
 

Post 1: Dyr 

www.soendagsskoler.dk 

Formål: for familien til en hyggelig gåtur i naturen  

med aktivitet og tanker om Gud - Tid: 30min - Alder: 3-100     

     Dette løb er opsat efter aftale med: ___________________________________  

og fjernes senest d.  

Gud har skabt verden, og alle 

dens fantastiske dyr. SEJT! 

På bagsiden kan du se nogle af 

de dyr, som Gud har skabt.  

 

Opgave: 

Hvilket dyr synes du bedst 

om, og hvorfor? 



 



 

Post 2: Kroppen 

www.soendagsskoler.dk 

Formål: for familien til en hyggelig gåtur i naturen  

med aktivitet og tanker om Gud - Tid: 30min - Alder: 3-100     

     Dette løb er opsat efter aftale med: __________________________________  

og fjernes senest d.  

Kroppen er fantastisk -  

den kan mange ting! 

 

 

 
 

Opgave: 

Find på en sej bevægelse. 



 

Post 3: Rebus 

www.soendagsskoler.dk 

Formål: for familien til en hyggelig gåtur i naturen  

med opgaver og tanker om Gud - Tid: 30min - Alder: 3-100     

     Dette løb er opsat efter aftale med: ___________________________________                      

   og fjernes senest d.  

Er du god til koder? 

 

Opgave: 

Løs rebussen, og få 

en vigtig besked 



 

Post 4:Grinebidder 

www.soendagsskoler.dk 

Formål: for familien til en hyggelig gåtur i naturen  

med aktivitet og tanker om Gud - Tid: 30min - Alder: 3-100     

     Dette løb er opsat efter aftale med: ___________________________________  

                                og fjernes senest d.  

Det er godt og sundt at grine. 

Men hvad skal vi grine af? 

 

Opgave: 

Find på en vittighed, som 

kan få de andre at grine. 



 

Post 5: Regnbuen 

www.soendagsskoler.dk 

Formål: for familien til en hyggelig gåtur i naturen  

med aktivitet og tanker om Gud - Tid: 30min - Alder: 3-100     

     Dette løb er opsat efter aftale med: ___________________________________  

   og fjernes senest d.  

Regnbuen og dens mange farver 

er flotte. Og så kan det minde os 

om, at Guds løfter altid holder! 

 

 
 

Opgave: 

Find 4 ting: 

Noget grønt, gult, rødt og lilla. 



 

Post 6: Så det synger! 

www.soendagsskoler.dk 

Formål: for familien til en hyggelig gåtur i naturen  

med aktivitet og tanker om Gud - Tid: 30min - Alder: 3-100     

     Dette løb er opsat efter aftale med: ___________________________________  

   og fjernes senest d.  

Hver fugl synger med sit næb! 

Fællessang skaber sammenhold! 

 

 
 

Opgave: 

Digt et vers til en sang 

om sommeren i Danmark. 

Du må selv vælge melodien. 



 

Post 7: Blade 

www.soendagsskoler.dk 

Formål: for familien til en hyggelig gåtur i naturen  

med aktivitet og tanker om Gud - Tid: 30min - Alder: 3-100     

     Dette løb er opsat efter aftale med: ___________________________________  

   og fjernes senest d.  

Ingen mennesker er ens, 

men alle er elsket af Gud! 

Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste Søn, for at 

enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv.  

Johannesevangeliet kapitel 3, vers 16 

 
Opgave: 

Planterne er også forskellige. 

Find 5 forskellige blade. 



 

Post 8: Bare B 

www.soendagsskoler.dk 

Formål: for familien til en hyggelig gåtur i naturen  

med aktivitet og tanker om Gud - Tid: 30min - Alder: 3-100     

     Dette løb er opsat efter aftale med: ___________________________________  

   og fjernes senest d.  

Behagelige Bent blandede bare 

børnenes bløde, babyblå bolcher 

bedre end beskidte Bente! 

 

 

 
Opgave: 

Find 3 ting, som starter med B. 



 

Post 9: Glem ikke... 

www.soendagsskoler.dk 

Formål: for familien til en hyggelig gåtur i naturen  

med aktivitet og tanker om Gud - Tid: 30min - Alder: 3-100     

     Dette løb er opsat efter aftale med: ___________________________________  

   og fjernes senest d.  

Gud glemmer ingen! 

Men hvor godt kan du huske? 

 

Opgave: 

Husk 5 af de 

ting, du kan se 

på bagsiden 

af denne post. 



 


