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I de næste syv dage kan familien, ligesom Jesus gjorde det, være med til at fejre 
løvhyttefest og lære om, hvor vidunderligt der skal være på den nye jord. 

Kristne har overtaget påsken og pinsen fra jødedommen; Men kristne holdte på et 
tidspunkt op med at fejre den jødiske løvhyttefest, og det er egentlig mærkeligt, for 
Løvhyttefesten handler bl.a. om at fejre det bedste, der findes: Nemlig den nye him-
mel og den nye jord som er selve målet for vores tro! Det er dette ny-jord-aspekt ved 
festen, som hæftet her fokuserer på.

Dette aktivitetshæfte er tænkt som en hjælp til at fejre løvhytte-familiefest i en 
almindelig dansk kontekst. Det er håbet, at en årlig løvhyttefejring må være med til 
at gøre det klart for flere, hvor fantastisk der skal være på jorden, når Gud fjerner al 
ondskab og fylder vores klode med sin fred og uendelige rigdom. Det kan styrke og 
trøste på alle årets dage, at det er den verden, vi snart skal få lov at se med vores 
egne øjne. 

Løvhyttefejring er fællesskab med Gud og hinanden. Måske familie og venner 
kunne samles i festugen efter aftensmaden, eller efter børn og forældre er kom-
met fra arbejde, skole eller børnehave. Materialets “7 dage” kan også bruges som 
“7 samlinger” og på den måde fx udgøre et børneprogram på en menighedslejr med 
kirken. Eller man kunne bruge hæftet som inspiration til at sætte løvhyttefesten på 
programmet i en børneklub og fx invitere børn og forældre til den store løvhyttefej-
ring til sidst. Uanset er det sjovest, hvis man kan være sammen med nogle af sine 
venner eller familie, når der læses op, og når der skal synges, danses, bedes og laves 
aktiviteter. 

Bagest i hæftet på side 19 er der en liste med sange og salmer, som passer godt til 
løvhyttefestens fejring af livet på den nye jord. Det er en god idé at synge en sang til 
hver af samlingerne, så himlen også bliver gjort nærværende på den måde. Der er 
gjort plads til, at I kan skrive flere sange og salmer på listen.

På side 18 er der en liste over, hvordan løvhyttefesten falder i vores kalender frem til 
2015. Løvhyttefesten følger månekalenderen - derfor skifter den placering ligesom 
påsken.

Der er en vidunderlig regnbue omkring Guds trone i himlen (Johs. Åb. 4,3), og regn-
buen og dens form og farver går igen mange steder i dette hæfte. Hæftets regnbuer 
er tænkt  som symbol på Guds trone og den skønhed, som er overalt på den nye 
jord.

God fornøjelse!

   Indledning til de voksne
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For længe siden var israelitterne på 
rejse. Dengang var der ingen flyve-
maskiner, så de måtte gå den lange, 
lange vej gennem ørkenen på deres 
fødder. De var på vej til et vidunder-
ligt land, som Gud havde lovet dem. 

Hvis det indimellem blev for surt at 
gå gennem ørkenen, var det godt 
at tale med de andre om det dejlige 
land, som de snart skulle gå ind i. De  
skulle ikke gå rundt i ørkenens tørre 
sand for altid - forude lå landet som 
var fyldt med de skønneste frugttræer 
og de dejligste vandløb med klart, 
rindende vand.

Undervejs på rejsen måtte de holde 
pauser og holde fri fra at gå gennem 
ørkenen. Et sted holdt de pause i en 
hel uge, og hér prøvede israelitterne 
at holde den første løvhyttefest. Det 
var lidt som at lege, at de allerede var 
nået til det land, Gud havde lovet dem 
– det var sjovt! Når de nåede frem til 
det rigtige land, ville de bygge solide 
huse af sten, men her i ørkenen la-
vede de kun små hytter af grene og 
kviste, for de skulle jo snart videre 
gennem ørkenen igen, så det var 
kun legehuse - eller løvhytter som de 
kaldte dem. Men israelitterne syntes, 
det var dejligt at prøve lidt af det, 

som de engang skulle gøre rigtigt. Og 
efter festen havde de endnu mere lyst 
til at gå gennem ørkenen, for nu gik 
de og tænkte på, hvordan de skulle 
indrette deres hus, og hvordan ha-
ven omkring huset skulle være – dér i 
Guds land bag ørkenen.  

