Material att köpa/få gratis från BVI
Nedanstånde material skickas till stora delar GRATIS via mejl till ELM-föreningar eller
enskilda medlemmar i ELM, samt till alla droppenprenumeranter (som så önskar och
anmäler sitt intresse). Prisangivelsen gäller ALLA – även ännu inte medlemmar, om man
vill få det utskrivet, spiralinbundet och hemskickat via post om inget annat anges.
Grön text är nytt 2016.
Kontakta Barnverksamhetsinspiratörerna och Droppen för mer info och inköp!
barn@elmsyd.se, droppen@elmbv.se Material med gulfärgad botten beställs hos
Kiyomi Henrysson, kiyomi.henrysson@comhem.se
Förteckning:

Material
På upptäcktsfärd 1
(ålder 6-13)

terminsmtl
På upptäcktsfärd 2
(ålder 6-13)

terminsmtl
Lägg det på ditt
hjärta 1
Hösttermin

Lägg det på ditt
hjärta 2
Vårtermin

2017

Gud ger

Josef
(sportlovs)lägertema
– flera dagar

Handlar om

Innehåller

Pris

Termins och lägermaterial
Gud…skaparen,
Idématerial: 13
samlingsförslag
med
hans skapelse och
ca. 260:pyssel,
berättelser
osv
djur i Bibeln
(stålspiralinbunden)
Kopieringsunderla
g
Jesus…vännen
Idématerial: 15
samlingsförslag med
och frälsaren
ca. 260:pyssel, berättelser,
minimusikal osv

Perdagogiska
uppslag till att
använda bibelord i
barnverksamhet och
gudstjänst
Följer kyrkoåret.
Perdagogiska
uppslag till att
använda bibelord i
barnverksamhet och
gudstjänst
Följer kyrkoåret

9 samlingar om
”stororden” vad
Gud ger:förlåtelse,
nåd, evigt liv

7 samlingar om
Josef

Kopieringsunderlag
Idématerial:
Kopieringsunderlag:
Bibelverser (fr.
sö.text) som
bibeltavlor eller
pyssel
Idématerial:
Kopieringsunderlag:
Bibelverser (fr.
sö.text) som
bibeltavlor eller
pyssel

(stålspiralinbunden)

ca. 260:-/st
(stålspiralinbunden)

ca. 260:-/st
(stålspiralinbunden)

Fås gratis via mejl
för ELMföreningar o
droppenpren.

Nej

Nej

Nej

Nej

Idématerial
för samlingar , 75 sid
Utgår från berättelser
med bibelord. Förslag
på: sånger, bibelord,
pyssel, upplägg osv
kopieringsunderlag för
pyssel

200 kr

Ja

-

Ja

Idématerial
för samlingar , 12 sid
Förslag på: sånger,
bibelord, pyssel,
upplägg osv

1

Vit som snö
(sportlovs)lägertema
– flera dagar

Barn
(sportlovs)lägertema
– flera dagar

Änglar
lägertemamaterial
– flera dagar

Från syndig till
rättfärdig. Dopet.
Himlen

Vi är barn och Guds avbild
Vi är barn till en Far
Vi har en storebror
Vi är barn med en uppgift
Barn möter Jesus
Barn i andra kulturer
Barn i ny kultur
Barn hjälper barn

Fakta om Änglar
Änglar i bibeln
Änglarnas uppgift

Idématerial för
barnläger
(även som
terminsmtrl)
Förslag på: sånger,
bibelord, pyssel,
upplägg, fakta osv

Idématerial för
barnläger
(även som
terminsmtrl)
Förslag på: sånger,
bibelord, pyssel,
upplägg, fakta osv

Idématerial för
barnsamlingar, 36
sid.
(även som terminsmtrl
/ barnläger)
Förslag på: sånger,
bibelord, pyssel,
upplägg, fakta osv

Händer
lägertemamaterial
– flera dagar

Herde
4 dagars lägertemaförslag

Den stora resan
4 dagars lägertemaförslag
(Hör ihop med
lägertemaboken ”Den
stora resan” )

Kroppen
Terminsmaterial/
lägermaterial

Jesu under
Terminsmaterial/
lägermaterial

Mina händer
Guds händer
Jesu händer

Idématerial för
barnläger
(även som
terminsmtrl)
Förslag på: sånger,
bibelord, pyssel,
upplägg, fakta osv

