv passagerer i den fremmede redningsbåd.
Skal vi hjælpe? Hvem af de tolv andre skal vi tage
over i vores redningsbåd?
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I får nu en liste over de tolv passagerer fra den fremmede redningsbåd:
--------------------------------------Gruppen opdeles nu i mindre grupper af 3-4 personer.
De har 19 minutter til at udarbejde en liste.

Passagerliste
• Carl von Monzov, 61 år, pensioneret oberst,
artilleriet
• Mads Olsen, 32 år, bygningsingeniør
• Ole Jastrau, 27 år, journalist ved Ekstra Bladet
• Jeanette Hansen, 24 år, striptease danserinde
• Mohammed Reza Hassan, 30 år, arbejdsløs
• Annemarie Hassan, 28 år, folkeskolelærer
• Haleh Hassan, 1 år
• Adam Jørgensen; 36 år, hospitalslæge,
kirurgisk afd.
• Anne Birgitte Jørgensen, 34 år, operationssygeplejerske
• Terese Jørgensen, 2 år
• Børge Larsen, 48 år, invalidepensionist,
AIDS-patient
• Dorthe Kisbye, 22 år, biologistuderende
(stud agro.)., gravid i 5. md.

Sammenfatning i plenum
Spørgsmål (opdel evt. gruppen som antallet af
ledere):
• Er der nogen, der har mere „ret“ end andre? -Har et
etårs barn mere ret til livet end en 61-årig?
• Hvad betyder valget for mig / os?
• Hvad vælger vi / hvad vælger vi fra? – kan vi undlade at tage alle med?
• Skal mine interesser medtænkes?
• Hvordan meddele resultatet?
• Kan man bede dem selv vælge? (vil der opstå
panik?)
• Kan vi som kristne i forhold til vores tro tillade os at
vælge mennesker fra?
• Kan man efterleve det kristne ideal?
• Er man som kristen i kraft af sin tro bevidste om,
ikke at vælge mennesker fra?
Overvej ud fra den tidligere oplæste bibeltekst:
• Hvad bonden (Gud) gør i fortællingen?
• Lader Gud nogen i stikken eller er vi alle lige vigtige
for ham?
• Kan vi mennesker tillade os at lade nogen i stikken
eller bør vi også sikre alle 100?

Bøn
Kære Gud, tak at du passer på os lige som bonden
passer på sine får.
Tak, at du kender hver enkelt af os og husker på os
uanset hvor vi er.
Hjælp os til aldrig at blive væk for dig.
Fadervor ...

Salme
March og lejr nr. 33 - Lær mig at tælle mine dage

18

Dag 4

Aftenandagt 4. dag
Sang
March og lejr nr. 75 – Lejrbålet brænder stille
(kig eventuelt på nogle af VenneVæggens profiler og
sjove påfund)

”Sølvskillingen”
(genfortælling af H.C. Andersens eventyr)
”Hurra, nu skal jeg ud i den vide verden” jubler sølvskillingen, da den kommer blank og nyslået fra Den
kongelige Mønt.
Og så begynder livsrejsen, hvorunder mønten kommer
i mange hænder, unge som gamle, rige som fattige
– indtil den ender i udlandet, hvor dens nysgerrighed
fører den på afveje.
”Den er falsk – du’r ikke!” hedder det, fordi den jo
ikke er en af landets mønter. Det er noget af en nedtur: givet ud i mørke og skældt ud i dagslys.
En fattig kone må helt opgive at blive af med den. Hun
slår hul i den og giver den til naboens barn, der tager
imod den som en medalje.
Men hendes mor har en anden opfattelse. Hun smider
den i syre, så den bliver irret, og kitter hullet til. Og så
går skillingen igen fra hånd til hånd – ofte skældt ud:
”Den er falsk!” – indtil en mand på rejse pludselig opdager, at den er ”en god og ærlig skilling hjemmefra.”
Han tager den med hjem og opbevarer den i fint hvid
papir for at kunne fortælle historien.
Og sølvskillingen glæder sig og skinner af glæde: ”Det
gjorde mig slet ikke ondt, at man engang havde slået
hul i mig og kaldt mig falsk; det gør ikke noget, når
man ikke er det! Man skal bare holde ud og vide, at
alt med tiden kommer til sin ret.
”Det er nu min tro!” sagde sølvskillingen”.

er godt nok fornedrelse og ydmygelse i det stadig
gentagne: ”Du’r ikke – den er falsk!” – men sølvskillingen fortvivler aldrig. Den har sin tro – som den jo
selv understreger det til sidst. Men det er vigtigt at
betone, at mønten altså ikke vender hjem ved egen
kraft. Den bliver fundet!

