
Upptåget 15 november 2020 

Tema: Du är förlåten! 
 
Kolla på filmklippet med Allans Allehanda som ni hittar på hemsidan: 

equmeniakyrkanherrljunga.se, under fliken Upptåget, eller på facebook: Equmeniakyrkan 

Herrljunga. Här nedan finner ni lite frågor att samtala kring och dagens finurlighet och 

pyssel.  

 

Börja med att samtala lite kring dagens tema 

 Brukar du be om förlåtelse ibland? När brukar du säga förlåt? 

 Kan det vara svårt att säga förlåt? Vad skulle man kanske vilja göra istället? 

 Hur känns det att säga förlåt? Hur känns det när någon säger förlåt till dig? 

 Vad kan man göra om man är blyg eller inte riktigt vågar säga förlåt? 

 

Läs sedan från bibeln antingen i ”Bibel för barn” s. 157 eller Lukas 5:17-26 i ex. Bibel 

2000. 
 På Jesu tid var det många som trodde att den som t.ex. var sjuk eller inte kunde gå, som 

den lame mannen, måste ha gjort något väldigt dumt eller fel. En del tyckte att det var 

rätt åt den lame mannen att han inte kunde gå.  

Jesus vet att alla människor gör saker som är fel ibland. Men att strunta i Gud är det 

sämsta man kan göra. 

Jesus kom till oss för att ge förlåtelse från Gud och lära oss att förlåta varandra. Den 

lame mannen fick både förlåtelse från Gud och sen gjorde Jesus honom bra i sina ben 

igen. Gissa om mannen blev glad! Han blev som en ny människa inuti och sen kunde han 

springa och hoppa igen. 

 

Be tillsammans 

 Be för alla i familjen, för det ni är tacksamma för och om det är något annat som 

ni vill be för. 

 Tack för den förlåtelse som Jesus vill ge oss. 

 Be om hjälp att kunna förlåta varandra. 

 

Nu är det dags för dagens finurlighet och pyssel! 

 Börja med att göra dagens finurlighet, nr 4. Du är förlåten. 

 Gör sedan en ”Kuddbox”. Det står att man ska klistra fast den på ett 

presentpapper, men det går lika bra att dekorera den själv med lite färgglada 

pennor eller annat pyssel ni har hemma. Fyll den med något och ge bort till någon 

du tycker om eller någon som kan behöva lite extra omtanke. 

 

 

Nu är Upptåget slut för denna gång och det kan vara dags för lite kyrkfika om ni vill och 

har hemma! Vi återkommer med information om när vi ses igen! 

 

Vi önskar er en bra vecka och Guds välsignelse! 

//Upptågetledarna 


