
HOVED - HJERTE - HÆNDER

NYT MATERIALE 
TIL BØRNEKLUBBEN 
OG BØRNEKIRKEN

PRISER

600 kr. 2200 kr. 500 kr. 250 kr. 

Én mappe Fire mapper

Én mappe 
uden digital version 

eller 
én digital 

version uden mappe

Tilkøb af A3-skilte, 
pr. mappeDigital version Digitale versioner

Inkl. bibelhistorier 
 på A4-skilte og 

PowerPoints

Inkl. bibelhistorier 
på A4-skilte og 

PowerPoints

OBS! Hvis en kirke køber alle fire mapper til År 1, vil Børn & Tro 
tilbyde en gratis introduktionsaften eller eftermiddag for jeres 

børnemedarbejdere, hvor I kun betaler for kørsel.
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 INKLUSIV 
FORSEND- 

ELSE

”Jeg kan virkelig anbefale metoden ”Hoved - Hjerte - Hænder” 
til at undervise bibelhistorier med. Jeg har set den i funktion 
både til skolegudstjenester og i børnekirken. Med denne metode 
får børnene ikke bare en spændende bibelhistorie, men også et 
budskab, de kan tage med hjem og bruge i hverdagen sammen med 
Gud. De nye materialer er samtidig meget nemme at bruge og gør 
min forberedelsestid mere effektiv.” 
AMY HILL, TIDLIGERE BØRNEKIRKEPRÆST, KIRKEN I KULTURCENTERET, KØBENHAVN

Vi har g jort det let for dig!

KØBES I BØRN & TROS WEBSHOP PÅ WWW.BORNOGTRO.DK



FULDT PROGRAM HVER UGE
• Sjove og nemme lege/aktiviteter
• Forslag til at bede med børn
• Færdige lister med alt, hvad du skal medbringe
• Kopiark
• Huskevers
• Overskuelige oversigtsark til alle bibelhistorier med hjælp til undervisningen
• Farvestrålende og enkle billeder til bibelhistorierne på karton og 

PowerPoints

”Jeg er vild med, at det nye materiale er meget overskueligt og let at 
gå til uden at miste de vigtige hovedpunkter i undervisningen, som 
Børn & Tro altid har lagt vægt på.”
METTE ROSTVED, LEDER AF BØRNEKIRKEN  I MIDTJYLLANDS FRIKIRKE

ÅR 1
Mappe 1:   Jesus elsker alle mennesker 
Mappe 2:  Begyndelsen – fra Adam til Noa
Mappe 3:  Guds store løfte – Abraham, Isak og Jakob
Mappe 4:  Kongernes konge – om påsken

ÅR 2 – UDGIVES I FORÅRET 2O2O
Mappe 1:   Jesus finder det fortabte 
Mappe 2:  Gud er med dig – Josef
Mappe 3:  Ud af Egypten – Moses
Mappe 4:  På vej mod et nyt land – Moses og Josva

ÅR 3 - UDGIVES I FORÅRET 2O21
Mappe 1:   Lyset kommer til verden – Jesu fødsel og tidlig tjeneste
Mappe 2:  Gud ser på hjertet – David
Mappe 3:  Gud er den største – Daniel og Ester
Mappe 4: Ud i hele verden – Apostlenes Gerninger

For således elskede 
Gud verden,

Eksempel på program

Eksempel på huskevers Eksempel på bibelhistorie

Eksempel på illustrationer

Hver mappe 
indeholder en 
kickoff-fest og 
derefter fem 

programmer med 
bibelhistorier.

4 X 100 
SIDERS

 MATERIALE
LIGE TIL AT 

GÅ TIL!


