
Pilgrimsvandring	  over	  fadervor	  

Inden	  vi	  går	  i	  gang	  skal	  alle	  have	  tisset	  afJ	  En	  detalje	  som	  er	  super	  vigtig.	  

Alle	  samles	  i	  Baunekirken.	  Her	  får	  de	  udleveret	  en	  bolle	  og	  en	  halv	  liter	  vand	  samt	  en	  lidt	  stor	  sten.	  Alle	  tre	  
dele	  skal	  de	  putte	  i	  deres	  medbragte	  rygsæk.	  De	  får	  ikke	  yderligere	  information	  om	  hvornår	  det	  skal	  bruges	  
blot	  at	  de	  skal	  bære	  på	  det.	  

Alle	  får	  instruks	  om	  at	  noget	  af	  vandringen	  kommer	  til	  at	  forgå	  i	  stilhed	  og	  at	  der	  vil	  være	  små	  ting	  og	  
opgaver	  undervejs.	  

Alle	  bliver	  bedt	  om	  at	  gå	  ud	  at	  tage	  overtøj	  på	  og	  stille	  sig	  to	  og	  to	  udenfor	  kirken.	  

Vandringen	  begynder.	  

Første	  stop	  er:	  

1. Fadervor	  du	  som	  er	  i	  himlen:	  Gud	  har	  skabt	  jorden	  og	  os,	  men	  han	  er	  her	  ikke	  så	  vi	  kan	  se	  
ham	  som	  et	  menneske	  imellem	  os,	  eller	  er	  han?	  Gud	  er	  nær	  hos	  os,	  hos	  alle	  mennesker	  selvom	  vi	  
ikke	  kan	  se	  ham.	  Nogen	  gange	  kan	  Gud	  måske	  vise	  sig	  igennem	  et	  andet	  menneske	  som	  gør	  noget	  
godt	  for	  os?	  

a. Børnene	  får	  en	  jord	  og	  en	  sky	  i	  karton,	  hvor	  der	  bagpå	  står:	  På	  jorden:	  1.mos.1,1	  I	  
begyndelsen	  skabte	  Gud	  himlen	  og	  jorden.	  

b. På	  skyen:	  2.mos.19.9	  
Børnene	  skal	  nu	  to	  og	  to	  tale	  sammen	  om,	  hvordan	  de	  tror	  Gud	  er.	  To	  min	  til	  hver,	  som	  vi	  styrer	  
men	  de	  går	  igen.	  
	  
Vi	  går	  videre	  indtil	  dette:	  
	  

2. Helligt	  blive	  dit	  navn:	  Hvad	  vil	  det	  sige	  at	  noget	  er	  helligt?	  Ordet	  hellig	  betyder	  noget	  der	  er	  
sat	  til	  side.	  Gud	  er	  ikke	  som	  os,	  han	  har	  prøvet	  at	  være	  	  menneske	  men	  er	  også	  Gud	  .	  Vi	  er	  også	  
noget	  særligt	  fordi	  vi	  er	  skabt	  af	  gud,	  men	  Vi	  kan	  ikke	  blive	  som	  Gud.	  Gud	  er	  hel	  vi	  er	  delt,	  vi	  vil	  
forskellige	  ting	  samtidig.	  Men	  Gud	  er	  Gud.	  

Som	  symbol	  på	  at	  vi	  er	  noget	  særligt	  får	  alle	  et	  hjerte.	  To	  og	  to	  
sætter	  de	  det	  fast	  på	  hinandens	  pande	  

	   Vi	  fortsætter	  vandringen	  til	  næste	  stop	  
	  

3. Komme	  dit	  rige:	  Når	  vi	  ber	  den	  bøn,	  ber	  vi	  om	  at	  guds	  rige	  må	  være	  her	  hos	  os.	  Det	  rige	  eller	  
den	  verden,	  hvor	  mennesker	  ønsker	  at	  tro	  på	  gud,	  og	  hvor	  det	  som	  Gud	  gerne	  vil	  der	  skal	  ske,	  sker.	  
Hvad	  tror	  I	  Gud	  gerne	  vil	  der	  skal	  ske?	  To	  og	  to	  får	  de	  to	  min	  	  taletid	  som	  en	  voksen	  
styrer.	  De	  skal	  tale	  om	  det	  spg.	  Mens	  vi	  fortsætter	  vandringen.	  
	  

