
Kirkeårets tekstrækker for børn
– i to bind med masser af online hjælpemidler

SÅDAN BESTILLER DU
Gå ind på hjemmesiden

kirkefroe.soendagsskoler.dk
og følg anvisningen på siden.

DU SKAL VÆRE LOGGET IND FOR AT BESTILLE
... først og fremmest så du kan tilgå de online hjælpemidler

Senere kan bruge dit login for at købe ekstra fysiske bøger til 
evt. øvrige ledere i børnekirken.

Du kan oprette et gratis login via linket ovenfor.  
Kirker/klubber tilknyttet DFS og DUF (og andre, der allerede 
har login) skal bruge eksisterende login.

HAR DU SPØRGSMÅL TIL BESTILLING?
Kontakt DFS’ landskontor på telefon 8227 1216 eller 
mail til kontakt@soendagsskoler.dk

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

Kirkefrø er udviklet af Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler, som har lang tradition for at 
inspirere og udruste kirken til at vise børn og 
juniorer i Danmark, hvem Jesus er.

Se, hvad vi ellers laver på soendagsskoler.dk

KIRKEÅRETS TEKSTRÆKKERi to bind med masseraf online hjælpemidler
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Inspiration til kirkeårets tekster for børn

Smagsprøve

https://kirkefroe.soendagsskoler.dk


Vi anbefaler 
Kirkefrø

- Vi er i vores menighed 
meget begejstrede for kirke-
frø. Det er et rigtig godt og let 
anvendeligt materiale. Det er 
rigtig dejligt, at det passer til 
kirkeåret, så børnene hører 
det samme som de voksne.

Karina Nielsen, 
børnekirkeleder

- Kirkefrø giver god inspi-
ration til arbejdet med 
børn. Hvad enten det er til 
søndagsskole eller gudstje-
neste er der inspiration at 
hente.

Kirkefrø er fyldt med idéer. 
Både til forkyndelse, men 
også kreative idéer, lege og 
forslag til sange. 

Det letter arbejdet med børn 
og giver nye vinkler dertil. 

Simon Møller Olesen,  
sognepræst

- Bogen er en grundbog i at 
få søndagens tekst forklaret i 
børnehøjde, og hjemmesiden 
er sprængfyldt med idéer til 
kreative udfoldelser på alle 
måder.

Børn lærer og husker godt 
gennem leg, og idérigdom-
men her er nærmest uudtøm-
melig - der er helt sikkert 
også noget du kan bruge!

Anne-Grethe L. Andersen,
kirke- og kulturmedarbejder

Arbejder du med kirke for børn?
Vi har lavet Kirkefrø til dig!

Kirkefrø giver dig inspiration til at formidle kirkeårets evangelietek-
ster i børnehøjde. Du får overblik, kreative idéer og materialer, der er 
lige til at gå til.

Kirkefrø 1 er 73 samlinger til 1. tekstrække + online hjælpemidler
Kirkefrø 2 er 73 samlinger til 2. tekstrække + online hjælpemidler

Bestil på kirkefroe.soendagsskoler.dk

TILPASSET DIN MENIGHED
Kirkefrø giver brugbare idéer til netop din lokale børnekirke, uanset om 
det er 20 minutter eller 1½ time - eller blot Børnenes 5 minutter.

Konceptets mangfoldighed gør det let for dig at gå i gang.

Kirkefrø er for børn fra 4 år til og med 3. kl. Derudover er der idéer til, 
hvordan teksterne formidles for de 0-3-årige.

Her er grundig vejledning til dagens tekst, her er maleark, samtaleark, 
uddelingsark til brug i hjemmet, lege, PowerPoint, undringsspørgsmål  
- i alt 13 forskellige kategorier af hjælpemidler til hver eneste samling.

De mange forskellige hjælpemidler søger for, at der er noget  
for enhver i mange år frem!

