
Bønnebog

Lav en lille bønnebog til hvert barn. Brug ét – eller flere A4 ark. Lav en forside, hvor der fx står :
”Peters” bønnebog. På side to kan der til overskrift stå: Hvem kan bede til Gud? Her kan man
enten tegne sig selv – og sin familie – børnene og de voksne i børneklubben – præsten – ja,
hvem som helst. Man kan også klippe billeder ud fra gamle blade, der viser, at alle der vil, kan
bede til Gud.
På næste side kunne der til overskrift stå: Hvornår kan man bede til Gud? Her kan man igen
enten tegne eller klippe/klistre billeder ind, der viser, at man kan bede til Gud på alle tidspunkter –
både om dagen og om natten. På næste side kunne overskriften være: Hvor kan man bede til
Gud. Her illustreres, at man kan bede til Gud i børneklubben, i kirken, derhjemme, i sengen, på
cyklen – ja, hvor som helst man har brug for at bede til Gud. På sidste side kunne overskriften
lyde. Min egen bøn. Her kunne man hjælpe børnene med at formulere en lille kort bøn, som
kunne skrives ind – og som man huskede at bede i børneklubben.
Hvis bønnebogen skal bruges til de større børn, kan den fx udvides med forskellig slags bøn –
evt. med henvisninger fra Bibelen – og evt. en side med bønnesvar. Mulighederne er mange for
at gøre sådan en bønnebog spændende – både ved brug af computer – men også med andre
overskrifter osv.
(se evt. forslag til forside på ark cc).

Man kan også lave en Bønnekalender
Lav en bønnekalender af en paptallerlen og et strimmel hvidt karton.
Dekorér paptallerkenen – tegn/mal på den, sæt klistermærker på eller lav decoupage med servi-
etter og limlak.
Skær to rids med en hobbykniv med syv cm. mellemrum. Hvert rids skal være på godt og vel syv
centimeter.
Klip derefter en lang strimmel af hvidt karton – syv centimeter bredt og ca. 50 cm. langt. Del
strimlen ind i syv felter (på hver syv cm) og skriv ugedagene øverst i hvert felt. Skriv for hver dag
hvad du skal huske at bede om og evt. takke for. Sæt kartonstrimlen ind i paptallerkenens to rids
og saml strimlen til en ring og lim den sammen.
Man kan også lave én til brug i børneklubben!

Print Fadervor ud i A5 størrelse og lav sammen med børnene en flot ramme, så de kan få det
med hjem og hænge det op på værelset.
Rammen kan laves af mosgummi – karton – eller man kan købe en træramme, som kan deko-
reres med strandskaller eller pasta, der bliver spraymalet – eller andre spændende ting.
(Se evt. forslag til Fadervor ark ccc).

Sangforslag fra sangbogen ”Vi synger”
Nr. 59 Jeg er tryg hos dig.
Nr. 63 Jeg kan ikke forstå.
Nr. 81 Kære Jesus.
Nr. 112 Åh, åh, åh, åh.

Dagens tekstMatt 6,9-13s.864
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Huskeord
Bed, så skal der gives jer; søg så skal I finde; bank på, så skal
der lukkes op for jer.
Matt 7,7 s.866