Bøn
Kære Gud
Du har sendt os ud i verden.
Det er sommetider herligt og andre gange ret surt.
På vores vej gennem livet møder vi både gode og
onde mennesker.
Vær med os, så vi aldrig tvivler på,
at du er der, og vi bærer dit billede:
Som du kan skabe, kan vi også,
og som du kan elske, kan vi også.
Fordi du aldrig giver op.
Hjælp os, så vi heller ikke giver op.
Hjælp os til at tro på,
at du altid kan finde os uanset,
hvis vi bliver væk.
Amen

Salme
March og lejr nr. 16 – Nu går solen sin vej

Refleksion
Det ganske korte eventyr er formet som en lille
lignelse. Den minder om lignelsen om det fortabte
får, vi hørte om i morges. Det handler om at blive
fundet og bevare troen på, at det nok skal lykkes. Der
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Skibet – symbol på kirken og fællesskab
Salme

Bibelhistorie

March og lejr nr. 52 – Når morgensolen lyser her

Mattæusevangeliet 8,23-27 eller Johannes Møllehaves børnebibel side 203-204

Indledning
Lederen komme trækkende ind med sin rygsæk eller
skattekiste. Han slingrer noget og gør tegn til at skulle
kaste op – han er søsyg. Puster og trækker vejret
dybt. Han forklarer, hvordan det har været hårdt for
ham at få fat i dagens kristne symbol. Op og ned,
frem og tilbage, fra den ene side til den anden side.
Bølgerne var så høje som et fire etagers hus og maven
var som en vaskemaskine, der kørte rundt og rundt.
Puha!
Lederen stikker hovedet ned i rygsækken og roder efter dagens symbol. (Lederen kan evt. have en masse
ragelse som han hiver op inden han kommer til dagens
symbol). Et skib.

Aktiviteter
Styrmand med båd (aktivitet for alle)
En stol eller en kegle (bøje) stilles et passende stykke
fra startlinjen.
Del børnene op i hold med 4-6 på hver.
Hvert hold får en rafte (båd).
Holdet stiller sig med ryggen til bøjen, tager raften
mellem benene og holder hver især fast på den med
hænderne. Den der står længst væk fra bøjen vender
sig om.
Vedkommende (styrmanden) er nu den eneste der kan
se, hvordan båden skal styres.
På et givet signal løber alle
hold hen til bøjen, rundt om
den og tilbage igen.
Alle undtagen styrmanden
kommer således til at løbe
baglæns.
(Fra FDFs legedatabase)

VenneVæg
Lav af tændstikker og lim
en endimensionel båd, der
klistres på børnenes profil. Er
man kreativ kan man pynte
den med sejl af karton eller
stof, lave et anker og på andre
I gamle dage blev sejlskibe brugt meget. Der fandtes
ingen flyvemaskiner, så at sejle var den måde, man
kunne nå andre lande på. Skibe var i starten også
den eneste måde at få varer frem og tilbage mellem
landene. Den del af kirken, hvor vi sidder til en gudstjeneste, kaldes faktisk for ”skibet” - kirkeskibet. Når
vi sætter os ind i kirken - i kirkeskibet - er det som at
være i den samme båd. Vi er fælles om noget og vi er
samlet for at høre om Gud.
Så skibet er et symbol på kirken og fællesskab.

måde gejle sit skib.
Derefter kan børnene trække tråde til dem, de var
på hold med ved legen ”styrmand med båd”. På den
måde knyttes nye fællesskaber og man er i samme
båd.

