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2. PÅSKEDAG

de åbenbart ikke mere. De var
så glade for, at Jesus var opstået, kunne jeg se. Det er nu også
ret fantastisk. Synes I ikke det?”
Teksten vil lære os, at Jesus
virkelig er levende og vil vise
sig for os i dag, bl.a. når vi læser i hans ord. Vi kan også tvivle og være triste som de to disciple, og så er det godt at
være tæt på Jesus. Efter Jesu himmelfart kom Helligånden,
og den hjælper os med at forstå
Bibelen og dermed også Gud.
I nadveren, når vi hører, hvordan Jesus bryder brødet, kan
vi tænke på, at Jesus også er
iblandt os i dag.

Idéboks
Æggejagt

/

Gem på forhånd små chokoladeæg rundtomkring i huset eller udenfor. Lad børnene hjælpe hinanden med at finde dem.
Tag evt. en lille kurv med, som
de kan samle dem i. Til sidst
deler de dem mellem sig og
spiser dem.
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Kæde med kors
Lad børnene forme et lille kors
af fimo-ler, og sæt en lille øsken
i foroven. Bag det i ovnen efter
forskrifterne på fimo-ler-pakken.
Når korset er bagt, sættes det
på en lædersnøre.

Påskespil
Oplev påskens begivenheder
gennem påskespillet (idébank
time 12 s. 85). Kopiér spillepladen, og find en terning, og brug
fx ludobrikker.

Påskeløb
Her følger nogle idéer til indholdet af et løb, som kan afvikles, som det passer bedst for
den enkelte klub (idébank time
12 s. 86-88). Det kan gøres kort
eller langt ved at vælge blandt
de mulige spørgsmål og opgaver - have såvel ”døde” som ”levende” poster – det kan arrangeres udendørs som indendørs
– og endelig: Påskeløbet kan
fint afvikles som et familiearrangement.
Målet er at skabe fortrolighed
med påskens begivenheder og
deres indhold. Løbet følger dispositionen i salmebogens ”Vor
Herres Jesu Kristi lidelseshistorie”.

