KUNSTNER

GIV OS I DAG VORT DAGLIGE BRØD

Vidste, at man kan male
med blomster, blade,
bær og jord?

I Fadervor siger vi blandt andet ’GIV OS I DAG VORT
DAGLIGE BRØD’. Her beder vi ikke kun om brød på bordet. Vi beder om, at Gud vil give os det, som vi har brug
for i vores liv.

Gå en tur og saml ting
fra naturen. Du kan samle blomster, hyben, hyldebær, rønnebær græs osv.
Prøv at nulre tingene, så du kan farve med på papiret.

Du kan også lave sjove ting, dyr og blomster med kastanjer
og kogler.

KONKURRENCE
Tag et billede af det og send det til ilr@aabykirke.dk senest
25. september. Vinderen får sit billede i Lokalavisen.

Og vi beder heller ikke kun for os selv. Vi beder også
om, at alle der lider nød i verden, kan få den hjælp, de
behøver.

I sidder nu med en aktivitets-pose fra Aaby Kirke.

BAG DIT EGET BRØD

Vi kalder den ’HØST-TO-GO’. Og hvorfor nu det?

Når vi bager, skal vi bruge mel. Mel kommer fra korn,
som har vokset på en mark. Her har du en pose mel og
lidt gær, så du kan bage. Resten af tingene har I sikkert
derhjemme.

Det gør vi for at sætte fokus på netop høst og taknemmelighed.

400 gr. Hvedemel, 1 pose tørgær, 4 dl lunken vand , 1 tsk
salt.
Mel og gær blandes godt, væske hældes i, og der æltes godt.
Stilles til hævning til ca. dobbelt størrelse.
Formes til boller eller brød, der efterhæves. Bages ved
ca .200 grader i ca. 12 til 15 minutter.

SPIL OG LEGE
Kryds-og-bolle: 4 pinde, 3 kogler, 3
kastanjer. Så har du dit eget kryds-ogbolle.

Memory Klip brikkerne ud
fra de to ark med figurer.
Så har du dit eget huskespil med den første historie i Bibelen .

HØSTTO-GO

INDSAMLING
Når der er gudstjeneste i kirken om søndagen, kan man
lægge penge i en indsamlingsbøsse. Pengene bliver
sendt til folk i verden, der har brug for hjælp.
Til HØST går pengene til FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP. I
kan også give et bidrag via

MobilPay
på 880077

Ligesom vi holder jul, fastelavn, påske og pinse, når
kalenderen viser den tid på året, så er høst-tiden også noget, der kommer en gang om året. Vi er bare
mange, som måske ikke tænker så meget på det, fordi vi kan købe det meste af det vi har brug for i vores
butikker.
Men korn, grøntsager, frugt og blomster vokser jo
ved, at nogen har sået og plantet…. OG at Gud lader
alt det skabte folde sig ud år efter år. Det kan vi kun
være taknemmelige over.
Derfor får I her en pose som indeholder:
Skabelsesberetningen fra Bibelen
Nogle salmer om høst
Forskellige aktiviteter, hvor I som familie kan fordybe
jer sammen. Vi håber, der er lidt for enhver alder.
God fornøjelse. Aaby kirke

SALMER OM HØST

I begyndelsen skabte Gud
himlen og jorden...

Prøv at slå op i salmebogen eller find den på nettet.

Der var mørke, men Guds
ånd svævede over vandene.

Og Gud sagde, ”der skal bliver
lys”. Mørket kaldte han nat.

Der er to salmer man tit synger til høst. De har nummer 729 og 730. De handler om taknemmelighed. At vi
mennesker kan takke Gud af hele vores hjerte for alt det skabte, og for at vi har mad nok at leve af.

Den anden
dag satte Gud
en hvælving
til at skille
vandet oppe
og nede. Hvælvingen kaldte han
for himmel.
Fjerde
dag satte
Gud lysene på
himlen:

Tredje dag kom der floder,
søer, bjerge og blomster

Ham takker alle vi med sang
for alt hvad han har giver
for hvad han vokse lod i vang,

Vi kan jo intet give,

for Ordet og for livet.

som nogen ting er værd,
men tag vort stakkels hjerte,
så ringe som det er!

Sol, måne og stjerner.
Femte dag
blev havet og
himmelen
fyldt med fisk
og fugle.

LAV DIT EGET STOFTRYK TIL BRØD-KURVEN
Læg en kartoffel eller et æble på skære brættet
- og skær midt over.
Tegn et mønster på med sprit-tush.

Sjette dag kom dyrene på
jorden og til sidst mennesket.
Adam og Eva
hed de. Sammen passede
de Guds Have.
Tekst og ill. frit efter Alle Børns Bibel

Skær det væk, som ikke skal have farve - så du
får en tryk-klods.
Smør farve på din tryk-klods. Lav et fint mønster
på stofstykket. Stryg inden du vasker stoffet.

Ideer til motiver

