Møte 4 – Ester – En vanskelig oppgave møtt med mot!
Icebreaker
«Flytte erter med
sugerør stafett»
Del opp gruppen inn
i lag på ca 4-5 stk pr.
lag. Sett ut
pappaskjetter (en
pr. person). På den
første legges det 5
erter også skal
første person flytte
de ertene over til
neste asjett ved
hjelp av et sugerør.
Når alle ertene er
kommet over på
neste asjett så
fortsetter neste
person og flytter de
over til neste asjett
osv. frem til alle har
flyttet erter og
ertene har nådd den
siste asjetten.

Introduksjon Bibeltekst &
til tema
Bibeltidslinjen

Bibelhistorien

Scratch art

Lære om Ester:

Noen ganger
kan ting se
mørke ut og det
virker som om
det ikke er noe
håp. Da er det
viktig at vi har
noen vi kan
feste vår lit til.
Gud har lovet og
alltid være med
oss gjennom
både gode og
vanskelige dager
så er han nær.
Hvilke ting
symboliserer at
Gud er med oss?
Hva gir deg
glede/fred?
«tegn» dette på
kortet (det kan
være et kors/en
sol/et blidt
ansikt/bibel
osv).

«Og hvem vet om
det ikke er for en
tid som denne at
du har fått
dronningrang?»
Ester 4,14
La barna gjenta
verset og forsøk og
la dem lære det
utenat.
Deretter snakk litt
om hva verset
betyr:
Hva betyr det at
«det er for en tid
som denne at du
har fått
dronningrang?»
Kan det være at vi
noen ganger er i
situasjoner for en
grunn?
Hvordan kan vi la
Gud bruke oss der
vi er?

Lek

Hobby
aktivitet

Bønneaktivitet Teaser

«Lett/vanskelig»

Bilderammer

Blomsterløfter

Dekorer
bilderammen
med tusjer.

Når man trenger
mot så er det viktig
å vite at man ikke
står alene. Da er
det godt å vite at
Gud alltid vil være
med oss. En måte
og huske det på er
ved å lære noen
bibel vers utenat
slik at man kan si
de for seg selv når
man må forberede
seg for å håndtere
noe vanskelig.

(Ester)

Del 1 om Ester

Et ark med ordet
«lett» og et ark
Ester ble
med ordet
foreldreløs i ung
«vanskelig» i hver
alder og vokste
sin ende av
derfor opp hos sin
rommet. En senario
slektning Mordikai.
blir lest opp og
Skjønnhets
barna må
konkurransen.
bestemme seg for
Utvalgt til å bli
om det er lett eller
dronning.
vanskelig å gjøre.
Problemer for det
Gå til det arket som
jødiske folket,
stemmer med det
Haman får kongen
du føler.
til å signere et skriv
mot jødene.
-stå alene på
Mordikai ber Ester scenen når det er
be kongen for det
skoleavslutning
jødiske folket.
-Gå til skolen når
det er -20 grader
og blåser
Del 2 om Ester
Ester ber alle
jødene om å be for
henne før hun går
inn til kongen. Hun
ber også. Går inn til
kongen, han rekker

- Gjøre lekser når
du vet at vennene
dine leker noe
morsomt ute
- Ikke banne når
alle rundt deg
banner

Du kan sette
et bilde av deg
selv inn der og
huske på at
Gud har kalt
og ønsker å
bruke nettopp
deg. Du er
verdifull &
spesiell og
Gud har en
plan for deg
og ditt liv.

Alle tar en
sammenbrettet
papir lapp hver
også legger de i
vannskålen. Når
blomsten har åpnet
seg kan de ta den
ut av skålen og ta
den med hjem.
Bibelverset kan
minne dem om
Guds nærhet og
kjærlighet.

Neste gang
så skal vi bli
kjent med en
ung mann
som ble
bortført fra
familien sin
og måtte
klare seg i et
fremmed
land…
(Daniel)

Er det noen gang
dere har opplevd
noe som var
vanskelig i
utgangspunktet,
men dere følte at
Gud var med dere
og vendte
situasjonen over til
noe positivt?

frem gullsepteret.
Hun inviterer han
til middag. På
middag nr. 2 legger
hun frem til sak.
Kongen beskytter
det jødiske folket
og Haman ble
hengt.

- Være en venn til
en ny elev på
skolen
- Forsvare en som
blir mobbet
- si nei til godteri
som noen du
kjenner har stjålet
fra butikken
- være åpen om at
du er kristen selv
om ingen av
vennene dine er
det
- si at du tror på
skapelsen når
ingen andre gjør
det, inkludert
læreren

Utstyr:
Bilderammer
Tusjer
Hviteboard tavle
Bibeltidslinje
Scratch art kort
Lett/vanskelig ark
Lærertyggis (Pritt mulit tac)

- Engangs asjetter
- Sugerør
- Erter
- Papirblomster til bønneaktivitet
- 2 skåler med vann til bønneaktiviteten

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

