
Dette hæfte tilhører:

LEDERHÆFTE

BIBELCAMPING
Bibeltimer 2014

MAN SKULLE TRO,  
DET VAR LØGN…

TEMA

Utroligt, hvad du kan Elisa…  
eller er det ikke dig, der gør det?  
- et link til NT



Side 2
soendagsskoler.dk

besøg

Forord
BiBelcampingmateriale for 
Børn og juniorer 2014

Materialet består af

A:  Forord.

B:  6 vejledninger. 
 Man skulle tro, at det var løgn… 
 Utroligt, hvad du kan, Elisa… eller er det ikke  
 dig, der gør det?  
 - et link til NT
 - 6 ledervejledninger 
 - 6 opgave-/maleark til børn
 - 6 opgave-/samtaleark til juniorer
 - 1 andagtsforslag (den 7. samling)
 - Øvrige bilag. 

C: Evalueringsskema (online på hjemmesiden).

”Man skulle tro, det var løgn…”
I dette års bibelcampingmateriale skal vi følges med 
Elisa. Han er udvalgt, fordi hans liv kan fortælle os 
noget om Gud og hans væsen. Desuden er teksterne 
ikke så kendte for børn og juniorer, så måske får de 
chancen for at høre nyt fra Bibelens bog.
I de udvalgte tekster foregår der ting og sager, som 
man ville have svært ved at tro var sande, hvis det 
ikke var, fordi de stod i Bibelen. For hvem kan skaffe 
mad ud af ingenting? Befale, at en mand skal dyppe 
sig i en flod og blive rask? Eller opvække døde? Osv. 
Teksterne fortæller, hvordan ALT er muligt for Gud. 
Han er UNDERETS GUD. Han bruger mange forskel-
lige og utrolige veje til at få mennesker i tale og til 
at vise sin omsorg. Det gjorde han både dengang og 
nu. Børn og juniorer skulle gerne få en oplevelse af, 
at sådan en STOR Gud tilhører de. En Gud, der stadig 
handler på utrolige måder ind i vores tid.    

Et link til NT
Til hver bibeltekst, som dette år er fra Det Gamle 
Testamente, er der et link til Det Nye Testamente. Vi 
ønsker, at børn og juniorer skal drage en sammen-
ligning til mere kendt stof – om Jesus, der på mange 
måder lader mennesker opleve det samme, som de 
gjorde på Elisas tid. Jesus gør også undere, skaffer 
mad, opvækker døde osv.

”Elisa – hvem er du?”
Elisa betyder ”Gud er min frelse”. Han var en discipel 
hos profeten Elias, og efter hans himmelfart, efter-
fulgte han ham som Guds trofaste profet i Israel. 
Han virkede som profet i 55 år under kongerne 
Joram, Jehu, Joakaz og Joash. Bibelen beretter om 
fjorten mirakler, som Gud gjorde gennem Elisa, her-
under de 6, som er medtaget her.
Elisa var en profet, ”en fremsiger” og forkynder af 
Guds ord. I det ældste af Israels historier kaldte man 

en profet for en ”seer” (1 Sam 9,9). Profeten havde til 
opgave at forkynde, hvad der var Herrens vilje. Han 
vidste, at han var kaldet af Gud, og han følte, at han 
var nødt til at forkynde, når Guds ord kom til ham. 
Profetens forkyndelse eller budskab kaldes også for 
en profeti. 
Man havde normalt stor respekt for profeten eller 
”gudsmanden”, som han også blev kaldt, hvilket 
gjaldt helt op til kongen og det øvrige hof.
En profet samlede ofte disciple omkring sig. Disse 
disciple kaldes også for ”profetsønner”. Man mener, 
at det ofte var disse profetdisciple, der efter profe-
tens død sørgede for at få nedskrevet hans ord. Elisa 
virkede i Nordriget (873-784 f. Kr.)



Side 3
soendagsskoler.dk

besøg

Forord

1: Elisas kaldelse og Elias’ himmelfart – med et link 
til NT (1 Kong 19,19-21; 2 Kong 2, 1-18). 

2: Krukken, der ikke blev tom – med et link til NT                
(2 Kong 4,1-7).

3: Drengen der blev levende igen – med et link til NT           
(2 Kong 4, 8-37).  

