
Møte 1 – Abraham «En velsignet mann som var til velsignelse»      en ekte helt 

Icebreaker  Introduksjon 

til tema 

Bibeltekst Bibelhistorien Lek Hobby 

aktivitet 

Bønneaktivitet Teaser 

«Jeg heter – 

jeg liker» 

Stå i ring, 

lederen 

begynner, sier 

«jeg heter….og 

jeg liker…» så 

kaster han ballen 

til en annen i 

sirkelen som 

gjentar «du 

heter….du 

liker…» også sier 

de «jeg 

heter….og jeg 

liker…..» også 

kaster de ballen 

til en annen 

person som ikke 

har hatt ballen 

enda. Slik gjør 

man til alle har 

hatt ballen og 

den er tilbake 

hos lederen 

igjen. 

Lite drama om 

kommunikasjon 

Den ene lederen 

føler seg litt 

ensom for det er 

liksom ingen som 

gidder og høre på 

det hun har å si 

og hun trenger 

noen som kan gi 

henne råd for 

hun har noen litt 

vanskelige 

bestemmelser å 

ta. Den andre 

lederen er en 

dårlig lytter og en 

dårlig venn…diller 

med mobilen sin 

og hører ikke 

etter. 

Etter dramaet, 

snakk med barna 

om: 

Hva vil det si å 

lytte? 

«Jeg vil 

velsigne deg og 

gjøre navnet 

ditt stort. Du 

skal bli til 

velsignelse.» 

1 Mosebok 12,2 

Skriv verset opp 

på en tavle eller 

flip over. 

La barna gjenta 

verset og forsøk 

og la dem lære 

det utenat.   

Deretter snakk 

litt om hva 

verset betyr: 

Hva betyr 

velsignelse? 

Hvordan kan vi 

være til 

velsignelse for 

andre?  

Hva vil det si å 

ha et «stort» 

navn? 

Lære om 

Abraham: 

Han lyttet til 

Gud! 

Han var ydmyk! 

Han var lydig 

mot Gud! 

 

Del 1 om 

Abraham 

Han bodde i Ur i 

Kaldea sammen 

med familien sin. 

Gud talte til 

Abraham. 

Abraham lyttet & 

dro sammen med 

sin familie. Kom 

til Egypt. 

Lot & Abraham 

skiller lag. 

Abraham er 

ydmyk og Lot 

velge først. 

 

 

«Tegne 

labyrint» 

To og to går 

sammen. En får 

bind for øynene, 

denne personen 

får også et ark 

med en labyrint 

og en tusj. Den 

andre personen 

som ikke har 

bind for øynene 

skal så lede den 

som har bind for 

øynene til å 

kunne tegne seg 

fra begynnelsen 

til slutten på 

arket. De får 

bare lov å gi 

verbale 

instrukser, så 

den andre må 

lytte nøye til hva 

som blir sagt og 

tegne sakte! 

Hjertenøkkelring 

Denne 

nøkkelringen skal 

minne dere på 

Guds kjærlighet. 

Fordi han er glad i 

dere så taler han 

til dere og han er 

alltid med oss. 

 

 

Kort 

Lag et kort til en 

annen person. 

Noen ganger taler 

Gud til oss 

gjennom andre 

mennesker. Det vil 

si at vi også kan 

dele Gud med 

andre. Nå skal vi 

lage et lite kort 

som vi kan gi til 

noen som vi 

ønsker å glede. 

Stjerner 

Gud gav Abraham 

løfte om at han var 

med han og han 

ledet han i livet 

hans. Han hadde 

en plan for han: 

«Se opp mot 

himmelen og tell 

stjernene, om du 

kan telle dem!» Og 

han sa: «Så tallrik 

skal ætten din bli.» 

Abraham trodde 

Herren, og det ble 

regnet han til 

rettferdighet.» 1 

Mos. 15, 5-6. 

Gud har sagt at 

han er med oss 

også. Alt vi trenger 

å gjøre er å stole 

på han, be til han 

og overlate alt til 

han. 

Kom frem hent en 

stjerne. 

Neste gang så 

skal vi møte en 

ung mann som 

så syner i 

drømmene sine 

og som var langt 

i fra ydmyk når 

han var ung i 

hvert fall… 



Hvordan føles det 

når noen hører 

på det vi har å si? 

Hva gjør dere når 

dere ikke er 

sikker på hva 

dere skal 

bestemme dere 

for? 

Hvem går dere til 

hvis dere trenger 

Gode råd? 

Del 2 om 

Abraham 

Gud hadde gitt 

Abraham et løfte 

– han skulle bli 

stamfar til et stort 

folk, men han og 

konen Sara fikk 

ikke barn… Før 

Abraham var 

100år – Herren 

besøkte Abraham 

& Isak ble født. 

Heng den opp på 

rommet ditt når du 

kommer hjem, 

gjerne ved sengen 

din slik at når du 

legger deg om 

kvelden så blir du 

minnet på Guds 

nærhet og 

kjærlighet. 

Når alle barna har 

hentet hver sin 

stjerne så ber 

lederen en felles 

bønn. 

 

Utstyr: 

� Ball 

� Ark med tegnelabyrint 

� Tusjer 

� Skjerf (10 stk) 

� Hjertenøkkelring + stanset ut papirhjerte 

� Kort m/konvolutter 

� «selvlysende» stjerner 

� Flipchart/tavle til minneverset? 

 

Utstyr kan kjøpes på: 

www.cchobby.no eller www.panduro.no. Man kan også finne mye i vanlig leketøysforretninger (som Brio, Billige Leker, ToysRus osv). Andre butikker som er verd å 

sjekke ut er Nille, Europris og Staples. En del bokhandler har også div utstyr som kan brukes. Utenlandske nettsteder er www.bakerross.co.uk og 

www.amazon.co.uk  


