
 

Børnekirke 
Kristi Himmelfart år C 

Jeg kommer tilbage 
 

 

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….. 
 

 

Når nogen skal ud at rejse, bringer vi dem ofte til 
lufthavnen, toget eller bussen. Tager de bilen, så 
vinker vi. 
Har du nogen sinde sendt nogen af sted på en rejse?  
Hvor skulle vedkommende hen?  
Hvor sagde du farvel? 
Hvad sagde I, før I gik fra hinanden? 
Sagde vedkommende det samme, som hvis han bare 
sagde ”farvel” efter en god dag? 
De sidste ord, en person siger til os, har en 
vigtig betydning. Nogle gange siger vi ved en 
afsked: ”Vi ses igen.” Eller ”Vi holder kontakten.” 
 
Giv børnene tid til at svare og dele deres ideer. 
 



Også Jesus skulle sige farvel til sine venner.  
Han tog tilbage til sin far, men lovede, at han 
ville komme tilbage. Vi vil mødes igen. 
 

 

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 24,49 
Jesus mødte sine venner på et bjerg. Han sagde: 
”I skal gøre mit arbejde færdigt. Fortæl ethvert 
menneske: Gud elsker dig.  
Hjælp dem til at tro på det og leve et godt liv. 
Vent her i byen, indtil den Hellige Ånd kommer. 
Husk: Jeg er altid sammen med jer.” 
Det var sidste gang, hans venner så Jesus. 
(Frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Hvad tror du, Jesu venner gjorde, efter at Jesus 
var blevet optaget i himlen? 
Savnede de Jesus? 
Hvad tænkte de på? 
Spurgte de sig selv, hvornår de mon ville se Jesus 
igen? 
 

 

Fri forbønner eller: 
 
Jesus,  
du fo’r op til himmelen. 
Men jeg bør ikke søge dig i stjernevrimlen. 
Du siger, at du altid er hos mig. 
Hjælp mig at tro på dig. 
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 



 

Tegn et billede af en blå himmel. Tegn midt i 
himlen et hjerte og skriv: Jesus er altid hos mig. 
 
Lav en collage med billeder om, hvordan vi kan 
gøre Jesu arbejde færdigt. 

 