4: Der er mad nok – med et link til NT                                    
(2 Kong 4,38-44).

5: Manden der blev rask – (Na’amans tjenestepige) 
med et link til NT (2 Kong 5,1-15).

6: De blinde soldater – med et link til NT                              
(2 Kong 6,8-23).

7: (Andagt) Den tabte økse – med et link til NT                     
(2 Kong 6,1-7).  

Bibelen – en aktuel bog
Vi håber, at disse timer må være til inspiration og 
glæde for ledere, der på forskellige bibelcampings 
bruger tid sammen med landets børn og juniorer. Vi 
ønsker, at samlingerne må være med til at bevidst-
gøre børn og juniorer om, at Gud til stadighed har 
noget, vi kan lære af Bibelen, når vi ”vandrer rundt” i 
GT og NT. Noget, vi selv kan leve af, og noget, som vi 
kan give videre til andre. 
Vi ønsker, at børn og juniorer må se, at Bibelens be-
retninger stadig er aktuelle og har noget med deres 
liv at gøre i 2014. 
I samværet med børn og juniorer på bibelcampings 
kan vi som ledere være med til at synliggøre og 
praktisere Bibelens indhold og mening for børn og 
juniorer landet over. Det er da ferie med indhold!  
Guds velsignelse med det.

Fra Bibelen til leg med praktiske opgaver 
- opbygning af materialet
Vi ønsker at gøre Bibelen til en aktuel bog for børn 
og juniorer. En bog, der har noget at sige til alle 
i dag. Ved brug af forskellige sanser og oplæg til 
samtale håber vi, at der kan bygges bro til børns og 
juniorers hverdag, så vi sammen kan finde ud af, 
hvad Bibelens ord og beretninger indebærer i 2014.

Indhold Bibelcamping 2014 

dette års bibelcampingmateriale indeholder 6 timer og 1 andagt:   

man skulle tro, det var løgn…
Utroligt, hvad du kan, Elisa… eller er det ikke dig, 
der gør det?  - et link til NT

Hver time består af en ledervejledning, en maleteg-
ning (4 år - 1. kl.), et opgavesæt til børn (børnehaven 
- 3. kl.) samt et opgavesæt til juniorerne (4.- 6. kl.). 
Ledervejledningerne indeholder et tema, udvalgte 
tekster og evt. supplerende tekster. Ledertanker, 
der kan sætte tanker i gang fra teksten hos lederen. 
Hver vejledning har et tema, som tekstvejledningen 
er bygget op omkring. Tekstens baggrund, leksikon 
(svære ord) samt fokuspunkter skal hjælpe lederen 
til at få overblik over teksten. Der er ideer til brug af 
forskellige sanser, hvor brugen er forklaret i selve 
temagennemgangen. Ligeledes er der et par ideer til, 
hvordan juniorerne kan ”grave dybere” i teksten. Af 
øvrige elementer indeholder vejledningen et bibel-
ord med ide til indlæringen af selve bibelverset, en 
bøn, sangforslag (”Syng med” og ”Fællessang”) samt 
øvrige hjælpemidler. Derudover indeholder vejled-
ningerne ideer til kreativitet og leg, der har relatio-
ner til dagens tekst, samt opgaver, svar og yderligere 
ideer til samtalespørgsmål til målgruppen. 

For at binde timerne sammen er der foreslået en 
ting under: Sammenhæng i timerne. Disse ting er til 
repetition ved samlingerne og skal huske os på, hvad 
vi oplevede sammen med Elisa.   
Man kunne også lave en historiebog, hvor man skrev 
en side til hver dag.
Bogen kan fx hedde: Man skulle tro, det var løgn…
(Historiebog http://legekasse.dk/index.php?id=10&
dfsmaterialer%5Buid%5D=210).

Vi opfordrer lederne til at bruge Bibelen så meget 
som muligt i forkyndelsen af teksten, så børn og 
juniorer ved, hvor vi henter vores stof fra. 
Vi henviser til søndagsskolernes sangbog: ”Syng 
med” og til ”Fællesang”, som forhandles på Forlags-
gruppen Lohse. 
Ønsker man en tema-sang foreslås: Det er så herligt 
at se på (Syng med nr. 203, eller cd´en: Grøn som en 
abe, Refleks Musik). Den handler om de undere, der 
sker hver dag.  

www.soendagsskoler.dk
Brug vores hjemmeside til at finde øvrige ideer til, 
hvordan man fx kan fremme bønnen blandt børn og 
juniorer – i klubben, kirken og i hjemmene, på lejre 
og bibelcampings.



