
Søndagsfejring for 
børnefamilier i  
Frimenigheden Broen

Gør klar  
Lad børnene være med til at gøre klar til søndagsfejringen det sted hvor I skal 
sidde. Find fx blomster i haven og sæt på bordet, et kors og find et lys som et 
af børnene kan tænde til start som en markering af, at nu går I igang med 
jeres søndagsfejring. Brug også tiden til at formulere og nedskrive bønner 
som børnene senere kan være med til at læse op. Se hvilke bønneemner 
søndagsfejringen har fokus på under Indledende bøn og Bøn  

Indledende bøn  
Begynd med at bede sammen og takke Gud for dagen 
• Bed for dagen og for det, I nu skal få gennem historier om Gud, bøn, stilhed 

og sange. Bed ham om at gøre jer:  
•  klar, så I kan lytte til det han siger  
•  åbne, så I kan tage imod alt det han vil give til jer  
•  begejstrede for at gøre ting både for ham og hinanden  

• Bed om tilgivelse 
• Alting i verden er Guds. Både mennesker, ting og naturen. Men vi kommer 

allesammen tit til at gøre noget enten med ting, mod mennesker eller 
mod Gud, som er forkert. Vi kommer til at gøre andre folk kede af det, og 
vi kommer nogle gange til at ødelægge. Det skal vi huske at sige undskyld 
til Gud for.  

• Tak!  
• Og så skal vi også sige tak Gud, fordi han elsker os, passer på os, altid vil 

slå en slå en streg over alle de ting vi gør, der er forkert. Og fordi han 
altid vil være sammen med os.  

Sang til Gud  
Tag god tid til at synge en salme, en lovsang, en børnesang – eller måske alle 
tre – sange, der siger Gud tak for den han er, og det han gør. I kan også lade 
andre synge for jer ved at bruge noget af al den lovsangsmusik, der er 
indspillet.

Herunder finder I en vejledning til, hvordan I kan bygge en 
søndagsfejring op. Ord, der er understreget fungerer som 
links. 



Se fx disse forskellige playlister på Youtube og Spotify – børnesange kan 
du fx finde her og her.  

Bøn  
Bed Helligånden om at forklare jer, hvad det I læser betyder – bed ham 
om at tale klart og tydeligt både til jeres tanker og til jeres hjerter.  

Læsning fra bibelen  
Læs en historie i jeres børnebibel eller et afsnit i jeres andagtsbog.  

Brug tid på at snakke om det I har læst.  
Stil fx spørgsmål efter I har læst:  

1. Hvad fortæller det vi har læst mig om Gud?  

2.  Er der noget jeg synes er skørt i det vi har læst?  

3. Hvad kan jeg godt lide ved det vi har læst?  

Prædiken til de voksne  
Her kan I vælge at de voksne lytter til søndagens prædiken imens 
børnene har egne aktiviteter. Prædikenen kan også findes som podcast 

på fx Spotify og Apple Podcast  

Aktiviteter til børn  
• Tegn en tegning ud fra den tekst I har læst sammen  
• Se et afsnit af “Grøntsagaer” – (kristen tegneserie på Netflix).   

Serien er tilladt for alle aldre  

• Børn fra 3 år og opefter kan også læse og lege med     
bibelhistorier fx i appen ‘Bibel App For Børn’, eller ‘Bibelen for   
 banditter’, som findes både til telefon og tablet.  

Bøn  
Saml  familien igen og vend fokus ud mod verden. Bed for jeres venner og 
familie, nabolag, vores land og for verden. Bed Gud om at passe godt på 

alle i den særlige situation vi står i lige nu, og bed ham vise jer, hvad han 
kalder jer til at gøre.  

Fredsønske  
I kan slutte jeres søndagsfejring af med at rejse jer op allesammen. Så 
siger en af jer en velsignelse højt til alle de andre. Den velsignelse I skal 
bruge står i 2. Korintherbrev kapitel 13 vers 13. Den lyder sådan: “Vor 

Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab 
være med os alle!” 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRi9kbajseyje6dR_OkONARVgSfE0259_
https://open.spotify.com/playlist/4EEXh8loRwUUyt13jVaPrB?si=7mo-aQLhRwS5wAenzXnOCA
https://www.youtube.com/watch?v=wnao76qrulg&list=PLlzb839kgv7pPUuUBzd1shI6No10y6tYd
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyYlzC3ksrvtdToOPqjGINpyHn9gJG-0U
https://www.frimenighedenbroen.dk/podcast-1
https://open.spotify.com/show/21uo1xjWpLo9DMQMC8bzob?si=orwi9TSTShqQClXfTkXiOA
https://podcasts.apple.com/dk/podcast/frimenigheden-broen/id1471650478?l=da
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRi9kbajseyje6dR_OkONARVgSfE0259_
https://open.spotify.com/playlist/4EEXh8loRwUUyt13jVaPrB?si=7mo-aQLhRwS5wAenzXnOCA
https://www.youtube.com/watch?v=wnao76qrulg&list=PLlzb839kgv7pPUuUBzd1shI6No10y6tYd
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyYlzC3ksrvtdToOPqjGINpyHn9gJG-0U
https://www.frimenighedenbroen.dk/podcast-1
https://open.spotify.com/show/21uo1xjWpLo9DMQMC8bzob?si=orwi9TSTShqQClXfTkXiOA
https://podcasts.apple.com/dk/podcast/frimenigheden-broen/id1471650478?l=da