4. Ske	  din	  vilje	  som	  i	  himlen	  således	  også	  på	  jorden:	  Nogen	  gange	  har	  vi	  ønsker	  og	  ideer	  
som	  vi	  bare	  helt	  vildt	  gerne	  have	  til	  at	  gå	  i	  opfyldelse.	  Feks.	  Kan	  man	  ønske	  sig	  helt	  vildt	  meget	  at	  
ens	  oldemor	  må	  blive	  rask	  i	  stedet	  for	  at	  ligge	  og	  være	  syg	  på	  sygehuset,	  vi	  vil	  bare	  SÅ	  gerne	  have	  
hende	  til	  at	  vågne	  igen	  og	  komme	  hjem	  så	  vi	  kan	  besøge	  hende	  i	  hendes	  hyggelige	  hus,	  men	  måske	  
beslutter	  Gud,	  at	  det	  er	  bedre	  at	  Oldemor	  kommer	  hjem	  til	  ham,	  fordi	  han	  ved	  at	  hvis	  hun	  vågner	  



igen	  så	  kan	  hun	  ikke	  kende	  os,	  eller	  huske	  noget	  eller	  selv	  spise,	  så	  Gud	  han	  ser	  at	  så	  er	  det	  meget	  
bedre	  at	  hun	  kommer	  op	  til	  ham	  og	  får	  det	  godt	  der.	  Gud	  vil	  nemlig	  det	  Aller	  bedste	  for	  os,	  altid.	  
Det	  er	  bare	  så	  svært	  med	  gud,	  for	  det	  som	  han	  kan	  synes	  er	  det	  bedste	  for	  os	  er	  sikkert	  er	  det	  vi	  
SELV	  synes	  der	  er	  det	  bedste.	  
	  
Her	  deles	  børnene	  i	  to	  hold	  og	  en	  skal	  stå	  i	  midten	  og	  der	  leges	  tillidsleg.	  De	  
andre	  skal	  gribe	  den	  person	  i	  midten	  som	  lader	  sig	  falde	  rundt.	  
	  
Vandringen	  fortsætter.	  
	  

5. 	  Giv	  os	  i	  dag	  vort	  daglige	  brød:	  i	  den	  her	  bøn	  ber	  vi	  Gud	  om	  at	  nu	  hvor	  han	  har	  givet	  os	  
livet,	  at	  han	  så	  også	  vil	  sørge	  for	  os,	  bla.	  Ved	  at	  give	  os	  mad	  og	  drikke.	  Mad	  og	  drikke	  er	  vigtigt	  for	  
os,	  for	  at	  vi	  kan	  leve	  og	  have	  kræfter	  til	  at	  løbe,	  gå	  tænke	  osv.	  
	  

a. Nu	  skal	  vi	  dele	  et	  måltid,	  dele	  med	  hinanden.	  	  Man	  bliver	  glad	  af	  at	  dele	  med	  andre,	  dele	  
med	  dem	  som	  ingenting	  har.	  	  
	  
To	  og	  to	  står	  de	  sammen	  og	  den	  ene	  tager	  sin	  bolle	  op	  af	  tasken	  deler	  den	  i	  to	  lader	  
makkeren	  vælge	  først	  og	  giver	  halvdelen	  til	  ham/hende.	  
Vi	  står	  og	  nyder	  bollen	  og	  drikker	  af	  vores	  medbragte	  vand	  og	  går	  derefter	  videre.	  

