
SÅDAN BESTILLER DU 
MINIFRØ

DANMARKS ALLERMINDSTE SKAL OGSÅ HØRE BIBELHISTORIE  
Minifrø er til dig, der vil formidle det kristne budskab for legestuebørn

Minifrø er en serie af to inspirationsbøger med 
hver 44 komplette samlinger for de 0-4-årige. 
Du kommer godt rundt i hele Bibelen og følger 
samtidig kirkeårets højtider.

Til samlingerne i bøgerne hører et sanghæfte, 
Minisang, med 40 sange til legestuen, heraf 19 
nyskrevne. På minisang.soendagsskoler.dk kan 
du købe hæftet og gratis lytte til alle sangene.

Forrest i bogen er der praktiske råd og idéer 
når du vil holde legestue, derefter følger 

hoveddelen med 44 samlinger fra både GT, NT 
og kirkeårets højtider (se en af samlingerne i 
folderen her). Bagerst i bogen er der vejledning 
til flonellograf til alle tekster samt idé til pap-
dukker til brug ved fortællingen.

Hver samling fylder et opslag i bogen, altså 2 
sider. Mere overskueligt bliver det ikke!

Vi har gjort det let for dig
– for børnene skal høre om Gud!
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Kreativ forkyndelse til de små

Inspirationsbog for legestueledere
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Smagsprøve

Gå ind på hjemmesiden

minifroe.soendagsskoler.dk
og følg anvisningen på siden.

DU SKAL VÆRE LOGGET IND FOR AT BESTILLE
Du kan hente opslagene fra bogen inde på legestuens login.

Du kan også bruge dit login for at købe ekstra fysiske bøger til 
evt. øvrige ledere i legestuen/kirken.

Opret et gratis login via linket ovenfor.  
Klubber/kirker tilknyttet DFS og DUF (og andre, der allerede 
har login) skal bruge eksisterende login.

HAR DU SPØRGSMÅL TIL BESTILLING?
Kontakt DFS’ landskontor på telefon 8227 1216 eller 
mail til kontakt@soendagsskoler.dk

er en serie

på 2 bøger og 

1 sanghæfte

1 2

http://minisang.soendagsskoler.dk
https://minifroe.soendagsskoler.dk
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JAKOB DRØMMER

SANGE
Nr. 1: En dejlig far
Nr. 14: Jeg er på rejse med Gud
Nr. 36: Snakke med Gud

SANSER
SLAPPE AF UNDER ET TÆPPE
Lad børnene ligge under et stort blåt stykke stof må-
ske med stjerner på og lytte til de voksne, der synger 
en vuggevise. De voksne holder i tæppet, mens de 
langsomt bevæger tæppet op og ned.

AKTIVITETER MED STEN
Jakob brugte en sten som hovedpude. Mal på sten 
med tusser.

STENEN SOVER 
Søg på legekasse.dk

BJØRNEN SOVER
Leg sanglegen ”Bjørnen sover” og lad børnene skif-
tes til at være bjørn.

KLIPPE ENGLE
Jakob så engle i en drøm. Klip engle ud. (Søg på 
engle på legekasse.dk)

Jakob var nu på flugt fra sin tvillingebror Esau, fordi 
Jakob havde snydt ham og fået deres far Isak til at 
give Jakob dobbelt så meget af sin arv. Det var Esau, 
der skulle have haft den, fordi han var født først. 

Esau blev så vred, at han ønskede at slå sin bror 
ihjel. Derfor måtte Jakob tage ud på en lang rejse 
hen til sin onkel, som hed Laban. 

 FORSLAG

FORTÆLLING VED HJÆLP AF REKVISITTER  
OG LILLE BORD: 
En dukke eller en legomand (Jakob), en lille sten, 
en tegning med en tankebobbel, hvori der er tegnet 
en stige, en stor engel, flere små engle klippet ud i 
papir, elefantsnot og lidt vand i en lille skål/flaske.

Jakob er taget af sted på en lang, lang rejse. (Figuren 
går og går).

Det er hårdt – pyha. (Tørrer sved af panden).

