
Mens vi samler ind til julehjælpen, vil det være 
oplagt at undervise vores klubbørn i kristen 
diakoni, Guds omsorg for os og ønske om at vi 
deler hans gode gaver med andre. 

Her finder du hele seks forslag til undervis-
ningslektioner i børnearbejdet. Det er udvalgte 
tekster fra det eksisterende ”Tekstsystem for 
børneklubber” udgivet af LM Kids/Logos Media 
2009.

Hver tekst har fokus på diakoni i denne sam-
menhæng. Desuden er der tilføjet en leg eller 
aktivitet samt forslag til sange. 

Af Janne Bak-Pedersen
Fotos: Freebibleimages
 

 

Undervisning om 
kristen tjeneste og omsorg

1. undervisningslektion

Fem brød og to fisk
Markusevangeliet 6,30-44. Tekstsystem for 
børneklubber. LM Kids/Logos Media nr. 1 side 
72-75. Bespisningen af de 5000. file:///C:/Users/
komfrit/Downloads/tekst1e_part2.pdf

Fokus: 
Vi skal bare komme med, hvad vi har, så vil Gud 
velsigne det, så alle kan få noget. Vi skal ikke 
holde det vi har for os selv. 

Leg/aktivitet: 
Bag boller som I nyder inden klubgangen er slut.

Sange: 
Nr. 24 i Vi synger. Blomster og korn.
Nr. 55 i Vi synger. Den lille fugl er skabt af Gud.

projekt 
Julehjælp

projekt 
Julehjælp



2. undervisningslektion

Den kristne menighed deler og hjælper 
ApG 2,42-47 + 4,32-5,16. Tekstsystem for børne-
klubber. LMKids/Logos Media nr. 1 side 156-159. 
https://www.lmbu.dk/media/1166/tekstsy-
stem1-foraar_part2.pdf

Fokus: 
De første kristne solgte deres eget for at være 
med til at hjælpe andre. De er et forbillede for 
os.

Leg:
Tag den ring og lad den vandre. Find legen her: 
https://legedatabasen.dk/leg/tag-den-ring-og-
lad-den-vandre

Sange: 
Nr. 33 i Vi synger. Elske jeg vil elske.
Nr. 31 i Vi synger. Lær mig at bede af hjertet.

3. undervisningslektion

Elisa får hjælp hos den fattige enke
1 Kongebog 17,7. Tekstsystem for børneklubber. 
LMKids/Logos Media nr. 2 side 124-127. fi-
le:///C:/Users/komfrit/Downloads/haefte-nr-
2b.pdf
 
Fokus: 
Gud vil, at vi skal give, uanset hvor lidt vi har. 
Han har samtidig lovet, at han vil sørge for os, så 
vi skal ikke bekymre os.

Leg: 
Jeg var til te hos kejseren. Find legen her: http://
www.idespejd.dk/til-te-hos

Sange: 
Nr. 27 i Vi synger. Du vor fader.
Nr. 26 i Vi synger. Tak, o Gud for vores mad.
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Julehjælp



projekt 
Julehjælp

4. undervisningslektion

Den barmhjertige samaritaner
Lukasevangeliet 10,25-37. Tekstsystem for 
børneklubber. LM Kids/Logos Media. Nr. 2 side 
148-151. file:///C:/Users/komfrit/Downloads/
haefte-nr-2b.pdf

Fokus: 
Hjælp den der er nærmest dig. Du skal ikke 
opfinde hvem, du skal hjælpe. Gud sætter dem 
lige foran dig. 

Leg: 
Kan du li’ din nabo? Find legen her: https://
www.dgi.dk/leg-bevaegelse-6-16-aar/oevel-
ser/12028

Sange: 
Nr. 104 i Vi synger. Jeg vil være med at råbe ud 
for alle.
Nr. 106 i Vi synger. Se, overalt, hvor mennesker 
mødes.

5. undervisningslektion

Filip og den Etiopiske hofman
ApG 8,26-40. Tekstsystem for børneklubber. LM 
Kids/Logos Media. Nr. 2 side 172-175. file:///C:/
Users/komfrit/Downloads/haefte-nr-2b.pdf

Fokus:
Hjælp kan være mange ting. Her er det en der 
har brug for en forklaring.

Leg: 
Hviskeleg. Find legen her: https://legedataba-
sen.dk/leg/hviskeleg

Sange: 
Nr. 101 i Vi synger. Bygge Guds rige.
Nr. 95 i Vi synger. Højere end bjerget.



6. undervisningslektion

Manna i ørkenen
2 Mosebog 16. Tekstsystem for børneklubber LM 
Kids/Logos Media. Nr. 3 side 68-71. file:///C:/
Users/komfrit/Downloads/haefte-nr-3a.pdf

Fokus: 
Gud er den gode giver. Efterlign ham i alle ting.

Leg: 
Pakkeleg med små overraskelser. Find legen 
her: https://www.alt.dk/artikler/pakkeleg-sjo-
ve-og-anderledes-ideer-og-regler

Sange: 
Nr. 87 i Vi synger. Om jeg er lille eller stor.
Nr. 56 i Vi synger. Gud er god.
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Julehjælp