Tak Gud at vi også er på vej til et 
skønt sted hjemme hos dig. Et sted  
hvor alt lyser, og hvor ingen mere skal 
græde. Og tak for at du allerede nu 
går sammen med os Jesus. Du siger: 
”Se, jeg er med jer alle dage indtil 
verdens ende”. Vi kan ikke se dig, 
men du går forrest og leder os frem 
til din store, strålende verden, hvor vi 
skal bo og leve i evighed.

   1. dag: 

  Bøn:
   Aktivitet:
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Prøv at bygge din egen lille 
løvhyttemodel som på billedet. Du 
skal bruge:
• Saks
• Tape
• Små kviste eller persille til tag
• 10 sugerør med knæk 
• Nogle servietter eller køkkenrul-
ler til vægge

Tip:
Hvis du klipper et lille hak i det 
ene sugerør, kan du sætte det 
sammen med det andet.

Når du er færdig, kunne du prøve 
at tegne eller lave en model af 
legoklodser af det hus, du kunne 
tænke dig at bo i på den nye jord.

  Bøn:
   Aktivitet:

  Himmelkig:
Det har indimellem været 
koldt at bo i løvhytten. Men 
på den nye jord skal der ikke 
være hede eller kulde, så 
der kan husene være lige så 
hullede som en si, uden at 
nogen kommer til at fryse. 
(Zak 14, 6)

  Sang:
I kunne synge “Længes vi læng-
es”. Her er der noget om at være 
nybygger på den nye jord. 
(Nr 130 i “Fællessang”.)

1

2

3

Ekstra:
Israelitterne boede i deres små hytter i en uge. Du kunne prøve at sove i telt eller un-
der åben himmel en nat. For mange er det en skøn oplevelse at prøve at falde i søvn og 
vågne midt i den natur Gud har skabt i stedet for i et hus og i en seng, som mennesker 
har lavet.
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Da israelitterne holdt den første 
løvhyttefest, sagde Gud, at de hver 
især skulle finde en frugt, og at de 
skulle binde grene fra tre forskellige 
træer sammen. 

Grenene skulle være en palmegren, 
en myrtegren og en pilegren. Måske 
Gud tænkte, at israelitterne skulle 
vide, at han gik ved siden af dem på 
rejsen, uanset om de var i ørkenen, 
hvor palmerne gror eller i bjergom-
råderne, hvor myrten gror eller ved 
vandløbene, hvor pilen gror. 

Frugten skulle minde israelitterne 
om al den dejlige frugt, som de skulle 
spise, når de kom ind i det skønne 
land bag ørkenen og bjergene. 

Israelitterne lavede en slags dans 
mens de holdt grenene og frugten 
sammen i hænderne. De viftede med 
grenene og frugten, og imens vendte 
de sig mod nord, syd, øst og vest, ne-
dad og til sidst opad, mens de viftede 
så meget, de kunne. Det var en sjov 
måde at bruge kroppen til at lære, 
at Gud er rundt om dem og under og 
over dem på rejsen.

Jesus, tak at du er med os alle slags 
dage indtil denne verden ender. (Matt. 
28, 20).

   2. dag: 

  Bøn:
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   Aktivitet:

1



  Bøn:

Det er nok ikke så let at få fat i 
både palmegrene, myrtegrene og 
pilegrene, så her er en idé til et 
musikinstrument af andre ting, der 
kan minde os om ørken, bjerge og 
vand. Det er lavet af vandkrus, 
ørkensand og bjerg-sten. 

Du skal bruge:
• To plastik-krus 
• Kraftig tape
• lidt sand og nogle småsten 
• Pynt evt. krusene med palietter 
eller maling
• En frugt, fx et æble eller en ap-
pelsin

   Aktivitet:
Prøv at synge ”Jeg går på livets 
vej”, mens I ryster raslen og frug-
ten sammen i alle retningerne i 
sangen.
(Nr 114 i “Syng med”.)

