
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I hjemmet… 
I klubben… 

I kirken… 
På ferien… 

www.opdagnyt.dk 
 

A
f 

M
a

j 
H

ø
jg

a
a

rd
 m

. 
fl

. 

B
ø

rn
 &

 T
ro

 
 

GPS 1-77 
 

Sådan kan 
det bruges 



GPS 1: Skabelsen 1 
 

Nøglesætning: Gud har skabt alt 
 

Huskevers 
1 Mosebog 1,1: I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. 
 

 ! Tag et æble og en urtekniv med i klub. Spørg børnene, om de ved hvilken figur, der gemmer 

sig i æblet. Skær æblet over på den runde led. Børnene kan nu se en stjerne. Fortæl 
børnene, at der står i Bibelen, hvem der har gemt stjernen inde i æblet. 

 

Læs bibelverset højt. 

 ♥ Sig verset to gange på almindelig vis. 
 

☻ Forklar ”skabte”:__________________________________________________   
 

 Forklar ”begyndelsen”:_____________________________________________  
 

 ♥ Gentag verset to gange på en sjov måde:_____________________________  
 

☻ Gud har skabt alting, og derfor kan han hjælpe os, når der er noget, vi ikke selv kan finde ud 

af. Du kan lære mere om Gud i GPS, som vi skal se lige om lidt. 

 ♥ Gentag verset seks gange på sjove måder:_____________________________ 
 

Se GPS, udsendelse 1 (Afprøv teknikken inden klubben) 

Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over, eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Se forslag til download af quizidé nedenfor. 

1. Hvad hedder den specielle bog, GPS handler om? (Bibelen) 
2. Hvem har skrevet Bibelen? (Gud – ved hjælp af mennesker) 
3. Hvem har skabt himlen og jorden? (Gud) 
4. Nævn to ting, Gud skabte? 
5. Nævn to andre ting, Gud skabte? 
6. Hvad var det sidste og fantastiske, Gud skabte på den sjette dag? (Mennesket) 
7. Hvad sagde Gud om det, han havde skabt? (Han så, at det var godt) 
8. Hvad er en GPS? (En lille computer, som kan vise vej) 
9. Hvordan kan Bibelen være en GPS? (Man kan lære om Gud og at finde vej i livet) 
10. Hvordan kan man tale med Gud? (Man kan bede) 

 

Bøn 
Spørg børnene, hvad deres yndlingsdyr er. Tak Gud for dyrene. Hvis børnene vil, kan de selv takke Gud for 
deres yndlingsdyr. Slut af med at takke Gud for alle børnene. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Aktivitet: Musikdrama 
Molly & Viggo: Tekster og lyd til dukketeater 
Huskevers: 1 Mosebog 1,1 – billeder og tekst 
Quizidé: Sneboldskamp 

Det betyder symbolerne 
 !   Fang børnenes interesse 

☻  Forklar 
 ♥  Lad børnene deltage 

 



GPS 2: Skabelsen 2 
 

Nøglesætning: Du er skabt af Gud 
 

Huskevers 
1 Mosebog 1,1: I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. 
 

 ! Hvem har brune øjne? Hvem har blå øjne? Kan I huske, hvem der har så meget fantasi, at 

han kan skabe alle mennesker forskelligt?  
 

Læs bibelverset højt. 

 ♥ Alle, som har to ører, skal sige verset.  

Alle, som har hår på hovedet, skal sige verset. 

☻ Spørg børnene, om de kan huske, hvad ”skabte” betyder?  

 ♥ Alle, som har brune øjne, skal sige verset.  

Alle, som har blå øjne, skal sige verset. 
 

☻ Nogle gange tænker du måske over, hvorfor du ikke er så god til fodbold eller matematik. 

Men husk på, at det er Gud, som har skabt alt - også dig - og han har givet dig nogle andre 
ting, du er god til. Du er måske god til at tegne, synge, spille computer, eller noget helt 
andet. 

 ♥ Alle står på et ben og siger verset. Alle står på det andet ben og siger verset. Alle har en 

hånd og en fod på gulvet og siger verset. Alle har to knæ og to hænder på gulvet og siger 
verset. Alle har et knæ og en hånd på gulvet og siger verset. Alle har kun numsen på gulvet 
og siger verset. 

 

Se GPS, udsendelse 2 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over, eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Se forslag til download af quizidé nedenfor. 

1. Hvad brugte Gud til at skabe mennesket? (Jord) 
2. Hvem skulle mennesket ligne? (Gud) 
3. Hvordan ligner vi Gud? (Vi har følelser, er kreative, kan tænke m.m.) 
4. Hvad er forskellen på at trylle, og når Gud skaber? (En tryllekunstner bruger tricks, Gud skaber ud 

af ingenting) 
5. Hvordan skabte Gud kvinden? (Han tog et ribben fra Adam) 
6. Hvilken opgave fik Adam og Eva? (De skulle passe på dyrene og alle de andre ting, Gud har skabt) 
7. Hvilken opgave har Gud givet os? (Vi skal passe på hinanden og verden og bruge alle de gaver, Gud 

har givet os) 
8. Hvordan har Gud skabt os mennesker forskellige? (Vi er gode til forskellige ting, ser forskellige ud) 
9. Hvad er det første, der står i Bibelen? (I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden) 
10. Hvad hedder den bog, det står i? (1 Mosebog) 

 

Bøn 
Lad alle børn fortælle om noget, de er gode til. Tak Gud, fordi han har skabt alle børnene med nogle 
særlige evner. Lad evt. børnene takke for noget, som et af de andre børn er gode til. F.eks.: ”Tak, fordi 
Amalie er god til at tegne, og tak, fordi Christian er god til at spille fodbold.” 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Aktivitet: Aktivitetsark om fingeraftryk 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: 1 Mosebog 1,1 - billeder og tekst 
Quizidé: Fang bankrøveren 

Det betyder symbolerne 
 !   Fang børnenes interesse 

☻  Forklar 
 ♥  Lad børnene deltage 

 



GPS 3: Adam, Eva, træet og slangen 
 

Nøglesætning: Gud ønsker det bedste for dig 
 

Huskevers 
1 Mosebog 1,1: I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. 
 

 ! Hvor mange år er den ældste, du kender? Jeg kender en, som er endnu ældre. Ja faktisk en, 

som altid har været til. Kan du gætte, hvem det er? Gud var til, før himlen og jorden blev 
skabt. Kan I huske, hvor i Bibelen man kan læse det?  

 

Lad et af børnene finde verset i Bibelen og læse det højt. 

 ♥ Sig verset to gange på almindelig vis. 

☻ Da Gud skabte himlen og jorden var alting godt. Gud gav menneskerne lov til at bestemme 

over dyrene og alt det andet, han havde skabt. 

 ♥ Hold hånden for det ene øje og sig verset. Hold hånden for det andet øje og sig verset. Hold 

hænderne for begge øjne og sig verset. 
 

☻ Vi skal passe godt på det, Gud har skabt. Hvis du har et kæledyr, skal du sørge for, at det får 

mad og har det godt.  

 ♥ Sig et ord fra verset på skift. Se hvor hurtigt, I kan gøre det. 
 

Se GPS, udsendelse 3 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over, eller lade børnene røre sig 
imens. Up-Side-Down har lagt en instruktionsvideo med bevægelser på www.youtube.com. Find linket på 
www.up-side-down.dk under Musik/Downloads og sangen ”Livet er en gave”. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Se forslag til download af quizidé nedenfor. 

1. Hvordan var hele verden, lige da Gud havde skabt den? (God) 
2. Hvem gik tur med Adam og Eva om aftnen? (Gud)  
3. Hvem er Guds fjende? (Slangen/Djævlen) 
4. Hvad prøvede slangen at få Eva til at gøre? (Spise af den frugt, Gud havde forbudt dem) 
5. Livet er en gave. Hvem har givet os denne gave? (Gud) 
6. Hvad betyder det at have dårlig samvittighed? (Når man tænker på noget forkert/dumt, man har 

gjort) 
7. Hvad skete der, efter at Adam og Eva havde spist af frugten? (Der kom dårlige ting ind i verden) 
8. Hvad gjorde Gud – kasserede han jorden og menneskene, han havde skabt? (Nej, han lavede en ny 

plan, ligesom når en GPS beregner en ny rute) 
9. Hvad kan vi gøre, når vi har gjort noget forkert/dumt? (Sige undskyld til Gud) 
10. Hvad gør Gud, når vi siger undskyld for de dumme og forkerte ting, vi har gjort? (Han glemmer det) 

 

Bøn 
Fortæl børnene, at de også kan sige undskyld til Gud, hvis de har gjort noget dumt/forkert. Luk øjnene og 
vær stille, så de, der vil, kan sige undskyld til Gud. Slut af med at takke Gud, fordi han tilgiver os og 
glemmer de forkerte og dumme ting, vi har gjort, når vi siger undskyld til ham. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Aktivitet: Huskespil med Kol. 1,16 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: 1 Mosebog 1,1 - billeder og tekst 
Quizidé: Sneboldskamp Det betyder symbolerne 

 !   Fang børnenes interesse 

☻  Forklar 
 ♥  Lad børnene deltage 

http://www.youtube.com/
http://www.up-side-down.dk/


GPS 4: De første børn 
 

Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig 
 

Leg: Hit med sangen  
Denne leg kender de fleste nok som ”Kims leg”. Her er den imidlertid tilføjet en afsluttende detalje. 
 

Læg ca. 10 ting, som børnene kender, på en bakke. Læg et viskestykke over og saml børnene om bakken. 
Fortæl dem, at de må kigge på tingene i 1 minut, hvorefter viskestykket bliver lagt over tingene igen. 
Herefter skal de nævne alle 10 ting. Indtil nu er legen en almindelig ”Kims leg”, men her kommer den 
afsluttende detalje:  
De 10 ting skal være relateret til kendte børnesange, f.eks.:  
- en snegl og et blad = ”Mariehønen Evigglad” 
 - et æble = ”Æblemand kom indenfor”  
 - en stor og en lille klods = ”Om jeg er lille eller stor”  
 - et lille lam (af plastik) og et billede/tegning af et bjerg = ”Jesu lille lam jeg er”. 
 

Sæt fantasien i gang, brug de børnesange, I synger i børneklubben og find ting, som 
passer til. Nogle sange kræver måske kun 1 ting, andre 2 eller 3.  
 

Når børnene har nævnt alle tingene under viskestykket, skal de altså gætte hvilke 
børnesange, tingene relaterer sig til. Måske finder børnene på helt andre sange end dem, 
du havde forestillet dig, men det betyder selvfølgelig ikke noget.  
 

”Hit med sangen” er en hyggelig lille leg, som kan bruges fra børnene er ca. 3-4 år.  
Igennem legen repeteres nogle af jeres sange fra børneklubben, og samtidig får børnene 
brugt deres hukommelse.      Idé: Lena Rasmussen 
 

Se GPS, udsendelse 4 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over, eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Se forslag til download af quizidé nedenfor. 

1. Hvem leger Viggo, at han er i starten af GPS? (Psykolog) 
2. Hvorfor vil Molly gerne have besøg af en psykolog i sin klasse? (Fordi hun er uvenner med Sofie) 
3. Hvad hed de to drenge, Adam og Eva fik? (Kain og Abel) 
4. Hvad ville Abel gerne lave? (Passe får) 
5. Hvad ville Kain gerne lave? (Dyrke grøntsager) 
6. Hvilke gaver ville Kain og Abel give til Gud? (Abel - et lam, Kain – grøntsager) 
7. Hvorfor slog Kain Abel ihjel? (Han blev vred, fordi Gud syntes bedre om Abels gave end om hans) 
8. Hvad kunne Kain have gjort i stedet for at slå Abel ihjel? (Spurgt Gud om hjælp) 
9. Hvad kan vi gøre, når vi har brug for, at Gud hjælper os? (Bede til Gud) 
10. Hvor kan man bede til Gud? (Alle steder) 

 

Bøn 
Gud ønsker at hjælpe os. Spørg børnene, om de har noget, de gerne vil bede Gud om hjælp til, f.eks. 
problemer med kammerater eller søskende. Bed sammen for det, børnene har sagt. Børnene vil ofte gerne 
bede, enten inde i sig selv eller højt.  
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes)  
Huskevers: 1 Mosebog 1,1 – billeder og tekst 
Quizidé: Fang bankrøveren 



GPS 5: Enok 
 

Nøglesætning: Du kan lære Gud at kende 
 

Fortæl om dig selv 
Børn vil gerne høre, hvordan du beder til Gud. Find et eksempel, børnene kan forstå, og som vil give dem 
lyst til selv at bede. Hvis du f.eks. ofte beder, inden du lægger dig til at sove, kan du fortælle det. Måske 
har du bedt for nogen, der havde det svært, sagt tak til Gud for noget godt, der er sket i løbet af dagen 
eller bedt om hjælp til et problem, du har. Husk, at det skal være noget, børnene kan forholde sig til.  
 

Se GPS, udsendelse 5 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over, eller lade børnene røre sig 
imens. Up-Side-Down har lagt en instruktionsvideo med bevægelser på www.youtube.com. Find linket på 
www.up-side-down.dk under Musik/Downloads og sangen ”Glæden er dig givet”. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Se forslag til download af quizidé nedenfor. 

1. Hvordan hjalp Viggo Molly med at blive venner med Sofie? (Foreslog, at de kunne snakke sammen) 
2. Hvordan hjalp Bibelen Molly med at blive venner med Sofie? (Historierne i Bibelen hjalp hende til at 

finde ud af, at det ikke er godt at være uvenner) 
3. Hvordan kan Gud være en usynlig GPS? (Når vi tror på ham, er han altid hos os, og hjælper os med 

at finde ud af, hvad vi skal gøre) 
4. Hvem ville drengen, der var i studiet, gerne ligne? (Grønkær, som spiller på fodboldlandsholdet) 
5. Hvem ville Enok, som Bibelen fortæller om, gerne ligne? (Gud) 
6. Hvorfor kan man ikke komme til at ligne Gud af udseende? (Vi ved ikke, hvordan Gud ser ud). 
7. Hvordan kan man så ligne Gud? (Med vores opførsel) 
8. Claus fortalte om en dreng, som bad sin mor om at stille æggeuret på 5 min. Hvad gjorde han 

imens? (Gik ind på sit værelse og bad til Gud) 
9. Hvordan kan man tale med Gud? (Man kan tale til Gud ud i luften eller inde i sig selv) 
10. Hvad kan man fortælle Gud? (Alt, f.eks. hvordan man har det og om gode og dårlige ting) 

 

Bøn 
Vi kan komme til at ligne Gud, hvis vi bruger tid sammen med ham i bøn. Spørg børnene, om de nogle 
gange beder til Gud. Sid stille lidt, og fortæl Gud hvordan jeres dag har været. 
Spørg børnene, hvordan det gik med de ting, I bad for i sidste uge. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Aktivitet: Aktivitetsark om at glæde Gud 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: 1 Mosebog 1,1 – billeder og tekst 
Quizidé: Sneboldskamp 

http://www.youtube.com/
http://www.up-side-down.dk/


GPS 6: Noa 
 

Nøglesætning: Gud er trofast 
 

Leg: Find 12 dyr  
Rekvisitter:  

 12 små plastikdyr/dyrebilleder (eventuelt flere) 
 Børnenes navne øverst på hver sin liste 
 Blyanter til lederne 

 

 
Gem 12 små plastikdyr (eller dyrebilleder) i lokalet, inden klubben starter. 
Det gælder for det enkelte barn om at finde så mange forskellige dyr som muligt, uden at røbe for de 
andre, hvor de ligger. Når et barn opdager et dyr, skal det hviske dyrets navn til lederen. Lederen skriver 
dyrets navn på en liste med barnets navn øverst. Herefter fortsætter barnet med at lede.  
Stop børnene efter et aftalt stykke tid og tæl, hvem der har fundet flest dyr. 
Hvis du har mange børn, er det en god idé at være flere ledere til at skrive op. 
 

OBS: Fortæl børnene, at de skal lade som ingenting, når de opdager et dyr, så de andre ikke lægger 
mærke til det. 
 

Se GPS, udsendelse 6 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over, eller lade børnene røre sig imens. 
Up-Side-Down har lagt en instruktionsvideo med bevægelser på www.youtube.com. Find linket på 
www.up-side-down.dk under Musik/Downloads og sangen ”Livet er en gave”. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Se forslag til download af quizidé nedenfor 

1. Hvad er en ark? (Et kæmpe skib) 
2. Hvorfor skulle Noa bygge en ark? (Fordi Gud ville oversvømme hele jorden) 
3. Hvor mange dyr kom ind i arken? (To af hver slags) 
4. Hvilke mennesker kom ind i arken? (Noa, hans tre sønner og deres familier) 
5. Hvorfor havde Gud fortrudt, at han havde skabt menneskene? (De var blevet onde og havde 

ødelagt den jord, Gud havde skabt) 
6. Hvad havde Gud lovet Noa? (At passe på ham og hans familie) 
7. Hvor lang tid var jorden dækket af vand? (150 dage, ca. ½ år) 
8. Hvad gjorde Noa, da han kom ud af arken? (Takkede Gud, fordi han havde passet på dem) 
9. Hvad betyder en regnbue? (At Gud holder, hvad han lover/aldrig mere vil oversømme hele jorden) 
10. Hvad har Gud lovet os? (At han vil være en trofast ven) 

 

Bøn 
Spørg børnene, om der er nogle situationer, hvor de har særligt brug for at være ven med Gud. Tak Gud 
for, at han er en god ven, og bed ham om at være med i de situationer, børnene har nævnt. 
  

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Aktivitet: Flere lege med dyr   
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: 1 Mosebog 1,1 – billeder og tekst 
Quizidé: Fang bankrøveren 

http://www.youtube.com/
http://www.up-side-down.dk/


GPS 7: Abrahams kald 

 

Nøglesætning: Gud holder det, han lover 
 

Huskevers 
Matthæus 28,20: Jesus siger: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. 
 

 ! Tag din kalender med i klub og fortæl børnene om en dag, du glæder dig til, f.eks. en dag 

hvor du får gode venner på besøg. Fortæl også om en dag, du ikke glæder dig til, f.eks. hvor 
du skal til tandlæge. Slut af med at sige: Selv om jeg ikke glæder mig til alle dage, har Gud 
givet mig et løfte, som gælder alle dage.  Læs bibelverset højt. 

 ♥ Sig verset to gange på almindelig vis. 

☻ Lige før Jesus tog tilbage til Gud i Himlen, lovede han sin venner, at han ville være med dem 

hver eneste dag, selv om de ikke længere kunne se ham. Det samme lover han dem, som 
tror på ham i dag. Han er med os hver eneste dag, selv om vi ikke kan se ham.  

 ♥ Sig verset to gange og hvisk nogle af ordene.  

☻ Jesus vil være med dig, både når du er barn og voksen. Selv når vi engang dør, vil de, der 

tror på Jesus, have ham hos sig. 

 ♥ Sig verset, som om det var mandag morgen (stræk jer).  

Tirsdag i billedkunst (tegn i luften).  
Onsdag, når du vasker op (lad som om, I vasker op).  
Torsdag i idræt (løb på stedet).  
Fredag ved middagsbordet (lad som om, I spiser).  

 

Se GPS, udsendelse 7 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over, eller lade børnene røre sig imens. 
Up-Side-Down har lagt en instruktionsvideo med bevægelser på www.youtube.com. Find linket på 
www.up-side-down.dk under Musik/Downloads og sangen ”Telefonsangen”. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads. 

1. Hvad hedder den mand, historien handler om? (Abraham). 
2. Hvad lovede Gud Abraham? (Et nyt land). 
3. Hvorfor pakkede Abraham alle sine ting sammen? (For at rejse til det land, Gud havde lovet ham). 
4. Hvorfor blev Abraham nødt til at forlade det nye land, han fandt? (Pga. hungersnød). 
5. Hvilket land tog Abraham til for at få mad til sin familie og sine dyr? (Egypten). 
6. Hvorfor smed Farao Abraham ud af Egypten? (Han havde løjet og sagt, at Sara var hans søster). 
7. Hvad sagde Abraham i en bøn til Gud, efter at han var blevet smidt ud? (Undskyld). 
8. Hvad svarede Gud? (Gud tilgav Abraham og holdt sit løfte om at give ham et land). 
9. Hvad står der i Matthæusevangeliet 28,20? 
10. Hvilken slags telefon handlede sangen om? (At bøn er en slags telefon til Gud). 

 

Bøn 
Lad børnene fortælle om én ting, de glæder sig til, og én ting, de ikke glæder sig til. Bed sammen og tak 
Gud for, at han er med alle dage. Hvis det er muligt så nævn de ting, børnene har fortalt om i bønnen. 
  

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Aktivitet: Kort/bogmærke, der passer til bibelverset  
(kan også med fordel bruges ved GPS 9) 
Huskevers: Matthæus 28,20 – billeder og tekst 
Quizidé: Dinoquiz 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 

http://www.youtube.com/
http://www.up-side-down.dk/


GPS 8: Abrahams gave 
 

Nøglesætning: Gud holder det, han lover 
 

Huskevers 
Matthæus 28,20: Jesus siger: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. 
 

! Har Jesus lovet, at der aldrig vil ske noget dårligt eller svært for dem, der tror på ham? Nej. 

Men hvem kan huske noget fra Bibelen, som Jesus har lovet alle dem, der tror på ham? Jesus 
har sagt, at han vil være med os alle dage. Det står i Matthæusevangeliet 28,20.  
Læs bibelverset højt. 

 ♥ Sig verset to gange på almindelig vis. 

☻ Giv et eksempel fra dit eget liv, hvor Jesus har været med dig. Husk, det skal være noget, 

børnene kan forholde sig til, f.eks.: Da jeg var barn, skulle jeg nogle gange gå hjem om 
aftenen i mørke. Så sang jeg en sang om Jesus, og på den måde hjalp han mig til ikke at 
være bange. 

 ♥ Hvisk verset to gange.  
 

☻ Hvis du tror på Jesus, kan du være sikker på, at han er med dig overalt, også når du har dit 

værste fag i skolen, når du leger rigtig godt med dine venner, eller når du dummer dig i 
fodbold. Sig tak til Jesus, fordi han er med dig og husk på det, når du har det svært.  

 ♥ Sig verset, mens skiltet med teksten holdes på skrå til den ene side, til den anden side og på 

hovedet. Læg skiltet væk og sig verset. Hør om nogle af børnene kan huske verset uden 
hjælp.  

 

Se GPS, udsendelse 8 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over, eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads. 

1. Hvad ønskede Abraham og Sara sig? (Et barn). 
2. Hvorfor virkede det mærkeligt, at de ville få et barn? (De var for gamle). 
3. Hvad tænkte Abraham på, når han så på stjernerne? (At Gud havde lovet ham flere børn og 

børnebørn, end der var stjerner på himlen). 
4. Hvad var den anden ting, Gud havde vist Abraham for at huske ham på sit løfte? (Sandet). 
5. Hvad har Gud lovet os? (At være med os alle dage). 
6. Hvad kan vi gøre, hvis vi oplever noget svært? (Bede Gud om at være med os). 
7. Hvordan holdt Gud sit løfte til Abraham? (Sara fødte en dreng). 
8. Hvad skulle Abrahams og Saras dreng hedde? (Isak). 
9. Hvad tænkte Abraham, når han så på Isak? (At Isak ville få mange børn og børnebørn). 
10. Hvad tror du, Abraham lærte Gud? (At Gud holder, hvad han lover).  

 

Bøn 
Spørg børnene, hvordan det gik med de ting, de fortalte om i sidste uge. Sig tak for det, der er gået godt. 
Bed sammen, hvis noget er svært. Tal evt. om, at man nogle gange må vente lige som Abraham for at 
forstå, hvordan Gud holder sit løfte. 
  

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Aktivitet: Aktivitetsark om hvordan Gud tester os 
Aktivitet: Interview 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Matthæus 28,20– billeder og tekst 
Quizidé: Brevduequiz 

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 



GPS 9: En brud til Isak 
 

Nøglesætning: Gud kan lede dig 
 

Huskevers 
Matthæus 28,20: Jesus siger: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. 
 

Bogmærke 
Lad børnene lave bogmærket, der passer til bibelverset. Tal imens med dem om, hvordan 
Gud er med os. Det er en god måde at repetere på, og giver samtidig børnene mulighed for 
at tage bibelverset med hjem. Se downloads herunder. 
 

Se GPS, udsendelse 9 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over, eller lade børnene 
røre sig imens. Up-Side-Down har lagt en instruktionsvideo med bevægelser på 
www.youtube.com. Find linket på www.up-side-down.dk under Musik/Downloads og sangen 
”Telefonsangen”. 

 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads. 

1. Hvorfor bekymrede Abraham sig for Isak? (Fordi han ikke var blevet gift endnu). 
2. Hvem skulle finde en kone til Isak? (Tjeneren Eliezer). 
3. Hvem spurgte tjeneren om hjælp til at finde den rigtige kone til Isak? (Gud). 
4. Hvilken plan lagde tjeneren? (At der skulle komme en pige, som ville give hans kameler vand). 
5. Hvad kan vi gøre, hvis vi gerne vil have, at Gud leder os? (Bede). 
6. Hvad skete der, da tjeneren kom til vandhullet? (En pige kom, og hun gav hans kameler vand). 
7. Hvordan blev tjeneren modtaget af Rebekkas familie? (Godt). 
8. Hvor lang tid fik Rebekka til at beslutte, om hun ville rejse med tilbage og gifte sig med Isak? (Et 

øjeblik). 
9. Hvad sagde Abraham til Gud, da Isak var blevet gift med Rebekka? (Gud, du holder, hvad du lover). 
10. Hvordan kan Gud lede os? (Ved en følelse af, at noget er rigtigt eller en god idé, og ved at det, man 

ønsker, sker). 
 

Bøn 
Spørg børnene, om de har prøvet at være i en situation, hvor de ikke vidste, hvad de skulle gøre. Bed 
sammen om, at Gud må lede børnene i den næste uge. 
Bed også selv for børnene i ugens løb. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Aktivitet: Kort/bogmærke, der passer til bibelverset 
Aktivitet: Skrammeldukketeater 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Matthæus 28,20 – billeder og tekst 
Quizidé: Dinoquiz 

http://www.youtube.com/
http://www.up-side-down.dk/


GPS 10: Jakob og Esau 
 

Nøglesætning: Guds planer er gode 
 

Føleleg 
I dagens tekst velsigner Isak den forkerte søn, fordi han ikke kan se og derfor 
må føle sig frem. I denne leg kan børnene heller ikke se og må derfor også føle sig frem. 
 

Rekvisitter: 
Tørklæder til alle børn. 
10 ting som let kan genkendes ved berøring (f.eks. bold, bælte, 
vandpistol osv.). 
Evt. et par svære/underlige/sjove ting at gætte. 
Evt. papir og blyant til alle børn. 
 

Sæt børnene i en rundkreds med bind for øjnene. Send herefter de 
forskellige ting rundt, så alle børn får mærket på alle ting. Giv dem 
besked på at huske de ting, de genkender. Sig også, at de skal tage 
sig god tid til hver eneste ting og være tålmodige overfor de andre. 
Når alle ting er kommet tilbage til dig, gemmes de væk. Sig til 
børnene, at de må tage deres bind af. 
 

Herefter kan man enten: 

 lade børnene skrive alle de ting ned, de genkendte (eller hviske dem til en leder). Barnet med flest 
rigtige vinder. 

 lade børnene på skift nævne en ting, de kunne genkende. Husk at spørge de yngste først. 
 

Se GPS, udsendelse 10 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over, eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads. 

1. Hvem var den ældste søn, Esau eller Jakob? (Esau). 
2. Hvordan så Esau og Jakob forskellige ud? (Esau havde hår over det hele, Jakobs hud var glat). 
3. Hvad kunne Esau og Jakob hver især lide at lave? (Esau kunne lide at gå på jagt, Jakob kunne lide 

at lave mad). 
4. Hvad var førstefødselsretten? (Den ældste fik velsignelsen og arvede efter sin far). 
5. Hvordan fik Jakob Esau til at give sig førstefødselsretten? (Ved at give Esau mad, da han var rigtig 

sulten). 
6. Hvem kaldte Isak på, da han var blevet gammel og ville give sin velsignelse videre? (Esau). 
7. Hvordan planlagde Rebekka at snyde Isak, så han ville velsigne Jakob i stedet for Esau? (Jakob 

skulle lave mad og give det til sin far, inden Esau kom tilbage). 
8. Hvad blev Jakob bekymret for, mens han lavede mad til sin far? (At Isak ville røre ved ham og 

opdage, at hans hud var glat). 
9. Hvorfor behøver vi ikke at snyde, for at det vil gå os godt? (Gud har gode planer for os). 
10. Hvad står der i Matthæusevangeliet 28,20? 

