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Sommerlejrforkyndelse 2007
– Fadervor
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Materialet er bygget op omkring fem andagter, der kommer omkring de forskellige bønner i Fadervor. De er tænkt som
morgenandagter og der er derfor valgt
morgensalmer, hvilket selvfølgelig kan
justeres efter kredsens behov og tradition. Prøv også at få en præst med til at
lave en gudstjeneste på sommerlejren i
samarbejde med børnene.
Vi har foreslået en eller flere aktiviteter
til hver morgenandagt. Aktiviteter kan
nemlig sagtens være en del af en andagt,
især for puslinge og tumlinge, som kan
have svært ved at sidde stille. Samtidig
er det nemmere at huske og forstå, hvis
man bruger flere sanser og ikke kun
lyttelapperne. De foreslåede aktiviteter
kan puttes ind i forløbet, hvor I synes
det passer.
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Fadervor er en uomgængelig del af forkyndelsen og dermed af FDF-arbejdet.
Vi kender den alle, men Fadervor rummer så meget gods, at den er værd at
dykke længere ned i. Det vil vi gøre i
denne sommerlejrforkyndelse.
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Hvis nogen ønsker at dykke endnu grundigere ned i Fadervor, kan Søren Lodberg
Hvas’ letlæste, men kloge lille bog »Bogen
om Fadervor« anbefales. Bogen har desuden meget flotte illustrationer af Esben
Hanefelt Kristensen, som er oplagte at

vise i andagterne. Det kunne også være
en idé at købe Esben Hanefelt Kristensens flotte plakat om Fadervor og hænge
den op, der hvor I holder andagterne.
Find dem på www.bibelselskabet.dk.
Indtil nu er dette materiale kun sort
tryksværte på hvidt papir. Forkyndelse
bliver kun levende og vedkommende,
når nogen har gjort et materiale til deres
eget. Læs det derfor igennem i ro og mag
og føj gerne til, streg ud og byt rundt.
Bibelfortællingerne kan ligeledes med
fordel genfortælles.
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Børn vil gerne inddrages, og de kan komme med både skarpe og overraskende svar.
Brug spørgsmålene som udgangspunkt
og lad børnene byde ind med finurlige
svar og flere spørgsmål. Find gerne selv
på flere eller andre. Det vigtigste er, at du
som leder ved nogenlunde hvor dialogen
skal ende og styrer den lidt.
Der er en tipskupon med fem små
spørgsmål til hver dag. Tanken er, at
børnene efter andagten får en tipskupon
hver, som de kan udfylde i løbet af
dagen. Ved lejrbålet kan en vinder trækkes og en præmie evt. gives, hvilket samtidig giver en god anledning til at runde
dagen af med en andagt eller en sang
og et Fadervor. Tipskuponer til kopiering samt to plakater til andagt »dagligt
brød« er sendt ud separat i kredsforsendelsen i april 2007.

Materialet er udarbejdet af FDFs kristendomsudvalg med hjælp fra SALAMgruppen, der har lavet andagten til »Giv
os i dag vort daglige brød.« Marianne
Kongsted Cordes og Inger Kongsted fra
FDF Skovlunde sendte os idéen og oplægget. Vi takker og kvitterer hermed.

God fornøjelse med materialet og rigtig
god sommerlejr!
FDFs kristendomsudvalg
Materialer, der skal bruges til aktiviteter:
gamle cykelslanger, tin, bagekartofler, ståltråd el. smykkesølv, perler og kridt.
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FADERVOR – INTRO
Vi får den i dåbsgave, hvor det bliver bedt
med og for barnet. Nogle beder den dagligt. Nogle beder den kun i kirken. Andre
beder den, når de er meget glade, meget
kede af det eller måske meget bange.
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FAKTA OM FADERVOR
Fadervor står to steder i det nye testamente. I Matt. 6, 9.13 i den udgave, som
vi kender, og i Lukas 11, 2-4, der er en lidt kortere udgave.
Fadervor begynder med en tiltale og rummer syv mindre bønner. De tre første
bønner udtrykker en bøn om, at Guds virkelighed må gennemtrænge os og
verden. De fire sidste handler om vores livsbehov og forhold til hinanden.
Fadervor slutter med en lovprisning.

Tiltale:
1. Bøn
2. Bøn
3. Bøn
4. Bøn
5. bøn
6. bøn
7. bøn
Lovprisning
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Fadervor er bønnen, der forener alle kristne
og som bliver bedt millioner af gange på
masser af sprog verden over – hver eneste
dag. I 2000 år er der blevet slidt på den, men
den er stadig lige frisk og vedkommende.

Vor Fader, du som er i himmelen
Helliget blive dit navn
Komme dit rige
Ske din vilje som i himlen, således også på jorden
Giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vores skyldnere
og led os ikke ind i fristelse
Men fri os fra det onde
For dit er Riget og magten og æren i evighed. Amen!

I dette materiale er 1. og 2. bøn samt 6. og 7. bøn slået sammen.
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Da disciplene spurgte Jesus, hvordan man
skulle bede, svarede Jesus med Fadervor
(Matt. 6,9-3). Den kommer omkring alle
afgørende forhold i livet. Tro, tillid, skyld,
tilgivelse og kærlighed. Hvordan vi skal
forholde os til Gud, til os selv og til andre.
Hvordan vi bør leve vores liv, og hvad vi
kan håbe på.
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Uanset hvad sidder Fadervor i rygmarven
på millioner af mennesker verden over.
I dette forkyndelsesmateriale skal vi dykke ned i Fadervor og blive klogere på den
bøn, der på mange måder er kernen i
kristendommen.

