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Kjære foreldre 

Velkommen til Awana Cubbies®. Dere er etter vår mening de 
viktigste i hele Cubbies-programmet. Hvorfor? Fordi vi tror at 
Gud har utvalgt foreldre/foresatte – altså DEG – til å være en 
som viser barna Guds kjærlighet og forteller dem om Jesus.
(Se 5. Mosebok 6, 4-9, Ordspråkene 6, 20-23 og Efeserne 6,4)

Gjennom boken til Cubbies ønsker vi å oppmuntre og støtte 
foreldre og foresatte (og andre som har nær tilknytning til barnet) 
i denne viktige rollen. Vi har utformet denne boken som et 
verktøy til å hjelpe deg å lære Guds ord til barnet på en enkel, 
interaktiv og fengende måte. Når barnet ditt kommer til Cubbies, 
kan vi tilby aktiviteter som å synge, leke, se dukketeater og få 
bibelundervisning som vil forsterke sannhetene de allerede har 
lært gjennom denne boken.

Klar for en Bjørneklem?
Hver uke er det en Bjørneklem-del du kan gjøre sammen med 
barnet ditt. Du kan fullføre delen på en gang eller spre den utover 
noen dager. Uansett hvordan dere velger å gjøre det, kan det 
være lurt å begynne tidlig i uken for å ha god tid til å gå gjennom 
den. Her følger fire enkle steg for å komme i gang. 

Steg 1 — Finn en god og stille plass.
Hvor liker du å lese for barnet ditt? Boken er laget i stor størrelse 

slik at du kan sitte ved siden av barnet og holde boken på begges 
fang. Finn en egnet plass i sofaen, på barnerommet eller et annet 
godt sted. 

Steg 2 — Les fortellingen om Thomas og Teddy.
Disse fortellingene appellerer til barn og introduserer temaet fra 
Bibelen på en underholdende og realistisk måte (vel og merke 
blandet med litt fantasi).

Steg 3 — Les siden med bibelundervisningen. 
Denne delen markerer overgangen fra fortellingen om Thomas og 
Teddy til bibelhistorien. Her kan du slå opp i Bibelen på en eller 
flere av referansene som er listet opp på toppen av siden. Du skal 
fortsette å lese fra boken, men barnet vil forstå at undervisningen 
er basert på Guds ord. La barnet delta så mye som mulig. Når 
du ser et , er det meningen at du skal gjøre teksten personlig 
ved å sette inn barnets navn. Still barnet spørsmål og la det stille 
spørsmål tilbake.

Steg 4 — Hjelp barnet å lære utenat.
Hjelp barnet å lære bibelverset  eller frasen i hver bjørneklem 
utenat. De fleste ukene finnes det en kort og en lang versjon 
av verset. Dersom barnet er eldre eller snakker flytende, kan 
du oppmuntre det til å lære seg den lange versjonen, inkludert 
bibelreferansene. Hvis ikke starter du med den korte versjonen. 
Ikke press barnet over evne. Barnet kan velge mellom den korte 
og den lange versjonen hver uke.
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Førskolebarn lærer gjennom repetisjon. Gjenta 
verset flere ganger gjennom uken. For å få litt 
variasjon kan du si verset med lav stemme, 
høy stemme eller synge det. Si det i bilen, ved 
middagsbordet eller ved leggetid. Det viktigste 
er at barnet forstår betydningen av verset.

Steg 5 — Signer.
Når barnet kan gjenta verset selv med litt eller 
ingen hjelp, kan du signere med dato i feltet 
ved slutten av bjørneklemmen. På Cubbies kan 
barnet gjenta verset til lederen sin. Lederen vil 
også signere og gi barnet et klistremerke som 
plasseres på den aktuelle bjørneklemmen. 

Vent, det er mer!
Er barnet klar for flere utfordringer og 
aktiviteter? Da kan dere jobbe ekstra med de 
delene som heter Repetisjon og Under epletreet.
Under Repetisjon vil barnet lese et vers de 
allerede har lært. For å vise lederen at barnet er 
klar for en repetisjon, kan du krysse av i boken.
Under epletreet-delen er ment for å tydeliggjøre 
og bruke det som har vært gjennomgått på 
Cubbies. Du og barnet gjør denne aktiviteten 
hjemme.
Alt som står i denne boken, er ment som en hjelp 
og oppmuntring i å gi bibelske sannheter videre 
til barna. Det viktigste er å bygge opp en varm og 

trygg relasjon som grunnmur i kommunikasjonen mellom barnet og deg. 
Her skal ikke noe pugges eller påtvinges, men du kan lære barnet bibelske 
sannheter gjennom å være et godt forbilde. Vi voksne trenger å støtte og 
oppmuntre hverandre i denne vandringen sammen med barna våre.
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Bjørneklempremier

Klistremerker til Bjørneklem Klistremerke til            
Under Epletreet 
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Klistremerker til Repetisjon

Klistremerker til Ekstra-dager
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A
 er for alle.

1
Thomas krabbet opp i sengen. Han åpnet 
den nye boka si, Eplefrø for Cubbies.

“Se, der er det en A!” sa Thomas og pekte 
i boka. (Be barnet ditt peke på den store, 
røde Á en i hjørnet.) ”Hmm, hva starter med 
A?” undret Thomas.

Bank, bank.

Hva var det? Thomas hoppet ut av sengen og 
løp bort til vinduet. 

”Teddy!” ropte Thomas overrasket. Teddy sto utenfor 
vinduet og smilte. ”Teddy, kan du hjelpe meg? Hva starter 
med bokstaven A?”

”La oss gå og se”, sa Teddy, som var klar til å leke. 

Thomas styrtet ned gangen og ut døren. 