Guds profil
Tegn eller klister et skib på Gud profil. Skriv under
”kirke og fællesskab” under skibet.

20

Dag 5

Bøn
Kære Gud
Tak for endnu en dejlig morgen med venner og mad
nok.
Lær os aldrig at tage det for givet.
Tak fordi vi er med i et fællesskab med andre og med
dig.
Mind os om, at vi også skal invitere andre ind i fællesskabet.
Fadervor ...

Salme
March og lejr nr. 80 – Uberørt af byens travlhed

Nøglen til det levende fællesskab
- der skal to til at vippe
Formål

Sætte fokus på, at der er forskellige former for fællesskab
Sætte fokus på, at det kristne fællesskab er unikt.
Lære deltagerne at skelne mellem sammenhold og
fællesskab.
Give deltagerne en oplevelse af fællesskab gennem
denne samtale

Leg nr. 1 Kylle-Rylle
Materialer: Ingen
Gruppen samles inden for et afgrænset område. En
instruktør leder legen.
Deltagerne skal gå rundt imellem hinanden – hver for
sig.
Instruktøren bestemmer, hvor mange man skal finde
sammen i små grupper.
F.eks. råber han: ”Kylle-Rylle 4” – så skal deltagerne
finde sammen i små grupper af 4 personer. Når alle
grupper er samlet, opløses de og man går rundt igen.
Antallet kan være alt lige fra 1 til så mange, som man
er i alt.
Pointen er, at der nogle gange bliver råbt et tal, som
ikke går op i antallet af deltagere – derved vil nogle
komme til at stå tilbage – alene eller et par stykker
– når de andre har fundet sammen i grupper.
En oplevelse af fællesskab – finder man sammen med
veninderne eller blot de, som man står tættest på?

Bibeltekst
Kor 12,14-20+27
Et legeme består
heller ikke kun af én
del, men af mange.
Siger foden: »Jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke
til legemet,« er den dog alligevel en del af legemet,
og siger øret: »Jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til
legemet,« er det dog ligefuldt en del af legemet.
Var hele legemet øje, hvad blev der så af hørelsen? Og
var det hele hørelse, hvad blev der så af lugtesansen?
Gud har nu engang givet hver enkelt del dens plads på
legemet, som han ville det.
Hvis det hele kun var én legemsdel, hvad blev der så
af legemet?
Men nu er der mange lemmer, og kun ét legeme.
I er Kristi legeme og hver især hans lemmer.

Spørgsmål om forståelse og forkyndelse
1 Tænk over, hvad bibelteksten handler om...
2 Hvordan kan det forstås? Forstår du det?

Debatterende spørgsmål
1 Hvad er forskellen på sammenhold og fællesskab?
2 Hvad er det, der gør et fællesskab til et kristent
fællesskab?
3 Hvad kræver fællesskabet af dig som enkeltperson?
4 Skal alle bidrage med noget for, at det er et fællesskab?
5 Er der forskellige grader af fællesskab? Kan fællesskab gradbøjes?
Opsamling i plenum...
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Faktaboks

Sidste vers i ”Her fik vi lov at være....”
Her fik vi lov at finde
En mening med at gå
Og mærke inderst inde
At noget vil bestå:
Det ord, vi melder ud,
Kommer fra Gud!
Fed sang, flot tekst, beskriver med få ord,
hvad kernen i vores FDF-arbejde er…

Bøn
Du, som efterlod dine fodspor
Herre, du som en gang
vandrede på jorden
og efterlod dig fodspor
som vi skulle følge.
Du, som fra din himmel
ser ned til enhver vandrer,
styrker den trætte
og opmuntrer den usikre.
Du, som fører den vildfarne tilbage
og som trøster den forslåede
Du, som ved tidens ende
skal komme tilbage
for at dømme hver og en.
Du, vor Herre og Frelser
Lad billedet af dig sætte sit præg på mit indre,
så tågen letter.
Og hjælp mig til at følge dine fodspor
og så finde vejen til dommen
men også til sagligheden
hjemme hos dig.
S. Kierkegaard

Et lille Gruk omkring fællesskab
Uselviskhed er dog det bedste,
Som man kan ønske for sin næste
Piet Hein