Fadervor er en usædvanlig bøn, fordi den
ikke handler om, hvad jeg selv håber på
eller kan tænke mig. Den handler om,
hvad Gud kunne tænke sig med os. Den
begynder med »Vor far« og er en fælles
bøn for alle mennesker. Vi siger »ske din
vilje« og beder om at Guds vilje med os
må ske.
Fadervor er ikke nogen trylleformel, der
forskåner os for alle de ulykker, vi kan
blive udsat for. Men den giver os en ballast og et håb, når vi står i livets grænsesituationer. Enten der, hvor vi ikke kan
rumme en overvældende glæde eller der,
hvor vi står i en sorg, der er for stor til, at
vi kan bære den.
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1. DAG. »Vor Fader, du som er i himlene.
Helliget blive dit navn, komme dit rige«

Nr. 79: »Solen begynder at gløde«

Optakt
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De to første bønner i Fadervor rummer
nogle svære ord. Først beder vi om, at
Guds navn må blive helligt, og så beder
vi om, at Guds rige må komme. Men
hvad ér dette Guds rige egentligt?
Inden bønnen om Guds riges komme,
har vi lige henvendt os til Vor Fader,
som er i himlene. Så mon Guds rige og
himlene er det samme?
Det er i hvert fald en ganske almindelig
forestilling at kæde Guds rige og dets
komme sammen med det himmelske
– og måske også med dommedag. De
fleste kender forestillingen om Sankt
Peter med nøglerne, som står ved indgangen til Himmelen. Hér bliver der
dømt, og her skal det vise sig, hvilke
mennesker, der må komme ind på den
anden side af porten – og hvem der ikke
må. Historien om Sankt Peter fortæller,
at Guds rige eller Himmeriget befinder
sig på den anden side af denne port.
Og Guds rige og himlene har da også
med hinanden at gøre; for både himlene
og Guds rige er dér, hvor Gud er. – Vi
kan også sige, at Guds rige er dér, hvor
Gud regerer; ligesom en konge regerer
i sit kongerige. Og mon ikke, de fleste
også har en forestilling om, at i Guds
rige er der godt at være?

Men Guds rige er ikke bare noget, som vi
kan opleve engang, når vi er færdige med
at være på jorden. I Fadervor beder vi om,
at Guds rige også må komme, imens vi
er på jorden. Vi beder om, at Gud også vil
regere og sætte sin vilje igennem, mens
vi er på jorden. Vi beder om, at det der
er ondt og forkert ikke skal tage magten.
(Hvad Guds vilje er, kan du få en fornemmelse af ved at læse materialet til 2. dag).

Om Guds rige og Himmeriget
Jesus taler om Guds rige flere steder i
Det nye Testamente, men det er ofte i
lignelser, og det bliver aldrig beskrevet
direkte. Derimod siger Jesus: »Guds rige
kommer ikke, så man kan iagttage det;
man vil heller ikke kunne sige: Se, her
er det! eller: Se dér! For Guds rige er
midt iblandt jer« (Luk. 17,20). Alligevel
får vi en klar fornemmelse af, at Guds
rige hænger sammen med Jesus, der går
midt iblandt sine tilhørere – og at hans
handlinger, hans tilgivelse og mange
helbredelser er tegn på, at Guds rige er
kommet nær (Luk. 10,9).
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Salme

I kan evt. prøve at læse nogle vers fra
Hans Anker Jørgensens salme: Når kærligheden får magt i verden – enten som
inspiration for lederen eller som højtlæsning for børnene. Salmen handler om,
hvad der sker, når Gud regerer og Guds
rige får magten.
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Når Gud tar magten, vil alle svage
få nye kræfter og energi.
Og arbejdsløse med tomme dage
får arbejdsdage med mening i.
Da blomstrer livsmod fra kyst til kyst,
da synger alle af hjertens lyst.
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Når Gud tar magten blir syge sunde,
de lamme danser, forpinte ler
Da taler åbent de stummes munde,
de døve hører, de blinde ser.
Da danser glæden fra kyst til kyst,
da synger alle af hjertens lyst.

Når Gud tar magten, blir fjender venner,
hver kvinde søster, hver mand min bror,
og alle griber hinandens hænder
og spiser sammen ved livets bord.
Da danser lykken fra kyst til kyst,
da synger alle af hjertens lyst.
Tekst: Hans Anker Jørgensen
Mel.: Merete Wendler
Guds rige kan altså ikke sammenlignes
med de magtfulde kongeriger, vi kender
fra vores verden. Man kan ikke gøre sig
fortjent til en ærespost i riget, sådan som
den rige unge mand måske har forestillet sig (Matt. 19,24). Derimod kan man
kun komme ind i riget og få del i det
gode, hvis man tager imod det som et
lille barn, dvs. tillidsfuldt og i dyb afhængighed (Mark. 10,15).
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En lille anekdote
– om Himmel og Helvede

Spørgsmål til teksten

Alle mennesker har nogle ønsker. Engang
for længe siden fik en mand i Kina opfyldt
sit ønske om at se forskellen på Himmel
og Helvede, før han døde. Da han besøgte Helvede, så han borde, som var fyldt
med den lækreste mad, og alligevel var
folk sultne og vrede. De havde mad nok,
men de var tvunget til at sidde en meter
fra bordet og spise med to meter lange
spisepinde, som gjorde det umuligt for
dem at putte maden ind i munden.