 

Bøn 
Spørg børnene ét ad gangen, hvad de gerne vil være, når de bliver store. Lad børnene takke Gud for, at 
han har gode planer for dem. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Aktivitet: Føleleg 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Matthæus 28,20 – billeder og tekst 
Quizidé: Brevduequiz 



GPS 11: Jakob rejser hjemmefra 
 

Nøglesætning: Gud ønsker at passe på dig 
 

Leg: Vatnæser 
 

Lav to lige store hold og bed alle om at smøre næsen ind i vaseline. Hvert hold får en spand, og nu gælder 
det om at flytte vattotter fra en fælles balje og over i holdets spand. Det gøres ved at få vattotterne til at 
hænge fast på næsen, kravle over til spanden og få vattotten til at falde ned i den. Det er forbudt at bruge 
hænder! Det hold, som får flyttet flest vattotter, har vundet. Man kan evt. lade holdene stjæle vattotter fra 
hinanden. 
 

Man skal bruge: Vaseline, vat, 1 balje, 2 spande. 
 

Legen er fra FDF’s hjemmeside www.fdf.dk, hvor der er mange andre gode lege. Søg f.eks. på kategorien 
”Små sjove”. 
 

Se GPS, udsendelse 11 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over, eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads. 

1. Fortsæt sætningen: ”Jesus siger: Jeg er …” (…med jer alle dage indtil verdens ende. Matthæus 
28,20). 

2. Hvor meget uvenner var Esau og Jakob blevet? (Esau sagde, han ville slå Jakob ihjel). 
3. Hvor rejste Jakob hen? (Til sin morbror). 
4. Hvad sagde Gud til Jakob i en drøm? (Jeg er hos dig og passer på dig). 
5. Hvordan fandt Jakob sin morbror Laban? (Labans datter Rakel kom hen til brønden, hvor han var). 
6. Hvad lover Gud at gøre for dem, der tror på ham? (At passe på os og hjælpe os). 
7. Hvordan fik Jakob lov til at gifte sig med Rakel? (Han arbejdede for Laban i 7+7 år). 
8. Hvorfor var Jakob bange for at rejse hjem? (Han vidste ikke, om Esau stadig ville slå ham ihjel). 
9. Hvordan tog Esau imod Jakob? (Godt). 
10. Hvordan kan Gud være med os, når der sker noget dårligt? (F.eks. som Dorthe, der fik stjålet sin 

pung, men uden at der skete noget farligt). 
 

Bøn 
Spørg børnene, om der er noget, de er bange for. Lad dem, der vil, fortælle lidt. Bed om, at Gud må passe 
på alle børnene. Nævn børnenes navne i din bøn. Hvis nogle børn har meget at fortælle, så tal videre med 
dem senere. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Aktivitet: Repetitionsleg 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Matthæus 28,20 – billeder og tekst 
Quizidé: Dinoquiz 

http://www.fdf.dk/


GPS 12: Josef - yndlingsbarnet 
 

Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv 
 

Huskevers 
Hebræerbrevet 13,5: Gud har selv sagt: ”Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.” 
 

 ! Sara skulle til fest på sin skole. Camilla havde lovet, at hun kunne låne hendes festkjole, og 

Sara glædede sig helt vildt til at have den på til festen. Men da Sara kom for at hente kjolen 
kort før, festen skulle begynde, sagde Camilla, at hun havde ombestemt sig og smækkede 
døren i. Hvad skulle Sara nu gøre? Hendes veninde havde svigtet hende. I Bibelen kan vi 
læse om en, der aldrig vil svigte os. Nu skal I høre. 

  

Læs bibelverset højt og vis herefter det illustrerede vers. 

 ♥ Sig verset to gange på almindelig vis. 

☻ Hvem er det, der ikke svigter os? Ja, det er Gud. Gud er altid med os, og når Gud lover 

noget, holder han det altid. Han ombestemmer sig ikke lige som Camilla, jeg fortalte om før. 

 ♥ Stå på et ben og sig verset, stå på det andet ben og sig verset.  

☻ Er der nogle af jer, der indimellem bliver bange? Ja, vi har alle prøvet at være bange. Næste 

gang du bliver bange, så prøv at tænke på dette vers og husk, at Gud er med dig overalt. 

  ♥ Lav ”pingpong” med verset – du siger det første ord, børnene det næste, du siger det tredje 

osv. Start langsomt og sæt tempoet højere og højere op.  
 

Se GPS, udsendelse 12 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over, eller lade børnene røre sig imens. 
Find instruktionsvideo med bevægelser på www.up-side-down.dk under Musik/Downloads og sangen ”Livet 
er en gave”. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads. 

1. Hvor mange brødre var der? (12). 
2. Hvem var yndlingsbarnet? (Josef). 
3. Hvordan gjorde faderen forskel på Josef og de andre brødre? (Josef fik en flot jakke/kappe). 
4. Hvem er Guds yndlingsbarn? (Alle). 
5. Hvad drømte Josef første gang? (At alle brødrenes neg bøjede sig for hans neg). 
6. Hvad drømte Josef anden gang? (At 11 stjerner, solen og månen bøjede sig for ham). 
7. Hvordan reagerede brødrene, da Josef fortalte dem drømmene? (De begyndte at hade ham). 
8. Hvorfor gav Gud Josef disse drømme? (For at fortælle, at han havde en plan med Josefs liv). 
9. Hvem andre end Josef har Gud en plan for? (Alle). 
10. Hvornår kan man bede til Gud? (Altid, f.eks. om morgenen). 

 

Bøn 
Det kan være en god idé at dele børnene i grupper, når I skal bede, f.eks. 3-4 børn sammen med en leder. 
På den måde bliver der bedre tid til at lytte til det enkelte barn, og flere får mod til at bede højt. 
Spørg børnene, hvad de drømmer om at blive. Tak Gud, fordi han har gode planer for hvert barn - planer, 
vi ikke altid kan forestille os på forhånd. 
  

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Aktivitet: Aktivitetsark med hele Josefs familie 
Huskevers: Hebræerbrevet 13,5 – billeder og tekst 
Quizidé: Dinoquiz 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 

http://www.up-side-down.dk/


GPS 13: Josef bliver solgt 
 

Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig 
 

Huskevers 
Hebræerbrevet 13,5: Gud har selv sagt: ”Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.”  

! ”Skriv en historie om et dyr!” Har du prøvet at få sådan en opgave i skolen? Måske synes du, 

det er så svært at skrive en historie, at du har lyst til at give op på forhånd. Men husk, hvad 
der står i Hebræerbrevet 13,5. 
Læs bibelverset højt. 

 ♥ Sig verset to gange på almindelig vis. 

☻ Gud svigter os ikke. Når du sidder med nogle lektier, du ikke kan finde ud af, er Gud hos dig. 

Hvis du tror på ham, og beder ham om hjælp, vil han ikke svigte dig. Måske sender Gud én, 
som kan hjælpe dig, eller måske lader han dig komme i tanke om noget, du har lært i skolen, 
så du kan lave lektierne alligevel. Eller måske giver Gud dig mod til at fortælle din lærer, at 
du ikke kunne finde ud af lektierne. Gud svigter dig ikke. 

 ♥ Sig verset to gange som ”pingpong” (som forklaret på forrige side). 

☻ Tror I, at Gud er med jer, hvis I tager på ferie i udlandet? Ja, for han har lovet: ”Jeg lader dig 

ikke i stikken og svigter dig ikke”. Lige meget hvor du er i verden, er Gud altid med dig.  

 ♥ Tag et skilt ned fra tavlen med noget af teksten til verset. Sig verset. Tag lidt mere af teksten 

ned, sig verset igen. Fortsæt, til børnene kan hele verset uden tekst.  
 

Se GPS, udsendelse 13 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over, eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads. 

1. Hvad handlede Josefs drømme om? (At neg og stjerner bøjede sig for ham). 
2. Hvor blev Josef sendt hen? (Til sine brødre). 
3. Hvad gjorde brødrene, da Josef kom ud til dem? (Smed ham i en tom brønd). 
4. Hvordan havde Josef det på bunden af brønden? (Han vidste ikke, hvad han skulle gøre). 
5. Hvad kan man gøre, når alt ser umuligt ud? (Bede til Gud). 
6. Hvad kan man gøre, hvis Gud ikke svarer på den måde, man havde ønsket sig? (Blive ved med at 

bede, og se om Gud svarer på en anden måde). 
7. Hvad gjorde brødrene for at slippe af med Josef? (Solgte ham som slave). 
8. Hvilket land skulle den karavane, der købte Josef, til? (Ægypten). 
9. Hvordan snød brødrene deres far? (Kom blod på Josefs fine kappe og gav den til faderen). 
10. Hvem var med Josef på vej til Ægypten? (Gud). 

 

Bøn 
Del gerne børnene i grupper. Spørg dem, om de har oplevet, at alt så umuligt ud, lige som det gjorde for 
Josef i brønden. Tal om, hvordan Gud alligevel er hos os. Slut af med at bede sammen. 
  

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Aktivitet: Dramatisering 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Hebræerbrevet 13,5 – billeder og tekst 
Quizidé: Fang bankrøveren

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 



GPS 14: Josef i fængsel 
 

Nøglesætning: Gud ønsker at være med dig hver 
dag 
 

Se GPS, udsendelse 14 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over, eller lade børnene røre sig imens. 
 

Aktivitet 
I GPS udsendelsen bliver der brugt vand, citron og sukker til at illustrere, at Gud er større end alt det sure, 
der sker i vores liv. Lad børnene selv prøve at lave illustrationen. 
 

Man skal bruge: 
Et glas med vand til alle børn 
En teske til alle barn 
Citronsaft – kan købes i en flaske, der ligner en citron. 
Sukker 
 

Giv hvert barn et glas vand. Send citronsaft rundt og lad børnene komme citronsaft i deres glas. Imens skal 
de nævne nogle af de sure ting, de oplever. Send bagefter sukker rundt og tal om, at Gud er hos os, 
selvom der sker sure ting. Smag til sidst på drikken. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads. 

1. Hvilket arbejde fik Josef i Ægypten? (Han blev slave). 
2. Hvad prøvede Potifars kone at få Josef til? (At kysse hende). 
3. Hvad måtte Josef gøre? (Flygte). 
4. Hvorfor kom Josef i fængsel? (Fordi Potifars kone løj og sagde, at Josef havde overfaldet hende). 
5. Hvad gjorde Josef i fængslet? (Hjalp til, bad til Gud). 
6. Hvad står der i Hebræerbrevet 13,5? 
7. Hvad stolede Josef på, selv om han var i fængsel? (At Gud var med ham og ville hjælpe). 
8. Hvad kan vi gøre, når vi oplever sure ting? (Stole på, at Gud er med os). 
9. Hvad skulle citronen få os til at tænke på? (De sure ting i vores liv). 
10. Hvad skulle sukkeret få os til at tænke på? (Gud, der er større end alt det sure, vi oplever). 

 

Bøn 
Spørg børnene, om de har prøvet at rydde op eller ordne noget, selv om det egentlig var en anden, der 
skulle have gjort det. Bed om, at vi må huske, at Gud også er med os i sådanne situationer. Del gerne 
børnene i grupper med 3-4 i hver, når I taler og beder sammen. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Aktivitet: Leg – kluddermor og bombekluddermor 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Hebræerbrevet 13,5 – billeder og tekst 
Quizidé: Dinoquiz 



GPS 15: Josef bliver belønnet 
 

Nøglesætning: Gud ved alt 
 

Leg: Nøddepatruljen med Chip og Chap 
 

Chip og Chap er to små jordegern. Find to forskellige ”egern-godter” til dem. I naturen 
kunne det være grankogler eller agern, i køkkenet kunne dette være 
valnødder, hasselnødder eller måske mandler. 
Gem ”egern-godterne” enten:  

1. i et andet rum, end det I plejer at være i, så børnene ikke 
finder ”egern-godterne”, inden legen går i gang eller 

2. i det rum, I plejer at være i. Gem ”egern-godterne”, inden 
børnene kommer og start med legen.                    

Del børnene i to hold. Det ene hold hedder Chip, og de skal finde f.eks. 
hasselnødderne. Det andet hold hedder Chap, og de skal finde f.eks. valnødderne. Brug et minutur, og lad 
børnene finde alle de ”egern-godter”, de kan på f.eks. to minutter. Tæl begge holds ”egern-godter” og find 
vinderholdet. 
 

Legen kan fortsættes således:  
Sæt tre skåle, bokse eller krus i forskellige størrelser på gulvet eller på et bord. Lad den mindste skål give 
20 point, den mellemste skål 10 point og den største skål 5 point. 
(Disse pointtal kan skrives på selvklæbende sedler og sættes på de tre skåle). 
Lav en streg, der viser, hvor man skal stå, når man kaster. 
Lad Chip-holdet kaste alle deres ”egern-godter” i skålene og tæl pointene sammen. Lad derefter Chap-
holdet kaste deres, tæl pointene sammen og find vinderholdet. 
 

Jo flere børn, jo flere ”egern-godter” skal der gemmes.  Idé: Lena Rasmussen 
 
 

Se GPS, udsendelse 15 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over, eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads. 

1. Hvem fik en drøm? (Farao). 
2. Hvad drømte Farao om køerne og kornstråene? (At syv tynde køer/strå åd syv tykke køer/strå). 
3. Hvorfor blev Josef hentet op fra fængslet og ind til Farao? (For at tyde hans drøm). 
4. Hvad betød Faraos drømme? (At der ville komme syv år med masser af mad og derefter syv år med 

hungersnød). 
5. Hvilket job fik Josef? (At samle korn i de gode år og gemme til de dårlige). 
6. Hvad står der i Hebræerbrevet 13,5? 
7. Hvorfor kom Josefs brødre til Ægypten? (For at købe korn). 
8. Hvad kaldte Josef sine brødre? (Spioner). 
9. Hvordan gik Josefs drøm i opfyldelse? (Hans brødre bøjede sig for ham). 
10. Hvem ved, hvad der vil ske i fremtiden? (Gud). 

 

Bøn 
Tag fat i en lille tot af dit hår. Lad børnene prøve at gætte, hvor mange hår du holder fast i. Tak Gud, fordi 
han ved, hvor mange hår der er på vores hoveder. Tak ham, fordi han ved alt om os og ønsker at passe på 
os. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Hebræerbrevet 13,5 – billeder og tekst 
Quizidé: Fang bankrøveren 



GPS 16: Josef tilgiver 
 

Nøglesætning:  
Gud kan vende det dårlige til noget godt 
 

Aktivitetsark: Josef-historien 
 

Lad børnene lave deres eget hjul til at fortælle Josef-historien med. 
 

Du skal bruge: 
Aktivitetsark til alle børn – printet på kraftigt papir (Se downloads) 
Sakse 
Tuscher/farver 
Prøveposeclips (som også bruges til sprællemænd) 
 

Se GPS, udsendelse 16 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over, eller lade børnene røre sig imens. 
Find instruktionsvideo med bevægelser på  
www.up-side-down.dk under Musik/Downloads og sangen ”Glæden er dig givet”. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads. 

1. Hvorfor var Josefs brødre rejst til Ægypten? (For at købe korn). 
2. Hvorfor sad en af brødrene i fængsel i Ægypten? (Fordi Josef havde befalet det). 
3. Hvad fandt brødrene øverst i deres sække, da de kom hjem? (Pengene, de havde betalt med). 
4. Hvad havde Josef krævet, at de skulle bringe med tilbage til Ægypten, hvis de ville købe mere korn? 

(Lillebror Benjamin). 
5. Hvad gjorde brødrene anden gang, de kom til Ægypten? (Holdt fest for dem). 
6. Hvor i Bibelen kan vi læse, at Gud ikke svigter os? (Hebræerbrevet 13,5). 
7. Hvad blev der fundet i Benjamins sæk? (Josefs sølvbæger). 
8. Hvorfor gjorde Josef alle disse ting mod brødrene? (For at se, om de stadig var onde). 
9. Hvordan fandt Josef ud af, at de var forandrede? (De forsvarede Benjamin). 
10. Hvad kan Gud gøre med de dårlige ting? (Vende det til noget godt). 

 

Bøn 
Spørg børnene, om de har noget på hjerte, I skal bede for. Nævn selv en lille ting, børnene kan være med 
til at bede for. Man kan f.eks. tage hinanden i hænderne, når man beder. Når man er færdig med at bede, 
trykker man den næste i hånden, og så er det dennes tur til at bede. Børnene kan enten bede højt eller 
inde i sig selv eller bare trykke videre med det samme. Med nogle børn fungerer denne måde rigtig godt. 
  

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Aktivitet: Aktivitetsark med hele Josef-historien på et hjul 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Hebræerbrevet 13,5 – billeder og tekst 
Quizidé: Dinoquiz 

Gud har selv sagt: 
”Jeg lader dig  

ikke i stikken og svigter 
dig ikke.” 

Hebræerbrevet 13,5 

http://www.up-side-down.dk/


GPS 17: Moses bliver født 
 

Nøglesætning: Gud ønsker at passe på dig 
 

Huskevers 
Jeremias 29,11: Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke. 
 

 ! Hvad drømmer du om at blive, når du bliver stor? Vidste du, at Gud har lagt en plan for dit 

liv? I Bibelen står der noget om denne plan. Læs bibelverset højt. 

 ♥ Sig verset to gange på almindelig vis. 

☻ Hvem er Herren? Det er Gud. Han har lagt en god plan for dit liv. Han ønsker at være din far i 

Himlen, mens du lever her på jorden, og bo sammen med dig i Himlen, når du en dag dør. 

 ♥ Lad alle pigerne sige verset. Lad alle drengene sige verset. 

☻ Gud har en helt speciel plan for verden. Han sendte sin søn, Jesus, ned til jorden, hvor Jesus 

levede et helt perfekt liv. Som voksen blev han slået ihjel, selvom han aldrig havde gjort 
noget forkert. Men da Jesus døde, vandt han over alt det forkerte i hele verden. Også det 
forkerte, som du og jeg har gjort. Han blev levende igen, og nu kan alle, som vil tro på Gud 
og Jesus, bede ham om at fjerne det forkerte, de har gjort. På den måde bliver Gud deres far 
i Himlen. Måske har du allerede bedt Gud om at være din far i Himlen og bo i dit hjerte, ellers 
kan du gøre det i dag, hvis du har lyst 

 ♥ Lad alle med mørkt hår sige verset. Lad alle med lyst hår sige verset.  

 Lad alle med sure sokker sige verset. 
Vis én side af verset ad gangen og gentag det, indtil der ikke er mere tekst.  

 

Se GPS, udsendelse 17 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over, eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder.  

1. Hvilket land boede israelitterne i? (Egypten) 
2. Hvorfor gjorde den nye konge israelitterne til slaver? (Han var bange for dem) 
3. Hvad gjorde kongen for at forhindre, at israelitterne blev for mange? (Han befalede, at alle nyfødte 

drenge skulle slås ihjel) 
4. Hvad kan man gøre, når der er noget, man ikke kan finde ud af? (Bede Gud eller andre mennesker 

om hjælp) 
5. Hvilket navn fik den baby, som historien i dag handler om? (Moses) 
6. Hvad gjorde familien for at passe på Moses? (Lavede en kurv og satte ham ud på Nilen) 
7. Hvem fandt Moses i kurven? (Prinsessen) 
8. Hvem har lovet at passe på os? (Gud) 
9. Hvor kom Moses til at bo, da han var lille? (Hos sin mor og far) 
10. Hvem gav Moses hans navn? (Prinsessen) 

 

Bøn 
Spørg børnene, hvornår de har brug for, at Gud passer på dem. Bed om, at Gud vil passe på dem f.eks. på 
rejser, i bilen, i skolen og hjemme. Hvis børnene har lyst, kan du opmuntre dem til at bede højt. 
  

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Aktivitet: Aktivitetsark med Moses i sivkurven. 
Huskevers: Jeremias 29,11 
Quizidé: Kaninquiz 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 



GPS 18: Moses møder Gud 
 

Nøglesætning: Gud er en levende Gud 
 

Huskevers 
Jeremias 29,11: Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke.  

! Skriv bogstaverne P L A N på fire stykker papir inden klubben. Vis dem til børnene i tilfældig 

rækkefølge, og spørg, om de kan lave et ord med bogstaverne. Hvem er det, der har en plan 
med vores liv? Det er Gud. Det læste vi i sidste uge. Læs bibelverset højt. 

 ♥ Sig verset to gange på almindelig vis. 

☻ Der er noget, Gud gerne vil bruge dig til i fremtiden. Måske er hans plan, at du skal fortælle 

andre om ham, måske vil han bruge dig til at være en dygtig sygeplejerske, som hjælper 
andre, eller måske en håndværker, som bygger gode huse. Lige meget hvad det er, Gud vil 
bruge dig til i fremtiden, kan du være sikker på, at det er noget godt. 

♥ Lad pigerne og drengene på skift sige en del af verset. (Pigerne: Jeg ved hvilke planer – 

 Drengene: jeg har lagt for jer, siger Herren, - Pigerne: planer om lykke, ikke om ulykke – 
 Drengene: Jeremias bog 29,11). Byt efter et par gange, så drengene også begynder.  

☻ Hvis du gerne vil følge Guds plan for dit liv, så sig det til ham i en lille bøn. Du kan spørge 

ham, om der er noget, du skal begynde at øve dig på allerede nu, mens du er barn. Måske 
kommer du til at tænke på noget, du godt kan lide at lave, og som du kan øve dig på. Det 
kan også være, at du kommer i tanke om noget, du synes er svært, men som du gerne vil 
være bedre til. Så kan Gud hjælpe dig med det. 

 ♥ Sig verset uden at se på teksten. 
 

Se GPS, udsendelse 18 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over, eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvordan havde Moses det på paladset? (Godt) 
2. Hvordan havde israelitterne uden for paladset det? (Dårligt) 
3. Hvad kom Moses en dag til at gøre? (Slå en egypter ihjel) 
4. Hvad gjorde Moses bagefter? (Løb langt væk) 
5. Hvilket job fik Moses i ørknen? (Passede får) 
6. Hvad så Moses en dag i ørknen? (En brændende tornebusk) 
7. Hvilken plan havde Gud for Moses? (Han skulle føre israelitterne ud af Egypten) 
8. Hvem skulle hjælpe Moses? (Hans bror Aron) 
9. Hvad kan man gøre, hvis man har gjort noget dumt? (Sige undskyld til Gud, bede ham om hjælp) 
10. Hvorfor kan Gud hjælpe? (Fordi han er en levende Gud)  

 

Bøn 
Spørg børnene, om de har prøvet at sige undskyld til nogen. Forklar, at det er godt at sige undskyld til 
Gud. Luk øjnene og vær stille, så alle får mulighed for at sige undskyld til Gud, hvis de har gjort noget 
forkert. Slut med at takke Gud, fordi han tilgiver os. 
  

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Aktivitet: Aktivitetsark med Moses ved den brændende tornebusk 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Jeremias 29,11 
Quizidé: Ballonquiz Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 



GPS 19: Moses går til Farao 
 

Nøglesætning: Gud går med dig på vejen 
 

Minikonkurrence om Bibelen og Mosebøgerne 
Del børnene i hold på 2-4 personer. Mindst én på hvert hold skal kunne læse. Hvert hold skal have en Bibel 
(helst samme udgave), som placeres forskellige steder i lokalet ca. lige langt væk fra dig. Det er godt, hvis 
der er god plads, så børnene får løbet lidt. 
 

Giv børnene den første opgave samlet. Herefter får holdene opgaver efterhånden, som de løser dem. 
Holdene må ikke flytte deres Bibel, og de skal løbe med hinanden i hånden tilbage med svaret. 
 

1) Løb hen til Bibelen. Find indholdsfortegnelsen. Hvad hedder den første bog i Bibelen? 
2) Hvor mange af de første bøger hedder noget med Moses? 
3) På hvilken side starter Anden Mosebog? 
4) Slå op på Anden Mosebog. Hvad er det første ord, der står efter det store 1-tal? 
5) På hvilken side starter Tredje Mosebog? 
6) Slå op på Tredje Mosebog. Hvad er det første ord, der står efter det store 2-tal? 

 

Det hold, som er hurtigst færdigt og/eller har været bedst til at hjælpe hinanden, har vundet. 
 

Se GPS, udsendelse 19 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over, eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvad sagde Gud til Moses? (At han skulle gå tilbage til israelitterne) 
2. Hvad sagde Gud til Aron? (At han skulle gå ud i ørknen og møde Moses) 
3. Hvad skulle Moses sige til Farao? (At han skulle lade israelitterne gå ud og bede til Gud) 
4. Hvad gjorde Farao i stedet for at lade dem gå? (Gav dem dobbelt så meget arbejde) 
5. Hvad er bedre end verdens bedste GPS til at vise vej? (Gud) 
6. Hvad ønsker Gud for os? (At vi skal være lykkelige) 
7. Hvorfor blev israelitterne vrede på Moses og Aron? (Fordi de fik ekstra arbejde) 
8. Hvad gjorde Moses og Aron? (Bad til Gud) 
9. På hvilke forskellige måder kan man bede? (Knæle, stå, ligge, lukke øjnene, inde i sig selv, højt) 
10. Hvad står der i Jeremias 29,11? 

 

Bøn 
Spørg børnene, om de har prøvet at være i en situation, hvor de ikke vidste, hvad de skulle gøre. Bed 
sammen om, at Gud må lede børnene i den kommende uge. Bed også selv for børnene i ugens løb. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Drama: Moses går til Farao 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Jeremias 29,11 
Quizidé: Kaninquiz 



GPS 20: De ti plager 
 

Nøglesætning: Gud er den største 
 

To konkurrencer:  
 

Byg det højeste tårn 
Del børnene i hold på 3-5 personer. Giv hvert hold en ny tændstikæske. Det hold, som kan bygge det 
højeste tårn af æsken og tændstikkerne, har vundet. Du skal bruge en lang lineal eller et målebånd. 
 

Hvem er hurtigst til at spise snørebånd 
Du skal bruge sliksnørebånd til alle børn. 
Lad alle børnene stille sig på en række. Giv hvert barn et sliksnørebånd. Lad børnene tage enden af 
snørebåndet i munden. Nu gælder det om hurtigst muligt at spise sit snørebånd uden at bruge hænderne. 
Den, der først bliver færdig, har vundet. 
Gentag konkurrencen 1–2 gange. 
 

Se GPS, udsendelse 20 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over, eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvad havde Gud udvalgt Moses til at gøre? (Føre israelitterne ud af Egypten) 
2. Hvad sagde Moses og Aron til Farao, at han skulle gøre? (Lade israelitterne gå) 
3. Hvorfor sendte Gud frøer, bylder, hagl og andre plager til Egypten? (Fordi Farao ikke ville lytte til 

Gud og lade israelitterne gå) 
4. Hvem er større end Gud? (Ingen) 
5. Hvordan fandt Farao ud af, at Gud var stærkere end ham? (Ingen i Egypten kunne stoppe 

plagerne) 
6. Hvad skete der, da Moses kom op til Farao, efter at Gud havde stoppet haglene og bylderne? (Han 

ville alligevel ikke lade israelitterne gå) 
7. Hvad skulle israelitterne gøre for, at den ældste søn ikke døde? (Smøre blod på dørstolperne) 
8. Hvad fik israelitterne lov til næste morgen? (At rejse ud af Egypten) 
9. Hvad skete der, da Jesus hang på korset? (Han vandt over det forkerte i hele verden) 
10. Hvad betyder det for os? (At han kan fjerne det forkerte, vi har gjort) 

 

Bøn 
Forklar børnene, at Jesus også døde på korset for deres skyld, og at hvis de vil tro på ham, kan de bede 
ham om tilgivelse for det forkerte, de har gjort. 
Spørg, om børnene har noget, I skal bede for. Bed sammen. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Jeremias 29,11 
Quizidé: Ballonquiz 



GPS 21: Gennem det røde hav 
 

Nøglesætning: Gud svigter aldrig 
 

Leg: Gennem Det Røde Hav 
 

Denne leg er en sjov fangeleg. Man skal have god plads, så børnene kan løbe frem og tilbage. Man kan 
evt. lege den udenfor. 
 

Vælg et barn til at stå i midten. Alle de andre børn stiller sig på hver side af barnet. Barnet i midten siger: 
”Man kan kun komme over det røde hav, hvis man har farven _____ (her skal barn selv vælge en farve og 
sige den), på.” (Man kan også vælge øjenfarve, kort eller langt hår, de som har spist cornflakes til 
morgenmad osv.). 
 

Børnene skal se efter, om de har den nævnte farve på. Hvis de har det, må de gå over til den anden side, 
forbi barnet i midten, uden at blive fanget. Men hvis de ikke har det, skal de prøve at løbe over til den 
anden side uden at blive fanget af barnet i midten. 
Hvis man bliver fanget, skal man stå i midten sammen med det første barn og hjælpe med at fange andre 
børn. 
 

Se GPS, udsendelse 21 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over, eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvordan var det land, Gud havde lovet israelitterne? (Godt, alt hvad de havde brug for) 
2. Hvad betyder det, at Gud aldrig svigter? (At han holder, hvad han lover) 
3. Hvordan viste Gud israelitterne vej? (Med en skysøjle om dagen og en ildstøtte om natten) 
4. Hvad ombestemte Farao sig til? (At forfølge israelitterne) 
5. Hvad brokkede folket sig til Moses over? (At han havde taget dem ud i ørknen) 
6. Hvad svarede Moses folket? (At Gud ville redde dem) 
7. Hvad skete der, da Moses rakte sin stav ud over havet? (Gud fik vandet til at dele sig) 
8. Hvad skete der med Faraos hær? (De druknede) 
9. Hvad skal man gøre, hvis man gerne vil have Guds hjælp? (Bede til ham) 
10. Hvad står der i Jeremias bog 29,11? 