Fællesskab som sådan
Prøv at få deltagerne til at forstå, at der er mange
former for fællesskab.
Både i skolen, familien og til FDF. Men i FDF er der
forskel på, om børnene opfatter det som fællesskab
eller sammenhold.
Sammenhold er det sociale samvær, vi har med hinanden. Det sociale samvær bygger på FDFs værdigrundlag. Det er et basalt behov, at mennesket har en
trang og en glæde ved at være sammen med andre,
men samtidig skal vi udvikle evnen til at tage hensyn
til andres behov og omgås andre i et samspil baseret
på gensidig respekt. Det handler om at vise ligeværdighed, at de andre har værdi, at man har interesse i
deres liv og medfølelse for dem.

Om kristent fællesskab
Dåben

Vi bliver i dåben genfødt til det kristne fællesskab.
Dåben er en dør ind til Guds rige. En dør, Gud kalder
os igennem, ind til fællesskab med sig. Men dåben
kan ske når som helst både som børn og voksne. Det
kristne fællesskab er derfor ikke noget ”vi melder os
ind i”, men noget vi er kaldet til. I folkekirken døbes
vi som helt små, da det ikke er et præstationsfællesskab, hvor vi skal præstere noget, men et nådefællesskab.

Nadveren
Det kristne fællesskab er et fællesskab med Kristus
og først derefter et fællesskab med hinanden. Dette
kommer til udtryk i nadveren.
I nadveren viser vi vores fællesskab til Kristus og
hinanden, men samtidig er det en bekendelse af tro,
at aflægge vidnesbyrd, at vise verden at vi også vil
Gud/Jesus. Nadveren er samtidig den betingelsesløse
nåde.

Samspillet mellem sammenhold og kristent fællesskab i FDF
Da vi har mange børn, som kommer fra hjem med et
løst tilknytningsforhold til folkekirken, er udgangspunktet sammenholdet. Det er nødvendigt, at udvikle
et sammenhold i sin FDFklasse, for at den bliver
homogen.
Derefter kan man forkynde evangeliet på en vedkommende måde, så det kristne fællesskab udvikles og
lever.
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Aftenandagt 5. dag
Sang
March og lejr nr. 55 – Kære linedanser

Alene på sommerlejr
Jeg kender en dreng, som var på sommerlejr alene for
første gang, da han var ni år. Det var en FDF-lejr, der
ligger på en ø ude i en stor sø nede ved Silkeborg, så
man skulle sejle der til med båd.
Denne her dreng, Ole hed han, havde aldrig før prøvet
at være hjemme fra sin mor og far en hel uge, så han
var spændt på at komme af sted. Og det har hans
forældre nok også været!
Men de havde nu ikke grund til at bekymre sig, for
det gik alt sammen vældigt godt. Det var en rigtig
sommerlejr med reveille og flaghejsning, badning, tut,
kartoffelskrælning, bål og sang. Alt det, der nu engang hører til en lejr. Og Ole og alle de andre syntes,
at det var alle tiders at være på sommerlejr.
En dag var det nu lige ved, at Ole ønskede, at han
aldrig var taget med på lejr. Der var nemlig nogle
store drenge på lejren, der kom et andet sted fra, så
Ole kendte dem ikke. Og han havde ikke spor lyst til
at lære dem at kende. Tværtimod havde han prøvet
på at undgå dem, for han var lidt bange for dem. Han
snakkede godt nok ikke om det til nogen, for han var
jo ikke noget lille barn mere.
Men den dag havde han ikke passet nok på. Han var
kommet ind på de stores sovesal, og dér havde de
pludselig stået foran ham. ”Hej, Gnom, hvad vil du
her? Véd du ikke, at her er forbudt for pattebørn?” Og
så drillede de ham, så han var lige ved at græde. Til
sidst tog de ham og lukkede ham inde i et skab.
Her sad Ole så i mørket, og kom vist til at græde
en lille smule. Han kunne høre, at der blev ringet til
samling, og de store drenge buldrede ned ad trappen.
Han prøvede at skubbe døren op, men den var låst. Så
prøvede han at råbe om hjælp, men det lod ikke til at
der var nogen, der kunne høre ham. Hvor længe mon
han skulle sidde her? Indtil de store kom tilbage?
Der gik lidt tid. Så hørte han trin på trappen. Ole sad