■ Hvor tror du, Guds rige er? Et sted over

Da manden kom op i Himlen, blev han
meget overrasket over at se nøjagtig det
samme. Store borde som bugnede af
lækker mad. Men også her var folk tvunget til at sidde en meter fra bordet og
bruge to meter lange spisepinde, så de
ikke kunne få maden ind i munden. Det
var fuldstændig som i Helvede. Der var
blot den forskel, at i Himlen var folk både
mætte og glade.
Hvorfor?
–
Jo, i Himlen madede folk hinanden med
den mad, som de kunne få fat i med
deres spisepinde.

■ Hvordan kan vi gøre lejren her til et

(Pointe: Ét af tegnene på Guds rige og Himmelen ér, at mennesker hjælper hinanden og
drager omsorg for andre end sig selv).

skyerne, på en anden planet, et sted på
jorden?
■ Er Guds rige noget godt og dejligt, bare

for mig? Eller er det også noget godt og
dejligt for andre?
■ Er der nogen ting, som ikke kan være

med i Guds rige? Nævn nogle eksempler.

godt og dejligt sted for hinanden?
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Salme
Nr. 88: »Himmelbuens herre«

Bøn
Kære Gud.
Tak for en ny og dejlig dag på lejren.
Hjælp os til at være gode ved hinanden,
så her bliver godt og dejligt at være.
Hjælp os til at få øje på hinanden, så vi ser,
hvem der har brug for et knus, hvem der har
brug for en ny ven, hvem der måske længes
lidt hjem eller hvem, der bare gerne vil være
med til at lege.
Fadervor …
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TIPSKUPON:
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Morgenforkyndelsen kan sluttes af med
en omgang »Hinke i Guds rige«
(=»Hoppe i Paradis«).
Hvis der er tid og overskud kan man også
støbe tin-figurer i bagekartofler. De store
bagekartofler skæres over i halve, og der
skæres en figur ned i hver halvdel, så de
danner en støbeform. Børnene kan selv
vælge, hvilke figurer de vil skære…det
kan være sol, måne eller stjerner, som
»i himlene«…det kan være et hjerte,
som symbol på kærligheden i Guds
rige…eller… I hobby-forretninger kan
man få tin, som smeltes og hældes ned
i bagekartoflerne. Pas på, tinnet bliver
varmt! Inden tinnet størkner, kan man
evt. sætte en tændstik i figuren, så der
bliver et hul til en snor. Bagefter kan
figuren så hænges på forbundsskjorten.

»Vor Fader, du som er i himlene.
Helliget blive dit navn, komme
dit rige«

1. Hvem har nøglerne til Himmelen?
a) Skt. Jakob
b) Skt. Peter
c) Skt. Hans
_0016N_1071309_Sommerlejr.pdf

Aktivitet

2. Hvem kan lettest komme
igennem et nåleøje?
a) En rig mand
b) En tråd
c) En kamel

3. I Guds rige …
a) Tænker man først på sig selv
b) hjælper man hinanden
c) er der mange soldater

4. Guds rige kan man kalde …
a) Botanisk Have
b) Paradisets Have
c) Jesperhus Blomsterpark

5. Guds rige er ...
a) kun i Himlene
b) på en anden planet
c) også på jorden
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2. DAG. »Ske din vilje som i himlen,
således også på jorden«

Nr. 52: »Når morgensolen lyser her«

Optakt
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I dag er vi nået til den del af Fadervor,
der lyder »ske din vilje, som i himlen,
således også på jorden.«
Det, vi beder om i denne bøn, er, at det
er Guds vilje, der skal ske, ikke vores
egen. Det er svært at bede om, for vi
beder så tit om vores egen vilje. Både når
vi beder andre om noget og vi beder til
Gud. Bønnens formål er, at Gud får sin
vilje med os.
Men hvad er Guds vilje? Helt præcist
finder vi mennesker nok aldrig ud af det.
Men vi har fået to klare hints. I skabelsesberetningen hører vi, at Gud har skabt
mennesket. Han har villet os og alle
mennesker hører derfor Gud til. Hver
eneste af os betyder meget for Gud.
Det andet hint er Jesus. Selvom det
gik galt med Adam og Eva, så vil Gud
os stadig noget. Han sendte derfor
sin søn Jesus til jorden for at komme
os i møde. For at vise os sin kærlighed. Et sted bliver Jesus spurgt, hvad
det vigtigste var. Jesus svarede »Du
skal elske Herren din Gud af hele dit
hjerte og af hele din sjæl og af hele dit
sind. Det er det største og det første

bud. Men der er et andet, som står
lige med det: »Du skal elske din næste
som dig selv. På de to bud hviler hele
loven og profeterne.« (Matt. 22, 36-40).
Jesus viste og fortalte os, hvordan mennesker skal leve sammen. »Fadervor«
stammer fra et sted i Bibelen, der hedder Bjergprædiken. Jesus er gået op på
et bjerg og fortæller alle tilhørerne, hvad
Gud vil med os. Hvad der er Guds vilje.
Hvad det betyder at elske Gud og elske
sin næste.. Bjergprædikenen er en lang
og svær tekst. Det er dog langt sværere at
leve op til det, som Jesus siger! Læs her
om at gengælde og at elske sin fjende.
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Salme

Om fjendekærlighed
Matthæus evangeliet 5, v. 38-48
I har hørt, at der er sagt: »Øje for øje og
tand for tand.« Men jeg siger jer, at I ikke
må sætte jer til modværge mod den, der
vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på
din højre kind, så vend også den anden
til. Og vil nogen ved rettens hjælp tage
din kjortel, så lad ham også få kappen.
Og vil nogen tvinge dig til at følge ham
én mil, så gå to mil med ham. Giv den,
der beder dig; og vend ikke ryggen til
den, der vil låne af dig.
I har hørt, at der er sagt: »Du skal elske
din næste og hade din fjende.« Men jeg
siger jer: Elsk jeres fjender og bed for
dem, der forfølger jer, for at I må være
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Spørgsmål til teksten
■ Hvad betyder »øje for øje og tand for

tand«?
■ Har nogen af jer prøvet at være uven-

ner med nogen eller at have været
oppe at slås med nogen? Hvad skete
der? Blev I gode venner igen – hvordan?

