
Bedemærke Klip farvet tekst ud og klistre ind som et slags bogmærke. Eller lav dit eget på 
hvidt papir. Skriv ’huskevers’ med farvet tekst, påskens mærkedag og evt. 
skriftsted. 

 

PRIS GUD   Palmesøndag 
Syng for Gud, syng hans navn, fortæl at han hjælper, dag efter dag. (Salme 
96:2, Biblen 2020) 

 

ÅBEN DIT HJERTE Skærtorsdag  

FOR GUD Min søn lyt til mine ord, hør godt efter hvad jeg siger. Hold godt fast ved dem 

og lad dem slå rod i dit hjerte, for de giver liv til alle som følger dem. (Ordsp. 4: 
20-22) 

 

SØG SANDHEDEN Langfredag  
Jeg er vejen, sandheden og livet. Jeg vil bede min far om at sende Helligånden, 
sandhedens ånd. Jeg vil ikke efterlade jer som forældreløse børn – jeg 
kommer tilbage til jer.  
(Johs 14: 6, 16-18, Biblen 2020)  

 

KRISTUS ER OPSTÅET! Påskedag  
Pludselig stod Jesus midt imellem dem og hilste på dem. Så viste han dem sine 
hænder og såret i siden, og disciplene blev glade, da de så, at det var Jesus. 
(Johs 20: 19-20, Biblen 2020) 

 

ELSK GUD, HINANDEN 2. Påskedag 

SOM DIG SELV  I skal elske hinanden. Ligesom jeg har elsket jer. Og når I elsker hinanden, vil 

alle kunne se, at I er mine disciple. (Johs 13: 34, Biblen 2020) 
 
Lydbog   Lyt hver dag til et afsnit af ’Påsken for begyndere – en dagbog til påskeferien’ 

af Rikke Obasi oplæst af Trine Berg Hansen. Lydfiler findes på Korskirkens 
INTRA via login. De er ikke tilladt at dele offentligt pga. ophavsrettigheder. 

 
Perleplade   Lav perleplade med bogstaverne P-Å-S-K-E 

https://www.pinterest.dk/pin/92183123598193666/ 

Armbånd   Lav et armbånd med perler i farverne: gul• lilla• rød• blå• grøn• og 

bær det som en bønnekrans. 
 
Bønnemærke Klip bogstavet P og X ud i sortfarvet papir. Læg dem oven på hinanden, så 

betyder det KRISTUS på græsk. Bed en bøn til Jesus Kristus hver dag i påsken – 
og afslut evt. med Fader Vor.  
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