Herden. Herde i
GT.
Jesus som herde.
Jag följa herden

Idématerial
för 4 dagars läger
odyl

Livet som resa.
Jesus reser med.
Himlen som målet

Idématerial
för 4 dagars läger
odyl

Förslag på: sånger,
bibelord, pyssel,
upplägg, fakta osv

Förslag på: sånger,
bibelord, pyssel,
upplägg, fakta osv
Bibelberättelser
knutna till kroppsdelar
Experiment utifrån
olika kroppsdelar
Vi- en del av Kristi
kropp

Idématerial med
13-15
samlingsförslag

10 av Jesus under
Samlingarna har
tydliga innehållsmål
och samlingsidéer

Idématerial
med 10
samlingsförslag

Förslag på: sånger,
bibelord, pyssel,
upplägg, fakta,
experiment osv

Förslag på: sånger,
bibelord, pyssel,
upplägg, fakta osv

150:(spiralinbunden
med py/arb.blad)

Ja, idématrl.

100:(spiralinbunden
med CD med
musik o bildspel o
bilder)

Ja, idématrl.

100:-

Ja, idématrl.

(spiralinbunden
med py/arb. blad)

150:(Spiralbunden,
pyssel och bilder på
CD)

Ja, idématrl.

-

Ja, idématrl.

(py-kopior kan fås
till sj.kostn.pris)

(py-kopior kan fås
till sj.kostn.pris)

Ja, idématrl.

200:(2 spiralbundna
häfte,
samlingsförslag
40 s.
+ py/målarbild,
kop. underlag 30 s)

150:(spiralinbunden
med py/arb. blad,
ca 45 s)

Ja, samlingsförslag,
Kop. underl. på
Cd 30kr

Ja, idématrl.

2

Elia

Bönens hjältar

Rustad

Nådens paraply och
Trospallen
7 samlingsförslag

Guds tio bud
10 samlingsförslag

7 samlingar om
profeten Elia som bl

Idématerial för
barnläger

a visar på Guds
omsorg, Guds storhet
och Guds kärlek.

(även som
terminsmtrl)
Förslag på: sånger,
bibelord, pyssel,
upplägg, fakta osv

Bönens betydelse
med förebilder i
Bibeln

Ef 6:10-18

Vad Gud ger
Vad som bygger
tro

Vad Gud ger för
regler
Tio Guds bud

Gud ger

Vad Gud ger

11 samlingsförslag

Förlåtelse, nåd,
räddning, omsorg,
glädje, liv, evigt liv,
tro

Frälsarkransen
(11 samlingar och
berättelser)

PAX

Idéer och
berättelser
Till Martin
Lönnebos
”Frälsarkransen”

Kop underlag:
pyssel
Ett idématerial
använt på
bibelcamping,
4 * 2 tim
kopieringsunderlag för
pyssel
Droppens
temanummer med
6 berättelsetexter,
pyssel, sång, dikt
och
andaktsförslag.
Idématerial för
samlingar, läger
odyl
Förslag på: sånger,
bibelord, pyssel,
upplägg osv
Idématerial för 10
samlingar utifrån
berättelser ur Droppen
2001
Förslag på: sånger,
bibelord, pyssel,
upplägg osv
Idématerial för 11
samlingar utifrån
berättelser ur Droppen
2001.
Förslag på: sånger,
bibelord, pyssel,
upplägg osv

Terminsupplägg
och förslag på
upplägg och
berättelser till
varje pärla
Samtalsmaterial
Om kristen tro,
14-20 år

Ledarbok med
arbetsblad, ca 60 s
häftad

Ja

200:-

Ja

50:-

-

Ja

Ja, idématrl.

-

Ja

-

Ja

50:-

Ja

(spiralinbunden)

-

utlåning

3

Julavslutningsandakter

Julbudskapet i
olika belysning

3 julandakter

Andakter
3 andakter för
barn
1. Djuren berättar
2. Hyllning till en
kung
3. Julens stora gåva

(ingår i julmapp)

Barnsamlingsförslag

Vandringsandakt
(uppstart/avslut)

Förslag
på genomförande

-

Att genomföra ett
tema

Noa
Att lägga upp ett
tema som avslutas
i tex en
familjegudstj.
Säker placering
- i Guds famn
- i Guds familj
- i Guds kraft
8 olika stationer
med infallsvinklar
på temat ”säker
placering”
Ef 6:10-18

