
Upptåget 11 april 2021 

Tema: Jag är den gode herden! 

 
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 leka ”Hitta lamm” (= gömma nyckel) 

 En person gömmer lammet i rummet och övriga får leta. Gömmaren kan säga när 

”det bränns”, det vill säga när någon är nära gömstället. Har ni inget lamm, ta 

något annat djur eller en sak som passar att gömma. 

 

Läs sedan från bibeln antingen i ”Bibel för barn” s. 185-186 eller Johannes 10:11-15 i ex. 

Bibel 2000. 

 

Prova att dramatisera bibelberättelsen tillsammans. 

Sån är Jesus, han bryr sig om varenda en av oss. Aldrig låter han oss komma bort från 

honom. Precis som fåren litar på sin herde, vill Jesus att vi ska lite på honom. Jesus är 

att lita på i alla lägen. 

 Har du någon gång bett Jesus att vara med dig & visa hur du ska göra i en viss 

situation? 
 

 

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 Jesus för att han är vår gode herde! 

 

 

Nu är det dags för dagens finurlighet och pyssel! 

 Börja med att göra dagens finurlighet, nr.9 ”Jag är den gode herden!” 

 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 16, den 25 april. 

 

Vi önskar er en bra vecka och Guds välsignelse! 

//Upptågetledarna 


