
 

Børnekirke 
3. søndag i advent år c 

Vær glade! 
 

 

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

 

Begynd med korsets tegn. 

 

Tænd lyset i adventskransen og forklar: Jesus er i 
vores midte, fordi vi er samlet i hans navn. I 
denne adventstid venter vi på hans komme. Det 
tredje lys står for glæde. 
 

 

Sang: Alle tiders at du er her. 
Evt. adventssang: Nu tænder vi det første lys. 

 

Har du lavet eller købt alle julegaver? Hvad har du 
købt eller lavet til andre? 
Har du brugt alle dine lommepenge på gaver?  
Hvordan er det at lave eller købe gaver til andre? 
Hvorfor gør det dig glad at gøre noget for andre?  
 
Giv børnene tid til at tænke sig om. 
 
Det er super, at I vil gøre andre glade i julen. 
 Jeres far og mor og søskende bliver sikkert glade 
for gaverne. Og så bliver I også glade! 
Har du set nogen ude i byen, der samler penge ind?  
Hvem samler de penge ind til?  
Hvorfor gør de det? 
Tænk på det tredje lys, som står for glæde. 
Tænk på den store glæde, som du giver til andre med 



dine gaver.  Vi spreder også glæde ved at give 
noget til dem, der ikke har så meget.   
 

 

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 3,10-15 
”Mange spurgte Johannes Døberen: ’Hvad skal vi 
gøre?’ 
Johannes svarede: ’Har du to kjortler, skal du give 
den ene til den, der ingen har. Har du mad at 
spise, skal du dele med den, der intet har. … (Frit 
genfortalt efter søndagens tekst.)  
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 
 

 

Johannes taler om at dele. Det prøver vi at gøre 
ved at give penge til indsamlinger. Men det kan I 
også gøre i skolen eller børnehaven eller sammen 
med jeres søskende.  
Deler du nogen sinde ting og sager eller din 
madpakke med nogen? Hvornår gør du det? 
Hvorfor gør du det? 
Hvordan er det at dele? 

 

Fri forbønner 
Kære Jesus, 
Tak, fordi det er advent. 
Hjælp mig at dele med andre. 
Hjælp mig til at være glad. 
Amen.  
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

A)Lav en adventsdekoration sammen med børnene, som 
de kan give til andre.  
B) Lav en lysestage af saltdej.  



 


