
Guide til gudstjeneste i børnefamilien 
Vi er blevet inspireret at andre kirke, og lavet en guide til hvordan en familie kan holde Gudstjeneste i 

hjemmet, når vi ikke kan mødes og fejre Gudstjeneste sammen. Elementerne kan tilpasses den enkelte 

familie. 

Forberedelse 
Tal, i familien, om hvordan i vil fejre gudstjeneste. Find i fællesskab et par sange i vil synge sammen og en 

bibeltekst som i vil læse, det kan med fordel være fra en børnebibel. 

Inddrag gerne børnene i forberedelserne og giv dem opgaver i Gudstjenesten så de er en aktiv del af 

fejringen. Det kan være en god ide at lave et lille alter med et lys, blomster og kors. 

Ide til fremgangsmåde 

Indledning: 
 Begynd med at tænde et lys på alteret, lad gerne et barn gøre det. Herefter kunne en sige: ”Nåde være 

med jer og fred fra Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus” 

Bøn: 
Bed en bøn for dagen og for gudstjenesten, og for alle andre som holder ”alternative” Gudstjenester 

Sang: 
Det er dejligt at lovsynge sammen. Særligt i en tid hvor alt er anderledes. Brug evt. youtube som inspiration 

til lovsange for børn og voksne. 

Trosbekendelsen: 
Trosbekendelsen samler os om troens centrale budskab. Læs eller syng den sammen. Find trosbekendelsen 

her: 

https://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/5/c/b/d/5cbd8c0067f9675a685375174b2cc54fed2114a

6/Den-apostolske-Trosbekendelse.pdf 

Børnekirke 
Hvis i er en børnefamilie kan i, i stedet for at lytte til prædiken, fortælle en bibelhistorie for børnene. Det 

kan være en god ide at leve sig ind i historien og f.eks. bruge udklædning, hånddukker, bamser eller hvad 

men u lige har hjemme. Prøv bagefter at snakke med børnene om hvad teksten betyder. Det gør ikke noget 

at, i som forældre ikke har alle svarene.  

Sang og velsignelse 
Syng evt. en sang mere sammen og slut med at sige velsignelsen imens i holder hinanden i hænderne: ”vor 

Herre Jesu Kristi nåde, Gud vor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen” 

Bøn 
Det kunne være en af børnene som beder en afsluttende bøn eller fadervor. Derefter slukkes lyset.   


