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Syng med Nr 222 - tekstvejledning Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10nu går solen sin vej
Udvalgt salme
Nu går solen sin vej  
(”Syng med”, Lohse nr. 85 el. 
DDS nr. 786).
 

Tekst
Se ”Udvalgt salme”
5 Mos 31,8.  Sl 139,1-6. 

Huskeord
(Vælg et af følgende forslag). 
- Lær salmen
- Ugens salmelinje: Når du er i 
blandt os, da sover vi trygt (v. 5 
– sidste linje). 
- Ugens bibelord:  ”Jeg lader dig 
ikke i stikken og svigter dig ikke” 
(Hebr 13,5b).

Til lederens  
egen forberedelse
Hvad bruger du aftensalmer til? 
Hvordan ”lukker du ned” for da-
gens gøremål? Hvad siger den-
ne aftensang dig?

Baggrund
- Baggrund for en aftensalme er 
menneskets tak til Gud for da-
gen – og en måde at finde ro 
på, inden natten kommer. 
 - Holger Lissner har skre-
vet salmen i 1980. Han er født 
i 1938. Fra 1980 til 2003 sog-
nepræst i Sdr. Bjert. En af nuti-
dens salmedigtere.

Vanskelige ord
Aftenens musik: Det der fylder 
hjemmene (samvær, god film 
i tv, spil, lektier, gøremål, mad 
osv.).

Teksten i børnehøjde
Indfaldsvinkler
(Vælg en el. flere af 
følgende indfaldsvinkler)
1. Dagens sangkonkurrence. 
(Se ideboks).
2. Hvilke kendetegn har en af-
ten? Solen går fx ned. (Med-
bring en oversigt fra avisen 
over, hvornår solen går ned for-
skellige steder i Danmark). Vi 
bliver trætte, og kroppen må 
have hvile. Fuglene holder op 
med at synge, og alle skynder 
sig hjem. Tanker fra dagens op-
levelser går igennem hovedet. 
Nogle slutter dagen med en af-
tensang. Tal med børnene om, 
hvilke aftensange de kender.  
3. Tal om ordet ”Godaften”. 
Hvad mener vi med det? Hvad 
er det, vi ønsker hinanden?
Lad børnene komme med nog-
le bud på, hvad en god aften er. 
Måske er det en god aften, hvis 
vi har gode oplevelser med fra 
dagen eller ikke har dårlig sam-
vittighed over noget, vi skulle 
have gjort eller sagt anderledes. 
En god aften kan også være en 
aften, hvor vi sender gode tan-
ker til mennesker, vi holder af – 
og mest af alt kan bede Gud om 
at passe på dem og os. Det kan 
hjælpe til, at vi sover godt. 

Inspiration til  
formidling af  
bibelteksten  
Dagens salme
Find dagens salme (se indfalds-
vinkel 1). 
Brug tid på at lære salmen. 
Syng og/el. læs den. Bevæg jer 
til salmen. (Brug hjælpemiddel 

1). Lad børnene give deres bud 
på, hvad det er, vi synger om i 
denne salme.
Tal om, hvad der gør denne sal-
me til en aftensalme.

Hvad er en aftensalme?
En aftensalme er en række 
vers, der er formuleret, hvor 
man tænker bagud og fremad. 
En sang om dagen der gik, og 
natten der stunder til. En sang 
til eftertanke – hvor man beder 
om Guds velsignelse over nat-
ten, der kommer. Måske kender 
børnene aftensange: Nu lukker 
sig mit øje (”Syng med”, Loh-
se nr. 88), Jeg er træt og går til 
ro (”Syng med”, Lohse nr. 89), 
Kære Gud Fader i himlens slot 
osv. Sange, der også er aften-
bønner.

Godnat, sol (v.1)
Tal med børnene om solens ba-
ne (se indfaldsvinkel 2). Når vi 
siger ”godnat, sol” i Danmark, 
er der andre steder på jorden, 
hvor de siger ”godmorgen, sol”. 
Sådan har Gud skabt univer-
set med dets solsystem. I sin 
skabelse satte Gud månen og 
stjernerne til at lyse for os, når 
solen gik væk, så det ikke skul-
le blive helt mørkt. Månen har 
ikke lys i sig selv, men den re-
flekterer solens stråler. Dvs. 
hver gang månen viser sig og 
lyser ned til os, så ved vi, at det 
er, fordi solen skinner et andet 
sted på jorden.
Det andet sted, der sidder børn 
og voksne og er klar til en ny 
dag. De venter på solen og glæ-
der sig til at se den og mær-
ke dens varme, fordi solen giver 
liv til alt levende. Vi kan ikke le-
ve uden solen og dens varme. 
(Syng el. læs v. 1). 



