
 

Første påskedag 
 

Finn gjerne frem litt frukt/smoothie/godteri i påskeegg el som dere kan kose dere med mens dere 
snakker sammen om spørsmålene under 

Snakk sammen 

Undervisningen i dag tok utgangspunkt i Johannes 20 

Snakk sammen om disse spørsmålene 

- Har du opplevd noe veldig trist? Hvordan hadde du det da? 
- Hvorfor tror dere ikke Maria kjente igjen Jesus med en gang? 
- Har dere noen gang fått mulighet til å fortelle en virkelig god nyhet/noe veldig kjekt til 

andre? Hvordan var det? 
 

Lær sammen 

I dag skal vi lære bibelverset som kalles for den lille bibelen. Dere kan skrive et og et ord på lapper og 
snu dem med ordene ned. Deretter trekker dere en lapp hver og legger dem i rekkefølge slik at 
bibelverset blir riktig. 

Joh 3,16: 

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på 
ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  

 

Be sammen 

Sett inn hverandres navn i de åpne feltene:  

Kjære Gud. Takk for at når ____ tar imot deg og tror på ditt navn, gir du ____ rett til å bli ditt barn. 
Amen. 



Takke-ball: Still dere i en ring. Sprett ballen fra person til person og si et takke-tema for hvert sprett. 

(Bønneideene er hentet fra Input. Input er en samtaleboks laget av Awana og Frikirken. Mer info og 
kjøp av boksen finner du på https://www.awana.no/awana-familie/) 

 

Gjør sammen 

Lag oppstandelsesboller sammen. Marshmallowen symboliserer Jesus. Deigen symboliserer grava. 
Følg instruksjonene og se hva som skjer.  

Du trenger 

Pinnebrøddeig 
Marshmallows 
Smeltet smør 
Kanel og sukker 
Bakepapir 
Stekeovn 
Alle får en klump med deig. Klem deigen ut til en flat sirkel. Sett en marshmallow i midten, brett så 
deigen rundt og trill den til en bolle. Plasser bollene oppå et bakepapirkledd brett, pensle på smeltet 
smør og dryss kanel og sukker over. Bak ved 180 grader i 12-15 minutter, til kakene har blitt gylne. 
Marshmallowen vil smelte, og kaka vil være hul, som en tom grav. Jesus er ikke lenger i grava! Han 
har stått opp. Jesus lever! 
 

   


