
 

Børnekirke 
Pinse år A 

Helligånden er vores hjælper 
 

 

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 bragt en meddelelse eller en 
besked videre til nogen? 
Hvor var det henne? I skolen? Eller derhjemme? Hos 
en nabo? 
 
Giv børnene tid til at svare og dele deres ideer. 
 
Hvilke beskeder skulle du bringe videre? 
Kan du godt lide at bringe et budskab til andre? 
Hvorfor kan du lide det? Hvorfor kan du ikke lide 
det? 
Hvorfor kan vi nogle gange lide det og andre gange 
ikke? Hvad gør forskellen? 
 
I dag sender Jesus os ud med et budskab. Vi er 



budbringere. Lad os høre, hvad dette budskab 
handler om.  

 

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) 
 
 
Joh 20,19-23 
Efter sin opstandelse kom Jesus til sine venner. 
Han sagde til dem:  
Fred være med jer. Min Far har sendt mig til jer. 
Men nu sender jeg jer for at hjælpe andre 
mennesker. Min hellige Ånd vil hjælpe jer. 
Hvis I tilgiver mennesker deres synder (fejl), så 
vil også jeg tilgive dem.” 
 (Frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Hvad er budskabet?  
Hvad skal vi gøre? 
Hvad er vores opgave? 
 
I dag, pinse, husker vi på, at Helligånden vil 
hjælpe os. Efter at Helligånden var kommet til Jesu 
venner, voksede Kirken, fordi de fortalte om Jesus. 
Derfor fejrer vi i dag kirkens fødselsdag. 
Synge sammen: Happy birthday to you! 
 

 

Fri forbønner eller: 
 
Jesus,  
hjælp mig at bringe fred  
i min familie og på hvert et sted. 
Din hellige Ånd hjælper mig. 
Tak og lov være dig. 
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 



 

Del luftballoner ud, hvorpå du har hængt 
budskaber, som f.eks. 
”Happy birthday! Fortæl andre om Jesus!” 
”Happy birtday! Tilgiv din ven, når han har været 
dum.” 
”Happy birthday! Gør andre glade.” 
 
Alternativ: Klip tunger af ild ud, som børnene kan 
tage med hjem. Skriv på bagsiden noget, de kan 
gøre i den kommende uge for at vise, at de er Jesu 
budbringere. 

 