Inspiration til  
tekstrækkerne

• Kirkefrø-serien består af to inspirationsbøger.  
En til hver tekstrække i kirkeåret.

• Hver bog indeholder 73 opslag.

• Til søndage, hvor der kan vælges mellem to tekster,  
er der udarbejdet et opslag til hver tekst.

• Til alle opslag hører et væld af ekstra hjælpemidler,  
du får online adgang til.

• Sammen med bogen får du hele bogen digitalt.  
Så kan du via et login til soendagsskoler.dk gå ind  
og downloade hver samling som pdf.

Se det for dig
• De næste sider viser en vejledning til en udvalgt  

søndag i kirkeåret.

• Viften af online hjælpemidler til samme opslag finder du på 
de efterfølgende sider.

• Se opslaget og dets hjælpemidler online ved at søge  
T555 på soendagsskoler.dk

https://kirkefroe.soendagsskoler.dk
https://soendagsskoler.dk/smagsproever/tolvaarige-jesus-i-templet


TEKSTEN I FOKUS

1. TEKSTRÆKKE 1. SØNDAG E. HELLIGTREKONGER (TEKSTVALG 2)

TOLVÅRIGE JESUS I TEMPLET
Hør om en dreng, der var klogere end alle de voksne

BAGGRUND 
• Fortællingen om Jesus som tolvårig i templet er den 

eneste i NT om Jesu liv som barn ud over det, der 
skete omkring hans fødsel. Om Jesu barndom og 
ungdom siger Lukas imidlertid: ”Og drengen voksede 
op, blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var 
over ham” (Luk 2,40). ”Og Jesus gik frem i visdom og 
vækst og yndest hos Gud og mennesker” (Luk 2,52b).

• Jøderne plejede at rejse til templet i Jerusalem 
for at tilbede under højtiderne. Drengene kunne 
komme med, når de var 12 år gamle. Da havde de 
allerede grundige studier i Skrifterne (GT) bag sig. 
De begyndte i synagogeskolen i 5-6-årsalderen, 
hvor de lærte Mosebøgerne og flere andre skrifter 
udenad. Efter at have lært Toraen, den jødiske lov 
(Mosebøgerne), godt at kende fik de lov til at læse 

op af den i templet for første gang. Bar mitzva bliver 
den begivenhed kaldt i jødedommen. Man kan 
sammenligne det med konfirmationen, selvom der 
ligger noget andet i det. 

LEKSIKON
• Påskefest: Man mindedes, at Gud havde befriet 

folket fra slaveriet i Egypten og gav dem et land.

• Indsigt: Visdom.

• Yndest: Elskelig. Være særlig afholdt.  

POINTER
• Vi kan bl.a. finde Jesus i Bibelen.

• Jesus vil fortælle os om Gud.

• Vi hører hjemme hos vores far. 

BIBELFORTÆLLING (SØG T555)
• med tegninger – Jesus er væk. 

• med dukketeater – Jesus som 12-årig.

• som levende fortælling – Josef fortæller.

KIRKENS SKATTEKISTE
Vis en bibel, et kirkeblad og dit hjem. Hvor finder vi 
Jesus i vores kirke, og er kirken vores hjem? 

BRUG AF SANSER
Se: Hvordan ser ”almindelige” drenge ud?  
Er der nogen, der har en bror på 12 år? 

Høre: Hvordan kan kirken blive vores hjem?

Røre: Gem en ting, som de andre skal finde. 

Gøre: Tegn din kirke. Hvad sker der i kirken?

Dagens tekst: 
Luk 2,41-52 

Ledertanker: 
• Hvad forstår du ved ordene: ”At være hos sin far” (v.49)?

• Hvordan kan det kristne fællesskab, kirken, cellegruppen osv. blive vores hjem?

Her er et
udvalgt opslag
fra Kirkefrø 1.

 Alle opslag har 
samme opbyg-
ning. Nemt og

intuitivt!