musestille. Pludselig hørte han, at der var en, der
kaldte på ham: ”Ole! Ole, er du her?” Det var Svend,
kunne han høre, en af lederne. Og nu kom der liv i
Ole. Han råbte og buldrede på skabsdøren, og straks
efter blev døren åbnet. ”Nå, der er du! Jeg kunne ikke
forstå, hvor du blev af. Jeg ledte efter dig, og så hørte
jeg, at du kaldte. Hvor er jeg glad for at se dig! Kom
nu med ned, de andre venter!”
Ole var både lettet og glad. Han skyndte sig at tørre
øjnene, han var jo trods alt en stor dreng.

Tekst
Joh 10,11-16: Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde
vil sætte sit liv på spil for fårene. En hyrde, der ikke
selv ejer fårene, passer dem bare for pengenes skyld
og er ikke en rigtig hyrde. Han flygter, så snart han ser
ulven komme. (…) Jeg er den gode hyrde. Jeg kender
mine får og de kender mig ligesom min far kender mig
og jeg kender ham. Og jeg vil sætte mit liv på spil for
fårene.

Bøn
Kære Gud
Tak fordi du blev menneske i Jesus for at vise os, at
du holder af os.
Du glemmer os ikke, heller ikke når vi glemmer dig.
Pas på alle dem derhjemme og vær med alle dem der
sulter, dem der er fanget i krig, dem der er kede af det
og dem, der er ensomme.
Hør os når vi er stille sammen…..
Fadervor ...

Salme
March og lejr nr. 74 - Himmelstigen
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Dag 6
Ankeret - symbol på tro og håb
Salme
March og lejr nr. 77 – Troen er ikke en klippe

Aktivitet

Indledning

1. Tillidsleg om at slå anker
(for alle):

Lederen kommer ind. Klør sig i nakken og ser lidt undrende ud. ”Det var da godt nok underligt. Det vidste
jeg ikke”. Lederen fortæller, at han en dag var på jagt
efter et kristent symbol. Han havde ledt og ledt og
ledt. Og da han var ved at give op, satte han sig uden
for en kirkegård for at få lidt hvile. På kirkegårdens
grave stod det ene kors efter hinanden. På rad og
række. Men midt imellem dem stod noget, der lignede
et kors, men dog ikke. ”Kan I gætte, hvad jeg fandt?”.
Op af skattekisten eller rygsækken hiver han…et
anker. På graven stod et anker. ”Ved nogen, hvad man
bruger et anker til?
Og mens jeg stod og undrede mig, så kom en gammel,
rynket mand hen og satte sig ved siden af mig. Han
kunne se, at jeg så på ankeret og han spurgte mig, om
jeg vidste, hvad ankeret betød.
Den gamle mand fortalte, at for mange, mange år
siden, brugte man ofte ankeret på gravstederne, fordi
det er et symbol på håb – et håb om, at Gud er med
os, når vi lever og dør. Når man dør, håber vi, at vi
ligesom et skib kommer i sikker havn hos Gud. For når
skibet kaster anker, så ligger det fast og som kristne
tror og håber vi på, at når vi en gang dør, så holder
Gud fast i os. Så ankeret er et symbol på håb.

Bibeltekst
Læs eller genfortæl Mattæusevangeliet 14,22-33
eller Johannes Møllehaves børnebibel s. 203 nederst
– 204.
Fortællingen om disciplen Peter, som er faldet i
vandet mange gange som barn, og derfor godt ved at
man ikke kan gå på vandet. Men da Jesus siger, at
Peter skal stole på ham, så har han tillid til Jesus og
træder ud og går på vandet. Da han tvivler, begynder
han at synke som en sten og Jesus griber fat i ham og
holde ham fast. Peter siger ”Du er virkelig Guds søn”
og derfra håber og stoler Peter på Jesus.