  

Bøn 
Spørg børnene, om de kender nogen, der bliver drillet. Måske bliver nogle af børnene selv drillet. Bed 
sammen og husk børnene på, at Gud aldrig svigter. 
  

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Jeremias 29,11 
Quizidé: Kaninquiz 



GPS 22: Folket brokker sig 

 

Nøglesætning: Gud ved, hvad du har brug for 
 

Posteløb: Brød, vand og manna 
 

Del børnene i et blåt hold og et rødt hold. Lad en leder gå med hvert hold. 
Begge hold skal igennem tre poster. På hver post får holdet nogle bogstaver, som de til sidst skal sætte 
sammen til et ord.  
Skriv bogstaverne i ordet ”klippen” på blåt og rødt papir og klip dem fra hinanden. Holdlederne får holdets 
bogstaver og giver dem til holdet, når de har løst posterne. 
 

Post 1, ”Brød”: 
Giv to af børnene et stykke rugbrød. De skal nu, i hvert sit stykke rugbrød, bide henholdsvis et hus og en 
mand. Som point får holdet 2 bogstaver. 
 

Post 2, ”Vand”: 
Køb eller lån en lille pakke dartpile. Fyld en frostpose op med vand, bind knude på og bind en solid snor i. 
Hæng posen op i f.eks. et træ eller gyngestativ (hvis vejret tillader det), eller på et badeværelse i stangen 
til badeforhænget. 
Placér børnene 1, 2 eller 3 meter (alt efter alder) fra posen og lad dem efter tur skyde med dartpilene mod 
posen. Det gælder selvfølgelig om at ramme posen (= klippen), så der kommer vand ud af hullet. Børn 
elsker aktiviteter med vand! Som point får holdet 3 bogstaver. 
 

Post 3, ”Manna”: 
Ved denne post skal børnene svare på spørgsmål: 
1. Nævn navnene på fire forskellige slags kager? 
2. Hvad får bolle-/franskbrødsdej til at hæve? 
3. Nævn to ting, man kommer i pandekagedej? 
4. Hvad hedder den kage, man kan købe hos bageren, og som hedder det samme, som et lille langsomt 

dyr? 
Som point får holdet 2 bogstaver. 
 

Se GPS, udsendelse 22 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over, eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvor lang tid var israelitterne i ørknen uden mad og drikke? (3 dage) 
2. Hvad var der galt med det vand, de fandt? (Det var bittert) 
3. Hvad gjorde Moses for at løse problemet? (Råbte til Gud) 
4. Hvorfor blev vandet friskt, da Moses kastede et stykke træ ned i det? (Fordi Gud havde sagt det) 
5. Hvad var det næste, israelitterne brokkede sig over? (At de ikke havde noget mad) 
6. Hvordan viste Gud, hvor stor han er? (Lod det regne med brød) 
7. Hvad ønsker Gud, vi skal gøre på den syvende dag? (Hvile og slappe af) 
8. Hvad kan man gøre i stedet for at brokke sig? (Bede til Gud) 
9. Hvad betyder det, at Gud vil give os det, vi har brug for? (Han vil ikke give os alt, hvad vi ønsker) 
10. Hvorfor har Gud bestemt, at vi skal have fri én dag om ugen? (Det er godt for os)  

 

Bøn 
Spørg børnene, om de har bedt Gud om noget? Gav Gud dem det, de bad om? Var det noget, de havde 
brug for? Var det noget, de ønskede sig? Spørg, om der er noget, I sammen skal bede om. Bed sammen. 
Måske vil nogle af børnene bede højt eller inde i sig selv. 
  

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Salme 109,105 
Quizidé: Ballonquiz 



GPS 23: De Ti Bud 
 

Nøglesætning: Gud taler til os gennem Bibelen 
 

Bibelvers  
Salme 119,105: Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.  

! ”Jeg synes, det er snyd. Jeg har aldrig hørt Gud sige noget til mig!” (Sæt hænderne i siden og 

tal som et barn, der er blevet uretfærdigt behandlet).  
Har du nogle gange tænkt sådan? Jeg har aldrig hørt Gud tale til mig med en stemme, som 
den jeg kan høre, når du siger noget til mig. Men jeg har alligevel hørt Gud sige noget til mig 
på forskellige måder. En af de måder, Gud taler til mig, er i Bibelen. Nu vil jeg læse et vers 
for dig. Læs bibelverset højt. 

 ♥ Sig verset to gange på almindelig vis. 

☻ Hvad betyder ”dine”? (At det er Guds ord). Hvor kan vi læse Guds ord til os? (I Bibelen). 

 ♥ Hold hænderne som en åben bog, når du siger ”Dine ord” og gentag verset. 

Hold hænderne som en åben bog og som en lygte, når det passer med teksten.  

☻ Når vi læser i Bibelen eller hører noget fra Bibelen som i GPS, kan Gud hjælpe os med at 

finde ud af, hvad det er godt og rigtigt at gøre. F.eks. står De Ti Bud, som Gud har givet os, i 
Bibelen. De kan hjælpe os med ikke at gøre dumme ting. I De Ti Bud siger Gud f.eks. til os, 
at vi ikke må lyve, stjæle og være misundelige. På den måde bliver Bibelen ligesom en lygte, 
der kan hjælpe os med at finde en god vej. 

 ♥ Gentag verset med fagter ligesom før, men lav yderligere et lys med fingeren og en sti med 

hænderne, når disse ord siges. Gentag nogle gange med alle fagterne. Fjern herefter skiltene 
med teksten og gentag et par gange mere.  

 

Se GPS, udsendelse 23 (Afprøv teknikken inden klubben) 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvad hed det bjerg, israelitterne kom til i ørknen? (Guds bjerg/Sinejs bjerg) 
2. Hvem gik op på bjerget? (Moses) 
3. Hvem talte til Moses på bjerget? (Gud) 
4. Hvem fortalte Moses, hvad Gud havde sagt til ham? (Folket) 
5. Hvor kan man læse det, Gud gerne vil sige til os? (I Bibelen) 
6. Hvordan fik vi Bibelen? (Gud talte til nogle mennesker, der skrev ned, hvad han sagde) 
7. Hvad var det første, Gud spurgte israelitterne om? (Om de ville være hans folk) 
8. Hvordan hørte israelitterne Guds stemme? (Bjerget blev indhyllet i en sky, og Gud talte) 
9. Hvordan gav Gud en liste over, hvordan de skulle leve? (Gud skrev De Ti Bud på stentavler) 
10. Nævn to af De Ti Bud?  

 

Bøn 
Spørg børnene, om de har prøvet at læse i en Bibel eller børnebibel. Forklar, at det er en af de måder, Gud 
taler til os på og lærer os om ham. Tak Gud, fordi han har givet os Bibelen. 
Har nogle af børnene ikke adgang til en Bibel, kan I lave en bibelverskalender – se downloads. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Sang: ”De Ti Bud” (Sang og rap) 
Aktivitet: Aktivitetsark med sangen ”De Ti Bud” 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Salme 109,105 
Quizidé: Kaninquiz

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 



GPS 24: Guldkalven 
 

Nøglesætning: Guds regler er gode 
 

Huskevers 
Salme 119,105: Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. 
 

 ! Vis børnene en lygte og spørg, hvad man kan bruge den til. Man kan bruge en lygte til at 

finde vej i mørke uden at falde. Kan I huske verset fra sidst, om at Guds ord er ligesom en 
lygte? Lad os sige det sammen. 

 ♥ Sig verset to gange med fagterne fra sidst. 

☻ Måske er der nogen, der tænker, at det ikke er så slemt at lyve, men Gud har faktisk sagt til 

os i Bibelen, at vi ikke skal lyve, og det er en rigtig god regel. Hvad kan der ske, hvis man 
lyver? Måske er der nogen, som ikke vil være venner med en, eller måske tror folk ikke 
længere på det, man siger, selv når det er rigtigt. Guds regel om ikke at lyve er ligesom en 
lygte, der hjælper os til ikke at falde, når det er mørkt. 

♥ Stå på et ben og gentag verset. Stå på det andet ben og gentag verset. Stå på hænder (sæt 

hænderne under fødderne) og gentag verset. 

☻ Hvis du tror på Gud, ønsker han, at du skal læse i Bibelen eller høre om, hvad der står i den. 

Så kan hans ord blive ligesom en lygte for dig. Måske har du en børnebibel, du kan læse i 
eller få nogen til at læse for dig. Kom og sig til mig, hvis du gerne vil lære mere fra Bibelen, 
men ikke har en derhjemme, du kan læse i. 

 ♥ Fjern skiltene og gentag verset med fagter. Mon nogle af børnene kan sige verset alene? 
  

Se GPS, udsendelse 24 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over, eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvor lang tid ventede folket på Moses på bjerget? (40 dage) 
2. Hvad bad folket Aron om? (At lave en ny Gud) 
3. Hvordan lavede Aron en ny Gud? (Smeltede guld om til en kalv) 
4. Hvorfor var det dumt? (Fordi det var Gud, der havde hjulpet dem indtil da) 
5. Hvorfor smed Moses stentavlerne på jorden? (Fordi folket havde lavet en ny Gud) 
6. Hvad er vores manual/vejledning til livet? (Bibelen) 
7. Hvem andre end israelitterne holder ikke altid Guds bud? (Os) 
8. Hvad kan vi gøre, når vi har gjort noget forkert? (Bede Jesus om tilgivelse) 
9. Hvem vil Jesus ikke tilgive? (Ingen) 
10. Hvad står der i Salme 119,105?  

 

Bøn 
Tænk på noget, du har bedt Jesus om tilgivelse for, som du kan fortælle børnene. Giv børnene mulighed 
for at sige undskyld til Jesus ved at være stille et øjeblik. Slut af med at takke Jesus, fordi han tilgiver os, 
når vi beder om det. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Aktivitet: Lav bibelverskalender til syv dage 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Salme 119,105 
Quizidé: Ballonquiz 

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 



GPS 25: De tolv spioner 
 

Nøglesætning: Gud er trofast 
 

Leg: Hent mig 
Man skal bruge meget plads til denne leg. Målet er, at børnene skal finde de 
ting, man spørger efter og give dem til lederne. Det hold, som først bringer en bestemt ting til lederen, får 
et point. 
 

Del børnene op i to eller flere hold. På hver holdt skal der være ca. 6 børn i forskellige aldre. Få hvert hold 
til at sætte sig i en rundkreds i hver sin ende af salen. Midt i salen skal der være en leder, som sidder på 
en stol. Vær sikker på, at lederen sidder midt imellem de to hold. Børnene skal vælge en ”løber” fra deres 
hold. Det er løberen (og kun denne), der skal løbe med de ting, lederen spørger efter. Resten af holdet 
hjælper med at finde tingene. De ting, lederen spørger efter, er ting, som børnene har på sig.  
 

Lederen kan f.eks. sige: ”Bring mig et snørebånd, uden sko.” Det er så holdets opgave at tage en af deres 
sko af, få snørebåndet ud, og give det til deres løber. Løberen løber af sted med snørebåndet og bringer 
det til lederen i midten. 
 

Andre ting, man kan spørge efter: 
Et stykke tøj, som er omvendt, en pige med skoene omvendt på, en hårelastik, en sok, et smykke, en 
dreng med en pigejakke på, tre par sko bundet sammen med et snørebånd, en lillebror, en sort pung, en 
1-krone, tre forskellige farvede sokker osv. 
 

Lederen skal vælge ting, som børnene har på eller kan finde i nærheden af, hvor de sidder. Det skal være 
sjovt og spændende for dem at finde disse ting. Kun fantasien sætter grænser. 
 

Se GPS, udsendelse 25 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over, eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvilken opgave fik de 12 mænd? (Skulle undersøge det land, Gud havde lovet israelitterne) 
2. Hvordan var landet? (Meget godt) 
3. Hvem holder altid, hvad han lover? (Gud) 
4. Hvorfor turde Josva og Kaleb tage til det nye land? (De stolede på Gud) 
5. Hvad sagde de andre spioner om det nye land? (At folkene var alt for stærke for dem) 
6. Hvem lyttede israelitterne til? (De ti, der ikke stolede på Gud) 
7. Hvorfor blev Gud vred? (Fordi folket ikke stolede på ham) 
8. Hvor lang tid gik der, før israelitterne kom ind i det nye land? (40 år) 
9. Hvorfor er det ikke ligegyldigt, om vi lytter til Gud og stoler på ham? (Det har konsekvenser, når vi 

ikke stoler på Gud) 
10. Hvad står der i Salme 119,105?  

 

Bøn 
Spørg børnene, om der er situationer, hvor de synes, det er svært at gøre det rigtige. Bed sammen Gud 
om hjælp. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Aktivitet: Dramatisering – de 12 spioner 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Salme 119,105 
Quizidé: Kaninquiz 



GPS 26: Kobberslangen 
 

Nøglesætning: Gud tilgiver 
 

Leg: Slangebid 
Man skal bruge meget plads til denne leg, som evt. kan leges udenfor. 
 

Giv hvert barn 3 klistermærker (f.eks. små adresse-etikker), som de skal 
klistre på deres tøj.  Klistermærkerne skal symbolisere slangebid. Når 
lederen råber: ”Løb”, skal børnene løbe rundt og prøve at sætte deres 
klistermærker på de andre børns tøj. Det, som gør legen sjov, er, at så snart et 
barn har sat et klistermærke på et af de andre børn, får det selv et 
klistermærke på. Målet er derfor at sætte alle sine klistermærker på de 
andres tøj.  
 

Efter 2–3 minutter råber lederen ”stop”, og børnene holder op med at sætte 
klistermærker på hinanden.  
Vinderen er den, som har færrest klistermærker på sig, altså færrest slangebid.   
 

Se GPS, udsendelse 26 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over, eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvorfor blev israelitterne utålmodige? (Fordi de var så lang tid i ørkenen) 
2. Hvad var det værste der skete? (Israelitterne blev vrede på Gud og Moses) 
3. Hvad tillod Gud, at der skete? (Slanger i lejren) 
4. Hvad bad folket Moses om? (At bede Gud om hjælp) 
5. Hvilken løsning gav Gud Moses? (At han skulle lave en kobberslange og hænge den på en pæl) 
6. Hvad skete der med de, som kiggede på pælen? (De blev raske) 
7. Hvordan kan Bibelen være som en lygte? (Den kan hjælpe os med at finde vej) 
8. Biblen fortæller om en person, som blev hængt op ligesom kobberslangen. Hvem? (Jesus) 
9. Hvem skal vi ”se” på, når vi har brug for tilgivelse? (Jesus) 
10. Hvordan kan vi se på Jesus? (Vi kan bede til ham, bede ham om tilgivelse)  

 

Bøn 
Bed en bøn, hvor du takker Jesus for, at han blev korsfæstet for vores skyld. Hvis du føler, det er et godt 
tidspunkt, så vær stille og giv børnene anledning til selv at bede Jesus om tilgivelse. 
Forklar evt. til sidst, at Jesus blev levende igen og har vundet over alt det forkerte.  
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Aktivitet: Gæt og grimasser – episoder fra Moses´ liv  
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Salme 119,105 
Quizidé: Ballonquiz 
 



GPS 27: Moses og Josva 
 

Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv 
 

Bibelvers 
Josvabogen 1,9: Vær modig og stærk … lad dig ikke skræmme, for Herren din 
Gud er med dig overalt, hvor du går. 
 

 ! Fortæl om en episode, hvor du som barn var tryg, fordi din far eller mor var lige ved siden af 

dig. Børnene vil elske at høre noget fra din barndom. I Bibelen kan vi læse, at Gud har lovet 
at passe på os, lige meget hvor vi er. Læs bibelverset højt. 

 ♥ Sig verset to gange på almindelig vis. 

☻ Tør du fortælle andre, at du tror på Gud? Tør du sige undskyld til én, du har været med til at 

drille? Du er modig, hvis du gør det, selv om du ved, at andre vil grine ad dig. Gud vil være 
hos dig, når du er modig, og gør som han ønsker. 

♥ De, der har været på Bornholm, siger verset. Herefter de, der har været i Tyskland og til sidst 

de, der har været i Danmark. 

☻ Hvem er Herren? Det er Gud. Hvis du har valgt, at Gud skal være din Gud, kan du bede ham 

om mod, når du skal gøre noget svært. F.eks. hvis du skal tage bussen alene eller sige nej, 
hvis dine venner vil have dig med til at ryge i smug.  

♥ De, der har været på en bondegård, siger verset, herefter de, der har været på et museum. 

Vend plancherne på hovedet og sig verset. Vend plancherne i forkert rækkefølge, men sig 
verset rigtigt.  

 

Se GPS, udsendelse 27 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvor gammel blev Moses? (120 år) 
2. Hvor kunne Moses ikke komme hen? (Til det land, Gud havde lovet israelitterne) 
3. Hvad sagde Moses til Gud, da han tænkte på sit liv? (Tak for det, han havde fået lov at opleve) 
4. Hvorfor kaldte Gud på Moses, og sagde han skulle være stille? (Han skulle høre, hvad Gud sagde) 
5. Hvad betyder det, at Gud er med os overalt? (Han er med i skolen, hjemme, på vejen osv.) 
6. Hvordan er Gud særlig nær de, der tror på ham? (Han bor i deres hjerter) 
7. Hvad hed han, som skulle være leder efter Moses? (Josva) 
8. Hvad lovede Gud Josva? (At han ville være med ham) 
9. Hvordan viste Gud sig for Josva og Moses? (I en røgsky i åbenbaringsteltet) 
10. Hvad sagde folket til, at Josva skulle være deres nye leder? (De blev glade)  

 

Bøn 
Brug i dag og de næste fire gange på at lære børnene at bede aftenbøn. Hver gang har sit emne (se under 
de næste GPS-afsnit om bøn). Første gang handler om at takke for dagen. Print taleboblen under 
downloads ud eller tegn selv en stor taleboble på f.eks. en tavle. 
Moses takkede Gud for det, der var sket i hans liv. Vi kan hver aften, inden vi skal sove, takke Gud for det, 
der er sket i løbet af dagen. Spørg børnene, hvad vi kan sige tak for og skriv deres forslag i taleboblen. 
Læs forslagene højt sammen som en bøn til Gud.   
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Bøn: Taleboble til at skrive aftenbøn i 
Drama: Om at være modig som Josva 
Huskevers: Josvabogen 1,9 
Aktivitetsark: Huskevers i lille format 
Quizidé: Tør du?! 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 



GPS 28: Det røde tov 
 

Nøglesætning: Gud passer på dig 
 

Bibelvers 
Josvabogen 1,9: Vær modig og stærk … lad dig ikke skræmme, for Herren din 
Gud er med dig overalt, hvor du går. 

! BØH! (Råb så højt, du kan). Blev I bange? Nej, men nogle gange bliver vi bange, hvis vi f.eks. 

skal gå et mørkt sted. Jeg har hørt om en pige, som tænkte på et bestemt bibelvers, når hun 
skulle gå gennem en mørk gang, og at hendes frygt på den måde forsvandt. Det bibelvers 
står i Josvabogen 1,9. Læs bibelverset højt. 

 ♥ Sig verset to gange på almindelig vis. 

☻ Gud er på en særlig måde hos de, der tror på ham. Se pigen med hjertet på trøjen. Det skal 

fortælle, at hun tror på Gud og har Jesus i sit hjerte, og at han er hos hende overalt. Derfor 
behøver hun ikke at være bange eller blive skræmt. Hun kan bede Jesus passe på sig. 

♥ Lad som om, I spiller fodbold og sig verset. Lad herefter, som om I spiller luftguitar, rider, 

svømmer, løber på stedet osv., imens I siger verset.  
Vend plancherne på hovedet og sig verset. Gem plancherne væk og sig verset. 

 

Se GPS, udsendelse 28 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over, eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvorfor kaldte Josva på to mænd? (De skulle være spioner) 
2. Hvad skulle spionerne finde ud af? (Hvordan israelitterne kunne indtage Jeriko) 
3. Hvad hed kvinden, som spionerne sov hos om natten? (Rahab) 
4. Hvor i Jeriko gemte spionerne sig for soldaterne? (På taget) 
5. Hvorfor behøver vi ikke være bange? (Fordi Gud har lovet at være med os) 
6. Hvad står der i Josvabogen 1,9? 
7. Hvorfor var indbyggerne i Jeriko bange for israelitterne? (De havde hørt, hvordan Gud havde været 

med dem) 
8. Hvilken aftale lavede spionerne med Rahab? (Hvis hun hjalp dem med at flygte, ville de passe på 

hende, når de indtog byen) 
9. Hvorfor var Jeriko svær at indtage? (Fordi der var tykke mure omkring) 
10. Hvorfor ville det lykkes israelitterne at indtage Jeriko? (Fordi Gud var med dem)  

 

Bøn 
Fortsæt med at lære børnene at bede aftenbøn. Tag taleboblen med ”tak” med fra sidst og skriv videre på 
den eller lav en ny, hvis der ikke er plads. Denne gang skal børnene lære at bede Gud passe på deres 
familie og venner. 
Gud lovede at passe på Rahab. Han vil også passe på os og på dem vi holder af. Sidste gang talte vi om at 
takke Gud, inden vi lægger os til at sove. Vi kan også bede Gud om at passe godt på dem, vi kender. 
Spørg børnene, hvem de vil bede Gud om at passe på. Skriv deres forslag i taleboblen, f.eks.: Pas godt på 
min mor og far, mine bedsteforældre og min kanin. Læs takkebønnen fra sidst og den nye bøn sammen 
som en tak til Gud.   
  

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Bøn: Taleboble til at skrive aftenbøn i 
Aktivitet: Aktivitetsark med spionerne, der kravler ned ad det røde tov 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Josvabogen 1,9 
Quizidé: Tør du?!

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 



GPS 29: Jeriko erobres 
 

Nøglesætning:  
Selv når alt ser umuligt ud, kan Gud hjælpe 
 

Leg: Kimsleg med variation 
 

Rekvisitter: En masse forskellige ting, f.eks. en legoklods, kam, terning, ur, tandbørste, krus, klemmer, 
viskelæder, legetøjsbil osv. (ca. 2-5 ting pr. deltager), to kasser til at have tingene i, to håndklæder til at 
dække kasserne med, et stopur eller en mobil til at tage tid med. 
 

Leg: Alle tingene er på forhånd lagt i en af kasserne og dækket til med et håndklæde, så ingen kan se 
indholdet. Deltagerne deles i to lige store hold. Kassen tages frem, og deltagerne får fremvist tingene i ca. 
1/2 minut. Derefter dækkes kassen til og tages ud af lokalet. Her fordeles tingene ligeligt i to kasser. 
Kasserne tildækkes og sættes ind, så hvert hold kan se tingene i den ene kasse, men ikke i 
modstanderholdets kasse. Træk lod om, hvilket hold, der skal starte, og sæt stopuret i gang.  
Det første hold beder om at få en ting, som det mener er i modstanderholdets kasse. Hvis 
modstanderholdet har tingen, skal det udlevere den. Tingen lægges så i det første holds kasse. Dette 
gentager sig, indtil der bliver spurgt om noget, som ikke er i modstanderholdets kasse. Så bytter holdene 
roller, og modstanderholdet får nu lejlighed til at spørge efter ting.  
Når der er gået fem minutter, stopper legen, og det hold, der har flest ting i sin kasse, har vundet.  
 

Se GPS, udsendelse 29 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvordan var Jeriko beskyttet? (Med tykke mure) 
2. Hvor kom den kriger fra, som viste sig for Josva? (Fra Gud) 
3. Hvordan sagde Gud, at Jeriko skulle indtages? (Israelitterne skulle gå rundt om Jeriko) 
4. Hvad er pagtens ark? (En kiste med De Ti Bud) 
5. Hvem kan hjælpe, når alt ser umuligt ud? (Gud) 
6. Hvad skete der, da hele folket havde gået rundt om Jeriko i seks dage? (Ingenting) 
7. Hvad skete der på den syvende dag? (Murene væltede) 
8. Hvilken del af muren blev stående? (Der hvor Rahab boede og havde hængt det røde tov) 
9. Hvad står der i Josvabogen 1,9? 
10. Hvad kan du gøre, når alt ser umuligt ud? (Bede Gud om hjælp, og tro på at han vil hjælpe) 

 

Bøn 
Fortsæt med at lære børnene at bede aftenbøn. Tag taleboblen med ”tak” og ”pas godt på” med fra de 
foregående gange og skriv videre på bønnen. Lav en ny taleboble, hvis der ikke er mere plads. Denne gang 
skal børnene lære at bede Gud om hjælp. 
Gud hjalp israelitterne med at indtage Jeriko på en måde, de aldrig selv kunne have fundet på. Han kan 
også hjælpe os på måder, vi slet ikke kan forestille os. Om aftenen kan vi bede en bøn til Gud, hvor vi 
beder ham hjælpe os med det, vi ikke selv kan finde ud af. Spørg børnene, hvad de kan bede Gud om 
hjælp til og skriv deres forslag i taleboblen, f.eks. lektier og at være god ved andre. Læs det, børnene har 
sagt, højt sammen med dem som en bøn til Gud. Læs også bønnerne fra de sidste uger.   
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Bøn: Taleboble til at skrive aftenbøn i 
Drama: Jerikos fald 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Josvabogen 1,9 
Quizidé: Dinoquiz 



GPS 30: Gideon 
 

Nøglesætning: Gud er med dig 
 

Leg: Blyant i flaske 
 

Du skal bruge: 
Tre tomme flasker (de må ikke kunne vælte for let. Brug f.eks. små glassodavandsflasker eller 
plasticflasker med lidt sand i bunden). 
Tre blyanter bundet i enden af en lang snor. 
 

Vælg tre børn, som har lyst til at være med i konkurrencen. 
Stil børnene ved hver sin flaske. Bind en snor om livet på hvert af børnene, så blyanten hænger ned ad 
ryggen på dem. Der skal være ca. 10–15 cm fra det nederste af blyanten til det øverste af flaskens kant.  
Børnene skal nu prøve at få blyanten ned i flasken uden at bruge hænder. Den første, det lykkes for, har 
vundet. 
 

Hvis der er tid, kan konkurrencen gentages, til alle børn, som har lyst, har prøvet. 
 

Se GPS, udsendelse 30 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens.  
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvad gjorde midjanitterne med alt det, israelitterne lavede? (De ødelagde det) 
2. Hvem fik Gideon besøg af? (En engel) 
3. Hvad havde Gud udvalgt Gideo til? (At frelse israelitterne fra midjanitterne) 
4. Hvorfor synes Gideon, det var mærkeligt, at Gud havde udvalgt ham? (Han var ikke noget særligt) 
5. Hvilket tegn bad Gideon Gud om? (At noget uld næste morgen skulle være vådt, mens jorden var 

tør) 
6. Hvad sker der, hvis vi glemmer Gud? (Han husker os og venter på, at vi skal tro på ham) 
7. Hvorfor kan man bede for nogen, der er i Kina eller Amerika? (Fordi Gud er overalt) 
8. Hvor mange mænd endte Gideon med at have til at slå midjanitterne med? (300) 
9. Hvad talte midjanitternes vagter om? (At Gideons mænd ville besejre dem) 
10. Hvordan besejrede Gideons folk midjanitterne? (De lavede larm og lyste med fakler, så 

midjanitterne blev bange og flygtede) 
 

Bøn 
Fortsæt med at lære børnene at bede aftenbøn. Tag taleboblen med ”tak”, ”pas godt på” og ”hjælp” med 
fra de foregående gange og skriv ”undskyld …” som fortsættelse på bønnen. Denne gang skal børnene 
nemlig lære at sige undskyld til Gud. 
Når man ligger i sin seng om aftenen, kan man komme til at tænke på noget dumt, man har gjort i dagens 
løb. Hvad kan man gøre ved det? Man kan sige undskyld til Gud og bede ham om tilgivelse. Så behøver 
man ikke have dårlig samvittighed mere, fordi Gud har renset en. Måske skal man også sige undskyld til en 
person næste dag, men det kan man bede Gud om hjælp til. Om lidt skal vi læse bønnerne fra de sidste 
uger, og når vi kommer til ”undskyld …”, er vi helt stille alle sammen. Hvis du kommer i tanke om noget 
dumt, du har gjort, kan du sige undskyld til Gud inde i dig selv.  
Læs bønnerne og vær stille et øjeblik til sidst.   
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Bøn: Taleboble til at skrive aftenbøn i 
Aktivitetsark: Gud giver Gideon sejr over midjanitterne 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Josvabogen 1,9 
Quizidé: Tør du?! 



GPS 31: Samuel 
 

Nøglesætning: Du kan lære Gud at kende 
 

Leg: Klæd dig på med bind for øjnene 
 

Du skal bruge: 
To tørklæder eller viskestykker, der skal bruges som øjenbind 
To par gummistøvler 
To par bukser 
To jakker 
To par vanter 
Tøjet skal være så stort, at alle børnene i klubben kan få det på. Det gør legen ekstra sjov, hvis tøjet er alt 
for stort. Du kan bruge andet tøj end det, der er foreslået her.  
 

