
Upptåget 14 mars 2021 

Tema: Jag är livets bröd! 

 
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  

(Om man vill kan man bjuda på lite bröd med smör på samtidigt) 

 När är det bra med bröd? 

 När brukar du äta bröd? 

 Hur smakar ditt favoritbröd? 
I alla tider har människor bakat bröd. Har man bara bröd så har man i alla fall något att äta. I 

många länder äter man mycket bröd, det kanske är det man har råd med. 

 

Berätta kort vad som hänt innan dagens bibeltext: 
Jesus hade tidigare mättat över fem tusen personer, från en pojkes matsäck på fem kornbröd 

och två fiskar. Jesus hade bett för brödet och fiskarna så att det räckte till massor av 

människor. 

Läs sedan från bibeln antingen i ”Bibel för barn” s. 179 eller Johannes 6:22-27 i ex. 

Bibel 2000. 

 

Man kan säga att Jesus är som ett slags bröd. Vi behöver Jesus för att leva! Att be till 

Jesus och ha honom till vår vän ger oss kraft och ork. Jag är livets bröd, säger Jesus. 

 I vilka situationer känns det skönt att be till Jesus om hjälp och kraft? 

 

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 Jesus är livets bröd som ger oss kraft och hjälp. 

 

Nu är det dags för dagens finurlighet och pyssel! 

 Börja med att göra dagens finurlighet, nr.8 ”Jag är livets bröd!” 

 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 12, den 28 mars. 

 

Vi önskar er en bra vecka och Guds välsignelse! 

//Upptågetledarna 