Lav en simpel forhindringsbane. Del
børnene op i grupper af tre med store
og små på hvert hold.
En af deltagerne får bind for øjnene.
Han/hun skal bevæge sig fra den ene
ende af banen til den anden med en
lille snor (”anker”), som skal bindes om
en pæl. De andre deltagere skal guide
fra startlinjen ved at råbe, så turen
bliver tryg. (Legen er et eksempel på
tillid, at man ikke kender fremtiden,
men man må stole på dem, der guider
en eller Gud. Vi må håbe på og have tillid til at Gud
leder os og er med os, også selvom vi ikke ved, hvad
der sker).

2. Tillidsleg
Leges i grupper af 3 personer. Den midterste person
lukker øjnene og lader sig falde frem og tilbage
mellem de to andre. Det er vigtigt, at den midterste
person holder kroppen helt stiv og ikke bliver bange
for at vælte helt – man skal have tillid til de to andre.
Legen kan udvides til flere personer. Man står så i
en tæt rundkreds og lader personen i midten falde
tilfældigt frem og tilbage.
(Selvom vi ikke kan se Gud, så må vi have tillid til, at
Gud er med os både i liv og død, og at Gud griber os).

VenneVæg
Alle deltagerne får et grønt stykke snor – grøn er
håbets farve. Efter andagten går alle hen og hænger
Guds profil op på VenneVæg. Derefter bindes en tråd
mellem deltagerne og Guds profil for at symbolisere
at Gud er med os både nu og når vi engang dør – det
er det kristne håb.
Deltagerne er velkomne til at tegne et anker på deres
profil og ved ankeret skrive, hvad ellers de håber på
(god lejr, et marsvin, at mor bliver rask, at aftensmaden smager lige så godt som i går).
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Guds profil
Tegn eller klister et anker på Gud profil. Skriv ”håb”
under ankeret.

Bøn
Kære Gud, du som har skabt himmel og jord, liv og
død.
Tak for en ny dag.
Tak for mad og nye venner.
Tak for at vi må tro og håbe på, at du aldrig glemmer
os.
Vil du minde os om, at du holder af os nu og når vi
engang skal dø.
Med dig skal vi intet frygte, blot tro og håbe.
Fadervor ...

Salme
March og lejr nr. 88 - Spænd over os dit himmelsejl

Tillid og fortrolighed
Formålet med denne skumringssamtale er gennem
åben fordomsfri dialog at vise deltagerne,
• At tillid er en nødvendighed, for at vores samfund
hænger sammen.
• At tillid til Gud er en væsentlig del af troen på Gud.
• At fortroligheden er en bekræftet tillid – at du
gennem gentagne oplevelser af, at din tillid ikke er
blevet brudt, opnår fortrolighed.

Indledning
- (fortælles til deltagerne i plenum)
I forlængelse af andagten handler dagens samtale om
tillid og fortrolighed. Og vi skal forsøge at snakke om
begreberne både i en almindelig mellemmenneskelig
dimension og i forholdet mellem Gud og mennesker.
Vi skal snakke om begreberne som vigtige faktorer
for vores verden overordnet set og individuelt set
– begreber der giver os vigtig tryghed.

Læs: af mørke skal lys skinne frem
Et fransk TV selskab hørte, at en gruppe unge fra
Bosnien var på besøg i det lille kloster, Taizé, midt
i Frankrig. På Balkan havde man lige skrevet under