Side 4
soendagsskoler.dk

besøg

Forord
Klik ind og se alle de forskellige ideer til, hvordan man 
kan bede eller lave kreative ting, der kan hjælpe til 
daglig bøn. Få ideer, og brug dem på din bibelcam-
ping.
Skab et rum for stilhed, og lær børn og juniorer, at 
stilhed skaber et sted, hvor Gud kan få os i tale. 
Lad børnene fx tegne en bøn, der bedes, når man har 
samling, eller vis juniorerne alle de kreative ideer til 
forskellige bedeformer – og hent selv flere ideer.
Klik ind på: www.soendagsskoler.dk/boen og bliv 
inspireret.

Øvrig inspiration 
www.soendagsskoler.dk: Ressource-hjemmeside til 
ledere, blandt børn og juniorer.
www.soendagsskoler.dk: Dukketeater og dramakar-
totek (køb adgang 3, 6 el. 12 mdr.).
www.legekassen.dk: Lege og kreative aktiviteter. 
www.nodebasen.dk: Sange og musicals.
www.dramadeus.dk: Dramastykker.
www.refleksmusik.dk: Musik, børne-cd´er, dvd´er 

med koreografi til bl.a. udvalgte sange fra ”Syng 
med”.  
www.lohse.dk: Salg af børnebøger, fagbøger, flonel-
lograf, øvrige sangbøger osv. 
www.blr.dk: Bibellæser-Ringen har en bibellæseplan 
til juniorerne.

Arbejdsgrupper og layout
Materialet er udarbejdet af konsulent i DFS. Lissen 
Margård Bendix Jensen, Hinnerup.

Tegninger: Marie og Rasmus Najbjerg (Maleark). 
Layout: Sara Holm, Kbh (forside) og Villy Jakobsen, 
Fredericia (ledervejledning og opgave og maleark).
   
God fornøjelse ude i sommerlandet og Guds velsig-
nelse over din forberedelse og bibelcamping.
f/materialeudvalget i DFS

Lissen Margård Bendix Jensen 
Konsulent i DFS, materialer

Man skulle tro, det var løgn…
Utroligt, hvad du kan, Elisa… eller er det ikke dig, 
der gør det?  - et link til NT

Time 1 
Elisas kaldelse og Elias’ himmelfart – med et link 
til NT 
(1 Kong 19,19-21; 2 Kong 2,1-18).
- link til NT: Jesus kalder sine disciple (Matt 4,22 
(18-22) og Jesus for selv til himmels som Elias 
(ApG 1,9-14)). 
Tema: Gud er underets Gud. Han kalder, udruster 
og kalder os hjem i sin himmel.

Time 2 
Krukken, der ikke blev tom – med et link til NT 
(2 Kong 4,1-7).
- link til NT: Brylluppet i Kana (Matt 2,9-10 (1-12)) 
Brødunderet (Joh 6,1-15).
Tema: Gud er underets Gud. Han har omsorg for 
os og giver i overflod.

Time 3 
Drengen, der blev levende igen – med et link til 
NT  
(2 Kong 4,8–37).  
- link til NT: Jairus’ datter (Luk 8,54-55 (40-42 + 
49-56)). 
Enkens søn fra Nain (Luk 7,14-15 (11-17)) 
Tema: Gud er underets Gud. Han skaber liv - og er 
stærkere end døden.
 

Indholdsfortegnelse og overblik - Bibelcamping 2014

Time 4 
Der er mad nok – med et link til NT 
(2 Kong 4,38–44).
- link til NT: Bespisningen af de 4000 (Mark 8,1-10).
Jesus som livets brød (Joh 6,30-35).
Tema: Gud er underets Gud. Han giver os til livets 
ophold.

Time 5
Manden der blev rask (Na’amans tjenestepige) – med 
et link til NT
(2 Kong 5,1–15).
 - link til NT: Officeren i Kapernaum (Luk 7, 9-10 (1-10)) .
Jesus der vil rense os (Joh 3,16).
Tema: Gud er underets Gud. Han gør mennesker raske 
– også indeni. 