60

w
w

w
.soendagsskoler.dk

Vær os nær, Gud (v. 2)
Når solen forsvinder, så bliver 
der mørkt. De voksne kommer 
hjem fra arbejde, og skolegan-
gen er forbi, ligeså tiden, hvor 
vi må lege med vores kamme-
rater. Vi skal hjem og hygge os 
i stuerne og ved aftensmaden. 
Tal med børnene om, hvad de 
laver om aftenen. Hvad er for 
dem en god aften? (Se indfalds-
vinkel 3). 
Måske kender børnene nogle, 
der må arbejde og ikke bare har 
fri om aftenen - eller måske har 
man ingen at gå hjem til. Der-
for kan en aften være lang og 
besværlig. Men i dette vers be-
der vi Gud være med dem, der 
har det særligt svært. Dem, der 
fx skal sidde alene og ikke har 
nogen at være sammen med. 
(Syng el. læs 2. vers). Tal med 
børnene om, hvordan Gud giver 
os lov at bede for andre. At gå i 
forbøn for vores familie, venner, 
naboer, klassekammerater osv. 
er noget af det bedste, vi kan 
gøre. Vi kan både bede for men-
nesker, vi kender, og for dem, 
vi ikke kender, for Gud kender 
dem. Han hører vores bøn og 
hjælper på sin måde.   
 
Stilhed før sengetid (v. 3)
Lad børnene fortælle, hvordan 
de oplever stilheden, før de so-
ver. Måske sidder en voksen på 
sengekanten og hører om da-
gens oplevelser. Måske synges 
der aftensang og bedes Fader-
vor. (Vær dog bevidst om, hvil-
ken målgruppe du har, hvis du 
spørger om dette).  
Når dagen er slut, er der tid til 
eftertanke og overvejelser. Tid 
til at tænke over dagens ople-
velser, hvad næste dag bringer, 
om man er glad eller ked af det. 
Tanker om det, man savner osv. 
Verset slutter med en bøn til Je-
sus om, at han vil komme til os 
og være os nær med sin glæde 

og fred, så vi kan sove godt og 
trygt. (Syng el. læs 3. vers). 

Tilgiv os, Gud (v. 4)
Når vi gennemgår dagen i vores 
tanker, kan vi også komme til 
at tænke på ting, vi kunne have 
gjort anderledes. Situationen, 
hvor vi drillede, digtede en lil-
le løgnehistorie eller sagde no-
get dumt om nogle andre. Lad 
børnene komme med flere ek-
sempler. Ting, der gjorde, at vi 
handlede anderledes, end Gud 
vil. Tiden før sengetid er også 
en tid, hvor vi kan fortælle Gud 
om alle de ting, vi ved, vi gjorde 
i løbet af dagen, der ikke var ef-
ter hans vilje. 
Gud har lovet, at når vi gør det, 
så vil han i sin kærlighed tilgive 
os, så vi kan stå rene for Gud. 
Da Jesus døde på korset, gjor-
de han det muligt for os at få til-
givelse hos ham. Derfor kan vi 
sove trygt og vide, at alt, hvad vi 
gør forkert, har Jesus tilgivet os. 
Gud giver os mulighed for at be-
gynde på en frisk dagen efter. 
(Syng el. læs 4. vers).

Gud - vi er ikke alene! (v. 5)
Vi ved, hvor mørkt det kan væ-
re, når lyset bliver slukket og 
døren bliver lukket ind til væ-
relset. (Sluk lyset og se, hvor 
mørkt I kan lave klublokalet). 
Måske finder vi tryghed i at ha-
ve en selvlysende stjerne, et 
kors el. en engel. Måske gør 
mørket ikke så meget, når bare 
vi har bamsen liggende ved si-
den af os. 
Men der er altid en hos os – 
som vi ikke kan se. Det er Je-
sus. Vi er aldrig alene og ene. 
Gud er der. 
Hvad enten vi synes, at vi sover 
godt eller ej, så kan vi vide/væ-
re sikker på, at Gud er der.
Spørg børnene, hvad det skulle 
gøre godt for, at Gud er der, når 
vi ikke kan se ham. Selvom vi 

ikke kan se Gud, kan vi jo snak-
ke med ham. Hviske, tale højt 
eller bare tænke nogle tanker til 
ham. Han hører os - altid. (Syng 
el. læs 5. vers).

Gud i min sangbog
Samtal som afslutning med bør-
nene om, hvad salmen siger 
om Gud og om os mennesker. 
Hvordan Gud i sin storhed kan 
være os nær – også midt i mør-
ket, selvom vi ikke kan se ham. 
Hvordan han formår at tilgive os 
– glemme de ting, der har været 
i dagens løb, som ikke var efter 
hans vilje osv.
Tal om, hvordan man kan gø-
re forfatterens ord til sine egne 
ord, så det bliver en sang, hvor 
børnene selv mener de ord, de 
synger.  

Pointer til 4-7-årige
-  Vi kan bede for andre 
 mennesker.
-  Gud vil tilgive os.
-  Gud er os nær, også når vi  
 skal sove.
  