Afrunding
I teksten stiller Jesus et ideal op for det
perfekte. Hvordan man skulle opføre sig,
hvis nu mennesket var besindigt, roligt
og bare havde uendelig kærlighed. Det
har vi desværre ikke som mennesker
– og det er også okay!
Nogen gange gør vi noget, selvom vi
godt ved at det er forkert. Det har vi
alle sammen prøvet. Måske får vi dårlig
samvittighed bagefter, hvis vi fx har sagt
noget grimt til nogen. Når Gud har givet
os en vilje, har han også løbet en risiko
med os – for at vi ikke gør det, som Gud
vil. Når vi siger »Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden« i Fadervor,
beder vi om, at Gud må gøre os stærke
nok til, at vi kan følge hans vilje. Vi håber
på, at vi kan være fuldkomne, selvom vi
godt ved, at det er umuligt.
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jeres himmelske faders børn; for han
lader sin sol stå op over onde og gode
og lader det regne over retfærdige og
uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der
elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det
gør tolderne også. Og hvis I kun hilser
på jeres brødre, hvad særligt gør I så?
Det gør hedningerne også. Så vær da
fuldkomne, som jeres himmelske fader
er fuldkommen!
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■ Kunne I lære at elske jeres uvenner

eller fjender? Hvorfor, hvorfor ikke?
■ Har nogen af jer prøvet at »vende den

anden kind til«? Hvorfor tror I, at
Jesus siger, man skal det?
■ Hvad kan man gøre, hvis nogen driller

én – her på lejren eller derhjemme?
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TIPSKUPON:

Nr. 23: »Du satte dig selv i de nederstes
sted«

Bøn
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Kære Gud.
Tak fordi vi er vågnet op til endnu en dejlig
dag på lejren. En dag med sjov, leg og gode
venner.
Hjælp os til at forstå, hvad der er din vilje,
og hvad vi skal gøre. Hjælp os til at se med
milde øjne på hinanden, selv når andre gør
noget, der gør os vrede.
Vi ved godt, at vi ikke er perfekte, men
hjælp os til at vende den anden kind til,
hvis nogen gør noget dumt mod os i dag.

»Ske din vilje som i himlen,
således også på jorden«

1. Hvad hed Jesus’ far?
a) Peter
b) Mikkel
c) Josef

2. Jesus lærer sine disciple om
Fadervor, mens han prædiker på ...
a) et bjerg
b) en båd
c) en strand

_0016N_1071309_Sommerlejr.pdf

Salme

3. Hvor gammel er Fadervor?
a) 200 år
b) 2000 år
c) 20.000 år

Fadervor…

Aktivitet
Slut gerne morgenforkyndelsen af med
en gang ambulancetagfat.

4. Hvor lang tid tager det at tælle
til en million, hvis man siger et
tal pr. sekund?
a) 3 dage
b) 1 år
c) 12 dage

5. Jesus talte til sine disciple på ...
a) dansk
b) engelsk
c) aramæisk
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3. DAG.
»Giv os i dag vort daglige brød«

Nr. 91: »du gav mig, o Herre, en lod af
din jord«

Optakt
Denne dags andagt knytter an til FDFs
missionsprojekt SALAM, der bl.a. arbejder for at bekæmpe børnearbejde og uddanne fattige fiskere i Egypten.
_0016N_1071309_Sommerlejr.pdf

Dagens bøn fra Fadervor »Giv os i dag
vort daglige brød« er umiddelbart lettest at forstå. Vi mærker alle behovet for
mad flere gange dagligt, og vi har brug
for brød og mad for at overleve. Men
ikke alle mennesker på jorden er så heldige, mange familier har svært ved at
skaffe mad nok og en del af dem sulter.
Fadervor er en fællesbøn, og når man
beder den, beder man også for andre. Vi
siger derfor ikke, »giv mig i dag mit daglige brød«. Så ville det ikke være en bøn,
men et krav. Vi beder »giv os i dag vort
daglige brød«, ligesom også de tre følgende bønner i Fadervor står i »vi« form.
Vi ejer hverken brødet eller livet, men
modtager det som en gave hver eneste
morgen. »Giv os i dag vort daglige brød«
lever på en grundholdning af taknemmelighed over, at vi endnu en dag er
vågnet op til nye muligheder, glæder
og udfordringer. Vort daglige brød er alt

det, vi i fællesskab har brug for. Og er vi
taknemlige over det, vi har fået, er vi også
forpligtede på at dele det med andre.

