
 
Høsttakkefest 

 

Post 1  
 

Skattejakt 
 
  

Snakk med barna 
(der det passer) om 
at Gud sammenligner 
himmelen med noe 
fint man må lete 
etter. Var det fint det 
du gravde fram? Slik 
blir himmelen også. 

Du trenger:  
Du trenger 
-kasse eller balje (må tåle å oppbevare jord) 
-jord/sand 
-ting å lete etter (vi brukte små plastelinakrukker) 

 
Du gjør:  
Putt jorda/sanda i baljen. Grav alle plastelinakrukkene 
ned. la ungene grave dem fram. 
 

Bibelvers (Se plakaten - Skattjakt): 
Himmelriket er lik en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket 
den til igjen, og i sin glede gikk bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren. 
(Matt 13,44 ) 
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Post 2  
 

Maiskolber 
 

Snakk med barnet 
(der det passer) 
 
På høsten feirer vi at 
all maten blir samlet 
inn. Vi gleder oss 
over de gavene Gud 
gir oss gjennom 
naturen. 
 
 

 

Du trenger:  
Du trenger: 
-ferdigpopet popcorn 
-grønt silkebånd 
- avlange cellofanposer 
-grønt silkepapir 
 

Du gjør: 
fyll en cellofanpose med popcorn og knytt sammen 
posen på toppen med et silkebånd. snu posen på 
hodet (slik at toppen blir bunnen) og legg silkepapiret 
rundt slik at de danner "blader" på maiskolben din. 
knytt papirene sammen nederst med silkepapir.  
 
 
Se bilde her: 
https://www.smartschoolhouse.com/diy-
crafts/popcorn-corn-cob-treat-bags 
 
 
 

Bibelvers (Se også plakaten MAISKOLBER) 
Gud sa "Jorden skal bli grønn! Grønne vekster skal gro på jorden, planter som 
setter frø, og frukttrær som bærer frukt med frø i av alle slag" Og det ble slik. 
Jorden bar fram grønne vekster, planter som setter frø, av alle slag, og trær 

som bærer frukt med frø i, av alle slag. Og Gud så at det var godt (1. Mos 
1,11-12). 

 

https://www.smartschoolhouse.com/diy-crafts/popcorn-corn-cob-treat-bags
https://www.smartschoolhouse.com/diy-crafts/popcorn-corn-cob-treat-bags
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Post 3 Matkart 
Snakk med barna 
(der det passer): 
 
Gud gav oss hele 
jorden. Vi viser vår 
takknemlighet til han 
når vi dyrker den og 
passer på den. 
 
 
 

Du trenger:  
- matkart mal (denne er til A3 ark) – Ett til hver 
gruppe/person eller laminert for gjenbruk 
- matkart fasit 
- tusjer/whiteboard-tusjer 
 
Du gjør: 
La barna, gjerne i samarbeid med en voksen, få et 
matkart og gjette hvilke land som produserer mest av 
de forskjellige matvarene. Sett streker med tusjen. 
Aktivitetsleder har fasit, og kan gi hint.  
 
Vedlegg: Matkart fasit og matkart mal 
 

Bibelvers (Se også plakaten MATKART) 
Og Gud sa: "Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på 

hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise 
(1 Mos 1,28-30). 
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Post 4 Høstlykter 
Snakk med barna 
(der det passer): 
 
På høsten blir det 
mørkt på kveldene. I 
en mørk verden er 
det lett å glemme at 
himmelen og Gud 
faktisk finnes. Lyset 
gir varme, og tenner 
troen og håpet om at 
vi snart får se han 
igjen. 

Du trenger:  
- Syltetøyglass 
- Høstblader, plastblader, eller servietter med 
høstbladmotiv 
- Decoupagelakk 
- Elektrisk te-lys 
- Papirbånd, eller bånd av annet materiale 
- Pensler 
 
Du gjør: 
Ta et syltetøyglass. Mal et strøk decoupagelakk der 
du vil feste bladene. Bruker du serviettene, bruk kun 
det laget som har mønster på, ikke det hvite 
underlaget. Lim bladene/serviettbitene på og dekk 
med et nytt strøk decoupagelakk. Knytt papirbåndet 
rundt toppen av krukken. Sett oppi et elektrisk te-lys 
og sett den til tørk.   

Bibelvers (Se også plakaten HØSTLYKTER): 
Troen er et pant på det vi håper, et bevis  for det vi ikke ser (Hebr 11,1). 
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Post 5 
 

Pyndtede sinkbøtter 

Snakk med barnet 
(der det passer):  
 
Gud sammenligner 
himmelen med en fin 
perle 
 

Du trenger:  
Du trenger:  
- Sinkbøtter  
- Perle og julvelklistremerker 
- Selvheftende etiketter  
- Tusjer 
 
Du gjør: 
Ta en sinkbøtte og sett på en etikett. La barnet skrive 
navnet sitt på etiketten og pynt med klistremerker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibelvers (Se også plakaten PYNTEDE SINKBØTTER 
Himmelriket er også lik en kjøpmann som letter etter en fine perler. Da han 
fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte 

den (Matt 13,45-46). 
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Post 6 
 

Takknemlighetsfrø 

Snakk med barna 
(der det passer): 
 
Gud gir oss gode 
gaver, og 
takknemligheten gror 
i oss når vi gleder oss 
over alt det han har 
gitt oss. 
 

Du trenger:  
- Matjord 
- Frø 
- Trepinner/ispinner 
- Tusj som syntes på pinnene 
- Sinkbøtter (som du får på en annen post) 
 
Du gjør: 
Fyll sinkbøtten din med jord. Plant et frø. Skriv på 
pinnen noe du er takknemlig for. Ta det med hjem og 
se frøet ditt spire og gro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibelvers (Se også plakaten TAKKNEMLIGHETSFRØ): 
Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal gi dere 

såkorn og la de bære rikelig... Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. 
Og så skal takken stige opp til Gud (2 Kor 9,10-11). 

 