1

3

7

2
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  Sang:



Israelitterne skulle ikke bare holde 
løvhyttefest én gang. Ligesom vi 
holder jul hvert år, skulle de holde 
løvhyttefest hvert år – også efter de 
var kommet ind i det land, Gud havde 
lovet dem. Mange, mange år efter den 
første løvhyttefest i ørkenen gik Jesus 
rundt i Israel, og som alle andre isra-
elitter fejrede han også løvhyttefest 
en uge i efteråret. 

Engang på den sidste dag under 
løvhyttefesten gik Jesus op til templet. 
Her var en præst ved at hælde vand 
ud over det store alter, som stod ved 
templet. Mange folk stod og så det 
ske og tænkte på, hvordan det skulle 
blive engang i Jerusalem på Guds nye 
jord. For Gud havde nemlig fortalt, at 
der engang skal komme til at løbe en 
flod med det klareste, levende vand 
ud fra byen. (Zak 13,1 og 14,8). 

Pludselig mens folk ser opmærksomt 
på det vand, præsten hælder ned 
over alteret, stiller Jesus sig frem i 
nærheden og råber af fuld hals: ”Hvis 
I vil have vand, så skal I komme til 
mig! Ja, hvis I tror på mig, så får I 
endda et vandløb inden i jer, så I ald-
rig skal være tørstige igen”. (Frit efter 
Joh 7, 37-38). 
Hvad mente Jesus dog med det, 

tænkte folk, efter de var kommet sig 
over forskrækkelsen? Sagde han, at 
han ville få floden til at flyde fra Jeru-
salem?

Hvis du tror på Jesus, så løber der 
noget Jesus-vand inde i dig. Kan du 
mærke det? Måske ikke – men det 
er der, uanset om du kan mærke det 
eller ej. Du er ligesom en gren på 
et æbletræ. Grenen kan lave æbler, 
fordi den sidder på træstammen, som 
kan suge vand op fra jorden gennem 
rødderne. Vi mennesker kan ikke gro 
æbler ud af fingrene, for vi er jo ikke 
æbletræer. Men vi kan gro nogle an-
dre slags frugter, hvis vi tror på Jesus. 
Én af frugterne som Jesus-vandet får 
ud af os er at være god mod andre 
mennesker – også selvom de ikke al-
tid er gode mod os. (Gal 5, 22,23) 

Jesus vi glæder os til at se livets flod, 
som kommer ud fra din trone i him-
len. Tak at der allerede løber livsvand 
fra dig inde i os i dag. Må vi vokse og 
bære gode frugter for dig.
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  Bøn:

   Aktivitet:

   3. dag: 



Lav en frugt-uro med de frugter 
vi kan bære for Gud, når Jesus-
vandet løber i os. Skriv navnet 
på frugterne fra Gal 5, 22-23 og 
hæng den op i huset et sted.

Du skal bruge:
• Kraftig ståltråd til at lave en gren 
af
• Karton i forskellige farver til frug-
ter og blade på grenen
• Saks
• Tuscher
• Tape
• Sytråd

   Aktivitet:

9

  Himmelkig:
I kan læse mere om livets flod  
i Johs. Åb. 22, 1–2. Måske det 
er det samme slags vand, som 
løber usynligt inde i dig i dag, 
når du tror på Jesus? Den 
nye verden er et sted, hvor 
alle altid gør godt mod andre, 
så der må være Jesus-vand i 
vandhanerne dér.



I går læste vi om Jesus på den sidste 
dag ved løvhyttefesten. På den tid la-
vede man løvhytter og samlede grene 
og frugter, som altid, men man læste 
også fra Bibelen. Især læste man fra 
steder i Bibelen, hvor Gud fortæller 
om, hvordan det skal blive, når han 
laver en ny verden til os. Der kommer 
til at ske helt vilde ting!  I Zakarias 
bog (14, 6-7) i Bibelen står fx, at 
solen ikke mere skal skinne. Jamen, 
er det så ikke helt mørkt? Nej, Gud vil 
lave det sådan, at der ikke mere kan 
være nat og mørke i verden. Alt kom-
mer til at skinne af sig selv med et 
skønt, varmt lys hele tiden. 