FAKTA OM SALAM
SALAM betyder »Fred være med
jer« og er FDFs nye missionsprojekt.
De 3 nøgleord i SALAM er indsamling, information og dialog.
Indsamling
SALAM samler ind for at støtte og
sikre lokale egyptiske projekter til
forbedring af fisker-familiers levevilkår i landsbyer langs Nilen

_0016N_1071309_Sommerlejr.pdf

Salme

Information
SALAM vil udbrede kendskabet til
Egypten samt landets kultur og religioner blandt børn, unge og voksne i FDF.
Dialog
SALAM ønsker at give FDFere mulighed for at udveksle ideer og erfaringer om foreningsarbejde med organisationer fra Egypten. Dialog-delen
skal også give FDF nogle pejlinger på
forholdet til nydanskere herhjemme.
Læs mere på SALAM.FDF.dk

14
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Bespisningen af de fem tusind
Matt 14, 13-21
Da Jesus hørte det, drog han bort derfra
i en båd til et øde sted for at være alene.
Men skarerne opdagede det og fulgte
efter ham til fods fra byerne. Og da han
kom i land, så han en stor folkeskare,
og han ynkedes over dem og helbredte
dem, der var syge. Da det var blevet
aften, kom hans disciple hen til ham og
sagde: »Stedet her er øde, og det er allerede sent. Send skarerne bort, så de kan
gå hen til landsbyerne og købe sig mad.«
Men Jesus svarede dem: »De behøver
ikke at gå. Giv I dem noget at spise!« De
sagde til ham: »Vi har kun fem brød og
to fisk her.« Han sagde: »Giv mig dem!«
Og han lod folkeskarerne sætte sig i
græsset, tog de fem brød og de to fisk,
så op mod himlen og velsignede dem,
brød brødene og gav disciplene dem,
og de delte dem ud til skarerne. Og alle
spiste og blev mætte, og de samlede de
stykker sammen, som var tilovers, tolv
kurve fulde. Der var omkring fem tusind
mænd, som havde spist, foruden kvinder
og børn.

Plakater fra Egypten
I skal nu se nogle plakater, som er lånt
af nogle fiskere fra Nilen i Egypten. FDF
besøgte for et år siden lokale fiskere fra
Nilen i Egypten, som en del af vores indsamlingsprojekt SALAM, hvor vi i løbet
af 2007 og 2008 blandt andet samler
penge ind til at hjælpe fattige fiskere og
deres familier.
Hvad tror I de to plakater siger noget om?
Til lederen: Det er hensigten at få børnene/de unge til at sætte ord på plakatens
budskab ved at sige noget om fx. symboler, figurerne og deres funktion, ansigtsudtryk, beklædning, omgivelserne, hvem
er plakaten fra, hvem er plakaten til osv.
Prøv at lytte til hvad der fortælles og
spørg ind til det. Vær opmærksom på
at lade så mange komme til orde som
muligt.
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Hvis salmen er svær at lære, så gentag
evt. første vers 2-3 gange.

Fakta om Plakaterne:
Begge plakater er optrykt til at uddanne
lokale fiskere om fiskeri og fiskeri-regler
på Nilen. Billederne af plakaterne er taget
på en skole for fiskere. En skole, hvor
man uddanner og dygtiggør fiskerne til
at kende til fiskekvoter, ynglesæsoner,
forureningskilder, fisketekniker, produktion af og reparation af fiskenet mv.
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Teksten siger: »Lad de små fisk leve. Ellers er der ingen fisk, når du kaster dit net i morgen.«
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Teksten siger: »Vi ødelægger den økologiske orden, hvis vi fanger de små fisk, før de har haft mulighed
for at formere sig. Giftstoffer dræber alt liv.«
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Diskussion/spørgsmål

Aktivitet

Spørgsmål ud fra bibelteksten & plakaterne

Evolutionsleg, omskrevet til fisk fra Nilen.
Alle deltager skal lære de 5 udviklingstrin med fagter.

■ Tror du der er mad nok til alle på hele

■ Skal vi bare sidde stille og vente på, at

_0016N_1071309_Sommerlejr.pdf

maden kommer, det siger Jesus. Eller
hvad tror du egentlig lignelsen skal
fortælle os mennesker?
■ Vi har brug for andet end bare brød

for at blive glade og mætte. Hvad har
I mere brug for? (fx hus, tøj, venner,
forældre, kærlighed etc.)
■ Hvad vil det egentlig sige at være mæt?
■ Hvad er det, Jesus kan mætte menne-

sker med?
■ Hvilke problemer tror du, de fattige

fiskere fra Nilen af og til står i?
■ Giver bibelteksten overhovedet noget

svar på deres problemer?
■ Er der forskel på hvad lignelsen bety-

1. Fiske-rogn (æg): Banken med pegefinger mod æggeskallen imens du
siger »Duk,duk,duk«.
2. Lille bitte fisk: Lav lille åben/lukke
fiskemund med hænderne foran
munden imens du siger »blob, blob,
blob ...«
3. Mellemstor fisk: Lav mellemstor åben/
lukke fiskemund med armene, hvor
albuerne holdes samlet, imens du
siger: »BLOB, BLOB, BLOB ...«

_0016N_1071309_Sommerlejr.pdf

jorden?

4. Kæmpestor fisk (en såkaldt Nilfisk):
Lav kæmpestor åben/lukke fiskemund
med armene med fuld armbevægelse,
imens du siger: »WUIIIU, WIIUUUI,
WUUUUAAR...« (hvalsang)
5. Nil-fisker: Løber rundt mellem alle
fiskene, svinger med sit store fiskenet
og råber »SALAM – sikke en stor krabat«.

der for os i Danmark og for den fattige fisker i Egypten? Hvori består den
forskel i så fald?
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TIPSKUPON:

Salme

»Giv os i dag vort daglige brød«

1. Hvad betyder SALAM?
a) Fred være med jer
b) Hejsa
c) Jeg er sulten

2. Hvor ligger Egypten?
a) Asien
b) Sydeuropa
c) Nordafrika

_0016N_1071309_Sommerlejr.pdf
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Folk starter med at gå rundt imellem
hinanden, alle er i 1. udviklingstrin. Når
man møder en anden hugger man (stensaks-papir). Vinderen går videre til næste
udviklingstrin, og må kun duellere med
nogen på sit nye trin. Taberen må lede
efter een som stadig er på det samme
trin. Til sidst vil der være en fiske-rogn, 1
lillebitte fisk, 1 mellemstor fisk, 1 kæmpestor fisk og en masse fiskere!

