
Upptåget 25 april 2021 

Tema: Den som tror på mig ska leva & aldrig dö! 
 
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!  

 

Kolla i en dagstidning och titta på sidan med dödsannonser. Berätta vad det är för en 

sida och vad man har den till. Titta på symbolerna och läs gärna någon vers som står i en 

annons. 

De flesta som dör har någon som älskar dem och som saknar den personen mycket. 

 Känner barnen någon som dött? 

 Har någon varit med på en begravning? Hur var det? 

 Måla på ett papper människor som ni saknar. 

 
När någon man tycker mycket om dör saknar man den personen och önskar att man ska få ses 

igen. Jesus hade en nära vän som dog. Även Jesus blev jätteledsen och grät. 

 

Läs sedan från bibeln antingen i ”Bibel för barn” s. 193-194 eller Johannes 11:21-27 i ex. 

Bibel 2000 (hela berättelsen se vers 1-44) 

 
Jesus vet hur det är när någon man tycker mycket om dör. Men Jesus ville visa något viktigt den 

dagen. Jesus som är Guds son är starkare än döden. Jesus gjorde Lasarus levande igen. 

Jesus säger att den som har Jesus till sin vän ska få leva även om man dör. Det låter kanske lite 

konstigt. Men Jesus säger faktiskt att en dag ska vi alla träffas hos Gud, då blir det stor fest 

och alla Jesus vänner som dött kommer också att vara med. 

 
 

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 vår vän alltid. 

 

 

Nu är det dags för dagens finurlighet och pyssel! 

 Börja med att göra dagens finurlighet, nr.10 ”Den som tror på 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 18, den 9 maj. 

 

Vi önskar er en bra vecka och Guds välsignelse! 

//Upptågetledarna 