Israelitterne glædede sig rigtig 
meget til at se det, og ligesom med 
løvhytterne så legede de under løvhyt-
tefesten, at Guds varme lys allerede 
var kommet. Ved det store tempel i 
Jerusalem var der fire kæmpestore 
lysestager. De var 25 meter høje og 
dem kravlede nogle modige mænd 
op i på høje stiger og tændte. Så nu 
strålede der oppe fra templet stærke 
varme lamper midt om natten, så 
mørket i byen forsvandt. Det må have 
været et fantastisk syn!

Men hvornår skulle det rigtige lys fra 
Gud dog komme, og hvordan skulle 

det dog ske? Det tænkte folkene i Is-
rael meget på. Nogle timer efter Jesus 
havde talt om det levende vand, var 
det blevet mørkt, og nu stillede han 
sig igen frem på tempelpladsen tæt 
ved de store lysestager, som var ved 
at blive tændt. Alle var spændte på, 
hvad han ville sige: ”Jeg er verdens 
lys. Den der følger mig kommer ikke 
til at vandre i mørket men får livets 
lys”, sagde han. (Joh. 8, 12). Folk 
vidste slet ikke, hvad de skulle sige. 
Sagde Jesus virkelig, at hvis man føl-
ger ham, så kommer man hen til det 
lys, de alle sammen gik og ventede 
så meget på? Og sagde han, at han 
selv var det lys? Prøv at finde Johs. 
Åb. 21, 23-25 i Biblen og læs hvad der 
står. (Når der står ”lammet” i teksten, 
betyder det Jesus).

Jesus, du er som et lys på min sti og 
som en lampe for min fod, når jeg går 
gennem livet. Tak, at jeg ikke skal gå i 
mørke, men at jeg må følges med dig 
og til sidst gå ind i din skønne lys-
verden.
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   4. dag: 

  Bøn:

   Aktivitet:



Lav en tegning eller perleplader 
som dem her på siderne til nogen 
du holder af - måske dine bedste-
forældre. De vil elske at få sådan 
en gave fra dig, og hver gang de 
ser på din gave, så kommer de til 
at tænke på dig, og så lyser de op 
i et smil. På den måde mærker de 
den glæde, som engang skal være 
overalt i Guds verden. 

   Aktivitet:
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    Himmelkig:
Det er Jesus, der får alting 
til at lyse på den nye jord, og 
hans lys er så stærkt og godt, 
at alt det onde forsvinder. Hvor 
bliver det godt! Men allerede i 
dag lyser Jesus’ himmellys i os, 
som tror på ham. Jesuslyset får 
os til at kæmpe mod det onde 
som er omkring os og inde i os. 
Det er en svær kamp, så godt 
at Jesus giver os kræfter.



Tror du, vi skal være glade på den 
nye jord? På den nye jord bliver vi 
faktisk så glade, at vi kommer til at 
hoppe og springe og danse og synge 
af glæde. Det bliver herligt!

Når man skal fejre løvhyttefest, skal 
man jo prøve at lege, at man er på 
den nye jord, selvom vi ikke er der 
helt endnu. Så under løvhyttefesten er 
det meningen, at man skal være glad 
og gøre andre glade. 

Jesus lavede små glimt af den nye 
jord, når han gjorde syge og handi-
cappede mennesker helt raske igen. 
De blev så glade, at de hoppede og 
sprang, når de kunne gå igen, se igen 
og høre igen. 

I dag kan vi ikke se Jesus, for han er i 
himlen. Men Jesus sender os hver dag 
gode gaver for at gøre os glade og for 
at hjælpe os.

Det kan indimellem være svært for os 
at få øje på gaverne fra Jesus, men 
prøv at tænke på alle de ting, som du 
ville blive ked af at miste. Ville du fx 
blive ked af ikke at få mad i dag? Ville 
du blive ked af ikke at have nogen 
venner? 