Time 6 
De blinde soldater – med et link til NT
 (2 Kong 6,8–23).
- link til NT: Bartimæus (Luk 18,41-43 (35-43)).
Tema. Gud er underets Gud. Han hører bøn og sender 
englevagt.

Time 7 (andagt) 
Den tabte økse – med et link til NT 
(2 Kong 6,1–7).  
- link til NT: Fiskefangsten (Luk 5,4-7).
Fisken med guldmønten (Matt 17,24-27).
Tema: Gud er underets Gud. Han er en praktisk Gud, 
der hjælper os – helt ned i de små detaljer.



Dette hæfte tilhører:

BØRNEHÆFTE

BIBELCAMPING
Bibeltimer 2014

MAN SKULLE TRO,  
DET VAR LØGN…

TEMA

Utroligt, hvad du kan Elisa…  
eller er det ikke dig, der gør det?  
- et link til NT



Side 2
soendagsskoler.dk

besøg

b
ibeltim

e 1

1 Kong 19,19-21; 2 Kong 2,1-18

Navn: Alder:

Bibelord 
”Og se, jeg er med jer alle dage 
indtil verdens ende” (Matt 28,20b).

Tema:  Gud er underets Gud. Han kalder, udruster og kalder os hjem i sin himmel.

elisas kaldelse og elias’ 
himmelfart 
– med et link til NT  



Side 3
soendagsskoler.dk

besøg

b
ibeltim

e 1

børn

Krop, saks og papir
1 Øv en navneleg, så vi kan kalde 
på hinanden, som Elias kaldte på 
Elisa.
2 Collage: Tegn, hvad du tror, 
Elias så, da han kom hjem til Gud.
3 Gud bruger os til at gøre hinan-
den glade. Gør én glad i dag – og 
frem Guds rige på jorden.

Tema:  Gud er underets Gud. Han kalder, udruster og kalder os hjem i sin himmel.

elisas kaldelse og elias’ himmelfart 
– med et link til NT  
1 Hjælp Elias med at finde Elisa 2 Elisa skulle tjene Gud. Tegn, 

hvad du kan tjene Gud med.

3 Elias blev hentet hjem til Gud i en 
ildvogn. Tegn den.

4 Hvem hjælper os 
hjem til Gud i himlen? 
Find kodeordet.

Hvordan sker det?

Hvordan tror 
du, der er i Guds 
himmel?

5 Find bibelordet:
Hvad betyder det i dag?

6 Link til NT: Minder bibelteksten dig om noget fra NT?
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Dette hæfte tilhører:

JUNIORHÆFTE

BIBELCAMPING
Bibeltimer 2014

MAN SKULLE TRO,  
DET VAR LØGN…

TEMA

Utroligt, hvad du kan Elisa…  
eller er det ikke dig, der gør det?  
- et link til NT



Side 2
soendagsskoler.dk

besøg

b
ibeltim

e 1

junior

Krop, saks og papir
1 Collage: Tegn, hvad du tror, Elias så, da han 
kom hjem til Gud.
2 Gud bruger os til at gøre hinanden glade. Gør 
én glad i dag – og frem Guds rige på jorden.
3 Lav et kors og mind dig selv om, at det er 
adgangen til himlen.

Tema:  Gud er underets Gud. Han kalder, udruster og kalder os hjem i sin himmel.

elisas kaldelse og 
elias’ himmelfart 
– med et link til NT  

Bibelord 
”Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende” (Matt 28,20b).

6 Link til NT. Minder bibelteksten dig 
om noget fra NT?

1 Hjælp Elias med at finde Elisa, og find 
dagens bibelord.
Tal om, hvad det ord betyder i dag. 

2 Elias skulle tjene Gud. Se tegningen og 
tal om, hvordan vi kan tjene Gud i dag.

4 Fortæl hinanden, hvordan det er 
muligt for mennesker at bosætte sig i 
Guds himmelby. 

5 Hvad har du lært om Gud i dag?
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3 Elias og Elisa gik til 3 byer, hvilke? Til sidst bosatte Elias sig … men hvor?

Svar: Svar: Svar: Svar: I

OREIJKLAGGIL ELBTE DUSG 
MIHMELBY

Tegn selv mere