Pointer til 7-9-årige
-  Vi kan gå i forbøn for andre.
-  Vi må få tilgivelse hos Gud.
-  Trygheden i, at Gud altid er  
 hos os.

Hjælpemiddel 1 
Bevægelser  
og krop
1. Forslag: 
Del børnene ind i grupper, og 
lad dem vælge at mime et af 
versene. Nu gælder det om for 
de andre at gætte, hvilket vers 
det var – når mimescenen er 
færdig. 
2. Forslag:
Leg kryds og bolle, hvor børne-

Syng med Nr 222 - tekstvejledning 
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ne er brikkerne. Der laves 9 fel-
ter på gulvet (brug evt. maler-
tape). Børnene deles i to hold.
Nu gælder det om at kunne sid-
ste ord fra sanglinjen: Nu går 
solen sin _ _ _ . Hvis holdet kan 
huske ordet ”vej”, får de lov at 
sætte deres ”brik”, hvor de vil. 
Der fortsættes med en ny sang-
linje. Hvem får først række?

Hjælpemiddel 2 
Tegn en sang
(Vælg en af følgende mulighe-
der)
 - Lad børnene tegne en teg-
ning til hvert vers i salmen på 
overheadtransparenter. Teksten 
til salmeverset skal være skre-
vet på. 
- Brug malearket. (Se kopiark s. 
29).
- Lad børnene tegne sangen på 
et A4-ark til deres egen ”salme-
bog”. 
- Lav sang-collager/ kartonteg-
ninger i grupper til klubvæggen.  
 

Ideboks
Dagens sangkonkurrence:
Hit med sangen
Del børnene op i to hold. Vælg 
nogle sanglinjer, som børnene 
kender. Fx: Vor Gud er så stor 
(”Syng med”, Lohse nr. 31). 
De fem ord dækkes af, og der 
indgår 2 felter med et tomt ord.
Vor         Gud er         så stor
  1      2     3     4    5   6     7
Når børnene fx vælger nr. 6, 
skal de synge en sang, hvor or-
det ”så” indgår. Kan de det, må 
de vælge et nr. igen. Vælger de 
fx nr. 5, er det modstanderens 
tur. 
Hvem gætter først linjen og syn-
ger den?
Dagens salme kan fx være den 
afsluttende i konkurrencen. 

Solnedgang
Tag børnene med ud og se en 
solnedgang og de mange far-
ver, der viser sig på himlen. 

Aftenbøn
Bogmærke: Tag et stykke karton 
eller et lille billede/bogmærke 
(fx med en engel, der beskytter 
nogle børn), og lad børnene for-
mulere deres egen aftenbøn på 
bagsiden. Lederne kan hjælpe 
de enkelte børn med at skrive 
bønnen ned. 
Billede: Lav et billede til børne-
nes værelse med en aftenbøn, 
og lad børnene illustrere det fx 
ved hjælp af glansbilleder med 
engle m.m. Aftenbønnen kun-
ne fx være en sang: Nu lukker 
sig mit øje (”Syng med”, nr. 88), 
Jeg er træt og går til ro (”Syng 
med”, nr. 89) eller korte formu-
lerede bønner fra bøger fx ’Af-
tenbønner’, Alan og Linda Par-
ry, Lohse. 
Eller forslag til bønner fra mate-
rialet fra DFS; ’Aftensamvær på 
sengekanten’:

Kære Gud                   
Du som har os alle kær,
Tak du ved, jeg ligger her
Hold du mig i dine hænder,
uanset hvor jeg mig vender.
Tak, at du i nat vil være,
nær hos mig og alle kære! 
Amen 

Tak kære Gud
Fordi du har været sammen 
med mig i dag og du vil være 
hos mig i morgen.
Pas du på alle dem, jeg 
kender og dem, jeg ikke ken-
der.
Tak fordi du elsker alle men-
nesker og vil passe på 
os – altid. Amen.

Fadervor
Farvelæg Fadervor (se kopiark 
s. 35). Sæt det i en skifteram-
me, og lad børnene få det med 
hjem til deres værelse. 

 

Syng med Nr 222 - tekstvejledning 

  
du som er i himlene!  Helliget blive dit navn,  komme dit rige, ske  din vilje som i himlen  således også på jorden;  giv os i dag vort daglige  brød, og forlad os vor  skyld, som også vi  forlader vore skyldnere,  og led os ikke ind i  fristelse, men fri os fra  det onde. For dit er  Riget og magten  og æren i evighed!  Amen. 

FADERVOR
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du som er i himlene!  
Helliget blive dit navn,  
komme dit rige, ske  
din vilje som i himlen  
således også på jorden;  
giv os i dag vort daglige  
brød, og forlad os vor  
skyld, som også vi  
forlader vore skyldnere,  
og led os ikke ind i  
fristelse, men fri os fra  
det onde. For dit er  
Riget og magten  
og æren i evighed!  
Amen. 

FADERVOR
Syng med Nr 222 - bilag 


