
!  

En leksjon for barn mellom 7-11 år

Leksjon 6 – Hvordan kan du vise Guds kjærlighet?

Dette er den sjette leksjonen i en serie på seks leksjoner som skal forklare barn om tro, om 
Frelsesarmeens historie og arbeidet Frelsesarmeen gjør. Alt materiale til leksjonen finner du på 
www.fabu.no.

Denne leksjonen vil introdusere barna til hvordan troen vår leves ut i handling – faith in action – og 
hvordan de selv kan vise andre at de bryr seg om dem. De vil også få mulighet til å evaluere og 
reflektere over hva de har lært gjennom hele undervisningsforløpet.

Mål for undervisningen:

Ressurser:

Powerpoint-presentasjon

Bokmerke (Leksjon 6 – aktivitet 1)

Gjennomgang av pp-presentasjon:

Begynn leksjonen med å forklare at vi skal bruke noen minutter på å minne hverandre på det vi har 
lært så langt gjennom dette opplegget.

Bilde 1-4: Vis et bilde om gangen og la barna snakke sammen to og to om hva de husker fra leksjonen 
som hører til bildet. La dem fortelle etterpå hva de husker. Rett opp og oppsummere etterhvert som de 
forteller.

Bilde 5: Les målene for dagens leksjon høyt for barna.

Bilde 6-7: Les teksten høyt. Fokus på at vi vil vise Guds kjærlighet i praksis.

Bli kjent med Frelsesarmeen!

Leksjon 6  Hvordan kan du vise Guds 
kjærlighet?

• Å forstå at medlemmer i Frelsesarmeen prøver å vise 
Guds kjærlighet gjennom sine handlinger

• Å kjenne til noen av de tingene Frelsesarmeen gjør for å 
hjelpe mennesker

• Å reflektere over hvordan vi kan vise kjærlighet til 



Bilde 8: Spør barna om de vet noe om hva som gjøres i korpset vårt for de som av en eller grunn faller 
utenfor samfunnet? 

Bilde 9: Spør barna om de vet noe om hva som gjøres i korpset vårt for de eldre og de som er syke?

Bilde 10-11: Si til gruppa at du nå skal lese et og et mål høyt og hvis de syns at de har forstått målet 
kan de stå på stolen sin, hvis noe fortsatt er vanskelig kan de stå på gulvet og hvis det meste er 
uforståelig kan de sitte på gulvet. La noen av barna sette ord på valget sitt.

Bilde 12: Og nå skal det handle om deg. Hva kan du gjøre for andre? 

Fortell historien om barnet som delte av matpakka si fra Johannes 6. Og hva det lille vi gjør kan bety 
mye for en annen.

Bilde 13: Les eksemplene sammen og la barna komme med flere forslag. Gjør et poeng ut av at alt 
dette er måter å vise Guds kjærlighet til andre på. Når vi gjør gode ting mot andre, er vi Guds hender 
og føtter her på jorden.

Bilde 14: Finn fram bokmerkene (Bokmerke (Leksjon 6 – aktivitet 1), blyanter og fargeblyanter. La 
barna velge en ting som de vil skal stå på bokmerket og tegne en tegning til. Laminere bokmerkene 
etter som barna blir ferdige med aktiviteten. 

Bilde 15: Igjen kan du lese et og et mål høyt. Repetere der det trengs.

Bilde 16: Fortell at dette er den siste samlingen om temaet «Bli kjent med Frelsesarmeen». Nå kan 
barna få lov å si sine meninger om hva de likte godt med opplegget og hva de skulle likt var 
annerledes. Kanskje de har lyst til å vise fram bokmerkene sine og fortelle hva de har bestemt seg for 
å gjøre for andre.

Be velsignelsen over barna eller en annen bønn.

Takk for i dag!
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