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Formidling med flanellograf
• En slusher/medleder kan gjerne sette på figurene, og lederen kan
fortelle historien.
• Legg figurene klare, i korrekt rekkefølge.
• Lær gjerne historien, gjenfortell eller bruk teksten under.
• Ha god øyekontakt med barna, det gir mer konsentrasjon og ro.

Oversikt over figurer fra Betty Lukens flanellograf
Scene 1: En spesiell talerstol
Bakgrunn: HIMMEL og HAV med overlegg STRAND (S2).
Figurer: Jesus stående (2) Jesus sittende (5), båt (221), folkemengde på
stranden (51, 57, 89, 102, 106, 119)
Scene 2: Overraskende fangst
Bakgrunn: Samme som ovenfor.
Figurer: Fiskebåt (83), garn (307).
Scene 3: Nytt oppdrag
Bakgrunn: Samme som ovenfor.
Figurer: Jesus (2), Peter knelende (54A), Peter stående (54), Jakob (51),
Johannes (21).
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Fortellingen
Scene 1: En spesiell talerstol

Fortellingen
En gang sto Jesus ved Genesaretsjøen.
(Sett opp Jesus (2) ved strandkanten.)
Folk trengte seg innpå ham fra alle kanter for å høre Guds
ord.
(Sett opp folkemengde (51, 57, 89, 102, 106, 119).)

Figur nr.
2
51, 57, 89,
102, 106, 119
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Fortellingen
Figur nr.
Det var umulig for Jesus å snakke slik at alle hørte ham. 5
Da fikk han se to båter som lå der ved stranden. Fiskerne 221
var gått ut av dem, og holdt på med å skylle garnene. Jesus
fikk låne den ene båten, den som tilhørte Simon Peter.
(Fjern Jesus (2), og sett opp Jesus (5) i båten (221) på sjøen.)
Alle som sto på stranda, kunne nå høre hva Jesus sa. Da
Jesus var ferdig med å tale, sa han til Simon Peter: «Legg
ut på dypet, og sett garnene til fangst!» Da svarte Peter:
«Mester, vi har strevd hele natten, og ikke fått noen ting.
Men på ditt ord vil jeg sette garnene». (Fjern alle figurene.)

Scene 2: En overraskende fangst

Fortellingen

Figur nr.

(Sett opp båt (83) et stykke utpå sjøen.)

83

De rodde ut på sjøen og kastet garna. (Sett opp fiskegarn 307
(307).)
Nå fikk de så mye fisk at garnene holdt på å gå i stykker.
De som eide den andre båten, kom ut for å hjelpe dem,
og begge båtene ble stappfulle av fisk! Dette var mye mer
enn Peter hadde drømt om. Han var helt forskrekket!
(Fjern figurene.)
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Scene 3: Nytt oppdrag

Fortellingen

Figur nr.

2
(Sett opp Jesus (2) på stranda.)
Peter var selvsagt glad for fisken. Men det var noe annet
han ikke var glad for: nemlig seg selv. «Jeg er ikke slik som
jeg skulle,» tenkte han. «Jeg passer ikke sammen med Jesus.»
Peter kastet seg ned foran føttene til Jesus. (Sett opp Peter 54A
(54A).)
«Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann,» sa han. 21
Jakob og Johannes, som han fisket sammen med, følte det 51
på samme måten. (Sett opp Jakob (21) og Johannes (51).)

(Bytt ut Peter (54A) med Peter (54).) Men Jesus sa til Peter: 54
«Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker». Etter
dette fulgte Peter, Jakob og Johannes etter Jesus, og de ble
disiplene hans.
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