Del børnene i to hold. Send én fra hvert hold uden for døren og giv disse to børn bind for øjnene (skal 
sidde godt fast). Fordel alle tøjstykkerne i lokalet. Nu gælder det for hvert hold om at guide deres 
holdkammerat med bind for øjnene rundt i lokalet. De to børn med bind for øjnene skal tage det tøj på, de 
finder. Det hold, som først har en holdkammerat med jakke, bukser, vanter og gummistøvler på, har 
vundet. Man kan aftale, at børnene på hvert hold skiftes til at guide holdkammeraten. Det kan være 
nødvendigt, hvis børnene råber for meget i munden på hinanden.  
Legen kan gentages et par gange, hvis man har tid, og børnene synes, det er sjovt. 
 

Se GPS, udsendelse 31 (Afprøv teknikken inden klubben) 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens.  
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvad hedder den dreng, historien handler om? (Samuel) 
2. Hvad var Hannas problem? (Hun kunne ikke få børn) 
3. Hvad gjorde Hanna ved det? (Hun bad til Gud i hans hus) 
4. Hvad lovede Hanna Gud? (At hvis hun fik en søn, skulle han tjene Gud) 
5. Hvor kom Samuel til at bo, da han blev ældre? (I Guds hus) 
6. Hvad hørte Samuel en nat, mens han sov? (En stemme, der kaldte på ham) 
7. Hvem var det, der kaldte på Samuel? (Gud) 
8. Hvad sagde Eli til Samuel, at han skulle sige til Gud? (Tal Herre, din tjener lytter) 
9. Hvordan kan vi lære Gud at kende? (Ved at tale til ham og lytte til ham) 
10. Hvordan kan man lytte til Gud? (Ved at sidde helt stille, når man beder, for nogle gange taler Gud 

med en lille stemme inden i en. F.eks. kan man komme i tanke om noget, som måske er det, Gud 
vil sige til én) 
  

Bøn 
Det sidste, børnene skal lære af aftenbønnen, er at lytte til Gud. Tag taleboblerne med fra de foregående 
gange og skriv ”lyt” som det sidste af bønnen. 
Spørg børnene, om de har prøvet at være stille og lytte til Gud. Læs bønnerne højt sammen og slut af med 
at være stille ca. ½ minut. Opfordr børnene til også at være stille og lytte til Gud derhjemme.  
Hvis børnene har mange spørgsmål til, hvordan man lytter til Gud, har Børn & Tro undervisningsmateriale, 
der uddyber dette – se downloads. 
  

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Ekstra bibelundervisning: Hvordan lærer man at høre Gud tale 
Bøn: Taleboble til at skrive aftenbøn i 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Josvabogen 1,9 
Quizidé: Dinoquiz 



GPS 32: David salves til konge 
 

Nøglesætning: Gud ser dig og kender dit hjerte 
 

Bibelvers 
Salme 37,5: Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind. 
 

 ! Har du prøvet at ønske dig noget rigtig meget i fødselsdagsgave, som du ikke fik? Nogle 

gange tænker vi, at hvis ikke vi får det, vi ønsker os, så kan det ikke blive rigtig godt. I 
Bibelen fortæller Gud os, hvad vi kan gøre, når det, vi ønsker, ikke sker.  
Læs bibelverset højt. 

 ♥ Sig verset to gange på almindelig vis. 

☻ Hvem er Herren? Ja, det er Gud. At overgive sin vej til Gud betyder, at man siger til ham 

(billede 1 i bibelvers-downloads), at selvom det, man har ønsket sig, ikke sker, tror man på, 
at han kan gøre det godt alligevel. Måske gør Gud sådan, at man bliver rigtig glad for en 
anden fødselsdagsgave. Eller måske sørger han for, at det bliver det en rigtig god 
fødselsdagsfest eller at der sker noget helt andet, som er godt og gør en glad (billede 2 i 
bibelvers-downloads).  

♥ Lad pigerne gentage verset, lad drengene gentage verset, lad alle børnene gentage verset, 

lad de voksne gentage verset. 

☻ Hvis du oplever, at det, du ønsker og måske har bedt Gud om flere gange, ikke sker, så kan 

du overgive din vej til Gud ved at fortælle ham, at du stoler på ham alligevel. Gud vil hjælpe 
dig og vise dig vejen frem gennem livet  - måske på en anden måde, end du selv havde 
regnet med (billede 3 i bibelvers-downloads). 

♥ Hold for det ene øje og gentag verset. Hold for det andet øje og gentag verset. Hold for 

begge øjne og gentag verset.  
 

Se GPS, udsendelse 32 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens.  
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Se forslag til download af quizidé nedenfor. 

1. Hvad ønskede Israels folk? (En ny konge) 
2. Hvad hed den første konge, Israel fik? (Saul) 
3. Hvorfor måtte Gud finde en anden konge? (Fordi Saul ikke gjorde det, Gud ville) 
4. Hvorfor sendte Gud Samuel hen til Isaj? (En af hans sønner skulle være den nye konge) 
5. Hvad betyder det, at Gud ser på hjertet? (Han ved alt om os, også hvordan vi er indeni) 
6. Hvor var den yngste af Isajs sønner? (Han passede får på marken) 
7. Hvad hed den yngste søn? (David) 
8. Hvad sagde Gud til Samuel, da David kom ind ad døren? (At David skulle være den nye konge) 
9. Hvordan var Davids hjerte? (Man kunne stole på ham, og han bad Gud om tilgivelse) 
10. Hvad tænker Gud, når han ser vores hjerter? (Han elsker os og ønsker at hjælpe os) 

  

Bøn 
Spørg børnene, om der er nogen, de kan tale med, når de er glade eller kede af det. Forklar, at vi altid kan 
fortælle Gud, hvordan vi har det. Han elsker os og vil gerne lytte til os. Bed sammen med børnene. Husk, 
at det altid skal være frivilligt for børnene at bede. 
   

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Huskevers: Salme 37,5 
Aktivitetsark: Herren ser på hjertet 
Quizidé: Fang bankrøveren 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes)

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 



GPS 33: David og Goliat 
 

Nøglesætning: Du kan stole på Gud 
 

Bibelvers 
Salme 37,5: Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind. 

! Tag en stol og lad som om, du ikke er sikker på, at den vil holde, hvis du sætter dig på den. 

Spørg børnene om de tror, du kan stole på, at stolen holder, hvis du sætter dig? Fortæl, at 
Bibelen fortæller om én, vi altid kan stole på. Læs bibelverset højt. 

 ♥ Sig verset to gange på almindelig vis. 

☻ Hvem er Herren? Ja, det er Gud. Vi kan stole på, at han er med os og hjælper os, også 

selvom vi ikke kan se ham. Når vi stoler på ham, har han lovet at gribe ind. Det betyder, at 
han har lovet at hjælpe os. Vi kan ikke altid se, hvordan Gud hjælper, og nogle gange kan det 
være rigtig hårdt. Men Gud har lovet at hjælpe os, når vi stoler på ham. 

♥ Stå op og gentag verset. Sæt jer halvejs på stolen, som om I ikke stoler på den, og gentag 

verset. Sæt jer godt til rette på stolen og gentag verset. 

☻ Hvis man er kommet til at skyde klassens nye fodbold væk, uden at nogen af de andre har 

set det, og læreren spørger, om der er nogen, der ved, hvor bolden er - hvad ønsker Gud så, 
at man skal gøre? Ja, han ønsker, at man fortæller, at man har skudt den væk. På den måde 
viser man, at man stoler på Gud, der jo siger, at det er forkert at lyve. Så vil Gud hjælpe én, 
selvom de andre måske bliver sure over, at man har skudt bolden væk. 

♥ Stå på et ben og gentag verset, stå på det andet ben, stå på et ben og hold samtidig den ene 

hånd på hovedet, stå på det andet bed og hold den anden hånd på hovedet, luk også øjnene 
og gentag verset for hver ny bevægelse.  

 

Se GPS, udsendelse 33 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens.  
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Se forslag til download af quizidé nedenfor. 

1. I hvilken bog kan man læse om David? (Bibelen) 
2. Hvorfor skulle David gå hjemmefra? (Han skulle aflevere brød til sine brødre) 
3. Hvorfor var brødrene bange? (En af fjenderne var en kæmpe) 
4. Hvorfor var David ikke bange? (Han vidste, at Gud var med dem) 
5. Hvad diskuterede David med kongen? (Om han måtte kæmpe med Goliat) 
6. Hvad kan man gøre, når man har et stort problem? (Stole på Gud) 
7. Hvad står der i Salme 37,5? 
8. Hvilket våben tog David med, da han skulle kæmpe mod Goliat? (En stenslynge) 
9. Hvordan vandt David over Goliat? (Han ramte ham i panden, så Goliat døde) 
10. Hvad prøvede David at forklare sine brødre? (At de skulle stole på Gud) 

 

Bøn 
Spørg børnene om de tænker på noget, I skal bede for. Måske har de et problem, de har brug for Guds 
hjælp til. Du kan også selv fortsætte med at bede for det, børnene har nævnt i ugens løb.   
  

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Drama: David og Goliat 
Ekstra dukketeater: David og Goliat 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Salme 37,5 
Quizidé: Sneboldkamp

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 



GPS 34: David og Jonatan 
 

Nøglesætning: Vær god mod andre 
 

Lav små høstak-kager som gaver 
I historien i dag lærer børnene, at Gud ønsker, at hans børn skal elske 
hinanden. Denne idé kan hjælpe børnene med at praktisere sandheden. Børnene skal lave små kager og et 
lille kort, som de kan give videre til en anden for at være god mod vedkommende (se forslag til små til-og-
fra kort under downloads).  
 

Høstak-kager (ca. 24 høstakke) 
1 plade Toms mælkechokolade (man kan evt. bruge mørk chokolade) 
150 gram “Rice crispies” 
Små kageforme 
 

Forberedelse 
1. Smelt chokoladen - brug en skål, der sættes i en gryde med kogende vand. 
2. Når chokoladen er smeltet, skal man hælde ”Rice crispies” i. Rør rundt med en ske, til alle ”Rice 

crispies” er dækkede af chokolade. 
3. Nu kan man tage skålen med blandingen ind til børnene.  
4. Giv hvert barn 2 (eller flere) bageforme og en teske. Børnene kan nu bruge skeen til at hælde 

blandingen i deres bageforme. Der skal være rigeligt i hver bageform – de skal ligne høstakke.  
5. Når børnene er færdige, sættes ”høstak-kagerne” i køleskabet, så de kan blive hårde. Det tager ca. 

20 minutter. 
6. Nu kan man rydde op og gå i gang med at lave små kort, som man kan bruge, når man giver en 

”høstak-kage” til en ven. 
Hvis man ikke har et køleskab i klublokalet, kan man evt. bage boller hjemmefra. Tag flormelis med til 
glasur og en masse kagepynt - f.eks. sølvkugler, krymmel, violer, chokoladestykker osv. Giv børnene en 
bolle, de kan pynte. Man kan evt. lave forskellige farver glasur. 

 

Se GPS, udsendelse 34 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Se forslag til download af quizidé nedenfor. 

1. Hvor kom David til at bo, efter han havde slået Goliat ihjel? (På slottet) 
2. Hvem blev David venner med? (Jonatan, kongens søn) 
3. Hvordan lavede David og Jonatan en venskabsaftale? (De byttede kappe og våben) 
4. Hvad står der i Salme 37,5? 
5. Hvorfor blev Saul misundelig på David? (Fordi David var bedre i krig) 
6. Hvorfor måtte David flygte? (Fordi Saul prøvede at slå ham ihjel) 
7. Hvordan fik David mulighed for at tage hævn over Saul? (Saul hvilede sig i en hule, hvor David 

havde gemt sig) 
8. Hvad gjorde David ved Saul i hulen? (Skar et stykke af hans tøj) 
9. Hvad synes Gud om at gøre gengæld? (Han vil, at vi i stedet skal være gode ligesom David) 
10. Hvad kan man gøre, når man har lyst til at gøre gengæld? (Bede Gud om hjælp) 

 

Bøn 
Fortæl børnene, at vi i dag skal bede om, at alle må have mindst én god ven, og at alle må kunne finde ud 
af at være en god ven. Hvis der er mulighed for det, så spørg hvert enkelt barn, om de har en god ven, 
eller om I skal bede om, at de får en.   
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Til-og-fra kort: Kan bruges til høstak-kagerne 
Aktivitetsark: Vær-god-mod-andre blomst 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Salme 37,5 
Quizidé: Fang bankrøveren 



GPS 35: David bliver konge 

 

Nøglesætning: Gud holder altid sine løfter 
 

Leg: Hr. Ulv 
Børnene stiller sig på en lang række. Et af børnene vælges til at være hr. Ulv og stiller sig langt væk fra de 
andre børn med ryggen til. 
Børnene spørger: ”Hvad er klokken, hr. Ulv?”  
Hr. Ulv vælger, hvad klokken skal være, og svarer f.eks.: ”Klokken er to.” 
Så går børnene to skridt nærmere ulven (altså lige så mange skridt, som klokken er). 
Dette gentager sig, indtil hr. Ulv siger: ”Det er spisetid!” 
Så vender hr. Ulv sig om og løber efter de andre og fanger en af dem. 
 

Et andet barn vælges nu til at være hr. Ulv, og legen gentages. Man kan evt. lade det barn, der blev 
fanget, være den nye ulv, men nogle gange lader børnene sig fange med vilje, fordi de gerne vil være hr. 
Ulv. 
 

Se GPS, udsendelse 35 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Se forslag til download af quizidé nedenfor. 

1. Hvad sagde en profet om David, da han var lille? (At han skulle blive konge) 
2. Hvorfor havde Gud valgt David til konge? (Fordi han stolede på Gud) 
3. Hvad ville David gerne bygge, som pagtens ark med De Ti Bud kunne være i? (Et fint palads) 
4. Hvad gjorde David, inden han begyndte at bygge? (Han spurgte Gud til råds) 
5. Hvor sagde Gud, at pagtens ark skulle være? (I et telt) 
6. Hvem har skrevet Salme 37? (David) 
7. Hvorfor var det forkert af David at invitere Batseba på besøg? (Hun var gift med en anden mand) 
8. Hvad skulle David have gjort i stedet for at prøve at snyde Batsebas mand? (Bedt Gud om tilgivelse) 
9. Hvad har Gud lovet at gøre, når vi siger undskyld til ham? (Tilgive os) 
10. Hvordan holdte Gud sit løfte til David, selvom han havde lavet en fejl? (Han gjorde David til en god 

konge) 
 

Bøn 
Spørg børnene, hvad man skal gøre, når man får dårlig samvittighed. Tal om, at man skal sige undskyld til 
Gud, og nogle gange skal man også sige undskyld til en person. Kom gerne med et eksempel, der passer til 
børnenes alder, f.eks. om at slå eller ikke at holde legeaftaler.  
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Aktivitetsark: Lær gennem Davids salmer – lille bibellæseplan til børn 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Salme 37,5 
Quizidé: Sneboldkamp 



GPS 36: David og Mefiboshet 
 

Nøglesætning: Gud elsker alle 
 

Busstopquiz: Repeter hele historien om David 
Dette er den sidst tekst om David, og det er derfor en god idé at bruge noget 
tid på at repetere hele historien om ham. Her er en lidt anderledes quizidé, som man kan bruge til dette. 
 

Du skal bruge: 
Nogle gamle aviser til at lave stoppesteder af 
To paptallerkner 
Ca. 25 spørgsmål fra alle teksterne om David 
Otte runde papstykker, heraf to røde og seks grønne. Bag på de grønne skrives +1, +2, +3. Papstykkerne 
fungerer som trafiklys og kommes i en pose, man ikke kan se igennem. 
 

I klubben: 
Lav to rækker busstoppesteder ud af avissider, der lægges på gulvet efter hinanden. Der skal være lige 
mange stoppesteder i hver række, og de skal ende samme sted, men behøver ikke at følge samme rute. 
Del børnene i to hold, (f.eks. bus nr. 1 og bus nr. 2), og stil dem ved det første busstoppested i hver sin 
række. Giv det første barn i hver ”bus” en paptallerken som rat. Dette barn er chaufføren. Stil det første 
spørgsmål til bus nr. 1. Hvis de svarer rigtigt, må chaufføren trække et trafiklys fra posen. Hvis det er et 
rødt lys, skal de blive stående, men hvis det er et grønt lys, må de gå lige så mange stoppesteder frem, 
som der står bag på trafiklyset. Før der stilles et spørgsmål til den anden bus, giver chaufføren rattet videre 
til den næste i bussen og går selv om bagerst i rækken. 
På denne måde fortsætter de to busser med at gå frem langs stoppestederne. Det hold, som først når hen 
til endestationen, har vundet. Hvis man har spørgsmål tilovers, kan busserne tage en runde til. 
 

Se GPS, udsendelse 36 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Se forslag til download af quizidé nedenfor. 

1. Hvad var der sket med Jonatan? (Han var død i krig) 
2. Hvad var der sket med Jonatans søn Mefiboshet, da han var lille? (Han var blevet lam i sine ben) 
3. Hvor boede Mefiboshet? (Et usselt sted langt væk) 
4. Hvorfor blev Mefiboshet bange, da Davids soldater kom efter ham? (Han troede, David var ond) 
5. Hvordan tog David imod Mefiboshet? (Godt, med smil og festmad) 
6. Hvad kaldte David Mefiboshet? (Sin søn) 
7. Hvad har Gud inviteret os til at blive? (Kongesønner og kongedøtre) 
8. Hvilken pris betalte Jesus, for at vi kan være sammen med Gud? (Han døde på et kors for os) 
9. Hvad skete der, efter at Jesus var død? (Han blev levende igen) 
10. Hvordan kan vi blive Guds børn? (Tro på Jesus og bede ham om tilgivelse) 

  

Bøn 
Hvis børnene har delt bedeemner med dig de sidste uger, så spørg hvordan det er gået med de forskellige 
ting. Bed evt. for nogle af de samme ting igen, eller spørg børnene om de har nye bedeemner.  
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Drama: David og Mefiboshet 
Aktivitetsark: Hjerte med teksten: Tak Gud, fordi du elsker mig… (fra Dommerbogen tekst 1) 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Salme 37,5 
Quizidé: Fang bankrøveren 

  +1   +2   +3 



GPS 37: Salomon 
 

Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig 
 

Bibelvers 
1 Petersbrev 5,7: Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. 
 

 ! To ledere laver et lille dramastykke: 1. person går rundt med hænderne for ansigtet og ryster 

på hovedet. 2. person kommer hen og spørger, hvad der er galt. 1. person fortæller om alt 
det, hun er bekymret for (f.eks. ”min hund er blevet syg, mine nøgler er væk, og jeg er blevet 
uvenner med min mor”). 2. person siger, at han kender et rigtig godt bibelvers, som måske 
kan hjælpe. Bibelverset læses højt og vises på terningen (se downloads). 

 ♥ Læs verset to gange. (Terningen vendes, hver gang børnene siger verset). 

☻ Hvorfor ser denne mand så trist ud? (Vend terningen, så siden, hvor der står ”kast al”, vender 

ud mod børnene). Det er, fordi han har en masse bekymringer. (Vend terningen, så ”jeres 
bekymring” vender ud mod børnene). Han skal til en prøve i skolen i morgen, hans forældre 
skændes hele tiden, hans venner gider ikke lege med ham, og han kan ikke finde sin 
mobiltelefon, som han fik i fødselsdagsgave. Hele tiden bekymrer han sig om disse ting, og 
det gør ham i dårligt humør. 

♥ Se triste ud, mens I siger verset. Se endnu mere triste og sure ud, mens I siger verset. 

☻ Dette bibelvers fortæller os, hvad vi kan gøre med vores bekymringer. Vi kan kaste dem på 

Gud ved at fortælle ham om dem. Så tager han bekymringerne og hjælper os med at klare 
problemerne.  

♥ Fold hænderne (I fortæller Gud om bekymringerne), mens I gentager verset. Smil og vær 

glade (I ved, Gud hjælper jer), mens I gentager verset. 
Lad tre-fire børn på skift komme op og vende terningen, mens alle gentager verset.  

 

Se GPS, udsendelse 37 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvem blev konge efter David? (Salomon) 
2. Hvad bad Salomon Gud om? (At blive klog) 
3. Hvilket problem kom to kvinder til Salomon med? (De sagde begge, de var mor til den samme 

baby) 
4. Hvad skete der, da Salomon sagde, man skulle hugge barnet over? (Den falske mor syntes, det var 

en god idé, men den rigtige mor ville hellere give barnet til den anden). 
5. Hvorfor er den en god idé at spørge Gud til råds? (Fordi Gud er klog) 
6. Hvad byggede Salomon? (Et tempel) 
7. Hvad blev templet bygget af (De fineste materialer, bl.a. guld) 
8. Hvad kom til at stå i templet? (Pagtens ark med De Ti Bud) 
9. Hvem ønsker Gud at hjælpe? (Alle – også dig og mig) 
10. Hvordan kan man mærke Gud? (Når man beder, kan man f.eks. opleve, at man bliver rolig)  

 

Bøn 
Spørg børnene, om der er noget, de er bekymrede eller bange for. Bed sammen Gud om at hjælpe med 
disse ting, og tak ham, fordi han har omsorg for dem og vil hjælpe dem. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Huskevers: 1 Petersbrev 5,7 
Aktivitetsark: 1 Petersbrev 5,7 i lille udgave 
Quizidé: Brevduequiz 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes)

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 
 



GPS 38: Elias på flugt 
 

Nøglesætning: Gud sørger for dig 
 

Bibelvers 
1 Petersbrev 5,7: Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. 

! Fortæl om engang, du var bekymret for noget, men hvor Gud hjalp dig. Husk, det skal være 

noget børnene kan forholde sig til. Læs bibelverset højt. 

♥ Se triste ud, mens I siger verset. Fold hænderne, mens I siger verset. Smil, mens I siger 

verset. (Terningen vendes, hver gang børnene siger verset). 

☻ Da jeg var bekymret, hjalp Gud mig. Det gjorde han, fordi han har omsorg for mig. Gud har 

også omsorg for dig. Det betyder, at han ikke er ligeglad med dig. Han elsker dig og vil gerne 
hjælpe dig med alle de ting, du er bekymret for. Gud bestemmer over alting, og derfor kan 
han hjælpe dig. Fortæl Gud om dine bekymringer og stol på, at han vil hjælpe dig. 

♥ Lad et par af børnene vende terningen, mens I siger verset. 

☻ Næste gang du bliver bekymret for noget, f.eks. i skolen eller til fodbold, så fortæl det til Gud 

med det samme. Han kan give dig fred inden i, selv om der stadigvæk er problemer.  

♥ Kast terningen imellem jer. Den, der griber terningen, skal sige de to første ord ”Kast al”, den 

næste de to næste ord ”jeres bekymring” osv. Gentag nogle gange og se hvor hurtigt, det 
kan gå.  

 

Se GPS, udsendelse 38 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvad er en profet? (En som læste om Gud, og som Gud fortalte forskellige ting) 

2. Hvilken Gud bad kong Akab og folket til? (Baal, en stengud) 

3. Hvilken opgave gav Gud Elias? (Han skulle sige til kongen, at det ville holde op med at regne, fordi 
han tilbad Baal) 

4. Hvordan sørgede Gud, for at Elias fik mad i starten? (Der kom fugle med brød til ham) 

5. Hvorfor stoppede Gud regnen? (Han ville vise folket, at deres stengud ikke kunne give dem regn) 

6. Hvad står der i 1 Petersbrev 5,7? 

7. Hvorfor ville enken først ikke give brød til Elias? (Fordi hun kun havde lidt mel og lidt olie) 

8. Hvad lovede Gud at gøre, hvis enken gav brød til Elias først? (At der også ville være nok til dem) 

9. Hvad opdagede enken næste morgen? (At der stadigvæk var mel og olie tilbage) 

10. Hvorfor giver Gud os ikke altid det, vi beder om? (Han vil give os det, vi har brug for) 

 

Bøn 
Tal om, at Gud kender alle mennesker på jorden og ved, hvad de har brug for. Bed en bøn, hvor du 
nævner alle børnene ved navn og takker for, at Gud kender dem, og ved hvad de har brug for. Lad ikke 
bønnen blive for lang eller sprogligt svær. Børnene skal opleve, at det er enkelt at bede til Gud.  
  

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Leg: ”Tarzan” 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: 1. Petersbrev 5,7 
Quizidé: Løvequiz

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 



GPS 39: Elias kæmper 
 

Nøglesætning: Gud er den største 
 

Se GPS, udsendelse 39 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvorfor gemte Elias sig? (Fordi kong Akab var vred på ham) 
2. Hvad sagde kong Akab til Elias, da han kom? (Det er din skyld, det ikke har regnet) 
3. Hvis skyld var det i virkeligheden? (Kong Akabs, fordi han tilbad en stengud) 
4. Hvilken styrkeprøve blev der mellem Gud og stenguden Baal? (De skulle se, hvilken Gud der kunne 

tænde ild) 
5. Hvad gjorde Baals profeter for at få ild? (De råbte til Baal) 
6. Hvad gjorde Elias, for at Gud skulle tænde ild? (Han bad en stille bøn) 
7. Hvordan viste Gud, at han er den største? (Han sendte ild fra himlen) 
8. Hvor højt skal vi tale til Gud, for at han kan høre os? (Vi kan tale stille, hviske, endda tænke) 
9. Hvornår har Gud tid til at lytte til os? (Altid) 
10. Hvad står der i 1 Petersbrev 5,7? 

 

Bøn: At takke Gud 
Formål: At børnene lærer at takke Gud 
Inden klub: Fotokopier/print arket med de små kroner, så der er en 
krone til hvert barn (se downloads). 
Fotokopier/print den store krone (se downloads – bemærk A3 størrelse). 
Sæt den store krone op på tavlen, så alle børnene kan se den. 
Tag tuscher og blue-tack med i klub. 
 

Forklaring til børnene: Gud er den største og har magt over alt. Derfor 
skal vi huske at takke ham. Nu skal vi prøve at komme i tanke om nogle 
af de ting, som vi altid kan takke Gud for. Prøv at gøre denne sætning 
færdig: Jeg vil takke Gud fordi … 
Find sammen med børnene frem til nogle af de ting, vi altid kan takke 
Gud for (at Jesus døde på korset, at Gud skabte verden, at Gud aldrig gør noget forkert osv.). Giv børnene 
en lille krone hver og lad dem vælge en ting, som de vil skrive tak for på deres krone. (Det er bedst, hvis 
de vælger forskellige ting, så der ikke står det samme). 
Lad børnene skrive på deres kroner og farvelægge dem. Du kan også lade dem farvelægge den store 
krone. Sæt de færdige små kroner fast på den store krone med blue-tack. 
 

Næste gang i klubben: Sæt den store krone med alle de små kroner op på tavlen. Lad de børn, som har 
lyst, komme op og vælge en lille krone. Hold en lille bedestund, hvor børnene kan takke Gud for det, der 
står på deres krone. Børnene kan selv vælge, om de vil bede højt eller inden i sig selv.  
Sæt de små kroner tilbage på den store krone. 
 

Gem alle kronerne og brug dem ind imellem i klubben, så børnene lærer at takke Gud. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Bøn: Små kroner til at lære børnene at takke Gud 
Bøn: Stor krone, skal bruges sammen med de små kroner 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Quizidé: Brevduequiz 



GPS 40: Elias flygter igen 

 

Nøglesætning: Gud er tålmodig 
 

Udendørs leg: Hvem kan flytte mest vand? 
Legen kræver ikke megen plads og kan derfor leges i en indkørsel, have eller 
udenfor en opgang. 
Børnene deles i to hold, husk at blande store og små, så det bliver retfærdigt. 
Hvis der er et ulige antal børn, må en leder være med. 
 

Hvert hold har en spand med vand, en ske og en tom kande. 
Kanden kan evt. placeres fem til ti meter fra spanden, det kommer an på, hvor meget plads der er. 
Det gælder nu om at få mest vand flyttet fra spanden med ske over i egen kande. Børnene skiftes til at 
flytte vandet, og man fastsætter på forhånd den tid, man vil bruge. Det gælder om at være omhyggelig og 
ikke kun hurtig. 
 

Indendørs leg: Simon siger 
Alle børn og voksne står op. En står oppe foran og styrer legen. 
Hvis der bliver sagt: ”Simon siger: stræk armene op over hovedet” (han/hun gør det 
også selv), skal alle række armene op over hovedet. Hvis der bliver sagt: ”Stræk 
armene op over hovedet” (han/hun kan stadig selv gøre det), og andre gør det, går 
de pågældende ud af legen. 
Altså: Hvis der ikke bliver sagt SIMON SIGER, skal man ikke gøre det, der bliver 
sagt. 
Der er mange muligheder for, hvad børnene skal gøre, f.eks. hoppe, bukke, hinke, 
klappe osv. 
 

