
S tjerne

Post
2

Ta med deg en S-perle og træ den inn på strikken din.

Når den stjerne lys og blid
lot seg se ved midnatts tid
var det varslet i Guds rike
at en konge uten like
/: skulle fødes på vår jord :/:

 Deilig er den himmel blå

Da Jesus ble født i stallen 
i Betlehem, skinte ei stor 
og vakker stjerne på

himmelen så folk kunne finne veien til Jesus.

Har du sett stjerner på himmelen når det er helt 
mørkt ute?

Tror du det går an å telle stjernene på himmelen?

Jesus takk for 
at du kom til jorda!

SNAKK SAMMENSNAKK SAMMEN



U nder

Post
3

O, du som metter liten fugl, 
velsign vår mat, O Gud. Amen

For helse, glede, daglig brød 
vi takker deg, O Gud. Amen

Ta med deg en U-perle, og træ den inn på strikken din. 

nok til tusenvis av mennesker. Det kaller vi et under.

Visste du at det finnes barn i verden som ikke kan spise 
seg mette hver dag?

Tror du det er mat nok i verden så alle kan få?

Hva tror du vi må gjøre for at det skal være nok til alle?

Jesus hadde fem brød og to fisker. 
Når han ba Gud velsigne det, var det

Gud, hjelp oss å 
dele med hverandre SNAKK SAMMENSNAKK SAMMEN



P eter

Post
4

Ta med deg en P-perle, og træ den inn på strikken din.

men med han nesten hele tiden. Peter var en av Jesus sine beste 
venner. 

Har du en venn? Eller er det noen du ønsker deg veldig at skal 
være vennen din?

Hva kan du gjøre for å være en god venn?

Det er fint å ha en venn. 
Jesus hadde 12 venner som var sam-

Kjære Gud!
Takk for at du vil være min 

venn! 
Hjelp meg å være en god 

venn for andre. SNAKK SAMMENSNAKK SAMMEN



E lefant

Post
5

En elefant kom masjerende 
bortover edderkoppens fine 
spinn. Syntes at veien var 
så interessant at han ville 
ha med seg en annen ele-

fant.

Da Gud skapte jorda. Laget han 
mange dyr og fugler og fisker. Gud 

skapte store dyr som elefanter og bit-
tesmå edderkopper. Gud skapte også mennesker, meg og deg. 

Hvor gammel tror du en elefant kan bli? (50-70 år)

Tror du elefanten er glad i barna sine? (de er veldig følsomme)

Kan du lage elefantlyd, og en snabel med hendene dine?

Ta med deg en E-perle, og træ den inn på strikken din. 

SNAKK SAMMENSNAKK SAMMEN



R en

Post
6

Ta med deg en R-perle, og træ den inn på strikken din, og knyt den sam-
men så du får et armbånd. Du er SUPER! 

Send et bilde av armbåndet ditt til                           , så får du en premie 

Vi blir vasket rene i dåpen - så rene at til og med de dumme tin-
gene vi av og til gjør blir vasket bort. 

Har du sett et barn bli døpt? Kanskje du er døpt selv?

Hvem tror du kan bli døpt? (Alle, voksne også)

I dåpen blir vi tegnet med et kors-
merke av vann. Det betyr at vi 
hører til hos Gud og i kirken hans.

Takk, Gud for at du tar imot 
oss og for at du er glad i 

oss akkurat sånn som vi er. 

SNAKK SAMMENSNAKK SAMMEN



S torm

Post
1

Ta med deg en strikk som skal bli til et armbånd. Knyt en liten 
knute på enden på strikken.

En dag Jesus og vennene hans var 
ute med båten, blåste det opp til 
storm. Vennene til Jesus ble redde. 

Men Jesus reiste seg opp i båten og sa til vinden og bølgene at 
de måtte være helt stille. Og da ble det helt stille.

Har du vært ute i skikkelig uvær før? Ble du redd sånn som 
vennene til Jesus? 

SNAKK SAMMENSNAKK SAMMEN

Takk, Jesus, for at du vet 
hva du skal gjøre når ting er 
vanskelig. Hjelp oss å huske 

at du kan hjelpe oss. 


