
LÆS MIG FØRST: 
 
Denne gang tager vi fat på de tre små perler, der kommer efter de to røde. Det er 
HEMMELIGHEDSPERLERNE. 
 
LÆS siden om HEMMELIGHEDSPERLER 
 
LYT til salmen. 
 
OPGAVEN denne uge er, at du skal sætte #hashtags i en bibeltekst. 
#hashtagging er en måde at understrege et fokus i en tekst, en måde at sætte en overskrift på eller 
antyde hvad der står mellem linjerne. Det er som at sætte en post-it på en tekst og her ganske kort 
udtrykke, hvad meningen er. 
Du #hashtagger sikkert allerede, når du bruger sociale medier. 
 
SE nu filmen om #hashtagging af Ps 23 i Bibelen: 
https://www.youtube.com/watch?v=CepDv4NGnfs 
 
Nu skal du selv prøve. #Hashtag en af de nedenstående bibeltekster og send dine #hashtags til 
Dikte. 
 
A:  

Hvis en mand har 100 får, og et af dem bliver væk, hvad tror I så, han vil gøre? Vil han ikke 

forlade de 99 i bjergene og gå ud for at lede efter det, der er forsvundet? Hvis det lykkes ham at 

finde det, så kan jeg godt sige jer, at han vil glæde sig mere over det ene får end over de 99, der 

ikke var blevet væk. På samme måde ønsker jeres far i himlen ikke at miste et eneste af sine 

børn. 

 

B:  

De 11 disciple tog afsted til et bjerg i Galilæa, hvor Jesus havde sagt, at de skulle mødes. Da de 

så ham, faldt de på knæ, men nogle af dem tvivlede på, om det var ham. Jesus gik hen til dem 

og sagde: "Jeg har fået al magt i himlen og på jorden. Derfor skal I rejse ud til alle verdens folk 

og få dem til at følge mig. I skal døbe dem, så de tilhører vores Far i himlen, Sønnen og 

Helligånden, og I skal lære dem at gøre alt det, jeg har sagt. Jeg lover, at jeg er hos jer, så længe 

verden er til". 

 
I den kommende uge skal du hver aften bede FADERVOR PÅ KRISTUSKRANSEN, som det står 
beskrevet i sidefilen. 
 
Kh Tom og Dikte 