Se GPS, udsendelse 40 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens.  
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvorfor blev Elias bange? (Fordi dronning Jesabel truede med at slå ham ihjel) 
2. Hvor gemte Elias sig? (I ørknen) 
3. Hvem besøgte Elias? (En engel gav ham vand og mad) 
4. Hvor lang tid gik Elias i ørknen? (40 dage) 
5. Hvordan viste Gud sig for Elias? (I en stille susen) 
6. Hvem skulle Elias finde? (En ung mand, der hed Elisa) 
7. Hvad gør Gud, når vi ikke selv synes, vi kan klare det? (Han hjælper os) 
8. Hvad betød det, at Elias gav Elisa sin kappe? (At Elisa skulle blive den nye profet) 
9. Hvordan kom Elias til Himlen? (I en ildvogn) 
10. Hvad betyder det, at Gud er tålmodig? (Han tror på os og opgiver os ikke) 

 

Bøn: At prise Gud 
Brug de små kroner fra sidste uge. Skriv på en ny, lille krone: ”Gud er tålmodig”. Sæt den store krone med 
alle de små kroner op på tavlen. Lad de børn, som har lyst, komme op og vælge en lille krone. Hold en lille 
bedestund, hvor børnene kan sige Gud tak for det, der står på deres krone. Børnene kan selv vælge, om 
de vil bede højt eller inden i sig selv.  
Sæt de små kroner tilbage på den store krone. 
Gem alle kronerne og brug dem ind imellem i klubben, så børnene lærer at prise Gud. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Dramatisering: Elias flygter fra dronning Jesabel 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Leg: At genkende sin makkers stemme – hvordan kan vi genkende Jesu stemme?  
Quizidé: Løvequiz 



GPS 41: Elisa og enkens olie 
 

Nøglesætning: Gud giver dig, hvad du har brug for 
 

Tændstikleg: Byg det højeste hus til Elisa 
 

Rekvisitter: En lille pakke tændstikker til hvert barn eller til hvert andet barn. 
 

I teksten bygger ægteparret fra Shunem et værelse til Elisa på taget. Idéen i denne leg er, at hvert barn 
får en æske tændstikker udleveret. Børnene skal kunne sidde ved et bord eller 
lignende. Herefter får de at vide, at nu er det dem, der skal bygge et værelse til 
Elisa, men her gælder det om, hvem der kan bygge det højeste værelse/ tårn til 
ham. Børnene får så f.eks. fem minutter og har ingen hjælpemidler udover 
tændstikkerne og æsken. 
 

Man kan også vælge at lade børnene arbejde sammen to og to. 
 

Der kan komme mange forskellige løsninger ud af opgaven, og ingen af dem er 
forkerte. Nogle vælger at bygge i mønster. Andre vælger at flække enderne på 
tændstikkerne og så stikke dem sammen. Nogle får helt andre idéer. 
Det gode ved kun at give børnene en lille æske tændstikker er, at de så er nødt 
til at tænke kreativt, hvis de skal bygge tårnet højt. 
 

Se GPS, udsendelse 41 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens.  
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvilket problem havde enken, efter at hendes mand døde? (Hun kunne ikke betale sine regninger) 
2. Hvem spurgte hun om hjælp? (Elisa) 
3. Hvad sagde Elisa, hun skulle gøre? (Låne krukker af sine naboer og hælde sin sidste olie i) 
4. Hvor mange krukker lånte hun? (Alle dem, hun kunne finde) 
5. Hvilket mirakel gjorde Gud? (At der var olie nok til at fylde alle krukkerne) 
6. Hvad kan man gøre, når man har et stort problem? (Gå til Gud og bede ham om hjælp) 
7. Hvad betyder det at kaste bekymringer på Gud? (At fortælle ham om det, man er urolig for) 
8. Hvad kunne enken gøre med de penge, hun tjente på olien? (Betale sine regninger og leve de 

næste år) 
9. Hvad sagde enken og Elisa til sidst sammen til Gud? (Tak) 
10. Hvad gør Gud nogle gange i stedet for at give os det, vi beder om? (Han giver os det, vi har brug 

for) 
 

Bøn: At bede for konkrete ting 
Find to store kuverter. Skriv ”Bed om” på den ene og ”Tak” på den anden. Lav nogle små sedler, som 
børnene kan skrive/tegne bedeemner på. Hjælp børnene til at skrive konkrete ting.  
Bed sammen for de forskellige ting og læg alle sedlerne i ”Bed om”- kuverten. Tag kuverten frem i næste 
uge og se, om Gud har svaret på nogle af bønnerne. Hvis ja, så tak Gud og læg disse sedler i ”Tak” - 
kuverten. Bed for de andre emner igen. Dette kan gentages nogle uger, alt efter hvordan det udvikler sig.  
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Aktivitetsark: Uro med teksten: Gud vil give det, jeg har brug for 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Quizidé: Ballonquiz 



GPS 42: Na’aman  
 

Nøglesætning: Gud er den største 
 

Lav Na’aman -dukker: 
1. Fotokopier/print Na’aman -dukkerne på kraftigt karton (se downloads). 
2. Giv hvert barn to Na’aman -dukker, en med spedalskhed og en uden, et engangskrus (som du har 

lavet et lille hul i bunden af), og en pind – f.eks. en blomsterpind. Riv blåt crepepapir i lange 
strimler til at lave floden med. 

3. Lad børnene farvelægge figurerne og klippe 
dem ud. 

4. Lim eller tape (med dobbeltklæbende 
klisterbånd), dukkerne til pinden, så de står 
ryg mod ryg. 

5. Klistr det blå crepepapir fast på indersiden 
af engangskruset, så det hænger ud over 
kanten som vand. 

6. Sæt så Na’aman -dukken ind i kruset, 
gennem hullet. Brug pinden til at skubbe 
Na’aman med spedalskhed op og ned, så 
det ser ud som om, han dukker sig i 
vandet. Sidste gang, han dukker sig, skal 
man vende ham rundt, så den raske 
Na’aman kommer op af vandet. 

 

Se GPS, udsendelse 42 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvorfor var Na’aman  ked af det? (Han var syg af spedalskhed) 
2. Hvilket land kom Na’amans tjenestepige fra? (Israel) 
3. Hvad fortalte tjenestepigen Na’aman og hans kone om? (Den store Gud i Israel, som kunne gøre 

Na’aman rask) 
4. Hvor kan vi læse om den Gud, der er større end sygdom? (I Bibelen) 
5. Hvorfor blev Israels konge bange, da Na’aman sagde, han skulle gøre ham rask? (Det var umuligt 

at blive rask, når man var spedalsk) 
6. Hvem skulle Na’aman gå til i stedet for kongen? (Elisa som var Guds profet) 
7. Hvilken besked gav Elisa Na’aman? (Han skulle bade syv gange i Jordanfloden) 
8. Hvorfor ville Na’aman først ikke gøre det? (Han troede, Elisa ville være kommet ud til ham selv) 
9. Hvorfor blev Na’aman rask, da han havde badet syv gange i floden? (Gud gjorde ham rask) 
10. Hvorfor besluttede Na’aman sig for at tro på Gud? (Han havde set, at Gud er den største) 

 

Bøn: At bede for konkrete ting 
Tag kuverten frem fra sidste uge, og se om Gud har svaret på nogle af bønnerne. Hvis ja, så tak Gud og 
læg disse sedler i ”Tak” - kuverten. Bed for de andre emner igen. Forklar evt. at ligesom Na’aman  måtte 
dyppe sig flere gange i floden, før Gud svarede, sådan skal vi også blive ved med at bede uden at give op. 
Det kan være en god idé at lade børnene vælge hver sin seddel, som de vil bede eller takke for. Det kan 
hjælpe nogle børn til at begynde at bede, når de ved præcist, hvad de skal bede for. Husk, at det altid skal 
være frivilligt, om børnene vil bede.  
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Lav Na’aman -dukke: Ark til kopiering  
Dukketeater: Lav selv små papdukker og spil historien om Na’aman 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Quizidé: Kaninquiz



GPS 43: Josija 
 

Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig med at gøre 
det rigtige 
 

Leg: Kongens efterfølgere 
 

For de yngre børn: 
Et af børnene vælges som konge. Alle de andre børn skal følge efter kongen og gøre præcis det samme 
som han. Kongen kan f.eks. gå på skøre måder, kravle under et bord og sige forskellige lyde. 
Efter et stykke tid vælges et andet barn som konge. Vær opmærksom på, at mange børn gerne vil prøve at 
være konge. 
 

For de ældre børn: 
Alle børnene sætter sig i en rundkreds på nær ét barn, som går udenfor døren. Et andet barn vælges som 
konge. Barnet, som har været udenfor døren, kommer ind igen og stiller sig i midten af rundkredsen. Nu 
skal kongen begynde at lave en bevægelse (f.eks. trampe, vinke eller slå sig på lårene). Alle de andre børn 
skal gøre det samme. Efter et stykke tid skal kongen prøve at lave en ny bevægelse, uden at barnet i 
midten opdager det. Det gør ikke noget, at der går et stykke tid imellem, at kongen skifter bevægelse.  

Barnet i midten har tre forsøg til at gætte, hvem der 
er konge. 
Det er vigtigt at sige til de andre børn, at de ikke hele 
tiden må kigge på kongen, for så er det meget let at 
gætte, hvem det er. 
 

Legen kan gentages med en ny konge og et nyt barn 
i midten. 
 

Se GPS, udsendelse 43 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens.  
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvor gammel var Josija, da han blev konge? (8 år) 
2. Hvilke guder troede folket på? (Afguder, statuer) 
3. Hvad fandt de to mænd i templet? (En gammel bogrulle med noget af Bibelen) 
4. Hvorfor blev Josija ked af det, da han læste Guds regler? (Han og folket havde ikke holdt dem) 
5. Hvem ville Josija spørge om hjælp i fremtiden? (Gud) 
6. Nævn to af De Ti Bud? 
7. Nævn to andre af De Ti Bud? 
8. Hvem læste Josija bogrullen med Guds regler højt for? (Hele folket) 
9. Hvorfor er det godt at kende Bibelen? (Den lærer os, hvad der er rigtigt at gøre) 
10. Hvem kan hjælpe os med at gøre det rigtige? (Gud) 

 

Bøn 
Tag enten kronerne med ting, man kan takke/prise Gud for, eller kuverterne med ”Bed om” og ”Tak” frem 
igen. Lad børnene vælge en krone/bedeemne og bed sammen. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Aktivitetsark: Bogmærker med bibellæseplan til en uge 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Quizidé: Brevduequiz 
 



GPS 44: Daniel i et fremmed land 
 

Nøglesætning: Gud kan gøre dig stærk 
 

Bibelvers 
Jakobsbrevet 4,8: Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. 
 

 ! Har du prøvet at være i en stor butik eller i et stort sommerland med din far og mor? Måske 

sagde de, at du skulle holde dig i nærheden af dem for ikke at blive væk, men der var så 
mange spændende ting, at du glemte at holde øje med, hvor de var? Lige som det er godt at 
holde sig i nærheden af sine forældre i et stort sommerland, står der i Bibelen, at det er godt 
at holde sig i nærheden af Gud. Hør her (læs verset højt og vis skiltene). 

 ♥ Læs alle sammen verset to gange. 

☻ Man kan være nær Gud ved at tænke på ham, bede til ham og læse i Bibelen ligesom 

drengen på billedet (se downloads). Man kan tænke på det, man har lært om ham og fortælle 
ham, hvordan man har det. Hvis du har en Bibel eller børnebibel er det en god idé at læse i 
den ofte.  

♥ Lav ”synstest”: Hold for det ene øje og sig verset, hold for det andet øje og sig verset, hold 

for begge øjne og sig verset. 

☻ Måske har du i en periode tit bedt til Gud og tænkt på ham, men så er du begyndt til fodbold 

eller noget andet spændende og har glemt ham et stykke tid. Prøv at tænke på dette vers og 
begynd at bede til Gud igen, f.eks. når du tager dit fodboldtøj på, eller mens du venter på 
dine venner. Hvis du bliver væk i et sommerland, vil dine forældre lede efter dig, men selv 
om du har glemt at bede til Gud, ved han alligevel, hvor du er og vil være dig nær, når du 
beder til ham. 

♥ Lav ”høretest”: Stil dig i den modsatte ende af lokalet. Første gang siger børnene verset med 

normal stemme, anden gang lidt lavere, tredje gang endnu lavere osv. Sig stop, når du ikke 
længere kan høre, hvad de siger.  

 

Se GPS, udsendelse 44 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvor kan man læse om Daniel? (I Bibelen) 
2. Hvem tog kong Nebukadneser til fange i Israel? (De kloge og dygtige drenge) 
3. Hvilke andre steder end i børneklubben/børnekirken er Gud? (Gud er alle steder) 
4. Hvilken ordre gav kongen sin tjener? (Han skulle vælge nogen, som skulle uddannes i tre år) 
5. Hvilken slags mad gav tjeneren dem, han udvalgte? (Rigtig lækker mad) 
6. Hvilken slags mad ville Daniel og hans venner hellere spise? (Frugt og grøntsager) 
7. Hvad skete der med dem, da de spiste frugt og grønt? (De blev sunde og kloge) 
8. Hvem valgte kongen som sine rådgivere? (Daniel og hans tre venner) 
9. Hvordan kan vi blive stærke, så vi kan gøre det rigtige? (Have gode venner og bede til Gud) 
10. Hvor tit bad Daniel til Gud? (Tre gange om dagen) 

 

Bøn 
Fortæl om en gang, du bad Gud om hjælp til at være stærk, f.eks. i en situation hvor du var fristet til at 
snyde. Hvis børnene har lyst, så lad dem fortælle, hvornår de har brug for at være stærke. Slut af med at 
bede for, at Gud må hjælpe både børn og voksne med at være stærke i den kommende uge.  

 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Huskevers: Jakobsbrevet 4,8 
Quizidé: Fugleskræmselquiz 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes)

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 



GPS 45: Flammeovnen 
 

Nøglesætning: Gud passer på dem, der tror på ham 
 

Bibelvers 
Jakobsbrevet 4,8: Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. 

! Hvor mange af jer er glade for, at I ikke skal være alene hjemme om natten? Det er godt at 

vide, at ens mor og far er hjemme, selvom man ikke kan se dem. Det er også godt at vide, at 
Gud er nær, selvom man ikke kan se ham. Det handlede bibelverset i sidste uge om (læs 
verset højt). 

♥ Sig verset to gange på almindelig vis. 

☻ Vi skal holde os nær til Gud. Kan I huske, hvordan man gør det? Ja, man kan bede og læse i 

Bibelen ligesom drengen på billedet (se downloads). Man kan også synge en sang om Gud, 
tale med andre om ham, gå i kirke eller børneklub og møde andre, der også tror på ham. 

♥ Lav ”synstest”: Hold for det ene øje og sig verset, hold for det andet øje og sig verset, hold 

for begge øjne og sig verset. 

☻ Gud lover dig, at hvis du holder dig nær ham, vil han også være nær dig og passe på dig. 

Man kan ikke se ham, men han er lige ved siden af dig og ved præcis, hvordan du har det. På 
den anden tegning med drengen (se downloads) er der tegnet en due. I Bibelen og i kirken 
bruger man nogle gange duen som et billede på den del af Gud, vi kalder Helligånden. Så 
duen på tegningen skal få os til at tænke på, at selvom vi ikke kan se Gud, er han der 
alligevel.   

♥ Lav ”pingpong”: Sig på skift et ord af verset. Lederen siger første ord, børnene næste ord, 

lederen tredje ord osv. Gør det nogle gange og tag evt. tid på, hvor hurtige I kan blive.  
 

Se GPS, udsendelse 45 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvem spurgte Daniel og hans venner til råds? (Gud) 
2. Hvem byggede kongen en statue af? (Sig selv) 
3. Hvad skulle man gøre, når man hørte en bestemt lyd? (Tilbede statuen/kongen) 
4. Hvorfor ville Daniel og hans venner ikke tilbede statuen? (De troede på Gud, der siger, man ikke må 

tilbede andre guder) 
5. Hvad ville der ske med de, der ikke tilbad statuen? (De ville komme i flammeovnen) 
6. Hvad står der i Jakobsbrevet 4,8? 
7. Hvad skete der med de vagter, som bar Daniels venner til flammeovnen? (Deres tøj brændte) 
8. Hvad så kongen inde i ovnen? (Fire mennesker, der gik rundt) 
9. Hvem reddede Daniels venner? (En engel/Gud) 
10. Hvad er engle? (Guds usynlige hjælpere) 

 

Bøn 
Tal med børnene om, hvornår det er godt at vide, at Gud passer på os. Lad børnene vælge én situation, de 
vil takke Gud for, at han passer på dem, f.eks.: ”Tak Gud, fordi du passer på mig, når jeg skal gå over 
vejen, tak Gud, fordi du passer på mig, når det er mørkt om aftenen, og tak Gud, fordi du passer på mig 
når jeg er alene.”  
  

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Drama: Flammeovnen 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Jakobsbrevet 4,8 
Quizidé: Tør du?!

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 



GPS 46: Daniel hos løverne 

 

Nøglesætning: Gud er trofast 
 

Leg: Sneboldkamp 
 

Del børnene i to hold med lige mange store og små på begge hold. Lad hvert 
barn forme ca. 15 stk. ”snebolde” af kasseret  
A-4 papir eller gamle aviser. Placer børnene med deres 
”snebolde” i hver sin ende eller side af lokalet. Lav en midterlinje 
af snor eller malertape. Bestem det antal minutter, legen skal 
vare. (Sæt evt. en mobil til at ringe). 
Nu kan ”sneboldkampen” begynde:  
Det gælder om at kaste flest ”snebolde” over på det andet 
holds side. Når modstandernes ”snebolde” lander på ens egen 
side, må de kastes tilbage igen. Legen fortsætter, til tiden er 
gået (telefonen ringer).  
Herefter tæller man ”sneboldene” på hver side. Det hold, der har 
færrest ”snebolde” har vundet. (De har jo formået at kaste flest 
”snebolde” over til det andet hold). 
 

Denne leg er meget livlig og ideel for børn, der trænger til at røre 
sig lidt! De voksne kan sagtens være med. Legen kan evt. foregå uden for. 
 

Se GPS, udsendelse 46 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvor mange gange om dagen bad Daniel til Gud? (Tre) 
2. Hvorfor blev det farligt at bede til Gud? (Kongen havde lavet en lov, der sagde, at man kun måtte 

tilbede ham) 
3. Hvorfor blev Daniel ved med at bede til Gud? (Han vidste, Gud kunne hjælpe ham) 
4. Hvad betyder det, at Gud er trofast? (Han er til at stole på og holder det, han lover) 
5. Nævn tre steder man kan bede til Gud? 
6. Hvad står der i Jakobsbrevet 4,8?  
7. Hvad kan Gud gøre med det, vi synes er forfærdeligt? (Han kan bruge det til noget godt) 
8. Hvad skete der, da Daniel kom ned til løverne? (De spiste ham ikke) 
9. Hvem kiggede efter Daniel næste morgen? (Kongen) 
10. Hvilken ny lov lavede kongen? (Alle skulle bede til Daniels Gud) 

 

Bøn 
Spørg børnene, om de kan finde på en bøn, som kun indeholder ét ord. Lyt til deres svar og spørg evt. 
hvilken bøn på ét ord, Daniel kunne have bedt, da han blev kastet ned til løverne (hjælp!). Lær børnene, at 
de altid kan bede Gud om hjælp, når de er bange, eller ikke ved hvad de skal gøre. Man behøver ikke at 
bruge mange ord, før Gud hører. Slut af med at bede sammen.  
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Quizidé: Fugleskræmselquiz  
 



GPS 47: Nehemias 
 

Nøglesætning: Gud kan gøre det umulige muligt 
 

Små overraskelser 

Det kan være godt med et lille frisk pust til at sætte nyt liv i en klub. Børn kan 
lide overraskelser, der gør tingene mere spændende, og der skal som regel ikke så meget til. Hvis du 
kender dine klubbørn godt, kan du finde på overraskelser, som lige netop disse børn vil sætte pris på. Du 
kan også lave overraskelser i tilknytning til højtider eller ferier. Det er en god idé at have mindst én lille 
overraskelse om måneden. 
 

Tre overraskelses-idéer: 
1. Lad børnene være med til at forberede serveringen. Medbring et syltetøjsglas, der 

kan lukkes helt tæt, og hæld fløde i. Under klubbens program skiftes børnene til at 
ryste glasset, indtil fløden i slutningen af klubben er blevet til smør, som kan spises på 
brød eller kiks.  
Denne idé bør afprøves inden klubben, så lederen ved, hvor meget fløde der skal 
bruges, og hvor lang tid det tager at kærne den. 

2. Medbring fire store plastikposer. På de fire poser skal der med store bogstaver f.eks. 
stå: ”GPS”, ”quiz”, ”bøn” og ”servering”. Du kan også tegne i stedet for at skrive – 
f.eks.: et fjernsyn, et spørgsmålstegn, foldede hænder og et glas. De ting, du skal 
bruge, skal være gemt i de forskellige poser, og efterhånden som du får brug for dem, tager du dem 
op af poserne. 
Du må gerne lade det virke lidt hemmeligt og mystisk, så børnene synes, det er spændende (”Gad vide, 
hvad der dog gemmer sig i denne pose – vi må hellere se efter …”). 

3. Hav en ”baglæns-dag”, hvor I gør alle de ting, I plejer at lave i klubben, i modsat rækkefølge. Hvis I 
f.eks. plejer at slutte med serveringen, så starter I med den osv. 

 

Se GPS, udsendelse 47 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens.  
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvilket job havde Nehemias? (Han var kongens mundskænk) 
2. Hvorfor græd Nehemias, når han bad til Gud? (Fordi situationen i Jerusalem var så dårlig) 
3. Hvad gav kongen Nehemias lov til? (At bruge træ fra kongens skove til Jerusalems mure) 
4. Hvad gjorde Nehemias, da alt så umuligt ud? (Han bad til Gud) 
5. Hvad kan Gud gøre med det umulige? (Han kan gøre det muligt) 
6. Hvad gjorde Nehemias, da han kom til Jerusalem? (Han undersøgte muren om natten) 
7. Hvorfor skulle folket have sværd med, når de byggede muren? (Der var fjender, som ville angribe 

dem) 
8. Hvad sker der tit, når man gør noget godt for Gud? (Nogen prøver at forhindre det) 
9. Sig to ting, Gud f.eks. kan bede dig om at gøre? (F.eks. hjælpe en i skolen, stoppe med at drille) 
10. Hvad gør Gud, når vi gør noget for ham? (Han hjælper os) 

 

Bøn 
Spørg børnene, om de kender nogen, der har det svært eller er syge, som vi skal bede for. Bed på skift for 
de ting, børnene nævner. Opfordr børnene til at bede, enten højt eller inde i sig selv, uden at presse dem. 
Man kan evt. tage hinanden i hænderne, og når man er færdig med at bede, trykker man den næste i 
hånden, så alle får muligheden for at bede. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Quizidé: Løvequiz 



GPS 48: Ester 1 
 

Nøglesætning: Gud har en fantastisk plan for dit liv 
 

Bibelvers 
Salme 121,2: Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. 

! Hvem kan hjælpe mig, når min bil (eller cykel) går i stykker? Kender I nogen? Min mekaniker 

(eller cykelsmed) har forstand på biler, så derfor spørger jeg ham om hjælp, når min bil er 
gået i stykker. Men hvem kan hjælpe mig med alle mulige andre ting i mit liv? Prøv at høre, 
hvad Bibelen siger (læs verset og vis skiltene). 

 ♥ Læs alle sammen verset to gange. 

☻ Hvem er Herren? Det er Gud. Han har skabt både himlen og jorden, og han har også skabt 

alle mennesker. Derfor kan han hjælpe os med alle ting i vores liv, og han ønsker det bedste 
for os.  

♥ Stå på et ben og sig verset. Stå på det andet ben og sig verset. Lad drengene sige verset. 

Lad pigerne sige verset. 

☻ Gud vil også gerne hjælpe dig, og han har en rigtig god plan. Du kan bede ham om hjælp 

med skolen, med at få venner, med at være god mod andre osv. Husk, han har skabt al ting 
og er i stand til at hjælpe. 

♥ Lad alle med sure tæer sige verset, alle med blåt på tøjet, alle der kan lide fodbold, alle der 

kan lide kage osv.  
 

Se GPS, udsendelse 48 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens.  
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvilken konkurrence lavede kongen? (En skønhedskonkurrence om at blive den nye dronning) 
2. Hvem vandt konkurrencen? (Ester) 
3. Hvem var Ester vokset op hos? (Mordokaj) 
4. Hvordan er den plan, Gud har for vores liv? (God) 
5. Hvad ved Gud om vores fremtid? (F.eks. hvad der sker om en uge, og når vi bliver voksne) 
6. Hvordan reddede Mordokaj kongens liv? (Han fortalte Ester om to tjenere, der ville slå kongen ihjel) 
7. Hvorfor ville Mordokaj ikke knæle for Hagman? (Han troede på Gud og ville ikke bede til andre) 
8. Hvilken plan lavede Hagman? (At alle jøder skulle slås ihjel) 
9. Hvad ville Ester gøre for at prøve at redde jøderne? (Gå ind til kongen) 
10. Hvad ønsker Gud, at vi skal gøre med det, vi er gode til? (Hjælpe andre til at have det godt) 

 

Bøn 

Spørg børnene, hvordan det går med de ting, I bad for i sidste uge. Nævn nye bedeemner og bed igen. 
Måske får nogle nye børn frimodighed til at bede. Prøv evt. igen at tage hinanden i hænderne og tryk den 
næste i hånden, når man er færdig med at bede. Det tager noget tid, før børnene bliver fortrolig med en 
ny måde at bede på. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Aktivitetsark: Børnenes forbogstaver på klemmer med teksten:  
Gud har en plan for mit liv   
Bibelvers: Salme 121,2 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Quizidé: Fugleskræmselquiz 

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 
 



GPS 49: Ester 2 
 

Nøglesætning: Gud er den stærkeste 
 

Leg: Gæt, hvem du er 
 

Forarbejde hjemmefra: Tegn eller find billeder af forskellige personer, børnene kender, f.eks. 
tegneseriefigurer, bibelske personer eller andre. Der skal være lige så mange billeder, som der er børn. Har 
man udelukkende børn, der kan læse, kan man lave ordstrimler i stedet. 
 

I klubben: Sæt et billede fast på ryggen af hvert barn med sikkerhedsnåle eller tape. Børnene ved ikke, 
hvilken person, de har fået, og det er det, de skal finde ud af. Lad dem derfor gå rundt mellem hinanden 
og stille spørgsmål, som kan besvares med enten ja eller nej, indtil de har gættet, hvem de er. 
Spørgsmålene kan f.eks. være: ”Lever jeg stadig?” eller ”Er jeg en mand?”. 
Legen tager ca. 15 minutter, og når børnene har gættet deres person, kan de tage billedet af og fortsætte 
med at besvare de andre børns spørgsmål. 
 

Obs: Førskolebørn har brug for at vide, inden for hvilket område de skal gætte. De 
kan derfor få at vide, at deres tegning kommer fra Esters bog, Anders And osv. 
Vær også opmærksom på, at nogle børn efter et stykke tid har brug for lidt hjælp. 
Dette kan gøres ved at hviske noget til børnene, der kan lede dem på sporet. 
 

Se GPS, udsendelse 49 
Tip: Man kan dele saft og kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade 
børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvilken lov var blevet skrevet? (At alle jøder skulle slås ihjel) 
2. Hvad skete der, hvis kongen ikke rakte sit guldscepter frem mod dem, som besøgte ham? (De blev 

slået ihjel) 
3. Hvorfor gik Ester alligevel ind til kongen? (For at prøve at redde jøderne) 
4. Hvad læste kongen, da han ikke kunne sove? (Hvordan Mordokaj havde reddet hans liv) 
5. Hvad har Gud allerede tænkt på, mens der sker noget dårligt? (Hvordan det kan blive godt) 
6. Hvor klog eller smuk skal man være, for at Gud kan bruge os? (Gud kan bruge os, lige som vi er) 
7. Hvad skete der anden gang, kongen var til fest hos Ester? (Hun fortalte, at Mordokaj og hun selv 

var jøder) 
8. Hvilken løsning lavede kongen? (En ny lov, der sagde, at jøderne måtte forsvare sig) 
9. Hvem er stærkere end Gud? (Ingen) 
10. Hvad skal man gøre, hvis Gud ikke hjælper første gang, man beder? (Bede igen) 

 

Bøn 
Fortsæt med at høre, hvordan det går med de ting, I har bedt for, og hør om der er nye bedeemner. Brug 
gerne samme måde at bede på som de foregående uger, så børnene vender sig til formen og kan 
koncentrere sig om at bede.  
Hvis der er meget uro, hjælper det ofte at dele børnene i mindre grupper og forkorte bedetiden. Prøv at 
skabe ro uden at skælde ud. Nogle børn laver sjov, fordi de er usikre på, hvordan de skal bede. Gør det 
klart, at det er helt fint ikke at bede, men at man skal være rolig, så de, der gerne vil bede, har mulighed 
for det.  
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Quizidé: Kaninquiz 



GPS 50: Advent 
 

Nøglesætning: Jesus er den røde tråd gennem Gamle Testamente 
 

Bibelvers 
Johannes 3,16a: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn. 
 

 ! Her har jeg en pose slik. Jeg lover jer, at hvis I lærer det vers udenad, som jeg læser om lidt, 

så får I et stykke slik. Tror I, at jeg holder, hvad jeg lover? Tror I, Gud holder, hvad han 
lover? Gud havde lovet jøderne at sende en konge. Hvordan ville han holde det løfte? Hvem 
ville han sende som konge? Hør, hvad Bibelen siger. Læs verset højt og vis skiltene. 