på en våbenstilstand efter 5 år med en vanvittig og
langtrukken krig, så man sendte et TV team.
Journalisten begyndte at interviewe en pige på 17 år,
der boede ca. 25 km udenfor Sarajevo.
Pigen havde levet midt i den sydende heksekedel.
Flere af hendes familie og nære venner var dræbt.
Hun havde set mere ondskab og menneskelig lidelse,
end de fleste gør gennem et helt liv.
De monterede Tv-kameraet og journalisten stillede
det første spørgsmål – den selvfølgelige indledning til
en pige, der har oplevet så meget ondt:
Hele din ungdom er blevet ødelagt af krigen sagde
han. Du har set mennesker, der har slået ihjel, Du har
set mennesker dø.
Hvordan kan du fortsætte med at tro på en god og
kærlig Gud, efter alt det onde du har oplevet?
Den syttenårige pige så forbavset på journalisten.
Ingen kunne undgå at se den usminkede forbavselse
over spørgsmålet og så sagde hun tre ting:
Tror du det er Gud, der har ført krigen i Bosnien?
Hun gjorde en pause, inden hun fortsatte med næste
spørgsmål.
Hvordan tror du, at vi havde kunnet klare alle disse
svære lidelser, al den sorg og al den skræk, hvis ikke
Gud havde givet os kraften?
Journalisten var allerede trådt flere skridt baglæns,
men pigen var endnu ikke færdig.
Hendes øjne glødede, da hun sluttede med endnu en
sætning.
Og hvordan kan du bilde dig ind, at vi tør tro på fremtiden – en fremtid hvor bosniere, serbere og kroatere
lever side om side – hvis ikke Gud er med os?
Det er sjældent, at en journalist har stået så nøgen
tilbage uden manuskript, uden flere spørgsmål. For
hvad var der mere at spørge om?
Journalisten havde set krigens elendighed, tilbagelænet i sin rolige og behagelige TV-sofa.
Han kunne tillade sig at stille spørgsmålet, om Gud
virkelig eksisterede. For ham havde svaret ikke den
store betydning.
Pigen derimod kom fra 5 år med krig. Hun havde
været plaget af angst både dage og nætter.
Ikke et eneste sekund kunne hun leve uden Gud. En
anden støtte end Guds havde hun ikke fundet i sin
kaotiske verden.
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Af mørke skal lys skinne frem

Bøn

Indledende spørgsmål
– (bruges som dåseåbner i plenum)
• Hvad er tillid?
• Hvad er fortrolighed?
Deltagerne kommer med korte umiddelbare bud. Ikke
en længere snak...

Kære Gud,
jeg er så forvirret.
Hvad forventes der af mig?
Hvad forventer jeg af mig selv?
Jeg prøver at rive mig løs,
men vender skræmt tilbage.
Kære Gud, jeg beder dig om
at gå med mig, når jeg går.
Drømme, ambitioner, skuffelser,
et virvar af følelser.
Hvem er jeg,
og har jeg en fremtid?
Kære Gud, hjælp mig til at tro på,
at jeg er dit barn,
og at du aldrig svigter mig.

Spørgsmål til selve emnet
Tillid
• Er det noget gensidigt mellem to parter?
• Kan det være envejs?
• Hvorfor har man tillid til nogle?
• Er det nødvendigt at kunne have tillid til folk?
Fortrolighed
• Har man brug for fortrolighed? Hvornår?
• Er tillid en forudsætning for fortrolighed?
• Er tillid og fortrolighed i virkeligheden to „plus-ord“
på samme skala – bare på forskellige niveauer?
Tillid/ Fortrolighed
• Har I nogensinde har været fristet til at bryde en
vens tillid? Eller har I oplevet det gjort mod jer?
• Hvornår vælger I at gøre det/ ikke gøre det?
• Hvilke konsekvenser havde det?
• Har I nogensinde været fristet til at bryde en vens
fortrolighed? Eller har I oplevet det gjort mod jer?
• Hvornår vælger I at gøre det/ ikke gøre det?
• Hvilke konsekvenser havde det?
• Kan vores verden hænge sammen uden tillid og
fortrolighed?
Tillid/ fortrolighed og tro
• Hvordan hænger tro og tillid sammen?
• Kan man tro uden at have tillid til Gud?
• Kan man være fortrolig med Gud?
Fælles opsamling

