
Upptåget 14 februari 2021 

Tema: Låt barnen komma till mig! 

 
Kolla på dramat om Allans Allehanda som sänds i gudstjänsten med samma datum, den 

hittar ni på facebook: Equmeniakyrkan Herrljunga. Om ni vill komma till bara dramat 

finns det på hemsidan: equmeniakyrkanherrljunga.se, under fliken Upptåget. Här nedan 

finner ni lite frågor att samtala kring innan ni gör dagens finurlighet i er bok, och 

medskickat pyssel till temat. Så leta fram rätt material och häng på!  

 

Börja med att samtala lite kring dagens tema 

 När är det bra att vara barn? Finns det något som inte vuxna kan göra? 

 Händer det att du skulle vilja vara stor? Finns det saker som inte barn får göra? 

 Har du varit med om att någon sagt: ”Du är för liten/för ung!” Hur tänker man 

då? 

 

 Rita ett barn på ett stort papper och skriv/rita saker runt omkring som visar på 

sådant som är bra med att vara barn! 

 

Läs sedan från bibeln antingen i ”Bibel för barn” s. 166 eller Markus 10:13-16 i ex. Bibel 

2000. 

 Jesus sa åt sina lärjungar att inte hindra barnen, att barn är viktiga för Gud. Vet 

du vad Jesus sa mer? 
Han sa att vuxna har en hel del att lära av barn.  

 Vad tycker ni att vuxna borde lära sig av barn? 

 

 

Be tillsammans 

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

ni vill be för. 

 Tacka för att du och jag får vara barn som Jesus älskar. 

 

 

Nu är det dags för dagens finurlighet och pyssel! 

 Börja med att göra dagens finurlighet, nr.5 ”Låt barnen komma till mig”! 

 Leta nu fram dagens pyssel och gör det! 

 

 

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

har hemma! 

Vi ses igen digitalt vecka 8, den 28 februari. 

 

Vi önskar er en bra vecka och Guds välsignelse! 

//Upptågetledarna 


