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Dette års bibelcampingmateriale indeholder 12
timer fordelt på to emner:
Kære Gud – hør lige her” og ” I Daniels fodspor”.
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler har udnævnt 2011 til Bønnens år. Derfor er ovennævnte
temaer valgt. Vi ønsker igennem disse temaer at
gøre børn, juniorer og ledere bevidste om den store
gave det er, at vi må bede til Gud… og at han hører
og svarer os.
Vi skal møde forskellige mennesker, der har oplevet denne sandhed: ”Beder du til ham, vil han høre
dig.” (Job 22,27/ Temabibelvers i Bønnens år).
Vi håber, at disse timer må være til inspiration og
glæde for landets ledere, og at timerne må være
med til at bevidstgøre børn og juniorer om, at Gud
ønsker kontakt og dialog med os. Vi skal møde
mennesker i forskellige situationer, der gør brug
af bønnens gave, og se, hvordan Jesus selv var
afhængig af samtalen med sin Far. Ligeledes skal
vi møde Daniel, der klippefast holder ved, at han
kun vil tilbede Gud i himlen – også selvom det kan
koste dyrt.
Vi ønsker, at børn og juniorer må se, at Bøn og
Bibellæsning stadig er aktuelt og har noget med
deres liv at gøre. Og i samværet med børn og juniorer på bibelcampings kan vi, som ledere, være med
til at synliggøre og praktisere bønnens indhold og
mening for børn og juniorer landet over.
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Materialet består af
A: Forord					

Forord

Bibelcampingmateriale for
børn og juniorer 2011
Side
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B: 6 vejledninger. ”Kære Gud – hør lige her”
- 6 ledervejledninger
- 6 opgave-/maleark til børn
- 6 opgave-/samtaleark til juniorer
- Øvrige bilag (andagtsforslag,
ideer til forskellige bønneformer m.m.)
C: 6 vejledninger. ”I Daniels fodspor”		
34
- 6 ledervejledninger
- 6 opgave-/maleark til børn
- 6 opgave-/samtaleark til juniorer
- Øvrige bilag (andagtsforslag, drama m.m.)
D: Kreative bønneformer, børn og juniorer

65

E: Evalueringsskema			

69

F: Bestillingsark.				

70

Side 2

Forord til timerne:

Materialet: ”Kære Gud – hør lige her” indeholder syv
udvalgte beretninger fra Bibelen, der lærer os noget
om bøn (seks bibeltimer og et forslag til andagt).

Flg. tekster er udvalgt
1. Jesus underviser om bøn 		

(Luk 11,5-13)

2. Helbredelse af de 10 spedalske.
Lær os at sige tak! 		

(Luk 17,11-19)

3. Enken og dommeren.
Lær os at være udholdende!

(Luk 18,1-8)

4. Jesus bad 		
			

(Matt 14,23; Joh 11,41-42;
Luk 6,12; 22, 41-43; 23,34)

5. Jesus snakker med sin far
… også om os 			

(Joh 17,9-23)

6. Kristne beder 			

(ApG 4,23-31)

7. Forslag til en evt. andagt:
Bøn… mere end tomme ord

(ApG 12,1-17).

Forord til timerne:

Bøn – vores åndedræt
En har sagt: ”Bøn er de kristnes åndedræt.” Som et
menneske har brug for at trække vejret for at leve,
er bønnen livsnødvendig for en kristen. Derfor er
bøn vigtig. Vi møder Jesus, der underviser om bøn,
lærer os at takke og lærer os at være udholdende
i bønnen. Vi skal arbejde med Jesu egen bøn og
forbøn for os. Ligeledes tale om bønnen som en
naturlig del, når de kristne samles.
Vi opfordrer og udfordrer lederne til at bede med
børn og juniorer - så de oplever bønnens mangfoldighed i praksis. Også bøn på mere utraditionelle
måder.
Som ledere er vi afhængige af bøn – det er børn og
juniorer også!
(Bemærk, at dette materiale ikke indeholder noget
om Fadervor, da det er oplægget fra DFS til årets
sommerlejre).

Kære Gud:
Tak for min lillebro
r, men jeg bad
egentlig bare om et
kæledyr.

”I Daniels fodspor”
Materialet: ”I Daniels fodspor” indeholder seks
udvalgte beretninger, hvor vi ser, hvad der kan ske,
når mennesker trods alle forhindringer holder sig til
Gud og ikke nægter at tilbede ham. Samt et eksempel på Daniels bøn. (Forslag til andagt).