Du kunne prøve at skrive en liste eller 
tegne en tegning med de mange ting, 
du ville savne, hvis de ikke var der. 
Alle de ting har Gud givet dig, så du 
kan være glad. Mad, venner og meget 
mere. Du kan tage listen eller tegn-
ingen frem en dag, hvor du er ked af 
det eller bekymret.

Jesus, tak for alle de gode gaver, du 
giver mig. Hjælp mig til at huske alt 
hvad jeg får af dig, så jeg kan være 
glad. Og hjælp mig til at se, hvordan 
jeg kan gøre andre mennesker glade i 
dag.
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  Bøn:

   5. dag: 
   Aktivitet:



Tegn en tegning med de ting, der 
gør dig glad og giv dem til dine 
forældre eller bedste ven. Så kan 
de tegne en tegning til dig også. 
Så ved I mere om, hvordan I gør 
hinanden glade. 

Til festen på den syvende dag, 
kunne du måske overraske din ven  
med noget af det, der er på tegn-
ingen, du har fået. 

   Sang:
I kunne synge “Glæden som er 
indeni”. (Nr 14 i “Syng Med”)
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   Aktivitet:



Synes du, der har været meget om 
israelitter, de sidste dage? Hvad med 
os danskere og alle andre folk på jor-
den? 

Vi har hørt meget om Israel, fordi 
Jesus og disciplene var fra Israel. Men 
Gud har ikke kun tænkt på israelit-
terne, når han ville have mennesker 
med på den nye jord. Han har tænkt 
på alle folkeslag, han har tænkt på 
dig og mig! Derfor sagde Jesus også  
til sine disciple, at de fra Jerusalem 
og Israel skulle gå ud i hele verden og 
fortælle om ham og om Guds verden, 
som skal komme.

I Biblen i Johs. Åb. 7, 9 får vi et lille 
billede af, hvordan der er i Guds 
verden: ”…der var en stor skare, som 
ingen kunne tælle, af alle folkeslag og 
stammer, folk og tungemål; de stod 
foran tronen og foran Lammet, klædt 
i hvide klæder og med palmegrene i 
hænderne.” 

Så når du engang kommer til at gå 
omkring på den nye jord, så vil du se 
danskere, kinesere, arabere, jøder, ja 
mennesker fra alle folk. Men jeg tror, 
vi skal tale et særligt himmelsprog, så 
vi kan forstå hinanden. 
Allerede i dag er der mennesker, der 

tror på Jesus, fra næsten alle folk på 
jorden. Det er mennesker, som du og 
jeg skal møde på den nye jord. Vi må 
tænke om dem som en del af vores 
familie. Er det ikke fantastisk – du har 
tusindvis af brødre og søstre i hele 
verden. De ser måske helt anderledes 
ud, end vi gør, men vi er alligevel én 
stor familie og ét folk, for vi har den 
samme konge: Jesus. 

Faktisk kan du allerede nu prøve, 
hvordan det er at være ét folk i Guds 
verden. En søndag kunne I prøve at 
gå i kirke i en af de mange migrant-
kirker, som er i Danmark. Måske I ikke 
ville forstå alt, hvad der bliver sagt. 
Men jeg tror, I vil blive budt velkom-
men, og sammen kunne I opleve, 
hvordan det bliver, når alle alle fol-
keslag er sammen om Jesus på den 
nye jord.

Jesus, der er lande i verden, hvor 
mennesker ikke har hørt om dig. Send 
missionærer derud, så folk derfra også 
kan komme med på den nye jord.

  Bøn:

   Aktivitet:
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   6. dag: 



Prøv at lave et udklip med men-
nesker fra hele verden. Du skal 
bruge:

• Saks
• A4-papir
• Farver

Fold først papiret ligesom på in-
struktionerne 1-3. Klip derefter 
papiret over (4). På det ene papir 
kan du tegne mænd og på det an-
det damer - hænderne skal gå helt 
ud til papirkanten (5). Klip så man-
den/damen ud - men klip ikke der 
hvor hænderne sidder, for ellers 
hænger menneskene ikke sam-
men (6). Nu kan du folde papiret 
ud, og du har fire mænd/damer, 
der hænger sammen (7). Nu kan 
du give dem forskellige hudfarver 
og tøj. Du kan glæde dig, til du i 
morgen skal pynte bordet med de 
flotte klip til den store løvhytte-
festmiddag.  

