Børnekirke
Ansgar år C
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.

Har din far eller mor engang fået et nyt arbejde?
Hvordan var det, da de fik nyt arbejde?
Hvad vil du gerne arbejde med/være, når du er
stor?
Giv børnene tid til at svare og dele deres ideer.
Har du nogen sinde ændret din mening om, hvad du
vil være/arbejde med, når du bliver voksen?
Hvad ville du være før? Hvad vil du være nu?
Hvorfor vil du være ….?
I dag hører vi om Simon og Andreas. De var
fiskere og var i gang med at tørre deres net. Så
mødte de Jesus.
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)
Mark 1,14-20
Jesus så Simon og hans bror Andreas.
Han sagde: ”Kom med mig. Jeg har et nyt arbejde
til jer.”
Så fik Jesus øje på Jakob og Johannes. De sad i
deres båd og rensede nettene. Da kaldte Jesus på
dem. ”Kom med mig. Jeg har et nyt arbejde til
jer.”
De lod deres arbejde ligge og gik med Jesus.
(frit genfortalt.)
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi
evangelium.
Alle: Priset være du, Kristus.
Hvad tror du, de sagde til Jesus?
Hvad ville du have gjort, hvis du havde været
der?
Hvad ville du sige til Jesus?
Du fik også et nyt job, da du blev døbt.
Jesus kaldte på dig. Han beder dig om at hjælpe
ham.
Hvordan kan du hjælpe Jesus med hans arbejde?
Hvordan kan du bringe glæde og fred til andre?
Fri forbønner eller:
Jesus, tak fordi du er min ven.
Jeg vil gøre andre glade.
Hjælp mig.
Amen.
Fader Vor med fagter. (se bilag)
A) Læg en tapetrulle på gulvet, hvor du tegner
omridset af et barns krop. Skriv sammen med
børnene på papiret, hvordan de kan sprede
glæde ved at bruge deres hænder, deres
fødder, deres tanker, deres mund, øjne.
Fokuser på sanserne.
B) Lav et papir med forslag til at gøre noget
godt for andre. Hvert barn trækker et ark
papir med en lille opgave, som de tager med
hjem. Spørg ugen efter, om de har gjort det.

