
Dagens tekst
Mark 6,30-44s.903
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Huskeord
Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte.
jf. Joh 6,35 s.965

Aktivitetsforslag

Trylledej
Lav fisk og brød af trylledej.

Opskrift på trylledej:
Bland 300 g. mel, 300 g. salt, 1 spsk. madolie og ½ kop vand.
Ælt det hele godt igennem, indtil dejen har den rette konsistens. Er den for tør, kom lidt mere
vand i. Er den for klistret, tilsæt lidt mere mel.

Fiskene og brødene kan bages i ovnen ved 1500 i ca. 2 timer.

Fiskene og brødene kan evt. herefter males med plakatmaling.

Hent ting
Der laves to hold. Det gælder for begge hold i løbet af et bestemt tidsrum at samle så mange af
følgende ting sammen.

Forslag til ting der kan samles:
1. En blyant
2. En bibel
3. Noget mad
4. En kurv
5. En tegning af fem brød og to fisk
6. En arm og et ben bundet sammen med en sløjfe
7. En hat
8. En tepose
9. osv.

Øre mod arm leg
Lav en masse små sedler på ca. 5 x 5 cm. På sedlerne skrives to legemsdele fx. øre mod arm.
Lederen har alle sedlerne i en skål.
Sedlerne trækkes en efter en, og der læses op hvad der står. Hvis der eks.vis står øre mod arm.
Skal sedlen placeres/holdes mellem en af deltagernes øre og en anden af deltagernes arm.
Sedlen må ikke tabes.
Nu trækkes næste seddel, og der står eks.vis. næse mod knæ. Denne seddel placeres/holdes
mellem en af de første deltageres næse og en tredje deltageres knæ.
Sådan fortsættes det indtil en af sedlerne tabes.

Sangforslag fra sangbogen „Vi synger“
23 Er du som Andreas
46 I Bib’len kan du læse