  Bøn:

   Aktivitet:
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Nu er det den sidste dag for løvhyt-
tefesten, og det er den største dag af 
dem alle sammen! Derfor skal vi holde 
en skøn fest, hvor de ting er med, 
som vi har hørt om i de seneste dage.

Til en god fest skal der være gæster 
- venner og familie selvfølgelig. Men 
løvhyttefejring handler også om at 
være åbne for mennesker, som vi 
ellers ikke har så meget med at gøre. 
Prøv fx at kontakte en familie fra en 
migrant-menighed og spørg, om de vil 
være med til en løvhyttefest - det ville 
være en forsmag på den nye jord, 
hvor alle folkeslag er samlede igen 
hjemme hos Jesus.

Mad skal der også være til en god 
fest. Men i stedet for at vælge tradi-
tionelle danske festretter kunne det 
være en idé at prøve lækker mad fra 
andre steder i verden - for løvhyt-
tefest handler om at få åbnet sine 
horisonter. Bestil det fra en take-
away-restaurant eller prøv selv at lave 
maden med hjælp fra en kogebog. 
   Hvis det alligevel helst skal være 
lidt dansk, så kunne det være et godt 
ristaffel spist med pinde - med masser 
af små skåle med tilbehør, som man 
kan plukke af, som fra træerne i 
Edens have.

   Aktivitet:
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  Festbordet:
Over festbordet kan I hænge grene 
op i loftet eller i lamperne. Det kan 
få det til at minde lidt om taget på en 
løvhytte.

Midt på festbordet kan I lægge en blå 
løber. Det kan minde om livets flod, 
som engang skal strømme fra Guds 
trone på den nye jord.

På bordet kunne der stå et stort stea-
rinlys, eller en syvarmet lysestage 
med alle lysene tændt. Det minder 
om Jesus, som er livets lys, og som 
er det vidunderlige lys som oplyser og 
gennemlyser alt i Guds verden.

Pynt også bordet med forskellige 
frugter. På frugterne kan I sætte 
navnene på de frugter Jesus-vandet 
får frem i os. Vi hørte om det på den 
3. dag: Kærlighed, glæde, fred, tål-
modighed, venlighed, godhed, trofast-
hed, mildhed, selvberskelse. 

Som den sidste bordpynt kunne der 
være de papirklip af mænd og damer 
fra hele verden, som I lavede på den 
6. dag.
 

   7. dag: 



Kan du huske tegningen fra den 5. 
dag, som du gav til én, og som du 
også selv fik? Det var en tegning 
af, hvad der gør ham/hende glad. 
Kunne I hver især have forberedt 
én af de ting, som I kan gøre for 
dem ved festen?

   Aktivitet:

17

I kunne synge “Alle gode gaver” 
til bordvers. Efter maden kunne I 
synge nogle af sangene, som står  
på side 19.

   Sang:



Datoer for den jødiske løvhyttefest 
2012 - 2015
2012:
1. - 7. oktober

2013:
19. - 25. september

2014:
9. - 15. oktober

2015:
28. september - 4. oktober
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Sange og Salmer til løvhyttefesten:
Sangene kan findes i Fællessang (FS), Syng Med (SM) og Den Danske Salmebog (DDS).

            Passer godt til dag:

• Alle som tørster      (FS 3)  3 

• Genopretter       (FS 53)  4 

• Glæden som er indeni     (SM 14)  5

• Ja engang mine øjne skal    (DDS 569)  1, 7

• Jeg forundres over hans kærlighed   (FS 105)  3,4,5,7

• Jeg går på livets vej     (SM 114)  2

• Kom og syng en glædessang    (FS 116)  1,5,6,7

• Længes, vi længes      (FS 130)  1,7

•

•

•

•

•

•

•
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