
 

Børnekirke 
Alle Helgen år C 

Giv Jesu kærlighed  

 

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….. 
 

 

Hvad gør dig glad? 
Hvad gør dig virkelig glad helt indeni, ikke bare 
oprevet? 
  
Giv børnene tid til at svare. Tal med dem om at 
få gaver, men gør også opmærksom på, at man kan 
blive glad for andre ting. 
 
Hvornår er det sjovest at være hjem? Hvornår er 
du glad for at være hjem? Hvordan skal det være? 
Hvornår er det, når I er uvenner? Hvad synes du 
om, når folk skælder ud og råber ad hinanden? 
Hvordan har du det, når nogen roser dig? 
Hvordan er det, når nogen er venlig mod dig? 
Det gør dig glad.  
De hellige var glade. De var glade helt ned til 



tåspidserne. Hvad tror du, gjorde dem glad? 
 
Jesus fortæller os, hvordan vi kan være glade og 
hvordan vi kan blive hellige.  
 

 

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) 
 
Matt 5,1ff:  
»Velsignede er de venlige. 
Velsignede er de, der tilgiver andre. 
Velsignede er de, der gør det gode. 
Velsignede er de, der trøster dem, de rer kede af 
det. 
Velsignede er de, der tænker gode tanker over 
andre. 
Velsignede er de, der er gode venner og tilgiver 
andre.  
(frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Hvad tror du, gør mennesker mest glad? 
Hvilke af de ting, Jesus fortalte om, er sjovest 
at opleve? 
Lad os vise hinanden, at vi er venner (ved f.eks. 
at give hinanden hånden eller noget andet.) 
 
I nogle lande, fejrer man sin navnedag mere end 
sin fødselsdag. Kender du din navnedag eller den 
person, du er opkaldt efter? (Sørg for, at du kan 
fortælle historien om nogle helgener børnene er 
opkaldt efter). 

 

Fri forbønner eller 
 
Kære Jesus. 
Lær mig at være en god ven for andre. 
Jeg vil gerne sprede glade. 
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 



 

Brug krukken med de gode gerninger fra sidste 
gang. 
 
Lav en cirkel i midten rundt om 
Jesuslyset/ikonen. Lad børnene alle tænde et 
stearinlys, hver gang, de nævner en god ting, man 
kan gør. Tal om, at vi kan sprede lys ved at være 
gode ved hinanden. 

 