 ♥ Læs verset to gange sammen med børnene. 

☻ Hvem sendte Gud som konge? Gud sendte sin eneste søn Jesus til at være vores konge. Der 

var nogle, som blev skuffede over den måde, Gud holdt sit løfte på. De troede, at Gud ville 
sende en konge, som også kunne gå i krig for dem og bestemme i deres land. Men Gud 
elsker hele verden og alle mennesker i verden. Han ved, at vi ikke har brug for mere krig. 
Derfor sendte han Jesus som en helt anderledes konge. 

♥ Hold for det ene øje og gentag verset. Hold for det andet øje og gentag verset.  

☻ Gud elsker alle mennesker i verden, og han sendte Jesus til at være konge i vores hjerter, så 

vi kan være med til at elske andre mennesker. Du kan bede Jesus blive din konge og hjælpe 
dig med at være god imod din familie, dine klassekammerater og andre, du møder.  

♥ Dæk på skift for nogle af ordene og gentag verset et par gange. Fjern på skift et af skiltene 

og gentag verset et par gange. Fjern skiltene helt og gentag verset, uden at du hjælper 
børnene. Hvis de kan verset, så giv alle et stykke slik, som du har lovet.  

 

Se GPS, udsendelse 50 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvad betyder advent? (Komme – Jesus kommer) 
2. Hvad mener man med, at der er en rød tråd i Bibelen? (At historierne i Bibelen hænger sammen) 
3. Hvad lovede Gud i historien om Adam og Eva? (At han vil sende en frelser – sin egen søn) 
4. Hvor længe måtte de vente på, at Jesus kom? (I rigtig mange år – de ventede i over 1000 år) 
5. Bibelen er delt i to, hvad kaldes de to dele? (Det gamle Testamente og Det nye Testamente) 
6. Hvordan blev israelitterne reddet, inden de forlod Egypten og skulle over Det røde Hav? (Blod fra et 

lam blev smurt på dørstolperne, som beskyttede dem mod døden.)  
7. Hvor skulle de kigge hen for at blive raske, hvis de var blevet bidt af en slange? (Kobberslangen) 
8. Hvem er lammet og kobberslangen også et symbol på? (Jesus, som redder os) 
9. Hvorfor sendte Gud sin eneste søn? (For at redde og frelse os) 
10. Hvordan kan Jesus blive en del af dit liv? (Ved at bede og sige, at jeg tror på ham) 

 

Bøn 
Gud holder de løfter, han har givet. Bed en bøn sammen med børnene, hvor I takker Gud for, at han holdt 
sit løfte om at sende en til at redde og frelse os - nemlig sin egen søn. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Huskevers: Johannes 3,16 
Aktivitetsark: Lav julekort 
Quizidé: Sneboldkamp 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes)

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 



GPS 51: Maria og englen 
 

Nøglesætning: Gud elsker os så meget, at han sendte sin søn 
 

Bibelvers 
Johannes 3,16a: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn. 

! Er der nogen af jer, der har prøvet at få en gave, som ikke var pakket ind i papir? Den største 

gave, Gud har givet os, var ikke pakket ind i papir. Vi kan læse i Bibelen, hvad det var for en 
gave. Læs verset højt fra Bibelen og vis skiltene. 

 ♥ Læs verset to gange sammen med børnene. 

☻ Hvad er Guds gave til os? Det er hans søn. Hvem er Guds søn? Det er Jesus. Der står, at 

Jesus er Guds enbårne søn. Det betyder, at Jesus er Guds eneste søn. Gud gav os sin eneste 
søn Jesus som en gave. 

♥ Lav små fagter til verset. Lav f.eks. et hjerte med fingrene til første del af verset og lad som 

om, I har en baby i armene til anden del af verset. Gentag to gange. 

☻ Gud elsker verden, og det betyder at Gud elsker alle mennesker i hele verden. Han elsker 

kinesere, somaliere, tyrkere og danskere. Det betyder også, at Gud elsker alle os, der er her. 
Han kender os og ønsker det allerbedste for os. Gud ved, at vi kommer til at gøre dumme 
ting, som ødelægger livet her på jorden. Han ved, at vi har brug for Jesus til at redde os. 
Derfor kom Jesus ned på jorden som en gave til os.  

♥ Gentag verset ved at bytte ordet ”verden” ud med et af børnenes navne, f.eks.: ”For således 

elskede Gud Lukas, at han gav…”. Hvis det er muligt, så gør det med alle børnenes navne.  
 

Se GPS, udsendelse 51 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz: Point i små pakker 

Forberedelse: Skriv forskellige point på 10 små stykker papir f.eks. fra 1 til 10. Pak pointene ind i små 
pakker og hæng dem f.eks. op i en grangren. 
I klubben: Del børnene i to hold og stil på skift spørgsmål til holdene. Når et hold svarer rigtigt, får en fra 
holdet lov at vælge en pakke og åbne den. Det hold, der har fået flest point, har vundet. 
 

1. Hvem var det, der er kom på besøg i dag i historien? (Englen Gabriel)  
2. Hvad menes der med, at Adam og Eva tabte det hele på gulvet? (De vendte 

Gud ryggen)  
3. Hvem valgte Gud at sende? (Sin eneste søn Jesus) 
4. Hvorfor sendte Gud sin eneste søn? (For at redde og frelse os) 
5. Hvor mange personer besøgte englen Gabriel? (Tre: Zakarias, Maria og Josef) 
6. Hvilken besked gav englen til Maria? (Du skal føde Guds søn) 
7. Hvilke to ting sagde englen til Josef? (Han skulle ikke forlade Maria, og han 

skulle kalde barnet Jesus) 
8. Når du ser et hjerte, hvad kan det minde dig om? (At Gud elsker dig) 
9. Hvad kan du gøre for, at Jesus bliver en del af dit liv? (Bede til ham, bede om tilgivelse, og tro) 
10. Hvad står der i Johannes 3,16a? 

 

Bøn 
Lav nogle hjerter på forhånd og del dem ud, mens I snakker om, hvad et hjerte kan huske os på: At der er 
nogle, der elsker os. Slut af med at takke for, at Gud elsker hver enkelt så meget, at han sendte sin eneste 
søn for at redde og frelse os, så vi kan have fællesskabe med Gud og Jesus.  
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Johannes 3,16

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 



GPS 52: Jesu fødsel 
 

Nøglesætning: Jesus kom for at give os fred 
 

Skoløb: Del børnene i to hold. Alle skal tage skoene af og lægge dem i en bunke på det sted, hvor løbet 
skal slutte. Nu skal et barn fra hvert hold løbe op til skobunken, finde deres egne sko, tage dem på og løbe 
tilbage til deres hold. Så kan den næste person løbe op til skoene og gøre det samme.  
Det hold, som er først færdig med at tage sko på og sidder pænt på en række, vinder løbet. 
 

Papirløb: Del børnene i to hold. Du skal bruge to stykker papir/aviser (f.eks. A4) til hvert hold. Det første 
barn fra hvert hold skal gå op til målstregen og tilbage, men de må kun stå/gå på de to stykker papir, som 
de har fået! Så for hvert skridt de tager, skal de bøje sig frem og flytte det andet stykke papir for at kunne 
tage et skridt til. Hvert barn får en tur. Det første hold, som bliver færdige og sidder på en lang række, 
vinder løbet. 
 

Se GPS, udsendelse 52 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Gavequiz 
Forberedelse: Skriv de 10 spørgsmål over på hvide klistermærker. Find en gave til vinderholdet f.eks. en 
pose slik (husk trøstepræmie til det andet hold). Pak gaven ind og sæt klistermærket med det sidste 
spørgsmål uden på pakken. Pak gaven ind igen og sæt det næstsidste spørgsmål på. Fortsæt indtil alle 
spørgsmålene er sat på. Det første spørgsmål skal sidde yderst på pakken. 
I klubben: Del børnene i to hold. I denne quiz skal man række hånden op, når man kan svaret. Hvis man 
siger noget før man bliver spurgt, får det andet hold turen. 
Læs spørgsmålet på pakken højt. En leder afgør hvem, der rakte hånden op først. Det barn får så lov at 
svare. Hhvis det hele tiden er det samme barn, som er hurtigst, kan man vælge et andet barn fra samme 
hold og lade det svare. Hvis svaret er rigtigt, får barnet lov til at pakke et lag papir af pakken. Fortsæt med 
det næste spørgsmål. Det hold, som tager det sidste lag papir af, får gaven (husk trøstepræmie). 
 

1. Hvorfor skulle Maria og Josef rejse til Betlehem? (På grund af en folketælling, som kejseren havde 
bestemt) 

2. Hvor langt er der cirka mellem Nazaret og Betlehem? (Cirka 128 km) 
3. Hvilken besked fik de, da de ville finde et værelse? (Alle værelser var lejet ud) 
4. Hvor blev Jesus født? (I en stald) 
5. Hvor boede Jesus, inden han blev født i stalden? (I himlen hos Gud)  
6. Hvad står der i John 3,16a? (For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn) 
7. Hvem fik først nyheden om, at Jesus var blevet født? (Hyrderne på marken) 
8. Hvad sagde englen til dem? (”Vær ikke bange, Jesus, verdens frelser er blevet født”) 
9. Hvad kan verdens frelser gøre for dig? (Han kan give fred og ro inden i os) 
10. Hvordan kan du få lov til at opleve den fred? (Når man tror på Jesus og siger undskyld, så tilgiver 

han og giver sin fred inden i os) 
 

Bøn:  
Snak om hvad fred er og hvilken fred der er den vigtigste: Jesu fred. Tak Jesus for, at han kom til jorden 
for at give os fred. Man kan give alle børn mulighed for at tage et kort øjeblik og være stille og takke for 
Jesu fred eller bede om at blive fyldt med Jesus fred. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Aktivitetsark: Krybbebillede 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
 



GPS 53: De vise mænd 
 

Nøglesætning: Jesus er konge 
 

Leg: To sandheder og en løgn 
Kong Herodes fortæller en løgn, men de vise mænd gennemskuer ham ikke. I denne leg skal man se, om 
man kan gennemskue en løgn. 
En person skal fortælle tre ting om sig selv. To af tingene skal være rigtige og én skal være løgn. Bagefter 
gætter alle andre på, hvilken historie, de tror, der er løgn. Til sidst afslører fortælleren, hvad der var 
løgnehistorien. Herefter er der en ny, der skal fortælle. 
Eksempler på historier: 

1. Da jeg var barn havde jeg på et tidspunkt over 20 kaniner. 
2. Sidste år var jeg ude at ride på en elefant 
3. I sidste uge kastede jeg op efter at have prøvet svanerne i Tivoli 

Små tips: 
1. Lad først en leder fortælle tre historier, så børnene får en idé om, hvad det handler om. 
2. Når en person har fortalt de tre historie så repeter kort f.eks. nr. 1 var den med kaninerne, nr. 2 var 

den med elefanten, nr. 3 var den med Tivoli 
3. Lad børnene melde sig selv. Nogle børn finder hurtigt tre historie, mens andre har brug for at lytte 

til de andre, førend de selv får nogle idéer. 
 

Se GPS, udsendelse 53 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens.  
 

Quiz: Mus 
Forberedelse: Køb en pose pebernødder og lav et mærke under 10 af pebernødderne, som man ikke kan 
se, når de står på bordet (sæt evt. et lille klistermærke på). Disse 10 pebernødder er mus. 
I klubben: Læg ca. 50-100 pebernødder på et bord. Heriblandt de 10 ”mus”. Børnene må ikke vide, hvor 
musene er. Del børnene i to hold og giv hvert hold en skål til at samle pebernødder i. Når et hold svarer 
rigtigt på et spørgsmål, får et barn fra holdet lov at tage pebernødder fra bordet én for én, indtil han/hun 
tager en mus. Det gælder altså om ikke at tage musen. Det hold, der til sidst har flest pebernødder, har 
vundet. 

1. Hvordan fandt de vise mænd ud af, at en konge var født? (Ved at se på stjernerne) 
2. Hvilken by rejste de vise mænd til, da de ikke fandt den nye konge i Jerusalem? (Betlehem)  
3. Hvad bad Kong Herodes dem om at gøre? (Komme og fortælle på vejen hjem, hvor Jesus var) 
4. Hvad havde Kong Herodes egentlig i tankerne? (At dræbe den nye konge Jesus) 
5. Hvor standsede den stjerne, som de vise mænd fulgte? (Lige over stedet, hvor Maria og Josef var) 
6. Hvorfor skulle de vise mænd ikke tage tilbage til Herodes? (Fordi Herodes havde onde planer) 
7. Hvad valgte Herodes at gøre, da han fandt ud af, at de ikke kom? (Selv at lede efter Jesus) 
8. Hvad fortalte englen til Josef, at han skulle gøre? (Tage hans familie og flygte til Egypten) 
9. Hvor ønsker Jesus at være Konge? (I dit og mit liv) 
10. Hvordan kan Jesus være konge i dit liv? (Bede ham om at hjælpe dig med at gøre de gode ting) 

 

Bøn  
Tænk, at Jesus er Kongerens konge og alligevel vil han hjælpe os til at vælge at gøre de gode ting. Snak 
med børnene om situationer, hvor det kan være svært at vælge at gøre de gode ting, f.eks. når man har 
lyst til at bagtale klassekammerater. Eller når man siger ja til at hjælpe sin mor og så ikke gøre det 
alligevel. Fortæl børnene, at Jesus vil hjælpe dig og mig også i de situationer. Bed sammen om, at Jesus 
må hjælpe os til at vælge rigtigt.  
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Leg: Stoledans 



GPS 54: Jesus som barn 
 

Nøglesætning: Jesus forstår dig – han var selv et barn 
 

Bibelvers 
Johs 3,16b: … for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. 

! ”Øv, hvorfor skal jeg allerede hjem? Vi har det lige så godt? Jeg ville ønske, jeg kunne blive 

her for evigt.” Måske har du prøvet at være på besøg hos en ven eller veninde, og mens I 
legede allerbedst, skulle du hjem. Du ville ønske, legen aldrig stoppede, så du kunne lege for 
evigt. I Bibelen skal vi læse om, hvordan man kan få et evigt liv. Læs verset højt fra Bibelen. 

♥ Gentag verset to gange sammen med børnene. Repeter evt. også Johs 3,16a. 

☻ Gud giver evigt liv til dem, der tror på Jesus. Evigt liv betyder, at man kan være venner med 

Gud, når man lever her på jorden og når man dør, vil man komme hjem til Gud i Himlen og 
lever der for altid sammen med ham.  

♥ Lad børnene på skift nævne en ting, de godt kunne tænke sig at lave i Himlen. Gentag 

verset, mens I lader som om, I laver det, børnene nævner. Gør dette 3-4 gange.  

☻ Hvis du har valgt at tro på Jesus, kan du vide helt sikkert, at du har fået et evigt liv sammen 

med Gud. Det er der ikke nogen, der kan tage fra dig. Hvis du gerne vil begynde at tro på 
Jesus, kan du gøre det i dag. Bed en bøn, hvor du siger undskyld for de dumme ting, du har 
gjort og bed ham komme ind i dit liv. Så giver Jesus evigt liv til dig. 

♥ Lad nogle flere børn nævne hvad de gerne vil lave i Himlen og gentag verset 4-5 gange.  
 

Se GPS, udsendelse 54 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens.  
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvilket navn og efternavn havde den særlig dreng, vi har hørt om? (Jesus Kristus) 
2. Hvorfor jagtede kongen Jesus? (Han var bange for, at Jesus en dag skulle blive konge) 
3. Hvad hed landet, de flygtede til? (Egypten) 
4. Hvad valgte Jesu familie at gøre, da de hørte, at kongen var død? (De flyttede hjem til Nazaret) 
5. Hvor gammel var Jesus, da han skulle med på rejsen til Jerusalem? (Han var blevet 12 år gammel)  
6. Hvad skete der på vej hjem fra festen i Jerusalem? (Maria og Josef kunne ikke finde Jesus) 
7. Hvordan reagerede de, da de fandt Jesus? (De skældte ham ud og kunne ikke forstå ham) 
8. Hvad snakkede Jesus med de gamle kloge præster om? (Ordet i Bibelen) 
9. Nævn tre ting, som Jesus oplevede som barn og som du også oplever? (Flytte, fest, skæld ud…) 
10. Hvorfor kan Jesus forstå, hvordan du har det? (Fordi han også har været et barn) 

 

Bøn 
Snak om, at det kan være svært, når ens forældre eller andre voksne ikke forstår én: Man kan nogle gange 
få følelsen af, at ingen forstår det, man oplever. Jesus forstår dig, og du kan trygt fortælle ham, hvordan 
du har det. Opmuntr børnene til at tænke på oplevelser, som har været svære og så takke Jesus for, at 
han forstår, hvad de går igennem. De kan evt. tegne situationerne eller skrive dem ned på et papir.  
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Huskevers: Johannes 3,16 
Aktivitetsark: Jesus kan hjælpe dig, når du er…  
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Quizidé: Løvequiz

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 



GPS 55: Jesus vælger sine disciple 
 

Nøglesætning: Jesus er værd at følge efter 
 

Bibelvers 
Johannes 3,16b: … for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. 

! Lav en lille leg, hvor børnene skal gætte ordet ”TRO”. Lav tre streger på et stykke papir hvor 

der kan stå ”TRO” ovenpå. Børnene må nu på skift sige et bogstav eller prøve at gætte ordet. 
Hvis de siger et rigtigt bogstav, skriver du det på stregen. Når ordet er gættet, så fortæl, at 
Bibelen siger noget om tro. Læs verset højt fra Bibelen.  

♥ Gentag verset to gange sammen med børnene. Repeter evt. også Johs 3,16a 

☻ Hvem er ”enhver”? Det er alle. Hvem er ”ham”? Det er Jesus. Bibelverset siger, at alle, som 

tror på Jesus, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Jesus blev slået ihjel på et kors selvom 
han aldrig selv havde gjort noget ondt. Han vandt over døden og alt ondt og blev levende 
igen tre dage efter. Derfor kan alle, der vil, tro på Jesus og bede ham tilgive og fjerne alt det 
onde og dumme, de har gjort. Og så vil Jesus hjælpe dem med at leve på en god måde her 
på jorden og for evigt i Himlen. 

♥ Lav ”Ping Pong”. Du siger det første ord, børnene det andet, du det tredje… I alt 3-4 gange. 

☻ Du kan også vælge at tro på Jesus og bede ham tilgive de dumme og onde ting du har gjort. 

Hvis du gør det, vil du opdage, at Jesus hjælper dig med at leve på en god måde, når du 
beder til ham og lærer om ham fra Bibelen. Hvis du allerede tror på Jesus, så prøv at tænke 
på en gang, hvor Jesus hjalp dig med at leve på en god måde. 

♥ Lav ”Ping Pong”, men lad børnene starte. I alt 2-3 gange. Fjern skiltene og gentag igen. 
 

Se GPS, udsendelse 55 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvad er en discipel? (En elev - en som følger efter sin læremester) 
2. Hvorfor var det vigtig for Jesus at vælge nogle disciple? (Så de kunne fortælle andre om Gud) 
3. Hvem døbte Jesus? (Johannes Døberen) 
4. Hvad betyder det, at Jesus skulle bære verdens synd? (Han skulle dø på et korset for vores synd) 
5. Hvorfra var Jesus nødt til at stå og undervise pga. de mange mennesker? (I en båd i vandkanten) 
6. Hvad bad Jesus, Peter og de andre fiskere om at gøre? (At lægge fra land og kaste garnene ud) 
7. Hvorfor valgte Peter og de andre at følge Jesus? (Jesus rørte ved deres hjerter, og de så et mirakel) 
8. Hvilke løftet har Gud givet dem, som tror på Jesus? (John 3,16 – fællesskab med Gud og evigt liv) 
9. Hvad ser Jesus efter, når han vælger disciple? (Han kigger på hjertet.) 
10. Nævn to ting du kan gøre som Jesu disciple? (Bede, tro på ham, sige undskyld, gøre ting for 

andre.) 
 

Bøn 
Snak om at når man taler i mobil, ved man, at den anden person er der. Det er det samme, når vi beder til 
Gud. Han lytter altid og afviser os ikke. Vi behøver ikke et hemmeligt nummer for at ringe. Vi kan bede og 
snakke med Gud, ligesom når vi snakker med en ven i telefonen.  
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Huskevers: Johannes 3,16 
Leg: Klæd dig på med bind for øjnene 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Quizidé: Sneboldkamp 

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 



GPS 56: Miraklet ved brylluppet 
 

Nøglesætning: Jesus kan alt 
 

Leg: Hvad er forandret? 
Lad børnene sætte sig i en rundkreds. Vælg et barn, som skal stå i midten. Alle 
de andre børn skal nu kigge grundigt på den i midten. Efter et stykke tid skal 
barnet i midten gå ud af rummet. Han/hun skal nu forandre noget på sig selv. 
Det kunne for eksempel være at bytte skoene rundt eller sætte uret på den 
anden arm, fjerne en ring eller sætte håret på en anden måde. Mindre børn (4-
6 år) skal have lidt hjælp til at finde på noget, mens de større (7-9 år) selv kan 
finde på ting.  
 

Barnet kommer ind igen og står midt i rundkredsen. Alle skal kigge på 
ham/hende og se, om de kan gætte, hvad der er anderledes. Når et barn gætter rigtigt, er det ham/hende, 
der nu får lov til at prøve. 
 

Se GPS, udsendelse 56 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvilken fest var Jesus, hans mor og disciple inviteret til? (Bryllupsfest) 
2. Hvor mange dage varede festen? (Flere dage) 
3. Hvem sørgede for, at gæsterne fik noget af spise og drikke? (Tjenerne) 
4. Hvilken katastrofe opstod under bryllupsfesten? (Vinen slap op) 
5. Hvorfor var Maria sikker på, at Jesus kunne hjælpe? (Han er Guds søn, han kan alt og vil gerne 

hjælpe) 
6. Hvilken besked gav Maria til tjenerne? (Lyt til Jesus og gør det, han beder jer om at gøre) 
7. Hvad bad Jesus dem om at gøre? (fylde vandkarrene op med vand) 
8. Hvilke mirakel skete så? (Vandet blev til vin) 
9. Hvad kan du gøre, hvis du oplever en katastrofe eller en anden svær situation? (Bede Jesus om at 

hjælpe mig) 
10. Hvor meget kan Jesus? (Han er almægtig, han kan alt) 

 

Bøn 
Lad børnene fortælle om én ting, de skal i næste uge – gerne noget, hvor de har ekstra brug for, at Jesus 
hjælper dem. Bed sammen om, at Jesus må være med dem. Hvis børnene har frimodighed til det, så lad 
alle bede for den, som sidder til højre for dem. Ellers kan du som leder bede for alle børnene. Det er en 
god idé at nævne alle ved navn.  
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Quizidé: Fugleskræmselquiz 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 



GPS 57: Den lamme mand 
 

Nøglesætning: Jesus kan alt – også tilgive dig 
 

Bibelvers: Johs 1,12: Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. 

! Måske er der nogen af jer, der kender en, som er adopteret? At være adopteret betyder, at 

man ikke er født ind i en bestemt familie, men man er alligevel blevet en hel rigtig del af 
denne familie. I dag skal jeg læse om, hvordan man kan blive en del af Guds familie. Læs 
bibelverset højt fra Bibelen. 

♥ Læs verset to gange højt fra skiltene sammen med børnene 

☻ Hvem er det, man skal tage imod? Det er Jesus. Alle dem, der tager imod Jesus, bliver en del 

af Guds familie. Måske tænker du på, hvad det betyder at tage imod Jesus. Det betyder, at 
man tror på ham, siger undskyld for de dumme ting man har gjort og siger til ham, at han 
skal være en del af ens liv. Man kan f.eks. bede en bøn hvor man siger: ”Kære Jesus, jeg vil 
gerne tro på dig, undskyld at jeg har gjort så mange dumme ting. Vil du være en del af mit 
liv?” Hvis man beder sådan en bøn, har man taget imod Jesus og er blevet Guds barn.  

♥ Lad alle som har en søster sige verset. Alle som har en bror. Alle som er enebarn. 

☻ Du har sikkert prøvet at gøre noget rigtig dumt, som dine forældre havde sagt, at du ikke 

måtte. Men selvom du gjorde det, blev du ved med at være en del af familien. Sådan er det 
også med Guds familie. Hvis du har taget imod Jesus, bliver du ved med at være Guds barn. 
Også selvom du indimellem gør noget dumt. Når du gør noget dumt, kan du heldigvis altid 
sige undskyld til Jesus og bede ham hjælpe dig med at holde op med at gøre dumme ting. 

♥ Lad børnene på skift fjerne et skilt. Gentag verset for hver gang, et skilt bliver fjernet.  
 

Se GPS, udsendelse 57 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvad fejlede manden i historien? (Han var lam) 
2. Hvor mange venner ville hjælpe ham? (Fire)  
3. Hvem var det, der var kommet til byen? (Jesus) 
4. Hvordan kunne vennerne få manden frem til Jesus? (De fjernede taget) 
5. Hvad sagde Jesus, da han så manden? (”Dine synder er tilgivet dig”) 
6. Hvad svarede Jesus de skriftkloge? (”Jeg har autoritet til at tilgive og helbrede”) 
7. Hvilken besked gav Jesus den lamme mand? (Tag dit lagen/båre og gå) 
8. Hvordan kan du forklare ordet ”synder”? (Dårlig samvittighed, gjort/sagt forkerte ting) 
9. Hvem kan du bede om tilgivelse for dine synder? (Jesus) 
10. Hvad sker der, når du tager imod Jesus og tror på ham? (Jesus flytter ind, og du bliver Guds barn) 

 

Bøn 
Vi kender alle til det at have dårlig samvittighed. Det gør os ikke glade at gå rundt med dårlig samvittighed. 
Men det er en stor lettelse, når vi siger undskyld for det forkerte, vi har gjort eller sagt mod en anden 
person. Vi kan også sige undskyld til Jesus. Vær stille et øjeblik og giv børnene mulighed for inde i sig selv 
at sige undskyld til Jesus. Slut af med at takke Jesus for, at han tilgiver os.  
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Musikdrama: Om den lamme mand - fra CD’en ”Dejlig er haven” 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Huskevers: Johannes 1,12 
Quizidé: Kaninquiz Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 



GPS 58: Bartimæus 
 

Nøglesætning: Jesus er verdens lys 
 

Bibelvers 
Johannes 1,12: Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans 
navn. 

! Gem skiltene med bibelverset rundt om i lokalet. Lad børnene finde dem og sætte dem i rigtig 

rækkefølge. Få et barn, der kan læse, til at tjekke i Bibelen, om det er blevet helt rigtigt. 

♥ Læs verset to gange højt fra skiltene sammen med børnene. 

☻ Det er dejligt at være Guds barn, for Gud er ligesom en perfekt far, som altid har tid til at 

lytte, når man beder. Han vil altid give en de bedste råd og han har lovet at give os alt det, vi 
har brug for. Hvis du har taget imod Jesus, kan du takke Gud for, at du er hans barn og han 
altid vil passe godt på dig. 

♥ Diriger børnene med din arm, så de siger noget af verset med høj stemme, noget med 

almindelig stemme og noget tredje bliver hvisket. Gentag et par gange. 

☻ Det er ikke kun dem med brunt hår eller dem med blå bukser, der kan blive Guds barn. Jesus 

har sagt, at alle dem, som vil tage imod ham og tro på ham, kan blive Guds barn. Det er 
dejligt at vide.  

 ♥ Lad børnene på skift fjerne et skilt. Gentag verset, hver gang et skilt bliver fjernet. 
 

Se GPS, udsendelse 58 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvad hed den blinde mand? (Bartimæus) 
2. Hvorfor kom der rigtig mange mennesker forbi Bartimæus? (Jesus var på vej) 
3. Hvem prøvede at stoppe Bartimæus i at råbe? (Disciplene prøvede at stoppe ham) 
4. Hvad gjorde Bartimæus så? (Han råbte endnu højere) 
5. Hvilket spørgsmål stillede Jesus Bartimæus? (Hvad vil du, jeg skal gøre for dig) 
6. Hvad ville han gerne have at Jesus skulle gøre? (Han ville gerne kunne se igen) 
7. Hvad valgte Bartimæus at gøre, efter at han kunne se igen? (Han fulgte med Jesus videre) 
8. Hvad bliver Jesus også kaldt i dette afsnit? (Verdens lys) 
9. Hvem kan fjerne mørket i dig og i dit hjerte? (Jesus) 
10. Hvornår fjerner Jesus mørket i dig og i dit hjerte? (Når man beder ham komme ind og fjerne 

mørket) 
 

Bøn 

Hvis vi går eller cykler en tur, når det er mørkt, så er det dejligt med en lommelygte, som kan lyse vejen 
op, så vi ikke farer vild. Det er det samme Jesus ønsker at være for dig og mig: En lygte, som lyser op og 
fjerne mørket i os. En ”lygte”, som hjælper os med at forstå andre og hjælpe dem.  
Tænk over, om der er en person, du gerne vil bede for og som måske går og irriterer dig. Måske vil du 
gerne have, at Jesus skal hjælpe dig med at forstå den person. 
Bed hver især for den person, I har tænkt på. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Leg: Smagskims 
Aktivitetsark: Øjne til Bartimæus 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Quizidé: Fugleskræmselquiz 

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 



GPS 59: Jairus og den syge kvinde 
 

Nøglesætning: Jesus elsker hvert eneste menneske 
 

Leg: Gør dit, gør dat 
Alle børn og voksne skal stille sig op og finde en plads på gulvet. Der skal 
være rigelig plads mellem børnene, så de kan strække armene ud uden at 
ramme de andre. En voksen står oppe foran (med ansigtet mod børnene) og 
styrer legen. 

