
 

En leksjon for barn mellom 7-11 år 

Leksjon 1 – Frelsesarmeen er… 

Dette er den første leksjonen i en serie på seks leksjoner som skal forklare barn om tro, om Frelsesarmeens 

historie og arbeidet Frelsesarmeen gjør. 

Denne leksjon er en introduksjon til hva Frelsesarmeen er og gir mulighet for barn til å reflektere over noe av 

Frelsesarmeens troslære og hvordan arbeidet som foregår i korpsene våre brukes til å vise mennesker Guds 

kjærlighet. 

Mål for undervisningen: 

 

 

 

 

 

 

 

Ressurser: 

Powerpoint-presentasjon 

Ordkort (Leksjon 1 – aktivitet 1) 

Arbeidsark om korpsbygget (Leksjon 1 – aktivitet 2) 

Kryssord (Leksjon 1 – aktivitet 3) 

 

Gjennomgang av pp-presentasjon: 

Bilde 1: Dagens tema. 

Bilde 2: Barna blir vist tre forslag til hva Frelsesarmeen kan være. Barna snakker sammen to og to om hvilken 

definisjon som er den riktige. Når alle grupper har bestemt seg for en definisjon, kan hvert par fortelle hva de 

valgte og hvorfor. 

Bilde 3: Til slutt lander dere på den riktige definisjonen og forteller at i dag skal dere snakke mer om hva 

Frelsesarmeen er. Les målene høyt. 

 

Bli kjent med Frelsesarmeen! 

Leksjon 1 Frelsesarmeen er… 

 Å forstå hva Frelsesarmeen er 

 Å kunne forklare hva Frelsesarmeen er og kunne gi noen 
eksempler på hva medlemmer av Frelsesarmeen gjør 

 Å tenke over hva man gjør i et frelsesarmékorps og hvordan 

du vil at ditt korps skal hjelpe mennesker i din by 



 

 

Bilde 4: Vis bildet på veggen og la barna igjen snakke sammen to og to (velg en ny partner) om hva de tror 

skjer på de ulike bildene. La dem skrive en liste over dette. 

Mens barna jobber kan du gå rundt til gruppene og be dem velge een av tingene som de har lyst til å fortelle 

om etterpå i plenum. På dette tidspunktet trenger du ikke å rette på dem hvis de har tenkt noe «feil» (med 

mindre de er helt ute på et sidespor) fordi vi i løpet av de neste leksjonene skal gå mer detaljert inn på de 

enkelte områdene. Men forhåpentligvis vil denne introen gi et bilde av hva slags arbeid Frelsesarmeen driver 

med.  

Bilde 5: Fortell barna at for å lære mer om Frelsesarmeen er det noen få ord som det er lurt å kjenne til. La 

barna jobbe to og to igjen (velg en ny partner). Del ut ordkortene (Leksjon 1 – aktivitet 1) og la barna sette 

sammen ord og definisjon som passer sammen. Gjennomgå i plenum. 

Bilde 6: Se på målene igjen og les et og et mål høyt. Be barna reise seg når de hører et mål hvor de har lært 

noe nytt i dagens leksjon. Velg noen til å forklare hva og hvordan.. 

Bilde 7: Les historien om Tom. 

Bilde 8: Samtale i plenum: Hva er det Tom gjør på lørdager i korpset sitt? Hvorfor gjør han dette, tror du? 

Etter at barna har svart kan du presisere for dem at Tom sier at i korpset hans ønsker de å vise kjærlighet til 

mennesker fordi de tror at Jesus elsker alle mennesker og derfor bør vi gjøre det samme. 

Bilde 9: Be barna se på plakaten igjen og reflektere over noen av de andre tingene som kanskje blir gjort i Toms 

korps for å hjelpe mennesker.  

Bilde 10: La barna jobbe sammen to og to igjen (velg om mulig en ny partner). Nå skal barna få mulighet til å 

designe deres eget korps. Forklar at det kan se ut og inneholde akkurat det de ønsker men de må kunne 

forklare hvordan de ulike tingene kan hjelpe medlemmene til å vise Guds kjærlighet til mennesker. Dette er 

hovedmålet for bygget (leksjon 1 – aktivitet 2). 

La barna vise fram bildet sitt og forklare hva de har tegnet og tenkt. Heng gjerne tegningene opp på et synlig 

sted. 

Del ut kryssordet (leksjon 1 – aktivitet 3) til barna og la dem forsøke å løse det uten hjelp. De kan gjerne jobbe 

sammen to og to. 

Bilde 11: Til slutt ber du barna rekke opp en hånd ved hvert mål hvis de mener å ha lært og forstått dagens tre 

mål for leksjonen. Les målene høyt. 

 


