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og fjernes senest d.  

Du vil os det bedste 

Læs højt: Familien sidder i haven og hygger sig, da de alle 

får lyst til is. Magnus løber ind og tjekker i fryseren. Men der 

er kun tre is, og de er fire i familien. Æv, siger Magnus, hvad 

gør vi nu? Mor siger, at de andre må tage én, hun behøver 

ikke en is. Magnus bliver glad, og mor får lov at smage hans 

is. I hverdagen ofrer vi os tit for hinanden, som mor gjorde. 

Det sker hele tiden med små og store ting. Engang ofrede 

Jesus sig også. Han gav sit liv for alle mennesker – den stør-

ste ting, man kan forestille sig at ofre for andre. 

Lyt til sangen på www.youtube.com/gospelkidsdk :  

”Du er her”. 

Aktivitet: Alle finder et blad. Kan I nu beslutte, hvilket blad 

er flottest? Læg mærke til, om der er nogen, der ofrer sig 

og giver andre ret. 

Spørgsmål: Kan du komme i tanke om, hvornår nogen har 

ofret sig for dig? Eller hvor du ofrede dig for nogen?   

http://www.youtube.com/gospelkidsdk
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Stærk som en fæstning 

Læs højt: Den lille familie går en tur i skoven. Pludselig kom-

mer en hund løbende ud fra et krat. Sofie bliver bange, 

men far skynder sig at løfte hende op på sine skuldre, og 

hun kan nu sidde der i tryghed. En mand kommer og fanger 

hunden. Han beklager meget, at den slap fri fra ham. Sofie 

smiler. Hun er ikke bange mere, for her hvor hun er, kan 

hunden ikke nå hende.  

Ligesom far var der for Sofie, er Gud også altid hos os. Han 

er der, når vi oplever ting i vores liv, som gør os bange og 

ked af det. Han vil være en fæstning for os.  

Lyt til sangen på www.youtube.com/gospelkidsdk :  

”Alt er muligt”. 

Aktivitet: Kig rundt – kan I lave en fæstning af sten, pinde 

eller sand? 

Spørgsmål: Hvordan kan vi opleve, at Gud er en fæstning 

for os? 

http://www.youtube.com/gospelkidsdk
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Altid er du der Gud 

Læs højt: Sofie kommer glad hjem fra skole med et billede, 

som hun har lavet i billedkunst. Hun har brugt mange timer 

på det. Da mor ser det, finder hun straks en ramme til det, 

så det kan hænge på vægge og ikke går i stykker. Sofie er 

så glad og stolt over det.  

Hver dag bliver der skabt en masse fine ting, som vi ønsker 

at passe på. Engang skabte Gud verden. Når han kigger på 

den, er han også glad for den. Gud ønsker, at vi passer på 

hans natur og glæde os over den. 

Lyt til sangen på www.youtube.com/gospelkidsdk :  

”Altid”. 

Aktivitet: Kig rundt – hvad er det smukkeste, grimmeste, sjo-

veste, som Gud har skabt lige her, hvor du står? 

Spørgsmål: Hvordan passer vi på naturen?   

http://www.youtube.com/gospelkidsdk
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Gud kan bruge dig og mig 

Læs højt: Magnus er kommet hjem fra skole. Det har været 

en dårlig dag. Han har spillet fodbold med de andre fra 

klasse, men han har slet ikke fået scoret. Og nu sidder han 

og tænkte på, om nogen af de andre vil være sammen 

med ham i morgen. Pludselig kommer Sofie og beder om 

hjælp til sine matematiklektier. Magnus er god til matematik 

og kan sagtens hjælpe. Sofie siger tak, og siger, at han er 

verdens bedste storebror. Hver dag hjælper vi hinanden 

med store og små ting. Vi kan alle bruges til noget. Gud si-

ger, at vi alle er værdifulde, og at der er små og store op-

gaver til os. 

Lyt til sangen på www.youtube.com/gospelkidsdk :  

”David var en lille fyr”. 

Aktivitet: Find 4 pinde og læg dem, så de former en firkant. 

Nu finder alle tre sten og går ca. tre meter væk fra firkan-

ten. Hvem kan ramme firkanten? 

Spørgsmål: Hvad tænker I, at Gud kan bruge jer til i dag? 

http://www.youtube.com/gospelkidsdk
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Du går med os i vores liv  

Læs højt: Sofie er ved at bygge en hule, men tæpperne vil 

ikke rigtig blive på deres plads. Nu kommer Magnus forbi og 

tilbyder sin hjælp. Det virker stadig ikke. Så kalder de på 

mor. Hun har lige taget vasketøj ned fra et tørrestativ. Mor 

forslår, at de kan bruge tørrestativet og klemmer. Nu går 

det stærkt, og Sofie og Magnus får lavet en rigtig flot hule. 

Vi har alle sammen gode ideer, og vi kan alle byde ind 

med noget. Sådan har Gud skabt os. Nogle gange skal vi 

tage arbejdshandskerne på og gøre noget selv. Andre gan-

ge skal vi komme med en ide, der kan sætte andre i gang.  

Lyt til sangen på www.youtube.com/gospelkidsdk :  

”Som vi er”. 

Aktivitet: Find nogle sten. Se, om de kan stables højt eller 

lægges i forskellige figurer. Læg mærke til, at alle stenene 

er forskellige. Nogen er måske gode til at være et hoved, 

andre som øre eller mave. 

Spørgsmål: Hvad er I hver især gode til?   

http://www.youtube.com/gospelkidsdk