Alle skal holde øje med (og lytte godt efter) den voksne 
oppe foran, fordi alt, hvad han/hun gør, skal man gøre 
efter, men kun når han/hun siger ”GØR DIT”. Så hvis 
han/hun f.eks. siger ”GØR DIT” og strækker begge 
arme op over hovedet, skal alle gøre det samme. MEN hvis han/hun siger ”GØR 
DAT” og sætter hænderne på hovedet, skal man ikke gøre det, men blive stående 
med hænderne strakt op over hovedet.  
 

Der er mange variationsmuligheder: Sætte begge hænder på hovedet, strække højre 
arm ud til siden, strække venstre hånd ud til siden, bukke sig ned, holde hænderne 
på hoften osv. Man kan gentage de samme fagter flere gange. Begynd langsomt og 
gør det så hurtigere og hurtigere.  

 

De børn, som bevæger sig, når man siger ”GØR DAT” er ude af legen. Vinderen er den person, som er den 
sidste, der er tilbage.  
 

Børn fra 4 år til ca. 10 år er glade for denne leg.  
 

Se GPS, udsendelse 59 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens.  
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvem var det i Jarius’ familie, der var blevet syg? (Hans datter) 
2. Hvem gik Jarius til for at få hjælp? (Til Jesus) 
3. Hvad svarede Jesus Jarius? (At han gerne vil gå med ham hjem) 
4. Hvor længe havde kvinden været syg? (12 år) 
5. Hvad ville kvinden gøre for at blive rask? (Røre ved Jesus) 
6. Hvorfor stoppede Jesus op? (Han mærkede, at en havde rørt ved ham) 
7. Hvilken besked fik Jesus og Jarius på vej til hans hus? (”Det er for sent. Din datter er død”) 
8. Hvad skete der hjemme hos Jarius? (Jesus og nogle andre gik ind, og pigen blev rask) 
9. Gør Jesus forskel på folk? (NEJ – alle mennesker er lige vigtige for Jesus) 
10. Hvad kan du være sikker på, at Jesus aldrig gør? (Han kommer aldrig for sent - han vil altid hjælpe) 

 

Bøn 
Lige som Jarius og kvinden kan vi komme til Jesus med det, vi tænker på af store og små ting. Kender du 
nogle, som er syge og som vi skal bede for? Lad børnene fortælle. Aftal hvem, der beder for hvem. Slut af 
med at bede for disse personer.  
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Quizidé: Kaninquiz 



GPS 60: Jesus velsigner 
 

Nøglesætning: Jesus ønsker at velsigne dig 
 

Leg: Kan du gætte, hvem jeg er? 
Børnene skal gætte, hvem følgende personer/dyr er. Idéen er, at jo flere facts, børnene får, des lettere 
bliver det at gætte personen! Man kan belønne børnene med 5 små kiks eller 5 stykker slik, hvis de gætter 
personen allerede ved 1. facts, 4 stykker kiks/slik ved 2. fact osv. 
 

Gris: 
1. Jeg har 4 ben. 2. Jeg har rigtig mange søskende. 3. Min mor ligger ned i hø, når hun giver mig mad. 4. 
Jeg har en lille hale. 5. Jeg er lyserød. 
 

Dronning Margrethe: 
1. Jeg bor i København. 2. Jeg er en dame. 3. Jeg har to sønner. 4. Jeg er altid i fjernsynet nytårsaften. 5. 
Jeg bor på et slot. 
 

Jesus: 
1. Der er skrevet mange ”bøger” om mig. 2. Jeg er en mand. 3. Jeg blev 33 år. 4. Jeg blev født i en stald. 
5. Jeg er Guds søn. 
 

Bondemand:  
1. Jeg arbejder derhjemme. 2.Jeg er en mand. 3. Jeg står tidligt op. 4. Jeg ejer en masse marker. 5. Jeg 
har en gård. 
 

Slange:  
1. Jeg kan bevæge mig hurtigt. 2. Jeg kan ses i Zoo. 3. Jeg er meget lang. 4. Jeg kan være giftig. 5. Jeg 
kan sno mig. 
 

Legen kan bruges fra børnene er ca. 4-5 år. De vil nyde at gætte personer/dyr hurtigst muligt. 
”Gættelegen” kan bruges om personerne i dagens tekst eller helt uafhængigt af teksten. Find selv på flere 
dyr/personer – f.eks. lederne i klubben.  
 

Se GPS, udsendelse 60 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvad prøvede de voksne/disciplene at forhindre børnene i? (At komme hen til Jesus) 
2. Hvordan reagerede Jesus på det? (Han sagde: ”Lad børnene komme til mig”) 
3. Hvad gjorde Jesus med børnene? (Han velsignede dem. Han bad om, at de måtte have det godt, og 

at det måtte gå dem godt) 
4. Hvor mange mennesker var samlet for at lytte til Jesus? (5000 mænd plus kvinder og børn) 
5. Hvor meget mad havde drengen? (Fem brød og to fisk) 
6. Hvad gjorde Jesus med maden? (Takkede Gud og velsignede maden) 
7. Hvilket mirakel oplevede alle menneskene denne dag? (At der var mad nok til alle) 
8. Hvad kan du lære af børnene i historien? (At Jesus gerne vil være sammen med børn) 
9. Hvad ønsker Jesus at gøre i dit liv? (At velsigne dig, passe på dig og hjælpe dig) 
10. Hvordan kan du velsigne andre? (Bede for dem, ønske dem en god dag og at de må have det godt) 

 

Bøn 
Tit siger vores mor og far eller andre voksne: ”Du må have en god dag” eller ”du må have det godt.” Det 
er det samme, Jesus gør, når han velsigner os. Han ønsker det allerbedste os alle sammen. Tak Jesus for, 
at han vil os det allerbedste og velsign hvert enkelt barn eller lad børnene velsigne hinanden to og to. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 

Aktivitetsark: Jesus velsigner børnene 
Quizidé: Løvequiz 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 



GPS 61: Jesus går på vandet 
 

Nøglesætning: Jesus kan hjælpe med alt 
 

Leg: Kan du nå at pakke karamellen ud?  
 

Du skal bruge: 
En pose karameller, f.eks. Dumlekarameller 
En terning 
En kniv og en gaffel 
En hue, et halstørklæde og et par luffer 
 

Børnene skal sidde i en rundkreds og skiftes til at slå med terningen. Når et barn slår en sekser, skal det 
tage huen, halstørklædet og lufferne på og prøve at åbne en karamel med kniven og gaflen. Hvis det 
lykkes, må barnet spise karamellen. Imens fortsætter de andre børn med at slå med terningen. Når det 
næste barn slår en sekser, skal barnet overtage huen, halstørklædet og vanterne fra det første barn. Hvis 
det første barn har åbnet karamellen, får det andet barn en ny karamel, men ellers fortsætter det andet 
barn med at prøve at åbne den karamel, det første barn var i gang med. 
Således fortsætter legen. Nogle børn vil få lang tid til at prøve at åbne karamellen i, andre vil slet ikke nå at 
få hue, halstørklæde og luffer på, men det er det, der gør legen sjov. 
Det er en god idé at give alle børnene en karamel, når legen er slut. 
 

Se GPS, udsendelse 61 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvilken besked gav Jesus til sine disciple? (Sejl over på den anden siden af søen) 
2. Hvor gik Jesus hen? (Op i bjergene for at være alene og tale med Gud) 
3. Hvilket vejr blev det om aften ude på søen? (Det stormede, og bølgerne var høje) 
4. Hvad troede de først, at de så gå på vandet? (Et spøgelse) 
5. Hvad sagde Jesus til Peter? (Kom) 
6. Hvordan reagerede Peter på det svar? (Han tog et skridt i tro og gik ud på vandet) 
7. Hvorfor var Peter ved at drukne? (Han glemte at kigge på Jesus) 
8. Hvad skete der med vandet, da de begge var i båden igen? (Det blev blikstille) 
9. Hvem kan du kalde og tro på, som vil hjælpe dig? (Jesus) 
10. Hvad vil det sige, at du skal huske at kigge på Jesus? (At du skal huske at bede og tro på, at han 

hjælper) 
 

Bøn 

Spørg børnene, om der er noget, de er bekymrede eller bange for. Bed sammen for disse ting og sig tak 
for, at Jesus vil hjælpe og at vi kan stole på ham.  
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Aktivitetsark: Jesus går på vandet 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes)  
Quizidé: Ballonquiz



GPS 62: Jesus forvandles 
 

Nøglesætning: Jesus er Guds søn 
 

Bibelvers: Johannes 6,37: Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. 

! Tag din mobiltelefon og lad som om, du forsøger at ringe til en ven med din mobil. Lad som 

om at vennen bare smækker røret på. Forsøg at ringe igen. Denne gang lader du som om, du 
får fat i telefonsvareren. Sig til børnene: Nogle gange har vi ikke tid eller lyst til at tale med 
dem, der ringer til os, men jeg kender en, som altid har tid til os. Det kan vi læse i Bibelen i 
Johannes 6,37. Læs bibelverset højt fra Bibelen og vis herefter skiltet. 

♥ Læs verset højt sammen med børnene to gange. 

☻ Hvem er ”mig”? Det er Jesus. Og hvem er ”den”? Det kan være alle: dig og mig, din fætter 

eller din nabo. Alle kan komme til Jesus ved at bede til ham. Man kan bede på alle sprog og 
alle steder i verden. Man kan bede alene eller sammen med andre. 

♥ Alle, som har spist boller til morgenmad, siger verset. Alle, som har hvide sokker på, siger 

verset. Drengene siger verset. Pigerne siger verset. 

☻ Jesus lover, at han aldrig vil vise os bort. Det betyder, at han har tid til at lytte til dig. Også 

selvom du har prøvet, at nogle venner ikke ville tale med dig, så er Jesus anderledes. Han har 
altid tid til dig. Husk det, når du føler dig ensom og ked af det. Så kan du bede en lille bøn til 
Jesus og fortælle ham, hvordan du har det og sige ham tak, fordi han aldrig viser dig bort. 

♥ Hold først for det ene øje og så for det andet øje. Til slut holder I for begge øjne, mens I 

gentager verset. Lad de børn, som har lyst, prøve at sige verset alene uden at se på teksten. 
 

Se GPS, udsendelse 62 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvor mange disciple havde Jesus? (Tolv) 
2. Hvordan vidste Peter, at Jesus var Guds søn? (Det vidste han bare i sit hjerte) 
3. Hvor mange disciple tog Jesus med op på bjerget? (Tre) 
4. Hvad skete der for øjnene af disciplene? (Jesus blev forvandlet) 
5. Nævn en af de to person, som viste sig for Jesus og disciplene? (Moses eller Elisa) 
6. Hvad sagde stemmen fra himlen? (”Dette er min elskede søn, lyt til ham”) 
7. Hvornår måtte disciplene fortælle om det, de havde oplevet på bjerget? (Efter Jesus var blevet 

levende) 
8. Hvad vandt Jesus over, da døde og blev levende? (Han vandt over døden og over alt det, vi gør 

forkert) 
9. Hvad betyder det for os? (Vi kan få tilgivelse for alt det forkerte og tro på Jesus) 
10. Hvilket liv vil du få, når du beder Jesus om tilgivelse? (Evigt liv) 

 

Bøn 
Snak om, at nogle gange ved man bare i sit hjerte, at noget er rigtigt – f.eks. at ens mor og far elsker en. 
Det kan vi også opleve, når vi tager imod Jesus i tro og beder om tilgivelse. Tak Jesus for, at vi kan tro på 
ham og at han ønsker at tilgive os. Giv børnene mulighed for stille i deres hjerte at bede Jesus om 
tilgivelse. Husk, at Jesus lytter, når vi bare tænker en bøn. Det behøver ikke at være højt. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Bibelvers: Johannes 6,37 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Quizidé: Løvequiz 

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 
 



GPS 63: Zakæus 
 

Nøglesætning: Jesus kan forandre dig 
 

Bibelvers 
Johannes 6,37: Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. 

! Engang kom en pige til at lege med sin morfars termometer, selvom han havde sagt, at hun 

ikke måtte. Uheldigvis tabte pigen termometeret i indkørslen så det gik helt i stykker. Hun 
blev så ked af det, at hun gemte sig for sin morfar. Tror I, at morfaren blev vred og sendte 
pigen hjem? Nej, det gjorde han ikke. Tror I, Jesus bliver vred og sender os bort, når vi gør 
noget dumt og forkert? Hør, hvad Bibelen siger. Læs bibelverset højt fra Bibelen. 

♥ Læs verset to gange højt fra skiltene sammen med børnene. 

☻ Jesus siger, han aldrig vil vise os bort. Når vi har gjort noget dumt og forkert, skal vi sige 

undskyld til Jesus, og så tilgiver han os og vil hjælpe os til at lade være med at gøre den 
samme dumme ting igen. 

♥ Lav ping-pong ved at drengene og pigerne på skift siger et ord af verset. Gør dette nogle 

gange. 

☻ Du kan komme til Jesus og sige undskyld og bede ham om at forandre dig, så du mere og 

mere kommer til at gøre det, Jesus gerne vil have. Alle kan komme til Jesus, for han elsker 
dig og ønsker at forandre dig, så du kommer til at gøre gode ting, ligesom Jesus gjorde.  

♥ Tag et skilt væk ad gangen og gentag verset hver gang.  
 

Se GPS, udsendelse 63 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens.  
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvordan så Zakæus ud? (Han var lille) 
2. Hvilket arbejde havde Zakæus? (Han var skatteopkræver) 
3. Hvorfor var Zakæus meget rig? (Han snød folk) 
4. Hvorfor var der en dag mange mennesker i byen? (Jesus kom) 
5. Hvad gjorde Zakæus for at komme til at se Jesus? (Kravlede op i et træ) 
6. Hvad sagde Jesus til Zakæus, da han stoppede under træet? (”Kom ned, jeg vil besøge dig”) 
7. Hvorfor ville Jesus gerne besøge Zakæus? (Fordi han gerne vil være sammen med alle mennesker) 
8. Hvorfor gav Zakæus penge tilbage til dem, han havde snydt? (Fordi Jesus havde forandret ham) 
9. Hvordan kan Jesus forandre os? (Når vi tror på ham og beder til ham) 
10. Hvad tænker Jesus om dem, der bliver mobbet? (Han kan godt lide dem og vil gerne være sammen 

med dem) 
 

Bøn 
Spørg børnene, om de kender nogen, der bliver mobbet. Tag god tid til at lytte, hvis nogle af børnene 
fortæller, at de selv bliver mobbet. Bed for dem, der bliver mobbet og dem, der mobber.  
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Bibelvers: Johannes 6,37 
Quizidé: Ballonquiz 

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 



GPS 64: Det forsvundne får 
 

Nøglesætning: Jesus kan hjælpe dig, lige meget hvor du er 
 

Gæt og grimasser 
De sidste GPS-udsendelser har handlet om Jesus. Nu skal børnene se, om de 
kan gætte hvilken episode fra Jesu liv, der bliver mimet. 
Idéen er, at to børn kommer op og får at vide, hvilken episode fra teksterne, 
de skal dramatisere eller mime. De andre børn får lov til at gætte episoden. 
Det barn, der gætter episoden, får nu lov til at komme op sammen med en 
anden. Hvis barnet allerede har været oppe, kan et andet barn vælges, så flest 
mulige for lov at prøve. 
Man kan også dele børnene i to hold. Når de to børn kommer op for at 
dramatisere episoden, skal dets eget hold gætte. Hvis de gætter episoden, får 
deres hold point. Herefter går turen over til det andet hold. Det hold, der har flest point, vinder. 
 

Obs: Tænk selv på forhånd over, hvordan disse episoder kan spilles. Nogle få børn kan nemlig ikke selv 
komme i gang og mangler derfor en lille idé, som kan blive hvisket til dem. 
 

Episoder, der egner sig til at blive spillet (og er blevet fortalt i klubben den sidste tid): 

 Tjenerne fylder de store kar med vand og opdager, at Jesus har forvandlet indholdet til vin. 
 Maria møder en engel, der fortæller hende, at hun skal føde Guds søn. 
 Zakæus kravler op i et træ 
 En kvinde rører ved Jesu kappe og bliver helbredt. 
 Josef og den højgravide Maria leder efter et sted, hvor Jesus kan blive født. 
 En engel fortæller hyrderne, at Guds søn er blevet født. 

 Den blinde Bartimæus får Jesus til at helbrede sig. 
 Jesus lære at save og hamre. 
 

Se GPS, udsendelse 64 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens.  
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvilket arbejde har en hyrde? (Han passer får) 
2. Hvor mange får havde hyrden i lignelsen? (100) 
3. Hvad gjorde han hver aften? (Talte sine får) 
4. Hvad gjorde hyrden i historien, da han opdagede, at der manglede et får? (Han ledte efter det) 
5. Hvor fandt hyrden det får, der var blevet væk? (I en tornebusk) 
6. Hvorfor var fåret blevet væk? (Fordi det havde glemt at lytte til hyrden) 
7. Hvordan er Jesus som en hyrde? (Han passer på os og holder øje med os) 
8. Hvem leder Jesus efter? (Mennesker, der er kommet væk fra Gud) 
9. Hvordan kan vi blive væk fra Jesus? (Hvis vi f.eks. gør dumme ting for at være smart) 
10. Hvordan kan vi komme tilbage til Jesus igen? (Vi kan bede til ham og sige undskyld) 

 

Bøn 
Spørg børnene, om de kender nogen, som har brug for, at vi beder for dem. F.eks. nogle, der er syge, 
nogle der bliver mobbet, nogle, som savner deres forældre, nogle som har svært ved at læse eller regne. 
Opmuntr børnene til at bede højt for en eller to personer. Aftal evt. på forhånd, hvem der beder for hvem. 
Brug evt. en ting, som det barn, der beder, holder og bagefter sender videre til en anden. På den måde 
ved alle, hvornår det er deres tur til at bede. Det gør børnene mere trygge ved at bede højt. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Krea: Dørskilt med et får i mosgummi  
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Quizidé: Løvequiz 



GPS 65: Den fortabte søn 
 

Nøglesætning: Du kan altid komme til Gud 
 
 

Leg: Tyve spørgsmål til professeren 
Idéen med legen er, at et barn stiller sig op foran. Over hans hoved skriver en af lederne navnet på en 
person. Det kan være en bibelsk person, en leder eller et af børnene. Herefter skal barnet gætte denne 
person ved at stille spørgsmål.  

Reglerne er: 
- De andre børn må kun svare ja eller nej 

til disse spørgsmål.  
- Barnet, der skal gætte, må maximalt 

bruge tyve spørgsmål. 
 

Når personen er gættet, kan et nyt barn 
prøve at komme op foran og gætte en person. 
 

Vær opmærksom på at give børnene de rette personer at 
gætte alt efter det enkelte barns alder og modenhed. Giv også 
ledetråde til de børn, der er ved at gå helt i stå.  
 

 
 

 
Se GPS, udsendelse 65 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvad bad den unge mand sin far om? (Sin del af arven) 
2. Hvad gjorde han, da han havde fået pengene? (Rejste hjemmefra) 
3. Hvad brugte han pengene til? (Fint tøj, god mad osv.) 
4. Hvorfor kom han til at passe grise? (Fordi han ikke havde flere penge) 
5. Hvorfor besluttede han at rejse hjem til sin far? (Fordi han vidste, at selv tjenerne fik mad der) 
6. Hvordan tog faderen imod sin søn? (Han gav ham et knus og holdt fest for ham) 
7. Hvad betyder det, at Gud altid vil tage imod os? (Vi kan altid komme til ham, og så vil han lytte til 

os) 

8. Hvordan tager Gud imod os, hvis vi har gjort noget rigtig dumt? (På samme måde) 

9. Hvad skal vi gøre, når vi har gjort noget rigtig dumt? (Sige undskyld til Gud) 

10. Hvorfor blev storebroren sur? (Fordi han aldrig havde holdt fest med sine venner) 

 

Bøn 
Spørg børnene, om der er noget, I skal bede for. Du kan også selv nævne et bedeemne. Aftal, hvem der 
beder for hvad. Børnene kan nu bede enten højt eller inden i sig selv. Slut af med en kort bøn.  
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Drama: Den Fortabte Søn 
Quizidé: Tør du?! 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 

Ja eller Nej 



GPS 66: Palmesøndag 
 

Nøglesætning: Jesus er konge 
 

Leg: Tampen brænder 
Forberedelse: 
Køb slik-påskeæg, gerne mange forskellige slags, køb servietter og lidt 
gavebånd. 
Fold det antal servietter ud, som der er børn i klubben (helst et par ekstra!). 
Læg lige meget slik på hver serviet, og luk den, så det bliver en lille pose. Bind bånd om. 
Før klub gemmer du poserne forskellige steder i rummet. Én for én skiftes børnene til at prøve at finde en 
slikpose, imens læreren guider barnet ved at sige enten: ”fugl”, ”fisk” eller ”frø”. (højt oppe, lavt eller i 
taljehøjde). Man kan også sige: ”det er varmt på højre skulder”, ”det er varmt på venstre knæ, eller ”det er 
meget koldt.” Varmt betyder ”tæt på”, koldt betyder ”langt fra”. Når barnet er meget tæt på slikposen, kan 
man sige: ”det bliver varmere og varmere”, ”av nu brænder det” o.s.v. Find selv på flere udtryk.  
 

Man kan også lade være med at gemme poserne på forhånd, og så lade et barn af gangen gå udenfor 
rummet, imens et af de andre børn gemmer posen, så kan alle børnene være med til at guide. 
Når alle har fundet en pose, må de åbne den, men først når alle har fundet en, ellers er de børn, der har 
fået en slikpose, ikke interesserede i legen. 
 

Idéen kan udbygges ved at lægge et lille quizspørgsmål i hver serviet, så børnene senere kan svare på 
disse spørgsmål.  
 

Se GPS, udsendelse 66 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvilken by var Jesus på vej til? (Jerusalem) 

2. Hvad lagde folk på jorden foran Jesus? (Tøj og palmegrene) 

3. Hvad ville folk gøre Jesus til? (Deres konge) 

4. Hvor ønsker Jesus at være konge? (I vores liv/hjerte) 

5. Hvordan kan Jesus blive konge i vores liv? (Vi kan tro på ham og bede ham komme ind i vores 
liv/hjerte) 

6. Nævn to ting, vi kan gøre, når Jesus er vores konge? (Læse i Bibelen/være sammen med andre, 
der tror på Jesus/bede til Jesus) 

7. Hvad lavede de folk, der sad foran templet? (Solgte duer og vekslede penge) 

8. Hvad sagde Jesus, at man skulle gøre i templet? (Bede til Gud) 

9. Hvad gjorde Jesus med alle boderne på tempelpladsen? (Han væltede dem) 

10. Hvad gjorde Jesus ved de syge, som kom hen til ham? (Han helbredte dem)  
 

Bøn 
Spørg børnene, hvordan det er gået med de ting, I bad for i sidste uge. Spørg, om der er nye bedeemner. 
Aftal, hvem der siger tak for bønnesvar, og hvem, der beder for de forskellige bønneemner. Børnene kan 
bede højt eller inden i sig selv. Slut af med en kort bøn. 
  

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Drama: Jesus er konge 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Quizidé: Brevduequiz



GPS 67: Det sidste måltid 
 

Nøglesætning: Jesus er Guds søn 
 

Bibelvers 
Johannes 14,6: Jesus siger: Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. 

! Tag tre bomuldssnore og lav en lille labyrint rundt i lokalet. Den ene snor skal ende ved din 

Bibel. De to andre et tilfældigt sted i lokalet. Bed tre børn komme op og finde ud af, hvor 
snoren ender. 
Der var kun en snor, som endte ved min Bibel. Det er fordi, at Bibelen fortæller os om et 
andet sted, hvor der også kun er en vej til. Hør engang. Læs verset højt fra Bibelen. 

♥ Sig verset to gange. 

☻ Jesus er vejen til Himlen. Gud bor i Himlen, og han bliver også kaldt ”Faderen”. På den måde 

kan man sige, at Jesus er vejen til både Gud og Himlen. 

♥ Gå på forskellige måder, mens I gentager verset og forestiller jer, at I går på vej til Himlen. 

Gå på stedet. Gå på stedet med høje knæløftninger. Gå strækmarch på stedet.  

☻ Alle mennesker har gjort nogle dumme og forkerte ting, som forhindrer os i selv at komme til 

Gud. Jesus døde på et kors og betalte for det, vi har gjort forkert. Derfor kan han lave en vej 
til Himlen og til Gud for os.  

♥ Gå med museskridt rundt i lokalet. Gå med elefantskridt rundt i lokalet. Gå med høje 

knæløftninger rundt i lokalet osv. 
 

Se GPS, udsendelse 67 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvilket måltid har Jesus lavet som et minde for os? (Brød og vin, nadveren) 
2. Hvad skal brødet få os til at huske på? (Jesu krop og det, han har gjort for os) 
3. Hvad skal vinen få os til at huske på? (Jesu blod og den nye aftale, Gud har lavet med os) 
4. Hvad er det for en aftale, Gud har lavet med os? (At Jesus døde for os og har gjort, at vi kan være 

sammen med Gud) 
5. Hvordan kan man bede, hvis man gerne vil være sammen med Gud? (Man kan sige, at man tror på 

Gud og bede om tilgivelse for det, man har gjort forkert) 
6. Hvad gjorde Jesus ude i en have efter at have spist sammen med disciplene? (Han bad)  
7. Hvem tog Jesus til fange? (Nogle soldater) 
8. Hvorfor blev Jesus dømt i forhøret, selvom han ikke havde gjort noget forkert? (Der var nogle, som 

løj om ham) 
9. Hvem løj og sagde, at han ikke kendte Jesus? (Peter) 
10. Hvad gav soldaterne Jesus på, inden de slog ham? (En tornekrone, en kappe og en stav) 

 

Bøn 
Lav en tornekrone af nogle grene og læg den, så børnene kan se den. Tal om, at Jesus ved, hvordan det 
er at opleve noget svært, og derfor kan han forstå os, når vi oplever noget svært. Sig Jesus tak for alt, han 
har gjort for os. Vær evt. stille et øjeblik, så børnene kan sige tak inden i sig selv.  
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Huskevers: Johannes 14,6 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Quizidé: Tør du?!

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 



GPS 68: Jesus på korset 
 

Nøglesætning: Jesus døde for dig 
 

Bibelvers 
Johannes 14,6: Jesus siger: Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. 

! Gem skiltene med bibelverset på og en bibel rundt om i lokalet. Lad børnene finde skiltene og 

sætte dem i rigtigt rækkefølge. Lad et barn læse verset højt fra bibelen. 

☻ Der er ingen, som kan komme til Gud uden at kende Jesus. Vi kan prøve at gøre en masse 

gode ting, gå i kirke eller bede meget, men vi har alle sammen brug for at få fjernet de 
dumme og onde ting, vi har gjort. Det er kun Jesus, der kan gøre det. Han betalte for de 
dumme og onde ting, vi gør, da han døde på korset. Tre dage efter blev han levende igen, og 
derfor kan han i dag hjælpe os med at komme til Gud. 

♥ Lav en volumenknap med armen. Børnene skal sige verset stille eller højt alt efter, hvad du 

viser med armen. Gentag et par gange.  

☻ Hvis du har bedt Jesus tilgive dig og tror på ham, så kan du altid komme til Gud. Jesus har 

lavet vejen for dig. Hvis du ikke har bedt Jesus tilgive dig for de dumme og onde ting, du har 
gjort, kan du gøre det i dag. Sig til ham, at du tror på ham og gerne vil have han kommer ind 
i dit liv. Sig undskyld for det, du har gjort. Så renser han dig, og du kan altid være sammen 
med Gud fra nu af. 

♥ Lad et barn af gangen fjerne et skilt og gentag verset for hvert skilt, der bliver fjernet. Se til 

sidst, om der er nogle børn, der kan sige verset helt alene. 
 

Se GPS, udsendelse 68 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens.  
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvordan hang Jesus fast på korset? (Med søm) 
2. Hvordan kunne Jesus være kommet ned fra korset? (Han kunne have kaldt på engle) 
3. Hvorfor valgt Jesus at blive på korset? (Fordi det var Guds plan, at han skulle dø for vores skyld) 
4. Hvad betyder det, at Jesus råbte ”Det er fuldbragt”? (At Jesus har vundet over alt det onde) 
5. Hvem kan vi være sammen med, fordi Jesus døde for vores skyld? (Gud) 
6. Hvad skal man sige til Gud, hvis man gerne vil tro på ham? (Tak Jesus fordi han døde og sig 

undskyld for det, man har gjort forkert)  
7. Hvad skete der af mærkelige ting, da Jesus døde? (Mørke, jordskælv, forhænget revnede) 
8. Hvad fik den rige mand lov til? (At lægge Jesu krop i en gravhule) 
9. Hvorfor blev der sat vagter ved Jesu grav? (For at forhindre at disciplene stjal Jesu krop og sagde, 

at han var blevet levende) 
10. Hvilken slags bibel kan man læse i, hvis man synes den almindelige Bibel er svær at forstå? 