Og Jakob var ked af det. For han tænkte på alt det, 
der var sket derhjemme, og så blev han trist og følte 
sig alene.

Nu blev det aften, og han var træt. Men han havde 
ingen seng, dyne eller pude. Han måtte sove på jor-
den og bruge en sten som hovedpude. (Figuren læg-
ges ned og en lille sten lægges ind under hovedet). 
Det var lidt hårdt, men Jakob faldt alligevel i søvn.

Så begyndte Jakob at drømme. (Vis en tegning af en 
tankebobbel med en stige inden i). 

Han drømte om en stige, der gik helt op og ind i 
Himmelen.

Tekst: 
1 Mos 28,1-22

Ledertanker: 
Hvordan taler Gud til os i dag? Sker det gennem drømme?

INTRO TIL TEKSTEN

INSPIRATION TIL FORMIDLING

SANGE OG SANSER
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SPØRGSMÅL
Har du prøvet at drømme?

Har du prøvet at føle dig helt alene?

Hvordan kan jeg snakke med Gud?

BIBELVERS MED AKTIVITET
”Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende” 
(Matt 28,20b).

Stil jer i en rundkreds og gå rundt, mens I siger 
verset.

BØN OG FADERVOR
Kære Gud. Tak fordi du var med Jakob og passede 
på ham. Tak Gud, fordi du også passer på mig og har 
lovet altid at være med mig. Tak at du altid hører, 
når vi beder til dig.

Op og ned ad stigen gik engle. (Vis en engel klippet 
ud og sat på en pind).

Der var mange engle, og de gik op og ned. (Sæt små 
engle klippet ud i papir fast på stigen i tankeboblen 
med ”elefantsnot”).

Så vågnede Jakob. (Rejs figuren op).

Jakob vidste nu, at det var Gud, der gennem 
drømmen ville fortælle ham noget. (Peg op med en 
finger).

Jakob tog stenen, han brugte som pude, og hældte 
olie over for at takke Gud. (Hæld vand over stenen). 

Han kaldte stedet Bethel. 

AFRUNDING
Selv om Jakob følte sig helt alene, så passede Gud 
på ham og var helt tæt ved ham. Han trøstede Jakob 
gennem drømmen og lovede ham ikke at forlade 
ham. Ligesom Gud ikke svigtede Jakob, sådan svig-
ter han heller ikke os. Gud vil altid passe på os og 
høre, når vi beder til ham. For Gud har skabt os og 
elsker os meget højt.

 FORSLAG

FORTÆLLING VED HJÆLP AF FAGTER
Vis dem langsomt, så børnene også kan nå at være 
med på fagterne.

Jakob er ude på en lang rejse til sin onkel Laban. Han 
går og går. (Gå frem og tilbage).

Det var hårdt og varmt. (Lad som om, du tørrer sved 
af panden).

Jakob var trist, for han tænkte på alt det, der var 
sket derhjemme. Sin bror Esau, der var vred på ham 
og far og mor, der var kede af det, fordi han havde 
snydt dem alle. (Vis et trist ansigt).

Øv, det hele var noget dumt noget. (Stamp hårdt i 
gulvet).

Han følte sig helt alene. (Kig rundt og ryst på hove-
det).

Til sidst blev Jakob træt. (Vis at du gaber).

Han lagde sig ned på jorden for at sove. (Læg dig 
ned).

Han havde ingen pude men fandt en sten. 

Så faldt Jakob i søvn og begyndte at drømme. Han 
så en engel, som gik helt op og ind i Himmelen, og 
engle der gik op og ned.

Nu vågnede Jakob. (Du rejser dig stille og roligt op).

Du fortæller, at du har haft en underlig drøm: ”Der 
gik engle op og ned ad en stige. Stigen gik helt ind i 
Himmelen”.

 
AFRUNDING
Jakob forstod, at det var Gud, der havde sagt noget 
til ham i den drøm. At Jakob ikke var helt alene, 
men Gud var med ham, også selv om Jakob havde 
gjort noget dumt. Og Gud ville passe på ham og ikke 
forlade ham.

ØVRIG INSPIRATION

Smagsprøve