Flg. tekster er udvalgt
1. Goddag – lydige Daniel

Dan 1

2. Gud, hvad er det, du siger?

Dan 2

3. Modige venner i flammerne

Dan 3,1-30

4. Gud har magten

Dan 3,31-4,34

5. Hvem skriver på væggen?

Dan 5

6. Hvem kan reddes fra
løvernes tænder?

Dan 6

7. Forslag til en evt. andagt:
”Daniel – en bønnens mand”

Dan 9,1-23.
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Forord

”Kære Gud – høre lige her”

Maria, 7 år

Intro om Daniel
Daniel betyder: Gud er min dommer.
Daniels Bog skildrer eksiltiden (landflygtigheden)
fra år 605 f. Kr. til 537 f. Kr.
Daniel kom fra en velstående familie i Jerusalem.
Han og mange andre unge mænd blev deporteret til
Babylon som en slags gidsler. De skulle sikre, at folk
i Juda og Judas konge Jojakim anerkendte Babylons
overherredømme.
Daniel kom til hoffet for at blive oplært som administrator og avancerede til en høj stilling - først i Det
babylonske og dernæst Det persiske Kongerige. Daniel var en bønnens mand og meget stærk i troen.
Han blev berømt for sit mod og sin visdom, der
blandt andet gav sig udslag i hans drømmetydninger. Han blev smidt i løvekulen, fordi han nægtede
at tilbede andre end Gud, men undslap ved et mirakel. Daniel havde profetisk klarsyn, og i Daniels Bog
i Bibelen kan man studere de åbenbaringer, han fik
fra Gud om fremtidige begivenheder.
Daniel levede mere end 70 år ved det babylonske og
persiske hof. (Daniel kom i tjeneste som ganske ung
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Babylonien var et område i det sydvestlige Asien
svarende til den sydlige del af det nuværende Irak.
Babylon var landets hovedsted. Byen lå ved floden
Eufrat 80 km syd for det nuværende Bagdad. (Se
kortet i Bibelen).
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. Igennem 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 bl.a. bønnens gave indeholder og indebærer i
2011.
Hver time består af en ledervejledning, en maletegning (4-9-årige), et opgavesæt til børn (7-9 år) samt
et opgavesæt til juniorerne (9-12-årige).
Ledervejledningerne indeholder et tema, udvalgte
tekster og evt. supplerende tekster samt en ledertanke, 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 danne overblik over teksten. Der er ideer til brug af forskellige sanser, hvor
deres brug 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 bibelord med ide til indlæringen af selve bibelverset, en bøn, sangforslag
(Syng med og Fællessang) samt øvrige hjælpemidler. Derudover indeholder vejledningerne ideer til
kreativitet og leg, der har relationer til dagens tekst,
samt opgaver, svar og yderligere ideer til samtalespørgsmål til målgruppen.
For at binde timerne sammen er der foreslået
”Dagens ting” til repetition i samlingsteltet/rummet
under hjælpemidler.
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.
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Vi henviser til søndagsskolernes sangbøger: ”Syng
med” og til ”Fællesang”, som forhandles på Forlagsgruppen Lohse.
Soendagsskoler.dk/boen
Da ”Bønnens år” er temaet i 2011, findes der mange
ideer på ovenstående hjemmeside til, hvordan man
fremmer bønnen blandt børn og juniorer – i klubben, kirken og i hjemmene på lejre og bibelcampings.
Klik ind og se, og lad dig inspirere af fx temasangen:
”Om du smiler eller fælder en tåre”. (Syng med, nr.
178). Eller alle de forskellige ideer til, hvordan man
kan bede eller lave kreative ting, der kan hjælpe
til daglige bønner. Få ideer, og brug dem på din
bibelcamping.
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. boen.soendagsskoler.dk
- og bliv inspireret.

Forord

(ifølge Dansk Bibelværk 14-15 år) og var omkring 90
år, da han døde.
Han var blandt dem, kong Nebukadnesar tvangs
fjernede fra Jerusalem år 606 f. Kr. Den sidste tidsfæstelse vedr. Daniel er fra kong Kyros’ regeringstid
år 535 f. Kr. (Dan 10,1).
Bofællesskabet, som Daniel og hans venner
havnede i, havde til formål at opdrage i hedenske
skikke, give dem en hedensk tankegang, give dem
fællesskab med den hedenske konge og ”forvandle”
dem til ”hedninger”. Efter østerlandsk tankegang er
navnet og personen ét og det samme. Så derfor fik
mennesker ofte et nyt navn, når deres liv og person
fik et nyt indhold (eller ønsket givet et nyt indhold).
Derfor blev Daniel (hebræisk navn) til Beltshassar
(babylonsk navn).