Nr. 6: »Vi tror en kærlig Gud«

Bøn
Du har gjort os rige, Gud
– og fyldt vore hænder.
Læs os, som har overflod, at give.
Du har mættet os, Gud
Vi ved ikke mere, hvad sult er.
Lær os at dele med dem,
som sulter og behøver vor hjælp.
Du har givet os fantasi, Gud
Vi bruger den gerne for vor egen skyld.
Læs os at bruge den til gavn for andre.
Fadervor...

3. Hvilken kendt bibelsk figur
blev født ved og lagt i en siv
kurv på Nilen?
a) Noa
b) Moses
c) Jesus

4. Hvad hedder den største
pyramide i Egypten?
a) Keops
b) Kelloggs
c) Amon

5. Hvad hedder Hovedstaden
i Egypten?
a) Alexandria
b) Cairo
c) Giza
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4. DAG. »Og forlad os vor skyld,

Salme
Nr. 79: »Solen begynder at gløde«

Optakt

_0016N_1071309_Sommerlejr.pdf

Vi er nu nået til den femte bøn i Fadervor.
En lidt kringlet bøn, for hvordan skal den
forstås? Er det sådan, at vi skal tilgive
dem, der skylder os noget for selv at blive
tilgivet? Eller burde bønnen i virkeligheden lyde: »Forlad os vor skyld, så vi også
forlader vore skyldnere«? I Bjergprædikenen står der: »…tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres
overtrædelser« (Matt. 6,15) – det kunne
godt tyde på den første mulighed. Men
lignelsen om den gældbundne tjener,
som du kan læse i næste afsnit, tyder på
noget andet. Lignelsen fremstiller, hvordan en tjener handler komplet urimeligt;
og lignelsen viser, at når den evige, rige
Gud kommer os i møde og tilgiver os,
så skal vi selvfølgelig også gå næsten i
møde og tilgive.
Og hvad er skyld i det hele taget for
noget? Når vi skylder nogen noget, så
betyder det normalt, at vi mangler at give
dem noget, som de har krav på eller ret
til…Men behøver det lige at være penge,
vi skylder hinanden? – Kan det ikke lige
så godt handle om, at andre mennesker
har »ret til« tilgivelse, omsorg, kærlighed
eller…? Det er der noget, der tyder på.

Mange gange kan vi komme til at bruge
ordene »skyld« og »synd« i flæng, som
om det var det samme – og i forbindelse
med den 5. bøn i Fadervor giver det faktisk
ganske god mening. For »synd« kommer
af ordet »sund« – altså dét vand, som
adskiller to kyster. Synd mellem mennesker – eller synd mellem Gud og menneske – er derfor noget, som adskiller de
to parter, noget som ødelægger forholdet
imellem dem. Og hvis vi tænker på vores
egne erfaringer, så ved vi godt, at når et
venskab går i hårknude, så kan det kun
repareres og blive godt igen, hvis vi tilgiver
hinanden og viser omsorg for hinanden.
Når vi beder: »Forlad os vor skyld«, så
beder vi om tilgivelse for dét, som skiller os fra Gud og andre mennesker.
Så beder vi om tilgivelse for de mange
gange, hvor vi ikke giver hinanden det, vi
skylder…nemlig tilgivelse og medmenneskelighed.
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som også vi forlader vore skyldnere«

Om skyld og tilgivelse: Lignelsen om
den gældbundne tjener
(Matt 18, 21-35)
Da kom Peter til ham og spurgte: »Herre,
hvor mange gange skal jeg tilgive min
broder, når han forsynder sig imod mig?
Op til syv gange?« Jesus svarede ham:
»Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men
op til syvoghalvfjerds gange.
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Derfor: Himmeriget ligner en konge,
der ville gøre regnskab med sine tjenere.
Da han begyndte på regnskaberne, blev
en, der skyldte ti tusind talenter, ført frem
for ham. Da han ikke havde noget at betale
med, befalede hans herre, at han og hans
kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle
sælges og gælden betales. Men tjeneren
kastede sig ned for ham og bad: Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig
det alt sammen. Så fik den tjeners herre
medynk med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud,
traf han en af sine medtjenere, som skyldte
ham hundrede denarer. Og han greb ham
i struben og sagde: Betal, hvad du skylder!
Hans medtjener kastede sig ned for ham
og bad: Hav tålmodighed med mig, så skal
jeg betale dig. Det ville han ikke, men gik
hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han
fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjenere nu så, hvad der var sket, blev de
meget bedrøvede og gik hen og forklarede
deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte
hans herre ham for sig og sagde: Du onde
tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du
bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg
forbarmede mig over dig? Og hans herre
blev vred og overlod ham til bødlerne,
indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte.
Sådan vil også min himmelske fader gøre
med hver eneste af jer, der ikke af hjertet
tilgiver sin broder.«

21
21

21
1071309_Sommerlejr.indd 21

18/04/07 11:42:25

_0016N_1071309_Sommerlejr.pdf

Johannes Møllehave har skrevet et digt,
der handler om tilgivelse. Det handler
om, hvordan mennesker laver streger
eller »sund« imellem hinanden, når de
ikke viser medmenneskelighed. Men
Gud sætter en streg over vores streger,
sådan at stregerne, synden eller »sundet« ikke gælder længere. Når man sætter en streg over en streg, ja, så danner
det et kors … kristendommens symbol
på tilgivelse.

han fjernede grænser og slettede skel,
og derfor slog de ham også ihjel.
Han satte en streg over hver en streg,
som sættes i mellem dig og mig.
Det danner et kors, naturligvis,
og det blev hans kærligheds høje pris.
hans kærlighed sletter julenat
de streger og skel, vi selv har sat.

