
 

Børnekirke 
6. almindelige søndag år C 

Find lykken! 
 

 

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. 

 

Leger du stadigvæk med de gaver, du fik til Jul? 
Hvorfor gør du det?  
Hvorfor gør du det ikke længere? 
Hvorfor er din interesse for legetøjet ikke så stor 
mere? 
Hvad ville du ønske dig i dag? 
Hvorfor ønsker du dig netop X? 
Hvad ønsker du dig mest: et nyt stykke legetøj 
eller en ny ven, som ikke driller dig og ikke leger 
med andre børn. 
 
Giv børnene tid til at svare og dele deres ideer. 
 
Vi har alle sammen en hel del ting og elsker at få 
noget nyt. Men vi ved også, at vi efter en tid 
mister interessen for det nye og ønsker os noget 
andet. Vi bliver aldrig rigtig tilfredse. Men vi 



ved også, at det er skønt at have en god ven. Vi 
keder os aldrig sammen med ham. Det er dejligt at 
tilbringe tid sammen. 
Jesus vidste, at vi altid vil have ønsker. Men han 
ved også, hvad der virkelig gør os lykkelige. 

 

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 6, 20-23 
Jesus sagde til sine venner: 
Vær ikke bekymrede, når I kun har lidt. 
En dag vil I have alt, hvad I har brug for.  
Men I, som allerede har det hele i dag,  
I vil savne så meget. 
(frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Hvad fortæller Jesus om? 
Hvorfor siger han dette? 
Er det, han siger rigtigt eller forkert? Hvorfor 
synes du det? 
Synes du om det? 
Menneskene dengang havde fundet en god ven i Jesus. 
Han er også vores ven. 
Lad os stole på ham.  
Lad os stole på det, han siger om sand lykke. 
 

 

Fri forbønner eller: 
 
Jesus,  
Verdens bedste ven er du. 
Jeg vil stole på dig nu. 
Biler, klodser og dukker, 
Det er ikke hele lykken. 
Lykken er du. 
Bliv hos mig nu. 
Amen. 
 



Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

A) Lav en collage sammen. Lad børnene vælge 
billeder fra aviser og magasiner, som 
udtrykker deres ønsker og menneskers drømme 
om at eje noget. Lim dem på den ene side af 
papiret. På den anden side af papiret kan I 
lime billeder om omsorg, venskab og kærlighed 
og sand lykke.   

 


