Embetsmannens sønn

•

forbeder for hver av dere!
Meld deg gjerne som forbeder i
Søndagsskolens bønnenettverk,
og oppfordre andre til å gjøre det
samme. Se Bønnetjeneste under
www.sondagsskole.no.

Målsettingen med Dagens bibelfortelling
for lederen er nærmere omtalt i Søndagsskolehåndboka s. 26.

ROM
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Dagens rom

Generelle tanker og praktiske tips til
Dagens rom er beskrevet i Søndagsskolehåndboka, fra s. 26.

 Legg fram gjenstander som minner

om Jesu omsorg for mennesker, syke
og andre, for eksempel: kurv med
rundstykker (brødunderet), bandasje,
febertermometer m.m.

Skattkista/sekken:

 En sandal. (Embetsmannen måtte gå
langt for å treffe Jesus.)

 Ei klokke. (Sønnen ble frisk ved den

sjuende timen, kl. 13 eller 19, se Dagens bibelfortelling for lederen, avsnittet Jesus hører bønn.)

Kristuskransen – en innføring
Vi har lagt opp til en ganske enkel og kort
liturgi eller ramme for bruk av perlekransen i de kommende tekstveiledningene og
pakkene. I alt er det 14 ganger det er lagt
opp til bruk av Kristuskransen. Denne
første gangen skiller seg litt ut, for vi tror
det er behov for å bruke litt ekstra tid og gi
barna litt bakgrunn om Kristuskransen.
(Denne innledningen kan med fordel
presenteres i gudstjenesten før barna går
til søndagsskole, for dere som har den
ordningen.)
Sett sammen perlekransen og pakk den inn
i en eske, eller bruk tøyposen, men pass på
å skjule tegningen på utsiden. La det følge
med et kort i en konvolutt hvor det utenpå
står: «Til (navnet på deres søndagsskole)».
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På kortet skriver eller kopierer du den lille
historien om Martin*). Innføringen kan
gjøres på følgende måte.
Leder: Vi har fått en pakke i dag. Med kort.
Spennende! Til (navnet på din søndagsskole)
står det. Da kan vi jo åpne den. (Et barn kan
hjelpe deg å åpne.) Se! Stooore kuler (ta opp
kransen), og de henger sammen i en ring. Så
flott den er. Men hva er det egentlig? Kanskje
det står noe på kortet? (Leder leser. Eller et
barn som kan lese godt.)
*)Historien om Martin:
«Det var en gang en mann som het Martin
som var ute og reiste langt av gårde i en
båt. Plutselig kom det en voldsom storm,
og alle som var i båten, måtte gå i land på
en øy. Der fikk Martin bo i en liten hytte.
Da begynte han å tenke på Gud, og han
begynte å tegne noen runde kuler som lignet
på perler. Etter en stund hjalp disse perlene
ham til å oppdage skatter og hemmeligheter
i Bibelen. Han ble bedre kjent med Gud,
Jesus og seg selv. Han fortsatte å tegne, og
til slutt ble alle perlene til en hel krans. Han
kalte den Jesuskransen eller Kristuskransen
(Frälsarkransen i Sverige). Nå har dere fått
en slik perlekrans til deres søndagsskole.
Håper dere også finner mange skatter og
hemmeligheter. Lykke til!»
(Dette er den sanne historien om hvordan
biskop Martin Lönnebo fikk ideen til
Kristuskransen.)
Leder: Det var da flott! Vi har fått en
perlekrans som kan hjelpe oss å finne skatter
i Bibelen. Vi begynner med en gang. (Eller
neste gang? Vi foreslår at denne innføringen
gjennomføres gangen før kransen skal
brukes, altså rundt 27. september eller 4.
oktober.)
Bruk litt tid på å lære de to små sangene
som er en del av «Perleliturgien» framover.
Du finner sangene innspilt på Ressurs-CDen. De heter «En perle kan hjelpe» og «Du
er evig». De er innspilt på både bokmål og
nynorsk.

Embetsmannens sønn

Dagens
sang og musikk
3

I Søndagsskolehåndboka s. 30 står det
generelle kommentarer om Dagens sang
og musikk og hvilken funksjon det har i
søndagsskolen.
Nedenfor har vi listet opp forslag til sanger som kan brukes på ulike steder i samlingen, som til Dagens tilbedelse, Dagens
bibelfortelling for barna osv.
Enkelte ganger kan Dagens ord knyttes til
sangen ved å gjøre barna oppmerksomme
på hva teksten handler om.

Bibelpakke 3–2009
Tro det Jesus sier
• 27.09.-04.10 2009

Fra «Sprell Levende CD»:
 Credo
 Det står så mye fint i Bibelen
 Åpen linje
Fra CD/DVD-en «Hjertepalass –
Sprell Levende 2»:
 I går, i dag
 Utrolig forandring
Fra CD/DVD-en «Alle mann på dekk»:
 Aldri alene
 Hvem viser veien
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