
 

Børnekirke 
3. søndag i advent år A 

Vær glad! 
 

 

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. 

 

Hvordan ser det ud derhjemme hos dig? Hvad er 
anderledes? Hvilken advents-/juledekoration har i 
hængt op/stillet frem? 
Hvilken pynt kan du bedst lide? 
Hvorfor kan du netop lide det? 
 
Prøv at lade alle børnene komme til orde. Lad dem 
fortælle og opmuntr den. 
 
Vi pynter op til advent og jul, fordi vi vil 
komme i julestemning. Det kan vi godt lide. 
Stjernerne lyser i mørket. Engle, pyntegrønt, 
krybbe, julekalender og levende lys. Der er 
småkager og advents- og julemusik. Og nogle gange 
har man på fornemmelsen, at julen allerede er 



der. Men hvornår er det virkelig jul? 
Er kan du nogle gange næsten ikke vente længere 
og spørger din mor eller far: Hvornår er det jul? 
 
Johannes Døberen spurgte sig næsten det samme. 
Han sendte to af sine venner, disciple, hen til 
Jesus. Han spurgte sig nemlig, om Jesus virkelig 
var den store konge, som alle ventede på. 
 
 

 

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 11,4-11(Fri oversættelse) 
Jesus sagde: ”Sig til Johannes, at der sker mange 
gode ting. Blinde ser, lamme går og døve hører. 
Johannes vil vide, at tiden er kommet.” Så sagde 
Jesus om Johannes: 
”Johannes er et stort tegn. Han kom, for at bane 
vej for mig.”  
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 
 

 

Hvad kan du gøre, for at komme i Julestemning?  
• At hjælpe uden at brokke 
• At lege sammen i stedet for at slås 
• At sige tak til dem, der gør noget for dig 
•  

 
Hvis du gør sådan, er du et tegn på, at Julen er 
nær. Gode tider ligger forude.  
 
Hjælp børnene til at tænke meget praktisk og tage 
en beslutning om, hvad de kan gøre for at de selv 
og andre kan komme i julestemning.  
 



 

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 Jesus 
”velkomst” varm. 

b) Lav julekort af stråstjerner, selvklistrende 
stjerner og guldpapir. 

c) Lav evt. en krybbe af ler, læg hø i og form 
et lille Jesusbarn af en vatkugle på en pind 
med stof omkring. 

 
 