Förslag på
tillvägagångssätt.
Andakts- och
sångförslag.
Detaljerat fam. gudstjupplägg

30:-

(projektförslag)

Säker placering
5 fristående andakter + 4
sånger

Mörkervandring
+ lek
Rustad

Vandring –
Kraften i Guds ord

Förbön med
händerna
Bönekort

4 andakter vid
lägerelden
8 korta andakter
(andaktsmtrl)

Olika
bibelberättelser
som visar på
kraften i Guds
(Jesus) tilltalet
Förbönsförslag till
familjegudstjänst,
där kroppen är
med
Böner för barn om
olika aktuella
ämnen.
Berättelse med
koppling till
bibelvers +
samtalsfrågor
Centrala kristna
grundsanningar

Fristående
andakter för barn
6-14 år
Utomhusvandring
och lek för
åldern 7-14 år
Droppens
temanummer med
6 berättelsetexter,
pyssel, sång, dikt
och
andaktsförslag.
12 stationer
med aktivitet,
bibelberättelse och
tänka vidare
Böner och
instruktioner
Små kort med
enkla böner att
klippa ut och
ev.laminera, ca
10st
Fristående
andakter för barn
6-12 år
8 detaljerade
andaktsförslag för
barngrupper och
familjegudstj.

Ja

Ja

Ja

50:(+ mörkervandring
+lek
spiralinbunden)

Ja

-

Ja

50:-

Ja

-

Ja

-

Ja

Ja

-

Ja

50:-

Ja

(spiralinbunden)
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Berättelsen om
Chevis
(storbarnmötesupplägg)

PAX
Andakts- och
samtalsnycklar

Guds frälsning
genom Andens
verk

Powerpointbildspel med
berättelse.
Pyssel och
tipsfrågor
Samtalsmaterial
Samtalsmaterial
Om kristen tro,
14-20 år
Livet med och hos
Bibelord och
Gud och Jesus.
frågor

Till
”Fredrik på nya äventyr”

Samtalsfrågor
Till
”Fredrik på nya äventyr”

till var och ett av de
olika kapitlen (33) i
boken ”Fredrik på nya
äventyr”

Livet med och hos
Gud och Jesus.
Flicka på cirkus

Elimu – ett missions- 8 inblickar för att höja
barnens missionsmaterial för barn
engagemang och öka
utifrån
kunskapen om mission
ELMs mission
i barngrupper.

Berättelsen om
Chevis
(storbarnmötesupplägg)

Guds frälsning
genom Andens
verk

Julavslutningsförsla
g

Julbudskapet i
påskbelysning

Med drama ”Brevet”

Julavslutningsandakter

Julbudskapet i
olika belysning

3 julandakter

Herdarna på ängen
Jul-upplevelserum för
julavslutningar

Förbön med
händerna

Förbönsförslag till
julgudstjänst, där
kroppen är med

Utlåning

-

utlåning

50:-

Ja

(spiralinbunden)

Frågor
till var och ett av de
olika kapitlen i boken
”Robys osynliga
paraply”

Ledarbok +
bildhäfte
8 ”inblickar” som
introduceras med
ljud.
Samtalsfrågor och
uppg.
Powerpointbildspel med
berättelse.
Pyssel och
tipsfrågor
Jul
Detaljerat
julavslutningsförsl
ag.
Drama med
repliker.
Tre andakter för
barn
1. Djuren berättar
2. Hyllning till en
kung
3. Julens stora gåva

Att låta barnen
vara med i
julberättelsen

100:(mapp med CD och
pysselförlagor)

Detaljerat - med
praktisk
vägledning och
förslag på repliker.
Böner och
instruktioner

50:(spiralinbunden)

Ledarbok med ljud
CD + bildhäfte

60 kr/häfte el.
100 kr/par

100:-

Ja

Ja

(mapp med CD och
pysselförlagor)

Utlåning

Ingår i julmapp

Ja

Ingår i julmapp

Ja

Ingår i julmapp

Ja

Ingår i julmapp

Ja
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Julmapp

Julen då Jesus
föddes
(Julbarnmusikal)

Den ensamme
pojken
(Julbarnmusikal)

Julen förresten

Mössan

Påskmusikal
Jesus, jag älskar dig!
Tänkerunda - påsk

Julavslutnings
förslag med
dramat ”Brevet”
Tre julandakter
Herdarna på ängen
Förbön med
händer
Enkelt användbar
julmusikal för
barngrupper

Enkelt användbar
julmusikal för
barngrupper
En fest förbereds.
De första gästerna
tar för sig och
försvinner, de
andra delar
gemenskapen.
En pojke med en
”sannings”mössa
frågar olika
personer varför vi
firar jul.

