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Stormen på søen

Fra Luk 8,22-25:
En dag gik Jesus om bord i en båd sammen med sine disciple, og han 
sagde til dem: ”Lad os tage over til den anden bred af søen.” De lagde så 
fra land. Mens de sejlede, faldt han i søvn. En hvirvelstorm fór ned over 
søen, og de tog vand ind og var i fare. De gik da hen og vækkede ham og 
sagde: ”Mester, Mester! Vi går under!” Han rejste sig og truede ad 
stormen og bølgerne; de lagde sig, og det blev blikstille. Men han sagde 
til dem: ”Hvor er jeres tro?” Forfærdede og forundrede sagde de til 
hinanden: ”Hvem er dog han, siden han kan befale over både storm og 
sø, og de adlyder ham?”



OBS: 
I kan let forstørre søen, bølger og båd op i dobbelt størrelse – alt efter, hvordan 
det passer jeres målgruppe.
Måske skal I lave en stor udgave – hvor søen er A4 eller A3 størrelse.
Den nedenstående udgave af Stormen på søen – er søen en A5 størrelse.

Søen
Del et stykke blå karton i to dele –
og klip rundt, så de to stykker ligner en 
sø.

Båden
Klip to både – og skær et hak af den ene, 
så båden kommer til at hælde lidt.
Klip båden ekstra høj, så der er et stykke 
til at lime på søen. 

Mast
Brug en ispind som mast (den er her 
knækket, så den passer i størrelsen).
Klip to trekanter som sejl i hvidt papir. Lim 
den på ispinden (krøl evt. det ene sejl til 
båden, som hælder – og lim ispinden på 
bagsiden af båden. 

Lim båden på søen, inden bølgerne limes 
på. (Se billeder af bådenes bagside på 
næste side).
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Bølgerne
Klip papirstrimler (brug også silkepapir) i forskellige blå nuancer 
og hvide strimler, som skal forestille bølgerne og den blikstille 
sø. 

Tag lim på enderne af en strimmel, og sæt dem, så de ligner 
bølger. I kan variere formen og størrelsen af bølgerne. 

Se et billede af bølgerne tæt på her 

Til den blikstille sø limes strimlerne 
flade på søen – se nedenstående billede.

Med bibelvers
Som udvidelse kan I lime en seddel med et passende bibelvers på hver båd. 
Fx Luk 8,24: 
De gik da hen og vækkede ham og sagde: »Mester, Mester! Vi går under!« 
Han rejste sig og truede ad stormen og bølgerne; de lagde sig, og det blev 
blikstille.