Spørgsmål til teksten

Digtet kan læses op som en del af morgenandagten.

■ Synes I, at tjeneren skulle have tilgivet

Vi trækker streger og sætter skel
i mellem andre folk og os selv.

■ Er der ting, som du aldrig ville kunne

Vi taler om børn, som vi kalder ægte
og andre, hvis ægthed vi vil benægte.

■ Hvad sker der, når vi får tilgivelse for

I evangeliet får vi at vide,
Han stillede sig på de uægtes side.

sin medtjener? Hvorfor, hvorfor ikke?
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Tilgivelse er det samme som at sætte
en streg over det, der er sket
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tilgive?

noget, vi har gjort forkert? Hvordan
føles det?
■ Har du selv prøvet at tilgive nogen?

Hvordan føltes det?
Og alle dem, der faldt udenfor stregen,
dem slog han følge med hele vejen.
Så ingen af dem, som Vorherre skabte,
skal kaldes udenfor og fortabte.
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TIPSKUPON:

Salme
Nr. 55: »Kære linedanser«

»Og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere«

Bøn

_0016N_1071309_Sommerlejr.pdf

Tak for søvnen og hvilen, og tak for den nye
dag.
Tilgiv os, når vi gør noget, som gør andre
kede af det.
Hjælp os, så vi kan se, hvad der er godt for
andre; så vi ved, hvad vi skylder dem.
Hjælp os til at se, hvad der knytter mennesker sammen, så vi kan få nye venskaber
– også her på lejren.
Fadervor…

Aktivitet
Korset er et tegn på tilgivelse. Det er »en
streg over hver en streg«, vi selv har sat
imellem mennesker. Som afslutning på
forkyndelsen kan der laves små kors af
snoet ståltråd eller smykke-sølv. Korsene bliver flotte, hvis der puttes perler
på tråden, inden korset formes.

1. Hvor mange gange skal
man tilgive hinanden?
a) Ingen
b) Op til syvoghalvfjerds gange
c) De gange, man selv gider
_0016N_1071309_Sommerlejr.pdf

Kære Gud.

2. Hvad er det kristne symbol
på tilgivelse?
a) En hammer
b) En legeplads
c) Et kors

3. Hvis nogen skylder dig noget,
skal du …
a)
give ham nogen tæsk
b) være lidt tålmodig
c) sende ham i fængsel

4. Hvad er »ti tusind talenter«?
a) en masse penge
b) en masse dygtige sportsfolk
c) de bedste elever i klassen

5. Hvad hed Danmarks Danmarks
seneste konge?
a) Frederik
b) Christian
c) Per

23

23

23
1071309_Sommerlejr.indd 23

18/04/07 11:42:30

11:42:33 April 18, 2007

11:42:33 April 18, 2007

5. DAG. »Led os ikke ind i fristelse,

Salme

Drama

Nr. 79: »Solen begynder at gløde«

Ledere eller seniorer opfører et lille skuespil med eller uden små replikker om at
blive fristet til at gøre noget dumt.
Det kunne fx være om en lille dreng m/k,
der er tydelig stolt af sin nye blyant. To
andre begynder at hviske sammen bag
hans ryg. Da drengen går væk et øjeblik,
går en af de to hen til hans plads og
knækker blyanten. De fniser. Da drengen kommer tilbage bliver han sur og til
sidst ked af det.

Optakt
Er der nogle af jer, der har været højt
oppe – på et bjerg eller i et tårn?
Blev I svimle?, Kunne I li` det?, Blev I også
lidt bange?
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Det har alt sammen at gøre med svimmelhed. Måske har nogen af jer været
oppe i et højt tårn som Eiffeltårnet. Når
man kigger ned fra Eiffeltårnet, så er der
den mest fantastisk flotte firkantede
græsplæne lige inde i midten af Eiffeltårnet. Man kan føle sig helt hypnotiseret af
højden og afstanden. Det er næsten som
om græsplænen hvisker »kom bare«.
Sådan en afgrund kan både skræmme
helt vildt, men kan også suge os til sig.
En anden ting ved at være så højt oppe
er, at alle andre er bittesmå. Så kan man
rigtig føle sig stor – man kan se ned
på alle de andre. Man føler, at man på
en eller anden måde har magten – og
samtidig er man angst, derfor kribler
det i en.
I dag er vi nået til det stykke i Fadervor,
der lyder: »Led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde«. Prøv bare lige at
tænke efter på alle de gange, du er blevet
fristet til at gøre noget, som du inderst
inde godt vidste – den her holder bare
ikke! Det er det, det handler om i dag.

Find evt. selv på flere!

