
 

 

 

 

 

 

 

ANDAKT UNDER HØSTTAKKEFEST 
 

• Om høsten kan vi pukke frukt og grønnsaker. Vis 

fram en kurv med grønnsaker.  La barna ta og kjenne 

på dem. Og be dem fortelle hva de forskjellige 

grønnsakene heter. Du kan også spørre om de liker 

de forskjellige grønnsakene, evt. hvilke de liker best. 

• Fortell hvordan poteter vokser. Vis fram et lysark på 

storskjerm. Når man planter en potet med groer om 

våren, vokser det opp en potetplante. Om høsten kan 

man høste mange poteter. En potet blir til mange. 

• Fortell hvordan epler vokser. Eks. Vis fram et lysark 

på storskjerm. Ett epletre vokser opp av et lite 

eplefrø. Epler vokser på epletrær. Om våren kommer 

det blomster på treet som med pollinering blir til 

epler. Ett epletre gir mange epler. 

• Del ut eplebåter til spising. 

• Gud har skapt alt så lurt, tenk at vi får masse mat 

hver høst. Det er noe vi kan være takknemlig for og 

takke Gud for.  

• I bibelen er det noen fine bibelvers om å takke Gud. 

Kanskje noen av dere barn kan dele ut disse kortene 

til noen modige voksne som kan lese dem høyt i 

mikrofonen? Vi lysarkene med bibelversene mens de 

blir lest.  

• I bibelen er det en spennende historie om 

takknemlighet. Fortell historien om Sakkeus og om hvor takknemlig han ble når Jesus ble 

hans venn. Sakkeus viste takknemlighet ved å dele. Snakk sammen om forskjellige måter man 

kan vise takknemlighet på. Bruk gjerne lysark når du forteller. 

• Finn fram lerretet fra post 8. Snakk sammen om det barna har tegnet på bildet. Be en bønn 

der du takker Gud for det som er tegnet på bildet. 

 

 

UTSTYRSLISTE 

 

Kurv med grønnsaker 

Lysark med bilde av en 

potetplante 

Lysark med bilde av et eple 

Eplebåter til spising 

Følgende bibelvers skrevet på 

lysark og små kort: 

- 1. Tess 5,18 

- Kol 3,15 

- Fil 4,4-6 

- Åp 5,12 

- 1. Kor 15,56-57 

- Sal 106,1 

Lysark med bilde av Sakkeus 

Lysark med bilde av 

blomserbukett, takkekort, noen 

som ber bordbønn, noen som 

synger en lovsang (evt. noter), en 

klem og ett håndtrykk. 

 

 