Påskdrama som
handlar om
efterföljelse, 8
sånger
Påskens budskap

meditationsrunda

Påskbild med
pusselbitar

Glädjebarn
Noter

Drama med
repliker.
5 nyskrivna
sånger.
CD med
melodislingor.
Drama med
repliker.
1 nyskriven sång.
.
Drama med korta
repliker.
. Enkelt att
använda
som julspel för
barngrupper,
ca 8-15 år
Drama med korta
repliker.
. Enkelt att
använda
som julspel för
barngrupper,
ca 8-15 år
Påsk
ålder 10 -14 år

50:(spiralinbunden)

Praktisk
vägledning.
Detaljerad
beskrivning
Andaktsidé med
hjälp av
pusselbitar

Noter till (A5)
sångerna på CD
Passar som sångbok
till barnen.

Nej

Ja – musikalen
med bara
sångtexter

-

Kontakta
kiyomi.henrysson
@comhem.se

-

Kontakta
kiyomi.henrysson
@comhem.se

-

Kontakta
kiyomi.henrysson
@comhem.se

50:-

17 Kompspår

Noter

80:-

(spiralinbunden)

Påskbild som
klipps i pusselbitar
– Bibel-citat på
bitarna som knyter
an till påsken
Drama, musikal, sång
17 nya barnsånger
Kristna barnsånger

CD

Glädjebarn

Samlade dramer
och andakter för
åldern 6-13 år.

50:-

Ja
Ja,

(Dokument och
utskrivna
meditationslappar)

Material utan med.lappar

-

Ja

180:-

Nej

CD+noter: 220:1 not: 50:4 noter: 100:10 noter: 200:-

Nej
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Säker placering

Kristna barnsånger

CD

Instuderings cd för
barnledare

Säker placering

Noter

Noter

Påskmusikal
Jesus, jag älskar dig!
Frälsarkransen – ett
dramasamtal
Dockdrama

Den ensamme
pojken
(Jul-barnmusikal)

Julen förresten

Mössan

Brevet
Julavslutningsförslag

Påskdrama som
handlar om
efterföljelse, 8
sånger
Ett samtal mellan
Gud och en
människa
i dramaform
Den förlorade sonen
Jairus dotter
Den barnhärtige
samariern
Uttåget ur Egypten

Att leva utsatt.
Att mötas av
kärlek och bli
förlåten.
En fest förbereds.
De första gästerna
tar för sig och
försvinner, de
andra delar
gemenskapen.
Varför firar vi jul?

Julbudskapet i
påskbelysning

med drama ”Brevet”

Julen då Jesus
föddes
(Julbarnmusikal)

Herdarna på ängen
Jul-upplevelserum för
julavslutningar

Julberättelsen.
Enkelt användbar
julmusikal för
barngrupper
Att låta barnen
vara med i
julberättelsen

9 nya barnsånger
9 Kompspår

Noter till
sångerna på CD
ålder 10 -14 år

50:-

Nej

-

Ja

50:(spiralinbunden)

Ja

Ett manus
Ja
Manus för
handdockor
(handdocka +
ledare)
Drama med
repliker.
1 nyskriven sång.
Enkelt användbar
julmusikal för
barngrupper
Drama med korta
repliker.
. Enkelt att
använda
som julspel för
barngrupper,
ca 8-15 år
Drama med korta
repliker.
. Enkelt att
använda
som julspel för
barngrupper,
ca 8-15 år
Detaljerat
julavslutningsförsl
ag.
Drama med
repliker.
Drama med
repliker.
5 nyskrivna
sånger.
CD med
melodislingor.
Detaljerat - med
praktisk
vägledning och
förslag på repliker.

Ja

-

Kontakta
kiyomi.henrysson
@comhem.se

-

Kontakta
kiyomi.henrysson
@comhem.se

-

Kontakta
kiyomi.henrysson
@comhem.se

(ingår i julmapp)

Ja

50:-

Ja - musikalen med
bara sångtexter

(spiralinbunden)

(ingår i julmapp)

Ja
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Jesus mättar många
tusen
(Barnmusikal – barn med)

Sackeus möter Jesus
(Barnmusikal –
vuxna för barn)

Jonas

Daniel, Linus och
Anna - Historiskt
drama + nutidsdrama
Poängjakten
(frågesportmtrl.)

