
2019-12-12 ELM Syd undervisningmaterial för barn 2019

Material Kategori Handlar om Innehåller
Pris fysiskt 

material

Gratis digitalt ELM-

föreningar o 

Droppenpren.

Andakter vi 

lägerelden
Andaktsmaterial 4 fristående andakter

Berättelse med koppling till bibelvers, 

samtalsfrågor, 6-12 år
25 kr Ja

Andakts- och 

samtalsnycklar
Andaktsmaterial Livet med och hos Gud

Bibelord och frågor till varje kapitel i 

boken "Fredrik på nya äventyr" av Inga-

Lisa Persson (39 kap)

50 kr Ja

Barn Lägermaterial

8 samlingar: Vi är barn och Guds avbild, 

barn till en Far, vi har en storebror, barn 

med en uppgift, barn möter Jesus, barn 

i andra kulturer, i ny kultur, barn hjälper 

barn

Idématerial för samlingar. Förslag på 

sånger, bibelord, pyssel, upplägg, fakta, 

osv. 2 CD

100 kr Ja

Bibelvandring Guds 

kraft

Vandring med 

stationer

Bibelberättelser som visar på kraften i 

Gudstilltalet

12 stationer med aktivitet, 

bibelberättelser och tänka vidare
50 kr Ja

Bibelvandring Ps 23 

(nyhet)

Vandring med 

stationer
7 stationer om Ps 23 Aktiviteter vid varje station, alla åldrar 25 kr Ja

Bönens hjältar Lägermaterial
4 samlingar om bönens betydelse med 

förebilder i Bibeln

Samlingsförslag, kopieringsunderlag, 

pyssel
50 kr Ja

Den stora resan Lägermaterial
Livet som resa, Jesus reser med , himlen 

som målet. Paulus.

Komplement till häftet "Den stora 

resan". Förslag på upplägg, sånger, 

pyssel, osv.

Nej
Ja, men ej häftet 

"Den stora resan"

Droppens 

undervisnings-

material

Teman i tidningen
T ex Trosbekännelsen, Herrens bön, 

Barn i Bibeln, Vägmärken, Buden
Berättelser, samtals, frågor, pyssel, osv.

https://droppen.elmbv.se/under

visning/
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Elia Lägermaterial
7 samlingar om profeten Elia, Guds 

omsorg, storhet och kärlek

Idématerial, förslag på sånger, bibelord, 

pyssel, upplägg, fakta, 

kopieringsunderlag, osv.

200 kr Ja

En säker placering Andaktsmaterial
Säker placering i Guds famn, i Guds 

familj, i Guds kraft
5 andakter, sånger för barn 6-14 år 50 kr Ja

Frälsarkransen Terminsmaterial
11 samlingar med idéer och berättelser 

till Martin Lönnebos frälsarskransen
Upplägg, berättelser, drama, osv. 50 kr Ja

Gud ger Lägermaterial
9 samlingar om vad Gud ger: förlåtelse, 

nåd, evigt liv

Idématerial för samlingar. Utgår från 

berättelser med bibelord. Förslag på 

sånger, bibelord, pyssel, upplägg. 

Kopieringsunderlag för pyssel.

200 kr Ja

Herde Lägermaterial
4 teman om herden, herde i GT, Jesus 

som herde, följa herden

Förslag på upplägg, sånger, bibelord, 

pyssel, fakta, osv.
Nej Ja

Händer Lägermaterial
Mina händer, Guds händer, Jesus 

händer

Idématerial för barnläger. Förslag på 

sånger, bibelord, pyssel, upplägg, fakta, 

CD, osv.

150 kr Ja

Jesu makt (nyhet) Lägermaterial
7 samlingar om vad Jesus har makt över 

(naturen, sjukdomar, död, att förlåta)
Komplement till boken På väg 4-10 år 1B Nej Ja

Jesus gör under Lägermaterial 10 av Jesus under
Tydliga innehållsmål och samlingsidéer, 

förslag på sånger, pyssel, fakta, osv.
150 kr Ja
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Jesus jag älskar dig Påskmusikal Påskdrama om efterföljelse Manus, 8 sånger 50 kr Ja

Jesus mättar många 

tusen
Musikal Brödundret

Enkelt drama för barn, få repliker, 3 

sånger, finns i På upptäcktsfärd 2
25 kr Ja

Josef Lägermaterial Josef i GT Samlingsförslag för 7 samlingar 100 kr Ja

Julen då Jesus föddes Julmusikal Julens budskap
Drama med repliker, 5 sånger, CD med 

melodislingor
50 kr Ja

Julmappen Julandaktsmaterial Julen

3 andakter, Julavslutningsdrama Brevet, 

Upplevelserum Herdarna på ängen, 

Förbön med händerna

80 kr Ja

Kom och se (nyhet) Missionsmaterial
ELMs utlandsmission, ett 

missionsområde per läsår

Samlingsförslag, bilder, fakta, 

aktiviteter, insamlingstips, filmer, 

sånger, berättelser, m.m.

