3 Flyktingen
1 LÄSNING

Strumpstafett
Material: Deltagarnas strumpor.
Alla barn får ta av sig strumporna och lägga i
en hög på golvet. Dela in deltagarna i stafettlag. Nu får lagen skicka fram sina deltagare
i tur och ordning för att leta reda på sina
strumpor, sätta på sig dem och sedan springa
tillbaka för att växla till nästa lagmedlem.
Tips: Leken kan också lekas med vantar
eller skor.

Läs »Flyktingen« ur Stora Berättarbibeln,
s 20.

2 FUNDERA

1. Hur tror du Jakob kände sig när Gud talade till honom i drömmen?
2. Hur tror du Jakob kände sig när han blev
lurad av Laban?
3. Hur tror du Jakob kände sig när han såg
att Esau kom och mötte honom?

5

3 VÄRDERINGSÖVNING (se s 104)

PYSSELBLAD

Facit: 2) Jakob: Förlåt mig! Esau: Jag förlåter
dig! 3) Alla namnen. 4) 21 st. moln.

1. Alla borde få en andra chans om man har
gjort något dumt.
2. Det är jobbigt att säga förlåt.
3. Man kan bli kompisar igen, även om man
har varit osams.
4. Gud förlåter allt.
5. Om man ska kunna förlåta någon, måste
den personen ångra sig och be om förlåtelse först.

4 LEKAR
Välta plastflaskor
Material: 1,5 l-flaskor fyllda med vatten.
Fyll 1,5 l-flaskor med vatten (för stabilitet)
och placera dem utspridda över hela golvet.
Hälften ska stå upprätt, hälften ligga ner. Dela
in deltagarna i två lag. Ena laget får i uppgift
att resa upp flaskorna, andra laget att välta
dem. Det är inte tillåtet att vakta eller sparka
omkull flaskor. Nu får lagen tävla mot varandra. När tiden är ute, räknas antalet stående
och liggande flaskor. Det lag som har flest
flaskor på »sitt sätt« vinner.
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6 PYSSEL
Fågelmobil
Material: Kopieringsunderlaget på s 93, sax, lim och snöre.
1. Kopiera och klipp ut fågelsilhuetter från kopieringsunderlaget på
s 93. Det behövs två likadana silhuetter för varje fågel i mobilen.
2. Limma ihop fåglarna två och två (av samma storlek) med ett
snöre emellan.
3. Sätt upp mobilen i ett fönster.
Fönsterängel
Material: Kopieringsunderlaget på s 94, sax, självhäftande plast
och silkespapper.
1. Klipp ut ängeln från kopieringsunderlaget på s 94. Klipp även ut
insidan, så att det blir en svart ram.
2. Klipp ut självhäftande plast i samma form som ängeln.
3. Fäst ängelsilhuetten på den självhäftande plasten.
4. Riv eller klipp silkespapper i små bitar.
5. Fyll ängelramen med silkespappersbitarna.
6. Sätt upp ängeln i fönstret.
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7 ANDAKT – NÄR MAN ÄR DUM
Förberedelse
Ingen.
Berätta
Jakob i dagens bibelberättelse gjorde fel mot Esau och sin pappa. Alla människor gör dumma
saker ibland, både barn och vuxna. Ibland gör man dumma saker med flit, fast man vet att det
är fel. Ibland gör man något dumt utan att det var meningen. Man kanske blir så arg att man
säger något man ångrar senare, eller så kanske man gör något som man inte förstod skulle bli
dumt.
När man gör något dumt gör det ibland att man blir osams med någon. Esau blev först så arg
på Jakob att han ville döda honom. Så kan man känna när man blir osams, som att man aldrig
mer vill se den personen eller leka med honom eller henne. Eller så kanske man känner som
Jakob att man bara vill springa sin väg när man har gjort något dumt, och inte behöva reda ut
det som hänt.
Men att man har bråkat behöver inte betyda att man inte längre kan vara vänner. Man kan bli
sams igen. Ett sätt att bli sams igen är att säga förlåt.
Fundera tillsammans
• Är det lättare eller svårare att hålla sams när man är vuxen?
• Varför kan det vara så svårt att säga förlåt ibland?
• Är det mesigt eller modigt att säga förlåt?
Poängtera
• Gud överger oss inte, inte ens när vi har gjort något dumt. Gud talade till Jakob i öknen,
även när Jakob hade flytt för att han skämdes över vad han hade gjort.
• När Esau och Jakob träffades igen hade Jakob ångrat att han varit dum och sa förlåt. Och
Esau hade ångrat att han blev så arg att han sa att han skulle döda Jakob, och nu kunde
Esau förlåta Jakob.
• Gud vill att vi ska förlåta varandra, precis som Gud förlåter oss när vi har gjort något
dumt.
Bön
Käre Far i himlen, tack att jag finns till.
Hjälp mig leva riktigt, göra det du vill.
Lär oss här på jorden tycka om varann.
Låt oss få en framtid, skyddad av din hand.
Amen.
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