
Upptåget 9 maj 2021 

Tema: Jag är med er alla dagar! 

 
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 kring dessa frågor: 

 Hjälps åt att räkna upp veckans dagar. Vad brukar barnen göra på de olika 

dagarna? 

 Finns det dagar man längtar till speciellt? 

 Finns det dagar där allt blev tokigt eller fel? 

 Hur många dagar finns det på ett år? 

 Hur många dagar har du funnits? Hjälps åt att räkna! 

 

 
Innan Jesus lämnade sina lärjungar för att vara hos Gud pratade han med dem om dagar. 

 

Läs från bibeln antingen i ”Bibel för barn” s.229 eller Matteus 28:16-19 i ex. Bibel 2000. 

 
Jag är med er alla dagar, sa Jesus till sina vänner. Det säger han till dig också. Jesus är med dig 

alla dagar. De gäller de speciella dagarna, de dagar man tycker blev fel, de vanliga dagarna… 

varenda dag är Jesus med dig. Det betyder ALLTID! 

Lär er tillsammans vad Jesus sa; Jag är med er alla dagar! 

 
 

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 har lovat att alltid vara med oss, varenda dag! 

 

 

Nu är det dags för dagens finurlighet och pyssel! 

 Börja med att göra dagens finurlighet, nr.12 ”Jag är med dig alla dagar!” 

 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 önskar er en skön sommar och Guds välsignelse! Vi hoppas vi kan ses i höst! 

//Upptågetledarna 


