Materialer til Børnekirke og Børneklub

Inspiration til arbejdet i
Børnekirke og Børneklub
Nyt Børnekirke materiale: Gud er konge
BØRNEZONE, som forhandler Zone-Materialet kommer nu med et nyt materiale
til dig, der arbejder med børn i kirken eller børneklub.
Materialet ”Gud er konge” er et undervisningsmateriale, der strækker sig over 3
år. Første ringbind indeholder 15 lektioner og slutter med juletekster.
Tekstmaterialet kommer oprindeligt fra Pinsekirkens børneorganisation i Norge,
og flere børnekirker i Danmark har allerede med stor succes brugt det norske
materiale. Nu foreligger det på dansk.
15 lektioner koster kr. 400,00 for BBU foreninger. Har du lyst til at se en smagsprøve på ”Gud er konge” kan du klikke her
Materialet kan bestilles hos Lise Daugaard på tlf. 28 26 49 62 eller zone@akbu.dk.

GPS - Over 70 TV-udsendelser
GPS er over 70 TV-udsendelser, som kan bruges i BørneKirken og materialet er som udgangspunkt gratis, men BBU opfordre alle som bruger materialet til at sende en gave på kr. 350 til
Børn og Tro. Se mere om GPS her på og den tilhørende side på opdagnyt.dk

Messy Church - Den lokale BørneKlub med forældre
Messy Church er rigtig godt, hvis din kirke ønsker at gøre godt for børnefamilier i dit område. Det
kører i rigtig mange lande og alene i England findes over 1400 Messy Chruches. Materialet er på
dansk. Se mere om Messy Chruch her
BBU foreninger kan købe materialet til kr. 500 gennem BBU

www.konfirmandcenter.dk - For 2. - 4. klasse
Har du brug for inspiration til arbejdet med 2. - 4. klasse kan et besøg på hjemmesiden www.konfirmandcenter.dk
være en god mulighed. Når du kommer på siden, skal du vælge minikonfirmander, hvorefter du får et væld af ideer
og materialer som kan benyttes til denne aldersgruppe.
Lige nu ligger der f.eks. Spil, bøger, videoklip, trosbekendelse med fakter, børnegudstjeneste m.m.

Børnezone - For 1. - 4. klasse
Børnezone kan hjælpe dig med undervisningsmateriale til din Børnekirke eller børneklub.
Gud er konge er et undervisningsmateriale der henvender sig til børn fra ca. 1. til 4. klasse.
Materialet består af 6 ringbind, der hver indeholder lektioner til et halvt år. Du kan se mere om indholdet på www.boernezone.dk
På samme hjemmesiden kan du også købe Zonematerialet, som fås i forskellige temahæfter og til
alle aldersgrupper fra 0 til 13+
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Sigurds historier om at være til
”Sigurds historier om at være til” består af 10 film med Sigurd Barrett og tøjdyret Snapper. Hver film varer ca. 23. minutter og de handler om Taknemmelighed, Skyld og tilgivelse, Retfærdighed, Lykke, Er jeg god nok?, Frygt og tryghed,
Kærlighed og had, Sorg, savn og håb, Fællesskab og ensomhed, Tro og tvivl.
BBU har modtaget disse 10 film og hvis lokaleforeningen er
interesseret i denne DVD, sender BBU den gratis til foreningen. Send en mail til bbu@bbunews.dk, med en postadresse og så er den snart på vej til dig.
Ti nye film med Sigurd Barrett og tøjdyret Snapper er på vej til jer. Denne gang handler det om verdens uretfærdighed, når Snappers fætter Topper tager ud i verden for at se, hvordan andre børn har det.
Hver af de ti små film tager et emne op og belyser derved forskellige udfordringer for verdens fattigste. Det handler
om alt fra sygdom til manglende vand, fra at leve med et handikap til at leve uden en mor og far. Filmene kan bruges aktivt, hvor I ser en mulighed i jeres arbejde med de 5-9 årige og er ikke knyttet til et bestemt projekt.
Materialet produceres af Danmarks Kirkelige Mediecenter i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp og lanceres i
efteråret 2015. Følg med på de sociale medier
•

Instagram (www.instagram.com/sigurd_snapper)

