KOPIARK 1 A

DAG NR.

Der var ingenting! Kun Gud. Man kunne ikke høre noget, ikke se noget og ikke
mærke noget. Alt var bare helt mørkt og stille. Men så sagde Gud: “Der skal
være lys” Og der kom lys. Gud kaldte mørket for nat og lyset for dag.

Himlen over Asnæs kirke

Sct. Bendts i Ringsted

Tveje Merløse kirke ved Holbæk

DAG NR.

Der var mørke og lys, men Gud synes også, at der skulle være forskel på oppe
og nede. Så han skabte himlen, og nedenunder himlen var der vand.
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Skarridsø i Jyderup

Sorø Sø

Hørve skov

DAG NR.

Under himlen var der kun vand, men Gud synes også, at der skulle være steder
med tørt land. Han kaldte det tørre land for jord og vandet for hav. På jorden
plantede han træer, buske og blomster, så alt blev grønt. Gud kiggede på det
og blev glad. Han kunne godt lide det, han havde skabt.

Hvis man tager til Brorfelde ved Holbæk, kan man se
stjernerne ekstra godt i deres kæmpestore stjernekikkerter.

DAG NR.

Gud så på himlen. Der manglede ligesom noget. Så skabte han stjernerne og
månen, som lyste om natten, og solen som strålede om dagen. Gud var rigtig
godt tilfreds med det, han havde lavet.
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DAG NR.

Gud ville gerne have lidt mere liv i himlen og i havet, så han skabte både de
små og de store dyr i havet. Hvaler, fisk, søheste og alt muligt andet. På himlen
sørgede han for, at der fløj fugle i masser af farver og størrelser. Gud syntes, at
det var virkelig smukt, det han havde lavet.

DAG NR.

Gud syntes, at der manglede noget på jorden. Så han skabte masser af dyr i
forskellige størrelser, former og farver. Til sidste skabte han mennesket og
besluttede, at det skulle bestemme over og passe på alle dyrene og planterne.
Han var virkelig godt tilfreds med det, han havde lavet.
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Park i Ringsted

Munkholmskoven

Strandparken i Holbæk

Mennesker har også brug for at hvile. Her er tre gode steder at gøre det..

DAG NR.

Nu havde Gud skabt hele verden. Han var tilfreds men også ret træt, så han
brugte dagen på at hvile sig.

