
 

Børnekirke 
28. almindelige søndag år C 

Tak Gud! 

 

Børnene og kateketen drager samlet ud af kirken. 
Kateketen hilser børnene velkommen og nævner 
deres navne. 
 

 

Begynd med korsets tegn. 

 

Tænd lyset i midten og forklar: Jesus er i vores 
midte, fordi vi er samlet i hans navn.  
 

 

Sang: Alle tiders at du er her. 
Alternativ: Allelu, allelu, alleluja, ære være 
Gud. 
Sangen kan synges på forskellige sprog. 
Allelu, allelu, alleluia, preiset den Herrn./ 
loué le Seigneur/praise to the Lord….. 
 

 

Har du nogensinde været så syg, at ingen måtte 
besøge dig pga. smittefare? 
Skulle de andre børn holde sig fra dig, for ikke 
at blive smittet? 
Hvordan var det? 
Har du nogensinde følt dig meget alene? 
Eller har nogen kaldt dig grimme ting?  
  
Giv børnene tid til at svare og genfortæl 
historierne. Vær opmærksom på, at dele følelserne 
af at være alene eller udenfor. 
 
Hvor længe tog det, før du fik det bedre? 
Hvordan fik du det bedre? 
Hvad skete der? 
Hvordan var det, da alt var overstået? 



 

Evangelium 
Syng halleluja.  
Alle rejser sig. Man laver korsets tegn på pande, 
mund og hjerte og beder: 
Guds Hellige Ånd, hjælp mig at forstå, hvad Jesus 
siger. (pande) 
Hjælp mig at fortælle andre om Jesus. (mund) 
Hjælp mig at elske Jesus. (hjerte) 
 
Luk 17,11-19:  
En dag mødte Jesus ti spedalske. De sagde: ”Hjælp 
os, Jesus. Gør os raske.” 
Jesus sagde: Gå til præsterne og bring et offer. 
Da de spedalske kom til præsterne, var de blevet 
helbredt. 
De var så glade. 
 
Hvad tror du, de så gjorde? 
Mange børn vil sige: De vil se deres familie og 
venner, og de vil glemme, at man kan sige ”tak”. 
Du bør ikke kommentere det nu. 
 
En af de ti vendte tilbage til Jesus og sagde: 
”Tak fordi du helbredte mig. Tak Gud, for han er 
god og stor.” 
 
Jesus spurgte: ”Var I ikke ti? Blev I ikke alle 
sammen helbredt? Hvor er de ni andre?” 
Så smilte Jesus og sagde: Min ven, Gud elsker dig 
for det du har gjort.” 
 
(frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Hvad syntes de spedalske mon, da de mødte Jesus? 
Hvordan havde de det? 
Hvorfor tog de straks hjem til deres familie og 
venner? 
Hvorfor kom kun den ene tilbage for at takke 
Jesus? 
Siger mange tak til Jesus, når han har gjort 
noget for dem? 
Glemmer vi det også en gang imellem? 
 



 

Fri forbønner: 
 
Kære Jesus, 
Tak for…. 
Tak for… 
Tak for…  
 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

Tegn et billede eller lav en collage om alle de 
ting, I vil sige tak for: planter, dyr, venner, 
familie, mad, glæde, ferie….at man er rask osv. 

 