Överlevnadsvandring
med bibelanknytning

Enkelt användbar
musikal för
barngrupper

Enkelt drama med
få barnrepliker.
3 nya sånger.

Enkelt användbar
musikal för barn

Enkelt drama med
vuxna för barn berättarröst.
Bygger på
Sackeus-sång ur
”Glad sång”
12 - 15 år

Ett drama om att
vara kristen i
vardagen med
reflektionsfrågor
Problematik som tags
upp är bla att följa sitt
samvete och att stå
emot grupptryck

Bibelpersonkunskap

Hur vi behöver
vatten, skydd,
mat och eld.

Elimu – ett missions- 8 inblickar för att höja
barnens missionsmaterial för barn
engagemang och öka
utifrån
kunskapen om mission
ELMs mission
i barngrupper.

Lekålär
(Färdighetsträning i
bibelkunskap)

Lekålärkoffert
(Färdighetsträning i
bibelkunskap)

Tipsrad om Petrus
(storbarnmötesupplägg)

Bibel-doobidoo

Viktiga centrala
dogmatiska ämnen

Viktiga centrala
dogmatiska ämnen

Tipsrad för stor
eller liten
barngrupp om
händelser i Petrus
liv
Bibelpersoner och
bibelverser

3 dramer +
reflektionsfrågor
12-15 år
Lek och lär
100 frågor att
använda som
frågesport.
Från lätt till svårt
4 stationer
med praktiska
uppgifter
Ledarbok +
bildhäfte
8 ”inblickar” som
introduceras med
ljud.
Samtalsfrågor och
uppg.
Grundmaterial om
11 område: ex.
Fader vår, bibelns
böcker, buden,
nyckelverser
Grundmaterial om
11 område:
ex.Fader vår,
bibelns böcker,
buden,
nyckelverser
Powerpointbildspel legobilder med
frågor
3 olika lekförslag

30:(spiralinbunden)
(Musikalen finns
också i På
uppptäcktsfärd 2)

30:-

Ja

(spiralinbunden)

Ja

-

Ja

-

Ja

50:-

Ja

(spiralinbunden)

-

Ledarbok med ljud
CD + bildhäfte

60:-/häfte el.
100:-/par

Ja

Ja

150:(Spiralbunden,
kopieringsunderlag,
47 sidor)

Till utlåning
(allt
konkretionsmaterial
medföljer +
spel)
-

Ja

Bokas genom BVI

Utlåning

Ja
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Insamlingsidéer

10-kamp
2017
Gympapass till
skivan Digga loss

Toppentips till
hobbyn
Visionsdokument
Barns behov i den
kristna
gemenskapen
Hemmet som
växtplats
Barnlägerdagsupplägg

Göra sitt bästa
med laget
Ca 16 min
enkla rörelser

Förslag på olika
sätt att samla in
pengar till
missionsprojektet
Schema över10
olika grenar
att utmanas i.
Instruktioner och
inspelning av
rörelser

Bra till ledaren
Praktiska tips
Förslag på bra,
uppskattade saker
att göra i
barngrupper
ELM-syds vision
Punkter att
för
fundera på och
barnverksamheten
handla utefter
Vad barn behöver Samtalsdokument
för att växa som
kristna i den
kristna
gemenskapen.
Vad barn behöver Samtalsdokument
möta i hemmet för
att växa som
kristna.
Hur man kan lägga
Hållpunkter och
upp en lägerdag
praktiska förslag

Ja

Ja

Ja

-

Ja

-

Ja

-

Ja

-

Ja

-

Ja, idématrl.

-

Ja

-

Ja

(endagslägerförslag)

Bra och enkla
barnsånger

Att arbeta med
barnmusikal
10-kamp
Insamlingsidéer

Barnsångsförslag

Tips vid planering
av musikal.
Göra sitt bästa
med laget

Förslag på
klassiska bra,
omtyckta och
enkla barnsånger –
många med
rörelser
Anteckningar från
ett föredrag
Schema över10
olika grenar
att utmanas i.
Förslag på olika
sätt att samla in
pengar till
missionsprojektet

Ja

Ja
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