”Thomas, du må være forsiktig, og ikke gå for langt bort”, 
ropte mamma fra kjøkkenet. 

Teddy og Thomas satte av gårde for å lete etter Á er.   
Teddy stanset, pekte og sa: ”Aroma-epler!”

Kan du finne de skjulte eplene i hver fortelling?

BJØRNE 
KLEM
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Thomas så opp og så rad på rad med epletrær. “Du 
har jammen peiling på epler, Teddy”, sa Thomas. “Det 
er helt riktig. Vi dyrker Aroma-epler på eplegården, 
og aroma begynner på A” (La barnet peke på A’en i 
Aroma.)

Teddy og Thomas spiste et eple hver. De telte 
eplefrøene i eplene for å se hvem som hadde flest, og 
så gikk de videre.

”Bæ, bæ!” sa Linda lam og ønsket dem velkommen til 
bondegården. Teddy og Thomas stoppet for å klappe 
på Lindas myke ull. Linda fniste.

En vennlig alpakka stilte seg opp ved siden av Linda. 
Han ville også bli klappet. 

“Jeg har det!” ropte Thomas plutselig. ”Alpakka begynner 
på A.”

“Mmm”, sa Teddy og snuste ut i lufta. ”Jeg lukter noe godt!”

”Bestemor Berit lager sikkert muffins. La oss gå og se!” sa Thomas. 

Teddy og Thomas løp om kapp bort til bestemor og kikket 
gjennom glasset i døra.

Bestemor lo. ”Jeg ser dere! Kom inn!” sa hun.

”Bestemor Berit, kan jeg og vennen min, Teddy, få en muffins hver?” 
spurte Thomas.

”Ja, selvfølgelig.” Bestemor tørket hendene på forkleet. 

Bestemor satte frem muffinsene. Thomas og Teddy tok seg en 
bit hver. 

”Jeg liker å lete etter A`er”, sa Thomas.

”Jeg også!” sa Teddy mens han slikket seg rundt munnen. 
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BJØRNE 
KLEM

Åpne gjerne Bibelen hver gang dere går gjennom 
en Bjørneklem, og hver gang dere skal lære ukens 
bibelvers. Da ser barnet at historien og verset 
kommer fra Bibelen. Fortell barnet at historiene 
om Teddy og Thomas er fantasi, men at historiene 
i Bibelen er sanne. Har dere ikke en bibel hjemme,  
ta gjerne kontakt med lederne på Cubbies.

 Alle er skapt og elsket av Gud ForForeldre

1

Bibelreferanse: 1. Mosebok 1, 27-28 og 1. Johannes 4,10

Teddy og Thomas hadde det kjekt da de lette etter ting som startet på bokstaven A, 
hadde de ikke, ?

(Sett inn barnets navn i stedet for .) Jeg vil fortelle deg et annet ord som 
begynner på A – det ordet finner vi i overskriften på denne siden. (Les overskriften, 
pek på ordet “Alle” og la barnet finne bokstaven A.) 

I denne overskriften starter ordet “Alle” med A. Alle betyr meg og deg, familien 
og vennene våre, folk på gaten, og til og med de som bor på andre siden av jorda. 
(Si navnet til personer dere kjenner sammen.)

I Bibelen står det at Gud har skapt ALT, inkludert ALLE mennesker. Nå, , skal 
du få høre hva som står i Bibelen.

 (Når du ser dette symbolet slår du opp i Bibelen og leser versene høyt for 
barnet. Les: 1. Mosebok 1, 27-28) Menneskene var det viktigste Gud skapte, 
for vi ble skapt i Guds bilde. Det betyr at mennesker ligner på Gud. Vi kan føle og 
tenke, og vi er skapt til å bli kjent med Gud. Menneskene får til og med lov til å 
bestemme over det andre som Gud har skapt.

Nå skal du få høre enda en ting som står i Bibelen.  (Les: 1. Johannes 4,10)

Du husker kanskje at du har hørt dette verset før? Det er nemlig Cubbies sitt 
nøkkelvers. Tenk det, ! Gud elsker oss så høyt at han sendte sin egen sønn, 
Jesus, til jorda for å frelse oss. Er ikke det fint?
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 Kryss av når barnet ditt er klar for en repetisjon. Sett klistremerket med bilde av 
Teddy her når bibelverset er repetert til en leder på klubbsamlingen. 

Repetisjon

Du har fullført Bjørneklem 1.
Sett klistremerket med et rødt eple på toppen av siden.

Lær deg utenat Under
Epletreet

Under
Epletreet

Hjemme — Tegn en stor A på et papir eller ei tavle.     
La barnet fargelegge og dekorere bokstaven, og heng den 
opp. Hver gang dere ser bokstaven sier dere sammen: 
“Alle er skapt og elsket av Gud.” Gjenta for barnet hva 
alle betyr, og snakk om at nettopp ditt barn er skapt og 
elsket av Gud. 

Hvis dere har gjennomført denne aktiviteten i Bjørneklem 
1, kan dere skrive under her for å motta et klistremerke 
med gulleple.

Sett klistremerket med gulleple her.
DatoSignatur fra foreldre eller foresatte 

er for alle.

Alle barna lærer seg samme versjon av denne bibelske sannheten.

For å fullføre denne bjørneklemmen:
• Si: “Alle er skapt og elsket av Gud.”
• Finn bokstaven A og si hva den står for.

DatoSignatur fra foreldre eller foresatte

DatoSignatur fra leder
Bjørneklem 1 fullført.

Tegn bokstaven A med fingeren. 
Hvilket ord er det som begynner på 
A?

RØDT
EPLE
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1. Johannes 4,10 (Cubbies sitt nøkkelvers)
... Gud...elsket oss og sendte sin Sønn ... 

Alle er skapt og elsket av Gud