Dette nummer 
giver adgang til 

opslagets online 
hjælpemidler. 
Se oversigt på 

næste sider.

INSPIRATION TIL
BØRNEKIRKELEDERE

soendagsskoler.dk
BESØG

FIND MERE HJÆLP - SØG             PÅ SOENDAGSSKOLER.DKT555

TEKST, POINTER OG SANSER 
Vi kan bl.a. finde Jesus i Bibelen
Fortæl, hvordan Jesus voksede op som en helt almin-
delig dreng (se ”Se” under ”Brug af sanser”). Selvom 
han var Guds søn, har hans barndom sikkert lignet 
andre børns på den tid. Jesus har nok hjulpet Josef i 
tømrerværkstedet, gået i skole, leget og fx haft et utal 
af venner. Da Jesus var 12 år, måtte han komme med 
til templet i Jerusalem. Fortæl om turen, hvordan Jesus 
bliver væk (se ”Røre”) og først bliver fundet tre dage 
senere. Det er ikke underligt, hvis hans forældre har 
været bange. I dag er Jesus usynlig, og vi kan måske 
synes, at han gemmer sig, selvom han har sagt, at han 
er hos os hele tiden. Men vi kan finde ham i bibelhisto-
rierne, i kirken, i kirkeklubben, når vi beder, taler om 
ham, møder en kristen osv.

Tal om, hvor Jesus er, når vi ikke kan se ham.

Jesus vil fortælle os om Gud
Børn kan være klogere end voksne, fx på en iPad, sel-
vom det tit er omvendt. Det skulle også vise sig denne 
dag. Drengen Jesus var den klogeste. Fortæl, hvordan 
forældrene fandt Jesus, mens han sad og underviste, 
lyttede og svarede på spørgsmål fra de voksne. Det er 
ikke så mærkeligt, at alle undrede sig. Han så jo kun 

ud som en dreng, men var klogere på Guds ord end 
alle de voksne.
Senere skulle Jesus undervise mange flere mennesker, 
for der var flere, der skulle vide, hvem Gud var. Vi kan 
finde Jesu undervisning i Bibelen, og der siger han til 
os og til kirken, at vi skal fortælle videre om ham.

Tal om, hvad børnene ved om Jesus og Gud. 
Hvem har undervist/underviser os? 

Vi hører hjemme hos vores far 
Maria og Josef fandt Jesus i templet. De forstod ikke 
helt, hvad han mente, da han sagde, at han ville være 
hos sin far. Havde de glemt, at han var Guds søn? 
Jesus havde ikke været ulydig mod sine forældre, for 
det var han aldrig. For ham var det vigtigere end no-
get andet at lære noget mere om Gud. Hvis han havde 
været lidt større, havde han måske husket at give 
Maria og Josef besked, som børn normalt gør. 
Jesus hørte hjemme hos Gud, og det gør vi også. I 
dåben bliver vi hans børn, og han bliver vores him-
melske far. Ham skal vi sørge for at være sammen 
med og altid høre mere om.

Hvordan kan vi føle os hjemme i kirken/
kirkeklubben (se ”Høre” og ”Gøre”), og hvordan 
får vi andre til at føle sig hjemme der?

INSPIRATION TIL FORMIDLING

HUSKEVERS (SE AKTIVITET SØG T555)
”Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader?” (Luk 2,49b)

SAMTALEN
Giv tid til deltagernes spørgsmål.
Suppler evt. med følgende:
• Hvordan er det at blive væk?

• Hvordan er det, når andre er væk?

• Hvordan er vi nær vores far, og hvor er hans ”hus”?

BØRNENES 5 MINUTTER 
Dramatiser, hvordan Maria og Josef leder efter Jesus i 
kirken. De finder ham og sætter en samtale i gang om, 
hvor Jesus lader sig finde i kirkerummet i dag.

KREATIVITET OG LEG

MINE KIRKETING (SØG T555)
Tegn, klip eller fold en kirke.