Øvrig inspiration
www.soendagsskoler.dk: Resurse-hjemmeside til
ledere, blandt børn og juniorer.
www.legekassen.dk : Lege og kreative aktiviteter.
www.nodebasen.dk: Sange og musicals.
www.dramadeus.dk: Dramastykker
www.refleksmusik.dk: Musik, børnecd´er, dvd´er
med koreografi til bl.a. udvalgte sange fra ”Syng
med.”
www.lohse.dk: Salg af børnebøger, fagbøger,
flonellograf, øvrige sangbøger osv.
www.blr.dk: Bibellæser-Ringen har en bibellæseplan
til juniorerne: Fadervor.
Bogen (til de mindste): Kære Gud… hør lige her.
Forlagsgruppen Lohse.

Dette materiale er udarbejdet af:
Materiale- og projektkonsulent
Lissen Margård Bendix Jensen, Hinnerup.
Tegninger: Kent Kjær Andersen, Randers
(”Kære Gud, hør lige her”).
Peter Jeppesen, Århus (”I Daniels fodspor”).
Layout:
Jonas Gonge Århus; Villy Jakobsen, Fredericia.
			
God fornøjelse ude i sommerlandet og Guds velsignelse over din forberedelse og bibelcamping.
f/materialeudvalget i DFS
Lissen Margård Bendix Jensen
Materiale- og projektkonsulent
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Evalueringsskema

til bibelcampingmateriale 2011
Hvor har materialet været anvendt:
Alder på den grupper, du har været leder for:

børn (4-7)

		

(7-9) 		

juniorer (9-12):

Evaluering

iorledere
Kære børne- og jun
g
pin
på bibelcam
vil give os
Vi vil gerne, om du
til forbeden hjælpende hånd
rialet, og
ate
ring af bibeltimem
udfyldu
at
e,
rn
ge
derfor vil vi
sskema.
der dette evaluering

Bibeltimervejledning (1-6 + andagt): Hvilke timer har I brugt?
”Kære Gud, hør lige her…” 		

1

2

3

4

5

6

7 (andagt)

”I Daniels fodspor”

1

2

3

4

5

6

7 (andagt)

		

Ledervejledning:

Fint 		

Godt 		

Mindre godt 		

Dårligt

Maleark/opgavesæt
Er maleark brugt: 		
Maleark:
			

Ja 		
Fint 		

Nej
Godt 		

Mindre godt 		

Dårligt

Er opgaverne brugt: 		
Opgaver: 			

Ja 		
Fint 		

Nej
Godt		

Mindre godt 		

Dårligt

Ja

Nej

Kommentarer:

Kommentarer:

Er øvrige bilag brugt?

Ideer fra Bønnens år. Hvad har I brugt fra hjemmesiden: soendagsskoler.dk/boen?:
Kommentar:

Forslag til personer, du tror kunne bidrage til udarbejdelsen af kommende bibelcampingmateriale

Forslag og idéer til fremtidige tiltag:

Navn:
tlf.

		
				

mail:

Sendes til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, Korskærvej 25, 7000 Fredericia
eller materiale- og projektkonsulenten lissen@soendagsskoler.dk
.
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Side 69

Junioropgaver

Kære Gud - hør lige her

Børneopgaver

Bestillingen skal sendes til Søndagsskolernes sekretariat,
Korskærvej 25, 7000 Fredericia eller pr. mail: Jonna@soendagsskoler.dk

Ledervejledning + bilag

Bibelcampingmateriale 2011

Bestilling

Bestillingsark
1. Jesus underviser om bøn
(Luk 11,5-13)
2. Helbredelse af de 10 spedalske. Lær os at sige tak!
(Luk 17,11-19)
3. Enken og dommeren. Lær os at være udholdende!
(Luk 18,1-8)
4. Jesus bad
(Matt 14,23; Joh 11,41-42; Luk 6,12; 22, 41-43; 23,34)
5. Jesus snakker med sin far - også om os
(Joh 17,9-23)
6. Kristne beder
(ApG 4,23-31)
7. Forslag til en evt. andagt: Bøn… mere end tomme ord
(ApG 12,1-17).

I Daniels fodspor
1. Goddag – lydige Daniel
Dan 1
2. Gud, hvad er det, du siger?
Dan 2
3. Modige venner i flammerne
Dan 3,1-30
4. Gud har magten
Dan 3,31-4,34
5. Hvem skriver på væggen?
Dan 5
6. Hvem kan reddes fra løvernes tænder?
Dan 6
7. Forslag til en evt. andagt: ”Daniel – en bønnens mand”
Dan 9,1-23
Materialet vil være færdigt og pakket d. 1. maj 2011
Materialet afhentes d. 		

af

Jeg ønsker materialet tilsendt

Ja

Nej

Navn
Adresse
Postnr./by
Materialet skal bruges ved bibelcamping/teltmøder i:
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