•

Facebook - Sigurd fortæller bibelhistorier (www.facebook.com/sigurdsbibelhistorier)

www.legmedtro.dk
En ny hjemmeside www.legmedtro.dk er for dig , der arbejder med børn, familier og tro. Lige meget om du er leder
i en børne- og ungdomsorganisation, præst, frivillig, lærer, bestyrelsesmedlem, organist eller noget helt andet. Her
vil man indsamle ideer, viden og praktiske erfaringer om børn, familier og kristendom. Hjemmesiden skal inspirere
andre, og udvikle på eksisterende ideer og erfaringer, så de bliver endnu bedre.
Ud over gode ideer, spørgsmål og historier, vil hjemmesiden løbende blive opdateret med spændende artikler og ny
viden om børn, familier og tro. Det kan være inspiration til at bruge tøjdyr i fortællinger, viden om hvordan man
formidler svære emner til børn som f.eks. sorg og savn eller frygt, eller ny forskning om, hvad børn og familier faktisk efterspørger. www.legmedtro.dk vil også opsamle ideer til, hvordan man kan bruge ”Sigurds historier om at
være til”.
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Børnefrø - fra 4 år til 3. kl.
Børnefrø er en gennemarbejdet serie af inspirationsbøger som hver indeholder 43 komplette samlinger for børn fra 4 år til 3. kl. – nok til et helt år. Man kommer godt rundt i
hele bibelen og følger samtidig kirkeårets højtider. Der udgives i alt tre bøger.
Sammen med bogen følger et års adgang til et online Dukketeater- og dramakartotek,
hvor der ligger over 150 gennemarbejdede stykker. Det er også muligt at købe hele Børnefrø digitalt – så kan du via et login til soendagsskoler.dk gå ind og downloade hver samling som pdf.
Til hver samling følger et T-nummer, hvor man via soendagsskoler.dk kan finde flere ideer
til formidlingen af den udvalgte tekst. (Fx T198) Det kan være: Flonellograf, undringsdelen, powerpoint, The Brick of Testament, På tur gennem bibelen, drama, dukketeater,
Levende fortællinger, Tales of Glory, kreative ideer/aktiviteter, lege, særligt for drenge,
maleark, opgaveark for kvikke hoveder, øvrige illustrationer, osv…
Klik her for yderligere information og for at downloade en smagsprøve og se hvordan en samling ser ud.
BBU foreninger kan købe materialet til kr. 500 gennem BBU

Børnefrø - fra 4. kl.—6. kl.
Juniorfrø er en ny serie af inspirationsbøger, som hver indeholder komplette samlinger til et helt år for juniorer (4.6. klasse).
Samlingerne er bygget op ud fra aktiviteter, da vi tror på, at aktiviteter tiltrækker og samtidig skaber relationer, der fastholder og gi'r taleret til juniorerne.
Til hvert aktivitets-emne fx bowling, pige/dreng, naturen osv. er der udvalgt
fire bibeltekster. Man kommer godt rundt i hele bibelen og følger samtidig
kirkeårets højtider. Der udgives i alt tre bøger. Nedenfor kan du se en oversigt
over alle samlinger i bog 1, bog 2 og bog 3.
Sammen med bogen følger et års adgang til vores online Dramakartotek, hvor
der ligger over 150 gennemarbejdede dramastykker.
Når man køber Juniorfrø medfølger der også en digital udgave af bogen, hvor
man frit kan downloade alle samlingerne på soendagsskoler.dk – det er rigtig
smart hvis man ikke lige har bogen ved sig.
Til hver samling følger et T-nummer, hvor man via sit login på soendagsskoler.dk kan finde flere ideer til formidlingen af den udvalgte
tekst. Det kan fx være: IT-aktivitet, brug kroppen, undringsdelen, PowerPoint,
Levende fortællinger, kreative ideer og aktiviteter, lege, særligt for drenge,
opgaverk for kvikke hoveder, øvrige illustrationer, symboler, sange, Global
mission, aktuelle hjemmesider osv.
Klik her for yderligere information og for at downloade en smagsprøve og se hvordan en samling ser ud.
BBU foreninger kan købe materialet til kr. 500 gennem BBU
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Nyttige links
Børn og Tro - www.bornogtro.dk
Kreativ bibelundervisning - www.kreativbibelundervisning.dk
Engelske ressourcer - www.rachelturner.org.uk
Åbne Døre - KidZone - www.forfulgt.dk/goer-noget/kidzone/
Børnekirkemateriale - www.kirkecenter.nu/boernekirken.aspx
Ideer til trylleri - www.trylformig.dk
Korte engelske andagter - www.sermon4kids.com
Gratis engelsk materiale - www.max7.org
Connected - www.connectedhearts.co.uk
Underholdning - www.eventyrligt.dk
Danmarks Folkekirkelige søndagsskoler - www.soendagsskoler.dk
ProRex bogsalg - www.prorex.dk
Kristent bogcenter - www.kristentbogcenter.dk
I Børnehøjde - www.facebook.com/hennysolskin
Kreative ideer til bibelhistorier - www.dltk-kids.com

Hvis du vil vide mere om at blive BBU forening eller anden hjælp til arbejdet med børn, kan du kontakte Bo Lundgaard - bo@bbunews.dk eller 20854885.

Bo kommer også gerne på besøg og præsenterer de forskellige materialer. Gennem samtalen kan du blive vejledt til
at benytte det materiale, som kan fungere godt i din sammenhæng.

