
PÅSKE-BØRNEKIRKE-TO-GO  
DAG BIBELEN 

FORTÆLLER 
AKTIVITET TING 

Forberedelse I kan læse 
historien i den 
lille bog (den er 
på engelsk – men 
jeg tror, de store 
børn kan læse 
den med hjælp 
eller Mor og Far 
kan læse og 
oversætte. 
Det er også en 
god ide, at læse 
historien i den 
børnebibel, I har i 
jeres familie. 
 

Klip og saml den 
lille påskebog. Farv 
den nu eller lidt 
hver dag. 
 
 
Farv den lille ”træ-
dukke”, så det 
bliver en lille Jesus-
figur. 
 
 

Kopi-ark af lille 
påske-bog 
 
 
Træ-”dukke” 

Palmesøndag (Mark. 11:1-15) 
Jesus red ind i 
Jerusalem på 
ryggen af et æsel 
og folk i byen 
råbte ”Hosianna” 
og viftede med 
palmeblade for at 
hylde ham. 

Klip små 
palmeblade af det 
grønne karton. 
 
Syng en sang 
sammen i familien, 
mens I vifter med 
de små blade.  
(Det kan evt være 
Sigurd Barretts 
”Hosianna” – den 
kan findes på 
Spotify eller 
Youtube) 

Grønt karton 

Mandag (Matt. 21:12-17) Lav nogle mønter 
af sølvpapiret 

Sølvpapir 



Jesus tog hen i 
templet og han 
blev vred, da han 
så, at folk opførte 
sig som om 
templet var en 
markedsplads. 
 

 
Tal med din familie 
om, hvad der er 
godt ved at have 
en kirke og hvad vi 
kan bruge den til 
og hvad det er vi 
savner i denne 
Corona-tid. 
Syng ”MEGA 
venner” 

Tirsdag (Joh. 12:20-36) 
Jesus talte med 
nogle grækere i 
templet – de talte 
om hvad der ville 
komme til at ske 
og at Jesus elsker 
alle mennesker i 
hele verden. 

Bed en bøn for 
mennesker i hele 
verden – både 
dem, der kender 
Jesus og dem, der 
ikke gør. 
 
Syng ”Jesus elsker 
mig jeg ved” 
eller 
”Kærlighedsklister” 

Rødt karton 
Corona-FaderVor-ark 

Onsdag (Mark. 26:14-16) 
Judas fik 30 
sølvpenge for at 
hjælpe soldaterne 
med at finde 
Jesus. 
 

Spis 
chokolademønten 
– i mens kan I bede 
en lille bøn, hvor I 
kan sige undskyld 
for det, I er 
kommet til at gøre 
forkert. (I kan bede 
højt eller inde i jer 
selv.) 
Syng ”G-U-D” fra 
PastaParty 

Chokolademønt 

Skærtorsdag (Mark. 14:12-25) 
Jesus spiser 
sammen med sine 
venner for sidste 
gang.  
Sent om aftenen 
bliver han fanget 
af soldaterne. 
 

Dæk et bord med 
brød (kiks) og vin 
(saft i små glas) 
Gør det gerne fint 
med en lille dug og 
inviter evt nogle 
Lego-mænd, 
bamser eller lign 
med til bords så I 

Kiks, saft, små glas 
Lilla snor 



 er 12 OG Jesus-
dukken!(Altså 13 i 
alt) 
Hold en lille 
nadver med 
familien – ligesom 
Jesus gjorde med 
sine disciple. 
Bind den lilla snor 
om Jesus-figuren, 
som om han bliver 
taget til fange. 
Syng ”Gud elskede 
verden” fra 
PastaParty 

Langfredag (Luk. 23:35-49) 
Jesus skal bære 
det tunge kors til 
Golgata. Her 
bliver han hængt 
op på korset og 
pint til han dør. 
 
 
 
 

Lav et kors ud af 
ispindene og 
ståltråden og lim 
det lille hjerte på.  
Bind Jesus-figuren 
på korset. 
Sæt jeres kors et 
fint sted evt. i en 
potteplante, hvor I 
kan se den. 
 
Snak sammen om 
at det var 
uhyggeligt at Jesus 
skulle dø på 
korset, men at Gud 
jo havde lovet, at 
det skulle blive 
godt igen. 
Syng  ”Kender du 
ham?” fra 
PastaParty 
Bed FaderVor 
sammen. 

Ispinde, ståltråd, lille 
hjerte. 

Lørdag (Mark. 15:42-47) 
Den døde Jesus 
bliver taget ned af 
korset og pakket 

Tag Jesus-figuren 
ned fra korset. Pak 
den ind i det hvide 
stof og læg den i 

Hvidt stof, sten 
 



ind i hvidt stof og 
lagt i en gravhule i 
en klippe. En stor 
sten bliver sat 
foran.  
 
 
 

”graven” (den lille 
æske/skål I finder 
hjemme ved hos 
jer selv) og læg 
stenen ovenpå. 
 
Pluk, køb eller tegn 
en påskelilje og 
læg den på 
kirkegården, hvis I 
kender en der - 
ellers giv den til 
én, der er er syg 
eller én, der kunne 
trænge til en 
opmuntring. 

Lille æske/kop/skål 
el lign OBS: DENNE 
SKAL I SELV FINDE! 
 
Påskelilje – I kan 
plukke eller købe en. 
(Eller tegne én!) 

Påskedag (Matt. 28:1-10) 
Kvinderne 
kommer til 
graven. Den er 
tom! Jesus er der 
ikke! Han er 
blevet levende 
igen!  
 
 
 

Tag påskeægget. 
Slå et lille hul i det 
– det er tomt 
inden i! Præcis 
som graven, da 
Jesus var 
genopstået. 
 
Hold påskefest 
med din familie.  
I kan evt prøve at 
bage 
”opstandelses-
boller”og hygge 
med dem! 
 
Syng et par 
børnelovsange: 
”Min bedste ven” 
fra PastaParty og  
”Kongebørn” fra 
Kongebørn 
sammen i familien-
Husk fagter! 
 
GOD PÅSKE! 

Chokoladepåskeæg 
 
Opskrift på 
”Opstandelsesboller” 
(Ingredienser dertil 
skal I selv skaffe!) 

 


