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Materiale: 
Lædersnor, saks og perler.

Fremgangsmåde:
1. Klip en lædersnor, der passer til deltageren.
2. Sæt nogle perler på snoren, jo enklere jo bedre 
 fx en takkeperle, en forbønsperle og en perle for
 verden.
3. Tal med børn og juniorer om, hvad de gerne vil  
 takke og bede for. Mind dem om, at der ude i 
 verden også er andre børn, der ikke har det så godt  
 som dem.

Lad evt. børn og juniorer lave perlerne selv af papir, 
ler eller fedtsten. Eller gå en tur ved stranden og fi nde 
små sten med huller i.

Forslag til perler af papir
Materiale: Tynd elastik eller anden snor. Farverigt, 
stribet eller mønstret papir (fx reklamebilleder fra 
ugeblade eller brochurer), saks og lim.

1. Klip lange strimler af stribet papir, så det er bredt i 
 den ene ende og smalt i den anden. Start i den 

brede ende og rul strimlen stramt med fi ngrene. 
Husk at der skal være et lille hul i midten.

2. Når du kommer til enden af strimlen kommer du 
lidt lim på og trykker enden fast. Pas på ikke at 
mase perlen. Lav mange perler med forskellige 
farvet papir i fl ere størrelser.

3. Træk en stor perle på et stykke snor eller tynd 
elastik. Sæt mindre perler på hver side. Træk fl ere 
perler på til du har lavet en halskæde. Sørg for, at 
der er nok snor til, at du kan binde en sløjfe. 

4. Lad papirperlerne - i al deres forskellighed - få hver 
sin særlige betydning.

(Se ill. i Blæksprutten 2. s. 25. Lohses forlag)

Forslag: 
1. Perle: Tak Gud, fordi han elsker dig. 
2. Perle: Bed for dig selv og din familie.
3. Perle: Bed for dine venner og kammerater.
4. Perle: Bed for din klasse og skolen.
5. Perle: Bed for dine naboer og din kirke.
6. Perle: Bed for alle børn i Danmark og på jorden.
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