KIRKE-LEG
Send alle uden for døren, undtagen én, der gemmer 
”Jesus” (en træfigur eller et kors). Den, der finder 
Jesus, får lov til at gemme ham i næste runde. 
 
MIN KIRKE 
At føle sig hjemme i kirken. Brug ekstra tid inde i 
kirken, og kig grundigt på dens inventar, så vi også 
føler os hjemme her. Del kirkeblade ud og se alle de 
tilbud, som børn og voksne kan komme til for at møde 
Jesus.
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T555
er frit
tilgæn-
geligt.
Prøv
det!

Prøv selv!

Søg T555 på 

soendagsskoler.dk

T555 er frit tilgængeligt. Prøv det!

https://soendagsskoler.dk/smagsproever/tolvaarige-jesus-i-templet
https://soendagsskoler.dk/smagsproever/tolvaarige-jesus-i-templet


HJÆLPEMIDLER PÅ  
SOENDAGSSKOLER.DK

ONLINE INSPIRATION

Til hver samling i Kirkefrø hører et T-nummer. 
Med jeres login kan I søge på T-nummeret og finde alle 
disse 13 hjælpemidler, som understøtter netop den 
evangelietekst.

UNDRINGSSPØRGSMÅL 
Spørgsmål til dialog og undring  
sammen med børnene over 
kirkeårets søndag og bibeltekst.

HUSKEVERS 
Forslag til aktivitet, leg og bevægelse med  
huskeverset, samt en seddel med huskeverset, 
der kan udskrives og uddeles til børnene. 

3,,1166

BIBELFORTÆLLING
Find forslag til formidlingsformer og 
hjælpemidler, der sætter fokus på 
fortællingen af bibelteksten. Fx PowerPoint, 
dukketeater- og dramastykker, levende 
fortælling m.m. 

SANGE 
Sangforslag fra Den Danske Salmebog
og “Syng med” (DFS’ sangbog) og 
Gospel-kids, der matcher kirkeårets 
søndag og/eller bibeltekst. 

FIND MERE HJÆLP - SØG                   PÅ SOENDAGSSKOLER.DKT555

INSPIRATION TIL
BØRNEKIRKELEDERE

soendagsskoler.dk
BESØG

BAGGRUND & LEKSIKON
Få større kendskab til bibelteksten og  
den samtid, den er skrevet i. Ligeledes  
en forklaring af svære ord.

MALEARK  
Uddel maleark, der illustrerer 
søndagens bibeltekst. OPGAVE- OG SAMTALEARK

Uddel opgave- og samtaleark med 
udgangspunkt i kirkeårets søndag 
og bibeltekst. 

TIL FORÆLDRE
Inspirationsark til dialog i hjemmet. 
En opsamling af det, børnene har 
været samlet om, spørgsmål og andet, 
der kan danne baggrund for en god 
samtale i familien. 

FOR DE MINDSTE
Forslag til en enkel gennemgang af 
evangelieteksten for de 0-3 årige børn. 

MIN KIRKE
Forslag til inddragelse af menigheden,  
kirkens rammer, kirkens hverdag og fest  
– både lokalt, nationalt og globalt. 

KREATIVITET OG LEG
Kreative aktiviteter og lege af forskellig 
varighed, der gør børnene aktive, samtidig 
med det understøtter kirkeårets søndag  
og evangelietekst. 

BØN 
Inspiration til bøn og  
kreative bedeformer  
sammen med børnene.

ILLUSTRATIONER
Illustrationer, billeder og anden  
inspiration til tekstvejledningens pointer 
og/eller kirkeårets søndag.

Prøv selv!

Søg T555 på 

soendagsskoler.dk

T555 er frit tilgængeligt. Prøv det!

https://soendagsskoler.dk/smagsproever/tolvaarige-jesus-i-templet
https://soendagsskoler.dk/smagsproever/tolvaarige-jesus-i-templet