Gratis komochse.se

Kroppen Lägermaterial

Bibelberättelser knutna till kroppsdelar, 

experiment utifrån olika kroppsdelar, vi - 

en del av Kristi kropp

Idématerial med 13-15 samlingsförslag. 

Sånger, bibelord, pyssel, fakta, 

experiment, osv.

150 kr (inkl 

kopieringsu

nderlag)

Ja 

Lekålår
Färdighetsträning i 

bibelkunskap

Grundmaterial om 11 områden, t ex 

Fader vår, Bibelns böcker, buden, 

nyckelverser

Lekar, färdighetsövningar, spel 150 kr Ja

Lägg det på ditt hjärta 

1 (hösttermin)
Idématerial

Pedagogiska uppslag för att använda 

bibelord i barnverksamhet och 

gudstjänst, följer kyrkoåret

Tips på hur verserna kan användas, 

kopieringsunderlag, pyssel, osv.

260 kr (säljs 

av BV-

förlag)

Nej
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Lägg det på ditt hjärta 

2 (vårtermin)
Idématerial

Pedagogiska uppslag för att använda 

bibelord i barnverksamhet och 

gudstjänst, följer kyrkoåret

Tips på hur verserna kan användas, 

kopieringsunderlag, pyssel, osv.

260 kr (säljs 

av BV-

förlag)

Nej

Noa - mannen som 

fann nåd (nyhet)

Hobbygrupps-

material
Noa Andakter, pyssel, sånger, Noafest Nej Ja

Petrus tipsrad Frågesport Om Petrus 10 frågor med bilder om Petrus Nej Ja

Poängjakten Frågesport Bibelpersonkunskap
100 frågor att använda som frågesport, 

från lätt till svårt.
50 kr Ja

Psalm 139 (nyhet) Lägerdagsmaterial Psaltaren och Psalm 139
Förslag på samlingsupplägg, pyssel, 

tipspromenad, lek, osv.
Nej Ja

På uppdrag med Gud 

med Mose (nyhet)
Lägermaterial 6 samlingsförslag om Mose

Komplement till böckerna På väg 4-10 år 

2A och 2B och 10-14 år bok 2
Nej Ja

På upptäcktsfärd 1 Terminsmaterial
Gud, skaparen, hans skapelse och djur i 

Bibeln

13 samlingsförslag med pyssel, 

berättelser, osv.

260 kr (säljs 

av BV-

förlag)

Nej

På upptäcktsfärd 2 Terminsmaterial Jesus, vännen och frälsaren
15 samlingsförslag med pyssel, 

berättelser, minimusikal, osv.

260 kr (säljs 

av BV-

förlag)

Nej

Påskbild med 

pusselbitar
Andaktsmaterial Påskens budskap Andaktsidé med pusselbitar Nej Ja

Påskkalender Pyssel Påskens budskap Kalender med luckor Nej Ja
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Rustad för livet Andaktsmaterial 11 andakter utifrån Ef 6:10-18
6 berättelsetexter, pyssel, sång, dikt, 

andaktsförslag
50 kr Ja

Sackeus möter Jesus Musikal Vuxna spelar för barn Manus, sång ur Glad sång, berättarröst 25 kr Ja

Samtalsfrågor Andaktsmaterial Livet med och hos Gud
Frågor till varje kapitel i boken Robys 

osynliga paraply av Heidi Schilling
50 kr Ja

Tänkerunda om 

påsken
Påskvandring Påskens budskap

Stationer, tydlig beskrivning, 

meditationslappar
50 kr Ja

Vandringsandakt på 

upptaktskväll (nyhet)
Andaktsmaterial

Gud finns fast han inte syns, Gud känner 

dig, bryr sig om dig och vill ha kontakt 

med dig

Stationer med aktiviteter 25 kr Ja

Vit som snö Lägermaterial
6 samlingar om från syndig till 

rättfärdig, dopet, himlen

Idématerial för vinterläger. Förslag på 

samlingar, sånger, bibelord, pyssel, 

upplägg, fakta, osv.

150 kr Ja

Åtta korta andakter Andaktsmaterial Centrala kristna grundsanningar
8 andaktsförslag för barngrupper och 

gudstjänster för alla åldrar
50 kr Ja

Änglar Lägermaterial
Fakta om änglar, änglar i Bibeln, 

änglarnas uppgift

Idématerial för vinterläger. Förslag på 

sånger, bibelord, pyssel, upplägg, fakta, 

osv. 

100 kr Ja

Överlevnads-vandring
Vandring med 

stationer

Hur vi behöver vatten, skydd, mat och 

eld

4 stationer med praktiska uppgifter, 

bibelanknytning
25 kr Ja
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