Salme

_0016N_1071309_Sommerlejr.pdf

men fri os fra det onde«

Nr. 52: »Når morgensolen lyser her«
I kender nok situationen fra før. At man
bliver fristet til at drille en anden. Fordi
man får lyst. Fordi man kan. Måske ved
man ikke hvorfor, man gør det bare. Selv
om man ved, at det ikke er rigtigt.
Man er både på én gang tiltrukket og
frastødt af noget – det kalder bibelen for
fristelse. Måske kender I det, at når I er
ude i skoven, så kan få lyst til at træde på
nogen myrer eller måske en skovsnegl.
Man ved godt, at det er ondt – men man
er nysgerrig efter at se, hvad der sker.
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Spørgsmål
■ Er der nogen af jer, der har drillet

andre?
■ Eller prøvet at træde på en skovsnegl?

Måske er det oplevelsen af, at man har
magten over det man ødelægger.
Måske er det bare kedsomheden, der
styrer os?
Måske er vi bange for noget?
Eller måske sidder der en lille djævel i os,
en der hvisker: gør det nu, du tør jo ikke.
Og nogen gange lader vi fristelsen vinde.
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■ Ved I hvorfor I gjorde det?

Læs eller genfortæl Matt. 4, 1-11
Nu skal jeg fortælle jer om engang hvor
Jesus blev fristet. Jeg vil fortælle jer om,
hvad Jesus gjorde dengang han mødte
djævelen.
Lige efter at Jesus var blevet døbt af
Johannes, det var der, hvor alle havde
fået at vide, at han var Guds søn, så blev
han ført bort, ud i ørkenen, og da han
havde fastet derude i 40 dage og i 40
nætter, led han selvfølgelig af sult.
Og så er det djævelen kommer til ham.
Håner ham midt i hans sult og siger til
ham: Hvis du er Guds søn, så sig at stenene, der ligger der, skal blive til brød.
Jesus afviser ham med det samme og
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Så indså djævelen, at der ikke var mere
at gøre, han forlod ham og engle kom og
sørgede for Jesus.
Og det var ikke den eneste gang, Jesus
takkede nej til fristelsen. Mon ikke han
helt fra starten af har tænkt: denne
opgave, Gud, du har sat mig til – den er
for svær, den koster så meget. Faktisk
kunne man sige hele hans liv og død er
et stort nej til fristelse, et stort ja til at
følge Guds vilje.

Kampen mod fristelse
Og fristelse, det var jo ikke kun noget
Jesus mødte derude i ørkenen. Det er jo
også vores virkelighed i dag! Gang på
gang fristes vi også til at gøre noget, vi i
virkeligheden synes er helt forkert.
Og hvad er det så der gør, at vi kan modstå fristelsen? For den kommer igen og
igen, og vi vil også falde i igen, fordi vi er
mennesker, og selvom vi alle er skabt af
Gud, så har vi så mange sære ting for.
Noget af det, der kan hjælpe os, er, at vi
overhovedet er klar over, at der er noget,
der hedder fristelse. At vi tør indse, at
der er noget der drager os. At vi alle
sammen – ikke bare nogle af os – rummer en ødelæggertrang og en lyst til at
mobbe.
Vi skal turde se i øjnene, at vi alt for tit
gør det, som vi i grunden ikke vil.
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siger: Mennesket skal ikke leve af brød
alene, men af hvert ord, der udgår af
Guds mund.
Men djævelen gav ikke op, han tog Jesus
med til den hellige by, til Jerusalem, og
her stillede han ham op på templets tinde, og det er altså temmelig højt oppe!
Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for
han vil vel få sine engle til at gribe dig!
Jesus kigger på ham, og siger til ham: Du
må ikke friste Gud!
Djævelen ville ikke give op. Denne gang
tog han Jesus med til det højeste bjerg
– slog ud med hånden og viste ham alle
verdens riger – ALT det her vil jeg give
dig, hvis du bare vil kaste dig ned og tilbede mig. Jesus svarede for sidste gang:
Du skal tilbede Herren din Gud og tjene
ham alene.
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Og den vigtigste hjælp til det, det er for
mig at se Fadervor. For på den måde
beder vi Gud om hjælp til alt det, vi ikke
selv formår. Led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
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TIPSKUPON:

Salme
Nr. 25: »Menneske din egen magt«

»Led os ikke ind i fristelse,
men befri os fra det onde«.

Bøn

Du kender os som vi er,
du ser alle de sære ting, vi har for.
Du kender vores svimmelhed.
Du kender vores svagheder og hemmeligheder
bedre, end vi kender dem selv.
Og alligevel giver du os lov til at tro, at du
holder af os.
Kære Gud, når ideen kommer, når vi får lyst
til at gøre noget vi ikke vil,
Hold os da i hånden.
Fadervor….

1. Hvad er højest?
a) Eiffeltårnet
b) Rundetårn
c) Din kredsleder

2. Hvor lang tid skulle
Jesus faste i ørkenen?
a) 2 dage
b) 10 dage
c) 40 dage
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Kære Gud og Far

3. Hvad hedder verdens
største ørken?
a) Sahara
b) Nevada
c) Samarra

Aktivitet
Omvendt sidelæns bungyjump! Bind
nogle brugte cykelslanger sammen til en
lang kæde. En person (den, der skal »fristes«!) får den yderste løkke om maven,
og de andre skal nu se, hvor lang tid,
han/hun kan blive stående på begge ben,
når de begynder at hive i slangerne. Den,
der bliver stående med slangerne trukket
længst ud, har selvfølgelig vundet…

4. Hvor mange riger eller lande
er der i verden – cirka?
a) 12
b) 1200
c) 211

5. Hvad får man at spise til nadver?
a) mælk og honning
b) brød og vin
c) rundstykker og kaffe
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