(Børnebibelen) 
 

Bøn 
Bed en bøn, hvor du siger tak til Jesus, fordi han kom til jorden og lavede en ny aftale med os. Tak ham, 
fordi han døde for os. Bed kort og med enkle ord, så børnene kan høre, at det ikke er svært at bede til 
Gud. Vær evt. stille et lille stykke tid efter bønnen, så børnene selv kan bede til Gud. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Huskevers: Johannes 14,6 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Quizidé: Brevduequiz 

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 



GPS 69: Opstandelsen 
 

Nøglesætning: Jesus lever i dag 
 

Små påskeoverraskelser:  
Idé 1 – Som en lille overraskelse før påskeferien kan en medhjælper fra klubben, lægge et massivt 
påskeæg ned i børnenes sko, mens der er bibeltekst. Det vil være en sjov overraskelse for børnene, når de 
efter klub tager deres sko på igen. 
 

Idé 2 – Når du fortæller børnene om Jesu død på korset, kan du tage et æg og forklare børnene, at 
ægget skal forestille os. Lad som om, at du vil smadre ægget med en hammer, mens du fortæller, at vi 
fortjente at blive straffet for de ting, vi gør forkerte. Læg en gryde over ægget, så gryden får slaget fra 
hammeren i stedet for ægget. Forklar børnene, at ligesom denne gryde fik ”straffen” i stedet for ægget, 
har Jesus taget straffen for alle de ting, vi gør forkert, ved at dø på korset. 
 

Idé 3 – Efter at du har fortalt om den pris, Jesus måtte betale for os på korset, kan I gå ud af det rum, I 
er i. Hvis det er en lille bygning, I er i, kan I gå en runde rundt om huset. Lad døren til rummet stå åben. 
Når I kommer tilbage, kan pigerne spille, at de er kvinderne, der kom og så, at der var åbent ind til Jesu 
grav. Drengene kan være englene, som stod foran Jesus grav og sagde: ” Han er ikke her, han er opstået, 
som han har sagt. Mattæus 28,6” 
 

Se GPS, udsendelse 69 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens.  
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvad havde gravvagterne oplevet? (At der kom en engel, og Jesus blev levende) 
2. Hvorfor betalte ypperstepræsten penge til gravvagterne? (For at få dem til at lyve og sige, at Jesus 

var blevet stjålet) 
3. Hvad så kvinderne ved graven? (En engel) 
4. Hvad sagde englen ved graven til kvinderne? (At Jesus var blevet levende) 
5. Hvem mødte kvinderne lidt senere? (Jesus) 
6. Hvem løb kvinderne hen og fortalte, at de havde set Jesus? (Disciplene) 
7. Hvordan kom Jesus til disciplene, mens de spiste? (Han var der lige pludselig midt imellem dem) 
8. Hvad var specielt ved Jesu hænder og fødder? (Der var mærker efter sømmene på korset) 
9. Hvordan følte disciplene indeni, da Jesus var hos dem? (Ro og fred) 
10. Hvordan kan vi opleve samme ro og fred? (Vi kan bede Jesus om den) 

 

Bøn 
Tal med børnene om, hvad de ville sige til Jesus, hvis de mødte ham på vej hjem fra skole. Forklar 
bagefter, at Jesus kan høre, hvad vi siger, når vi beder til ham på helt samme måde, som hvis vi virkelig 
havde mødt ham på gaden. Bed sammen og fortæl ham om de ting, I ville have sagt til ham, hvis I mødte 
ham på gaden.  
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Aktivitetsark: Den tomme grav 
Aktivitetsark: Hvem kom til den tomme grav? 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Quizidé: Tør du?! 



GPS 70: Peter møder Jesus igen 
 

Nøglesætning: Jesus tilgiver 
 

Leg: Avisleg 
Denne leg er en god navneleg, men den kan sagtens bruges, selvom men 
allerede kender hinandens navne. 
Du skal bruge en sammenrullet avis. 
 

Sæt børnene i en rundkreds. Stil dig selv i midten med avisen i hånden. 
Lad alle børnene sige deres navn på skift, så alle har en chance for at 
kende de andres navne. Vælg derefter et barn,  
som skal begynde med at sige navnet på et af de andre børn. Legen 
fungerer ved, at hver gang et barn hører sit navn blive nævnt, skal det 
skynde sig at sige navnet på et af de andre børn. Den, der står i midten, 
skal prøve at nå at røre (ikke slå) det barn, hvis navn lige er blevet nævnt, 
på låret med avisen, inden barnet når at sige navnet på et af de andre børn. Lykkedes det, skal de to børn 
bytte plads.  
Barnet, som kommer ud at sidde i kredsen, starter legen igen ved at sige navnet på et af de andre børn, 
inden han/hun selv sætter sig ned. Glemmer barnet at sige et navn, før det sætter sig ned, må barnet i 
midten røre det på låret med avisen, og de skal bytte plads igen. 
 

Når legen er godt i gang, kan man indføre den ekstra regel, at det er forbudt at sende navnet tilbage - dvs. 
at man ikke må sige navnet på det barn, som har sagt ens eget navn. 
 

Se GPS, udsendelse 70 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvad havde Peter løjet om? (At han ikke kendte Jesus) 
2. Hvordan havde Jesus sagt på forhånd, at Peter ville lyve og svigte ham? (At han ville gøre det tre 

gange, inden hanen galede) 
3. Nævn to ting som Peter havde oplevet, mens han var sammen med Jesus? (Set syge blive raske, 

døve høre, blinde se osv.) 
4. Hvad kommer i vejen for os, så vi ikke kan komme til Gud? (De dårlige ting, vi gør) 
5. Hvem kan fjerne de dårlige ting, vi gør? (Jesus) 
6. Hvor meget havde Peter fanget efter at have fisket hele natten? (Ingenting) 
7. Hvad kom Peter til at tænke på, mens han sad ved bålet sammen med Jesus? (At han havde løjet) 
8. Hvilken opgave gav Jesus Peter? (Han skulle passe på de nye kristne, som ville komme) 
9. Hvad kan man gøre, hvis man tror på Jesus og alligevel kommer til at gøre noget rigtig dumt? (Bede 

Jesus om tilgivelse og hjælp til ikke at gøre det igen) 
10. Kan du tænke på noget, Jesus ikke kan tilgive? (Nej, Jesus tilgiver altid, når man beder ham om det)  

 

Bøn 
Tal med børnene om, at det godt kan være svært at forstå, at Gud virkelig tilgiver. Forklar, at Gud har 
skrevet noget i Bibelen for at hjælpe os med at forstå det. Læs højt fra Mikas bog 7,19b: ”Du kaster alle 
vore synder i havets dyb”. Hvis I er tæt på en sø/å/hav, så tag nogle sten med i klub og gå sammen ned 
og smid dem i vandet. Forklar børnene, at de kan tage en sten og smide i vandet, hvis der er noget de 
gerne vil sige undskyld til Gud for. Bed tilslut en bøn og sig Gud tak fordi han tilgiver og ikke finder vores 
synder igen.  

 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Quizidé: Dinoquiz 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 



GPS 71: Himmelfarten 
 

Nøglesætning: Jesus er altid med dig 
 

Leg: Vandolympiade 
 

Post 1: Pust bordtennisbolden i mål 
Fyld et stort ildfast fad med vand og sæt det på et bord eller på gulvet. Vælg to børn, som gerne vil puste, 
til denne post. Placer børnene i hver sin ende af bakken eller fadet og læg en bordtennisbold i midten af 
bakken eller fadet. Det gælder nu om at puste bordtennisbolden i mål i modstanderens ende. Når bolden 
rører kanten i modstanderens ende, er der altså mål. Før kampen starter, sættes et minutur til at ringe 
efter et par minutter. Den, der har flest mål, når uret ringer, har vundet kampen.  
 

Post 2: Sluk lyset 
Tænd et stearinlys (ikke fyrfadslys) og sæt det på et bord eller på gulvet. Fyld en lille vandpistol (f.eks. fra 
BR) med vand. Udpeg et barn, som gerne vil skyde med vandpistol, til denne post. Placer barnet et par 
meter fra lyset. Barnet skal nu slukke lyset med vand. Tag tid på, hvor lang tid det tager, førend lyset 
slukkes.  
 

Post 3: Find sølv 
Fyld en kæmpestor gryde eller et babybadekar med vand og sæt det på gulvet. 
Rul 15 sølvpapirskugler (papirskugler bliver våde) evt. i 2 størrelser (store og små ). Kom 0, 1 eller 2 
sølvpapirskugler i 15-20 små plasticbeholdere, f.eks. filmetuier eller fra Kinderæg. Put de 15 
plasticbeholdere ned i vandet.  
Lad alle børn tage sko og strømper af og sætte sig rundt om vandet på stole. Sæt igen et minutur til at 
ringe efter et par minutter. Det gælder nu om at ”fiske” flest plasticbeholdere op med fødderne, før 
minuturet ringer. Herefter åbnes plasticbeholderne (med hænderne), og man tæller point.  
De store sølvpapirskugler tæller 3 point og de små 1 point. 
Lad denne post være den sidste, så børnene har tid til at tørre fødder og tage strømper og sko på igen 
(husk håndklæder). 
 

Hvis der er flere end 5-6 børn, kan børnene deles i grupper og rotere rundt mellem posterne. Dermed vil 
der også blive konkurrence imellem holdene. Lad eventuelt en leder gå med hver gruppe. Find til sidst et 
vinderhold.  

 

Se GPS, udsendelse 71 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvad skete der med Jesus, mens de stod på bjerget? (Han forsvandt op i luften) 

2. Nævn to ting, som Peter havde oplevet med Jesus? (Mad til flere tusind og stormen, der lagde sig) 

3. Hvad havde englene sagt? (Jesus kommer igen, men ikke lige nu) 

4. Hvad havde Jesus sagt, inden han tog af sted? (At han altid ville være med dem, der tror på ham) 

5. Hvordan kan Jesus være med os, når han er i Himlen? (Gud har sendt Helligånden til os) 

6. Hvilke tre personer er Gud? (Gud, Jesus og Helligånden) 

7. Hvor mange guder er der? (Én) 

8. Hvor skulle disciplene gå hen og vente i 10 dage? (Til Jerusalem) 

9. Hvor havde Jesus sagt, at de skulle fortælle om ham? (I hele verden) 

10. Hvad sker der i Danmark, fordi Peter og de andre disciple gjorde det? (Vi hører også om Jesus) 

 

Bøn 
Lad alle børnene nævne et sted, de godt kan lide at være, og et sted, de ikke kan lide at være. Lad 
børnene på skift takke Gud for at han er i rideklubben og kælderen, på ferien og i skolen og hvad de ellers 
har nævnt. Nogen børn har brug for hjælp til at komme i gang med at bede, men det skal altid være 
frivilligt, om man vil bede.  
  

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Quizidé: Sneboldkamp



GPS 72: Pinse 
 

Nøglesætning: Helligånden gør os stærke 
 

Bibelvers 
Salme 143,10: Lær mig at gøre din vilje, for du er min Gud. Din gode ånd skal lede mig. 

! Fortæl om engang, du bad om hjælp, og Helligånden hjalp dig. Husk det skal være noget, 

børnene kan forholde sig til. Læs bibelverset højt fra Bibelen og vis herefter skiltene. 

♥ Sig verset to gange normalt. 

☻ Hvem er den gode ånd? Ja, Helligånden er Guds ånd, som vil lede os og hjælpe os, når vi 

ikke selv ved, hvad vi skal gøre. Hvis f.eks. klassen skal spille teater, og man har sceneskræk, 
så kan man bede Helligånden lede sig. Måske hjælper Helligånden, så man bliver modig nok 
til at spille en lille rolle. Måske får man til opgave at styre lyset eller måske gør Helligånden 
noget helt tredje.  

♥ Stå på et ben og sig verset. Stå på det andet ben og sig verset. Vend skiltene på hovedet og 

sig verset. 

☻ Næste gang, du ikke ved, hvad du skal gøre, så bed Helligånden om hjælp. Jo mere, vi lærer 

Helligånden at kende, jo bedre, for Helligånden ønsker at lede os.  

♥ Hop og sig verset, hink på det ene ben og sig verset, hink på det andet ben og sig verset. 

Drej skiltene rundt og sig verset. Fjern skiltene helt og sig verset. 
 

Se GPS, udsendelse 72 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvad var det for en lyd, der kom, mens disciplene var sammen? (En høj susen) 
2. Hvad var det, Gud sendte til dem? (Helligånden) 
3. Hvad hjalp Helligånden Peter til at gøre? (Holde en tale for mange mennesker) 
4. Hvad gjorde mange af de mennesker, der hørte Peters tale? (Begyndte at tro på Jesus) 
5. Hvor mange guder er der? (Én) 
6. Kan du nævne de tre personer Gud er? (Fader, Søn, Helligånd) 
7. Hvad er Helligåndens job? (At lede dig) 
8. Hvordan hjalp Helligånden med at finde en cykel? (gav en god idé, så de prøvede at dreje ned af en 

vej) 
9. Hvad kan man spørge Helligånden om hjælp til? (F.eks. hvordan man kan hjælpe andre og hvordan 

man kan finde ting, der er blevet væk) 
10. Hvornår får man Helligånden som gave? (Når man siger ja til Jesus)  

 

Bøn 
Spørg børnene, om der er noget, de har brug for Helligåndens hjælp til. Bed sammen for det, børnene 
nævner. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Huskevers: Salme 143,10 
Drama: Guds kraft til de kristne 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Quizidé: Fang bankrøveren 

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 



GPS 73: Peter og den lamme mand 
 

Nøglesætning: Med Guds hjælp kan vi gøre fantastiske ting 
 

Bibelvers 
Salme 143,10: Lær mig at gøre din vilje, for du er min Gud. Din gode ånd skal lede mig. 

! Jeg vil gerne stå først i køen i Sommerland, have den største is og altid få lov til at vælge 

først. Kunne det ikke være dejligt, hvis vi altid fik vores vilje? Men der er faktisk noget, som 
er bedre end at få sin egen vilje. Der er at gøre Guds vilje. Prøv at høre fra Bibelen. Læs 
verset højt fra Bibelen. 

♥ Læs verset to gange sammen med børnene.  

☻ Hvis du er i Sommerland, så kan det være, at Guds vilje er, at du kun får en lille is, fordi der 

også skal være penge til aftensmad. Og måske er det Guds vilje, at du kommer til at stå 
bagerst i køen, fordi der er nogle andre børn, du kan snakke med og hygge dig med. Du kan 
bede Gud hjælpe dig med at gøre hans vilje, og du vil opdage, at det er bedre end altid at få 
sin egen vilje.  

♥ Vælg nogle af ordene, som skal hviskes, og andre, der skal siges højt, og sig verset sammen 

med børnene. Vælg nogle nye ord og gentag et par gange. 

☻ Hvis du tror på Jesus og har bedt ham tilgive dig for det, du har gjort af dumme ting, så er 

Gud din Gud. Så kan du sige: ”Du er min Gud”. Så bor Guds gode ånd, Helligånden i dig, og 
Helligånden vil lede dig, når du beder om det. Helligånden vil hjælpe dig med at gøre Guds 
vilje, og du kan komme til at opleve fantastiske ting sammen med Gud. 

♥ Hold en hånd på hovedet og sig verset. Hold samtidig den anden hånd på albuen og sig 

verset. Sæt også foden op på knæet og sig verset. Tag hovedet ned til knæet og sig verset. 
Blink med øjnene samtidig med alt det andet og sig verset. 

 

Se GPS, udsendelse 73 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens.  
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvad havde Gud sendt for at hjælpe disciplene? (Helligånden) 
2. Hvad gik disciplene ud og gjorde? (Fortalte om Jesus, hjalp og helbredte folk) 
3. Hvad var der galt med manden i historien? (Han var lam i benene) 
4. Hvem kom forbi den lamme mand? (Peter og Johannes) 
5. Hvad skete der med den lamme mand, da Peter talte med ham? (Han kunne pludselig gå) 
6. Hvad gjorde Peter, da der havde samlet sig mange mennesker? (Fortalte om Jesus) 
7. Hvorfor kunne Peter få den lamme til at gå? (Gud/Helligånden hjalp ham) 
8. Hvem har fået et mål af tro, som Claus talte om? (Alle, der tror på Jesus) 
9. Hvad kan vi bruge vores tro til? (At hjælpe andre)  
10. Hvordan kan vi bruge vores tro, når vi ser nogen, der har brug for hjælp? (Bede og så bare hjælpe) 

 

Bøn 
Tal om, hvad børnene hver især er gode til. Bed om, at Gud må hjælpe os alle med at bruge det til at 
hjælpe andre.  
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Huskevers: Salme 143,10 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Krea: Lav selv musikinstrumenter 
Quizidé: Dinoquiz 

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 



GPS 74: Peter i fængsel 
 

Nøglesætning: Gud svarer, når vi beder 
 

Hverdagsdrama:  
Formålet med dette drama er, at børnene tænker over, hvordan de kan være gode mod andre - også mod 
dem, som ikke behandler dem godt. 
 

Del børnene i grupper med tre-fire stykker i hver. Hvis det er muligt, så lad en leder gå med hver gruppe 
for at forklare, hvad det går ud på og for at lede samtalen i den rigtige retning. Det giver den fordel, at alle 
børnene får mulighed for at være med i samtalen. Man kan også give børnene forklaringen samlet, hvis der 
ikke er ledere nok til at dele dem op. 
 

Forklaring til børnene: 
”Prøv at komme i tanke om nogle situationer, hvor andre mennesker nogle gange behandler jer dårligt, det 
kan f.eks. være klassekammerater, andre børn, voksne, forældre eller lærere. (Skriv børnenes forslag ned 
på et stykke papir eller på en tavle.) Hvordan kan vi være gode mod dem, selvom de behandler os dårligt? 
(Lad børnene komme med svar. Du kan evt. hjælpe dem lidt på vej, hvis de er ved at gå i stå.) Nu skal I 
prøve at lave et lille dramastykke, der viser en af disse situationer. Husk at tænke på, hvordan I kan vise, 
at det er Gud, der kan hjælpe os med at behandle andre godt.”  
 

Se GPS, udsendelse 74 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens.  
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvad besluttede Kong Herodes at gøre? (At slå alle de kristne ihjel) 
2. Hvem var blevet taget til fange? (Peter) 
3. Hvad var det eneste, Peter kunne gøre? (Bede) 
4. Hvem hørte Peter og hans venners bøn? (Gud) 
5. Hvad skete der om natten, mens Peter sov? (Der kom en engel og befriede Peter) 
6. Hvem hørte Peter banke på døren? (Tjenestepigen) 
7. Hvem sagde disciplene tak til? (Gud) 
8. Hvad gøre Gud altid, når vi beder til ham? (Hører og svarer vores bøn) 
9. Hvad betyder det, at Gud svarer ved at give os fred? (Man bliver rolig, selvom det stadig er svært) 
10. Hvad betyder det, at Gud svarer ved at give os en god idé? (Man kommer til at tænke på en god 

løsning eller noget, man kan gøre) 
 

Bøn 

Tag en papæske med låg med i klub. Lad børnene skrive bønneemner på små stykker papir. Bed sammen 
for bønneemnerne. Læg sedlerne ned i æsken og luk den med tape. Bed i de næste uger for 
bønneemnerne i kassen. Vælg en dag, hvor kassen åbnes og find ud af, hvordan Gud har svaret på jeres 
bønner. Tak Gud for bønnesvar og fortsæt evt. med at bede for nogle af bønneemnerne. 
  

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Quizidé: Sneboldkamp 
 
 



GPS 75: Paulus møder Jesus 
 

Nøglesætning: Alle kan komme til tro på Jesus 
 

Leg 
Popcorn-løb: Du skal bruge en spand fyldt med poppede popcorn, to 
tomme spande og en lille papirtallerken til hvert barn. Del børnene i to 
hold. Hvert hold får en tom spand. Et barn fra hvert hold fylder sin 
tallerken med popcorn. Nu skal børnene hoppe på en fod ned til den 
tomme spand, som deres hold har. Når de kommer frem til spandene, skal 
de hælde de popcorn, som er tilbage på deres tallerken, ned i deres eget 
holds spand. Vinderen er det hold, som har samlet de fleste popcorn i deres spand. 

 

Se GPS, udsendelse 75 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvad gjorde Saulus mod de kristne? (Forfulgte dem) 

2. Hvad stod der i det brev, Saulus havde med? (De kristne skulle fængsles) 

3. Hvem hørte Saulus tale til sig i et stærkt lys? (Jesus) 

4. Hvad var der sket med Saulus, da lyset var væk? (Han var blevet blind) 

5. Hvilken opgave fik Ananias? (Han skulle gå hen til Saulus og bede for ham) 

6. Hvordan blev Saulus forandret? (Han begyndte at tro på Jesus) 

7. Hvad skal den gyldne pose fortælle os om Gud? (Han har skabt jorden, elsker os, har givet os 
Bibelen) 

8. Hvad skal den mørke pose fortælle os om? (At alle har gjort dumme ting, som får os væk fra Gud) 

9. Hvad skal den røde pose fortælle os om? (At Jesus vandt over alt det mørke/onde, da han døde på 
et kors) 

10. Hvad skal den hvid pose fortælle os om? (At vi kan tro på Jesus og få renset vores hjerte) 

 

Bøn 
Forbered hjemmefra tre sko/sandaler, som du har sat sedler på med teksten: 

1. Tro  
2. Undskyld 
3. Kom ind 

 

Spørg børnene, om de kan huske, hvad det var for tre ting, man kan sige til Jesus, hvis man gerne vil tro 
på ham. Stil skoene med sedlerne frem efterhånden, som I taler om dem. Det er godt også at sige, at hvis 
man har bedt Jesus om at komme ind i sit liv, så er han der, og så kan man sige tak til Jesus i stedet for at 
modtage ham i sit liv igen.  
Hvis man oplever, at børnene er lydhøre og situationen egner sig til det, kan man være stille alle sammen, 
og de børn som gerne vil, kan bede til Jesus. Man kan også selv bede en bøn højt med de tre ”skridt”, som 
børnene kan bede efter inde i sig selv.  
  

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Drama: Paulus kommer til tro på Jesus  
Aktivitetsark: Vejen til Himlen – lav din egen ”tryllekunst”  
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Quizidé: Fang bankrøveren



GPS 76: Paulus og Silas i fængsel 
 

Nøglesætning: Gud kan hjælpe os med at være glade 
 

Bibelvers 
Esajas 44,6: Jeg er den første, og jeg er den sidste, der er ingen anden Gud end mig. 

! Tag et glas i hånden og kør fingeren rundt langs kanten af glasset.  

Hvornår møder jeg noget, som stopper min finger i at køre rundt? Jeg kan blive ved og ved 
og ved. Det skal få os til at tænke på, at der heller ikke er noget, der kan stoppe Gud i at 
være Gud. Det står i Bibelen. (Læs verset højt fra Bibelen og tag skiltene frem.) 

♥ Sig verset to gange, mens børnene ser på skiltene. 

☻ A er det første bogstav i alfabetet, og på samme måde er Gud det første, der nogen sinde har 

været til. Faktisk har Gud altid været til. Han var der, før menneskene blev skabt, før jorden 
blev skabt og før universet blev skabt. 

♥ Del børnene i to hold. Lad dem sige et stykke af verset på skift. (Hold 1: ”Jeg er den første”, 

hold 2: ”og jeg er den sidste”, hold 1: ”der er ingen anden Gud end mig”, hold 2: ”Esajas 
44,6”.) Gentag 3 gange. 

☻ Hvis du oplever, at der sker noget rigtig svært for dig, så husk at Gud kender det hele og 

stadigvæk er Gud. Han bestemmer over alting. Han vil hjælpe dig. Selvom det er svært, så 
sig Gud tak, fordi han er Gud og fordi han gerne vil hjælpe dig.  

♥ Byt rundt på hold 1 og 2 og gentag verset to gange mere. Prøv at lade et barn fra hvert hold 

se, om de kan sige verset alene. 
 

Se GPS, udsendelse 76 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens. 
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvad gjorde Paulus og Silas da de kom til Filippi? (Fortalte om Jesus) 
2. Hvornår blev tjenestepigen glad? (Da hun fik Gud i hjertet) 
3. Hvorfor kom Paulus og Silas i fængsel? (Fordi de havde hjulpet pigen) 
4. Hvad gjorde Paulus og Silas midt om natten i fængslet? (Sang sange til Gud) 
5. Hvilket mirakel gjorde Gud? (Sendte et jordskælv) 
6. Hvad var fangevogteren lige ved at gøre? (Slå sig selv ihjel) 
7. Hvad skete der med hele fangevogterens familie? (De kom til tro på Jesus og blev døbt) 
8. Hvad kan vi gøre, når vi har det svært? (Sige tak til Gud, bede ham om hjælp) 
9. Nævn fem ting, vi kan sige tak for. 
10. Nævn fem andre ting, vi kan sige tak for. 

  

Bøn 
Lad alle børn nævne én eller flere ting, de kan sige Gud tak for. Bed herefter ”popcornbøn” med børnene. 
Det betyder, at hver bøn kun må være på en sætning - lige så kort som et popcorn, der popper. Start 
f.eks. med at sige: ”Tak Gud, fordi børnene sagde ”hej” til mig, da de kom i klub i dag”. Lad herefter 
børnene på skift sige tak for én ting ad gangen. 
 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Huskevers: Esajas 44,6 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Quizidé: Dinoquiz Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 



GPS 77: Johannes på Patmos 

 

Nøglesætning: Jesus er kongernes konge – nu og altid 
 

Bibelvers 
Esajas 44,6: Jeg er den første, og jeg er den sidste, der er ingen anden Gud end mig. 

! Stil dig med ryggen til børnene og tegn et A med bagsiden af kroppen. Lad børnene gætte 

hvilket bogstav det er. Tegn herefter et Å. 
A er det første og Å er det sidste bogstav i alfabetet. Kan I huske hvor i Bibelen, der står 
noget om den første og den sidste? Det kan vi læse i Esajas 44,6. Læs verset højt fra Bibelen. 

♥ Sig verset to gange sammen med børnene. 

☻ A skal få os til at tænke på, at Gud var den første, som overhovedet var til. Å skal huske os 

på, at Jesus altid vil være der. Måske har du prøvet, at din bedste ven skulle flytte eller din 
kat blev væk. Den slags kan være rigtig svært. Men så er det godt at vide, at Gud altid vil 
være med dig. 

♥ Hold for det ene øje og sig verset. Hold for det andet øje og sig verset. Hold for begge øjne 

og sig verset. 

☻ Gud forandrer sig ikke og bliver ved med at kunne lide dig. Han kan altid hjælpe dig. 

Næste gang, du bliver bekymret for noget, f.eks. i skolen eller til fodbold, så fortæl det til Gud 
med det samme. Han kan give dig fred inden i, selvom der stadigvæk er problemer.  

 ♥ Tag et skilt væk ad gangen og gentag verset for hvert skilt I tager væk. 
 

Se GPS, udsendelse 77 
Tip: Man kan dele saft/kiks ud under musikvideoen, springe den over eller lade børnene røre sig imens.  
 

Quiz 
Tip: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål på skift. Brug en quizidé – se downloads herunder. 

1. Hvad blev dem, der troede på Jesus kaldt? (Kristne) 
2. Hvorfor blev de kristne forfulgt? (De fortalte om Jesus og bad ikke til kejseren) 
3. Hvilken straf fik Johannes? (Han skulle være på en fængselsø) 
4. Hvad betyder det, at Jesus er kongernes konge? Han er konge over alle mennesker) 
5. Hvem kom til Johannes i et drømmesyn? (Jesus) 
6. Hvor kan man læse det, Jesus sagde til Johannes? (I slutningen af Bibelen) 
7. Hvad er de sidste tre ord i Bibelen? (”Jeg kommer snart”) 
8. Hvad gør Jesus, når han kommer igen? (Gør jorden til et godt sted og tager dem, der tror på ham, 

hjem til sig) 
9. Hvor længe skal dem, der tror på Jesus, være sammen med ham? (Altid) 
10. Hvad er det godt at gøre for at lære mere om Gud? (Læse i Bibelen eller på andre måder lære mere 

fra Bibelen.) 
 

Bøn 
Tal med børnene om, hvordan Gud er. Bed herefter ”popcornbøn”, hvor I takker Gud for den, han er. I 
”popcornbøn” må hver person kun bede en sætning ad gangen f.eks. ”tak fordi du er god”, ”tak fordi du er 
en god ven”, ”tak fordi du er kongernes konge”, ”tak fordi du ikke lyver”, ”tak fordi du vil være sammen 
med alle” osv. 
 

Downloads fra www.børnogtro.dk 
Huskevers: Esajas 44,6 
Molly & Viggo: Tekster til dukketeater (lydspor kan købes) 
Quizidé: Sneboldkamp 
 

Det betyder symbolerne 

 ! Fang børnenes interesse 

☻ Forklar 
 ♥ Lad børnene deltage 

 


