
 

Børnekirke 
2. søndag i advent år A 

Følg mig! 
 

 

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

 

Begynd med korsets tegn. 

 

Tænd lysene på adventskransen i midten og 
forklar: Jesus er i vores midte, fordi vi er 
samlet i hans navn. Læg evt. noget halm for de 
gode gerninger i den tomme krybbe i midten (se 
aktiviteter 1. søndag i advent). 
 

 

Sang: Alle tiders at du er her. 

 

Hvornår var du sidst i byen for at købe ind? 
Har du set nogen samle penge ind? Hvem gør det? 
Hvorfor gør de det?  
Hvordan se de ud? Er de klædt ud? 
 
Prøv at lade alle børnene komme til orde. Lad dem 
fortælle og forsøg at opmuntre dem. 
 
Nogle gange har man ikke lyst til at give et 
bidrag. Og nogle gange bliver de, der samler ind, 
bare ved og ved. Hvordan har du det så? Men hvad 
sker der med de mennesker, de gerne vil hjælpe? 
Hvad sker der, hvis ingen giver et bidrag? 
 



 

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 3,7-12(Fri oversættelse) 
Jesus siger: Nogle tror, de er gode mennesker, 
fordi de går i kirke. Det er godt, hvis I går i 
kirke; men det er ikke nok. I bør gøre mere. I 
bør hjælpe andre. I skal ikke gå forbi dem, der 
har brug for hjælp. 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 
 

 

Hvad synes du om Peter og Andreas? Og Johannes og 
Jakob? Hvorfor forlod de deres familier og deres 
arbejde? Hvordan tror du, det føltes for dem? 
Jesus ønsker, at vi hjælper ham ved at fortælle 
andre om Gud, så alle får at vide: Gud elsker os. 
Kan vi gøre det? Ligesom Andreas og Jakob, 
Johannes og Andreas? Hvad kunne vi f.eks. gøre? 
 
Hjælp børnene til at tænke meget praktisk og tage 
en beslutning om, hvad de kan gøre for, at de 
selv og andre kan erfare, at Gud elsker dem?  
 

 

Fri forbønner 
Tak, Jesus,  
at du blev født. 
Tak for den dejlige adventstid. 
Tak for lysene, småkagerne, julekalenderen … 
(børnene tilføjer det, de vil takke for). 
Vi glæder os til at fejre din fødselsdag i julen. 
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 



 

a) I kan have en tom krybbe i jeres rum. Når 
nogen har gjort en god gerning, kan der 
lægges lidt hø i krybben for at gøre Jesu 
”velkomst” varm. 

b) Del gran ud som symbol på ørkenen, der 
blomstrer (1. læsning), og som symbol på 
vore gode gerninger. Kærlighed får os til at 
blomstre.  

c) Lav en miniadventskrans. 
Tril en pølse af leret og saml den til en 
krans og læg den på tallerkenen. Sæt 
manchetter om lysene og stik dem i leret. 
Pynt med gran og sæt sløjfer i med ståltråd. 
Adventskransen kan også laves af trylledej. 

d) Lav en juledekoration med lys i og giv den 
eventuelt til en anden. Ved at give noget 
til andre kan vi være med til at sprede lys 
og glæde. 
Materialer: Engangstallerken, ler, gran, 
sløjfe, lys, kogler og lign. 

e) Lav dit eget julekort og send det til en 
ven. 
Materialer: Hvidt karton klippet i postkort 
størrelse, farver eller tusser til at farve 
med. 
 

 


