
Upptåget 28 februari 2021 

Tema: Älska din nästa! 

 
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!  

 

Plocka fram några klossar, burkar eller något annat som man kan bygga ett torn av. Låt 

barnen bygga ett torn tillsammans (det går också bra att göra en annan form av 

samarbetsövning). Samtala sedan kring frågorna nedan: 

 

 I leken/övningen fick man hjälpa varandra och arbeta tillsammans, hur gick det? 

 Har du kunnat hjälpa någon? Vem var det du hjälpte? Vad gjorde du då? 

 Hur känns det att kunna hjälpa till? 

 

Läs sedan från bibeln antingen i ”Bibel för barn” s. 170-171 eller Lukas 10:25-37 i ex. 

Bibel 2000. 

 Vad är en nästa? 
Det är en medmänniska. Vi är var och en, en nästa till varandra. Våra medmänniskor är 

inte bara de vi redan är kompis med och tycker om. 

 Vem kan mer vara en medmänniska? 

 

Be tillsammans 

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

ni vill be för. 

 Be om hjälp att kunna hjälpa varandra, som Jesus lärde oss. 

 

 

Nu är det dags för dagens finurlighet och pyssel! 

 Börja med att göra dagens finurlighet, nr.6 ”Älska din nästa!” 

 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 10, den 14 mars. 

 

Vi önskar er en bra vecka och Guds välsignelse! 

//Upptågetledarna 