26

Dag 6

Aftenandagt 6. dag
Salme
March og lejr nr. 55 – Kære linedanser

Danmarks mindste skomager
En historie om livsmod i modgang
Jeg mødte ham tilfældigt en dag, hvor jeg kom for
at få repareret mine sko. Han var en mand, som var
lige ud af landevejen. Han stod og fløjtede, mens han
arbejdede.
Da jeg kom en måneds tid efter, var det hans kone,
der passede butikken. Deres butik og lejlighed var
bygget sammen, så jeg fik lov til at gå ind til ham. Han
var sengeliggende og det havde han vidst i månedsvis
at han ville blive - også den dag jeg så ham i forrygende godt humør, fløjtende glad og meddelsom.
Han havde en slem sukkersyge og lægen havde fortalt
ham, at han muligvis blev blind, og samtidig havde
han fået kredsløbsforstyrrelser i benene.
Der lå han.
Vi snakkede længe sammen og han fortalte, at han
ikke selv havde repareret sko i et års tid. Han sendte
dem til en god ven, der arbejdede for ham. Hans syn
var ikke godt nok til, at han kunne arbejde, og nu var
det blevet værre.
Han ville gerne have, at jeg kom over og læste for
ham, og det gjorde jeg gerne.
Der var ikke mange, der gad høre mig læse, og da
jeg elsker at læse højt var det ikke noget offer, men
tværtimod et godt tilbud.
Da jeg kom næste gang hos skomageren for at læse
for ham, var hans smerter blevet værre og han var
næsten helt blind.
Alligevel var han fuld af humor og overskud og lå og
spillede jazzplader.
Han kom på Roskilde sygehus, og da jeg besøgte ham
der, var han blevet totalt blind. Han kunne høre på
min måde at gå over et gulv på, at det var mig. Han
greb min hånd og sagde, at der var gået koldbrand i
venstre fod og man blev nødt til at amputere den. Jeg

var hos ham aftenen før foden skulle amputeres. Jeg
følte den irrationelle skyld man altid føler, når man
går rundt på to raske ben og besøger et menneske der
bli’r invalid.
Men han var uden bitterhed af nogen art og fuld af
mod.
Vi læste lidt, og han lyttede mere opmærksomt end
nogensinde og kom med mange kommentarer.
Det er det med synet sagde han. Når man har mistet
synet, lytter man mere. Sommetider kan et handicap
betyde en gevinst. Folk, der lytter intenst til musik,
lukker også øjnene. Det behøver jeg ikke en gang. Jeg
har aldrig oplevet musik så stærkt som nu.
Det viste sig, da han var kommet igennem operationen og havde trøstet sig med, at han måske kunne få
en kunstig fod, at det stod værre til med benet. Han
blev opereret igen og denne gang tog de helt op til
knæet. Han lå længe på hospitalet og hans lidelser
var ikke forbi.
De amputerede den sidste benstump, og kort efter
det andet ben. Da jeg kom for at besøge ham, sagde
han: Her ser du Danmarks mindste skomager.
Han slog tæppet til side, han lå som en lille torso, og
jeg var glad for, at han ikke kunne se mine tårer.
Alligevel forekom den mindste skomager at være et
at de største mennesker, jeg har mødt. Langsomt at
miste alt, uden at forbitres, uden at klage.

Bøn
Kære Gud
Tak for dagen, der er gået.
Hjælp os dele ud af vores glæde og hjælpe, når andre
er kede af det.
Husk os på, at du altid er med os og aldrig glemmer
os, heller ikke når vi snart skal sove.
Fadervor ...

Salme
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VenneVæg profil
Til hver profil skal der være følgende oplysninger:
Navn....................................................................................................................
Alder...................................................................................................................
FDF klasse...........................................................................................................
Yndlings TV.........................................................................................................
Yndlings mad......................................................................................................
Drømmejob.........................................................................................................
Bedste ferie........................................................................................................
Værste grøntsag.................................................................................................

Guds VenneVæg profil
Navn:

Jesus Kristus

Alder:

33 år

FDF klasse: Alle klasser
Yndlings TV:

Sigurds Bjørnetime, Klovn og Deadline

Yndlings mad:

Brød og vin

Drømmejob:

Tømrer eller chef i himlen

Bedste ferie:

ved Geneserat sø sammen med disciplene

Værste grøntsag:

Rosenkål

Find selv et billede af Jesus. Søg evt. på google.com eller tag et billede af altertavle in jeres lokale kirke. Print det og klister det på Guds profil.
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Jagten på de kristne symboler

- Sommerlejrforkyndelse om kristne symboler og VenneVæg
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