	  
6. og	  forlad	  os	  vor	  skyld,	  som	  også	  vi	  forlader	  vore	  skyldnere	  :	  Hver	  dag	  gør	  vi	  ting	  

som	  vi	  ikke	  skulle	  have	  gjort.	  Vi	  bagtaler,	  taler	  ondt	  om,	  holder	  udenfor,	  hører	  ikke	  efter	  osv.	  Alt	  
sammen	  noget	  som	  ikke	  er	  godt.	  MEN	  vi	  må	  sige	  undskyld	  til	  Gud	  og	  så	  vil	  han	  sige:	  Det	  er	  helt	  
okay,	  jeg	  tilgir`	  dig.	  
På	  samme	  måde	  skal	  vi	  huske	  at	  sige	  okay	  og	  tilgive	  når	  der	  kommer	  nogen	  og	  gerne	  vil	  sige	  
undskyld	  til	  os.	  
	   Vi	  er	  nu	  ved	  en	  å.	  

• 	  Stenen	  som	  de	  har	  båret	  på	  tages	  op	  af	  rygsækken.	  De	  står	  med	  den	  i	  deres	  hånd	  og	  der	  
er	  stilhed	  et	  minutstid	  hvor	  de	  hver	  især	  skal	  tænke	  på	  at	  alt	  det	  dumme	  jeg	  har	  gjort	  nu	  
lægges	  fra	  mig	  og	  lægges	  over	  til	  gud.	  Stenen	  lægges	  nu	  ned	  som	  noget	  helt	  
håndgribeligt	  at	  vi	  lægger	  skylden	  fra	  os.	  Vandet	  skyller	  ind	  over	  den.	  
	  
Herefter	  fortsætter	  vandringen	  men	  nu	  i	  stilhed.	  Vi	  skal	  hver	  især	  tænke	  over	  hvad	  der	  er	  
”vores	  skyld”	  hvad	  er	  det	  jeg	  gør	  af	  dumme	  ting	  som	  jeg	  vil	  lægge	  over	  til	  gud.	  
Vi	  går	  i	  stilhed	  til	  næste	  post.	  

	  
7. og	  led	  os	  ikke	  ind	  i	  fristelse:	  Der	  er	  så	  meget	  der	  kan	  friste	  os,	  ting	  vi	  kan	  have	  lyst	  til	  at	  

gøre,	  vi	  kan	  have	  lyst	  til	  at	  tage	  den	  store	  slikpose	  hos	  købmanden,	  eller	  lyst	  til	  at	  tage	  den	  fede	  
trøje	  i	  omklædningsrummet,	  lyst	  til	  at	  holde	  uden	  for	  fordi	  pernille	  i	  dag	  er	  dum,	  men	  her	  ber`	  vi	  
Gud	  om,	  at	  han	  må	  hjælpe	  os	  til	  ikke	  at	  falde	  i	  den	  fristelse.	  
	  
Her	  får	  alle	  udleveret	  en	  papirspose	  og	  indeni	  den	  tegnes	  hvad	  der	  kan	  være	  
en	  fristelse	  for	  dem.	  



	  
Vi	  fortsætter	  vandringen.	  

	  
8. men	  fri	  os	  fra	  det	  onde:	  her	  ber	  vi	  gud	  om	  at	  	  han	  må	  fri	  os	  fra	  det	  der	  er	  ondt,	  så	  det	  ikke	  

kan	  gøre	  os	  fortræd,	  eller	  gøre	  OS	  onde.	  
Børnene	  får	  to	  røde	  piberensere	  som	  de	  skal	  lave	  et	  kors	  ud	  af,	  som	  symbol	  
på	  at	  Gud	  har	  sejret	  over	  det	  onde.	  
	  
Vandringen	  fortsætter	  til	  vi	  når	  Tjørring	  gammel	  kirke.	  
Her	  samles	  vi	  omkring	  knæfaldet	  og	  	  slutter	  med:	  
	  

9. for	  dit	  er	  riget	  og	  magten	  og	  æren	  i	  evighed!	  Amen.	  Her	  siger	  vi	  højt,	  at	  det	  er	  gud	  
der	  er	  størst,	  det	  er	  ham	  der	  har	  Al	  magt	  til	  at	  gøre	  HVAD	  som	  helst.	  Amen	  betyder,	  dette	  står	  
urokkeligt	  fast,	  så	  hele	  bønnen	  sluttes	  af	  med	  at	  vi	  siger,	  vi	  mener	  det	  hele	  i	  denne	  bøn,	  	  sådan!!	  
	  
Herefter	  finder	  alle	  minikonfirmander	  en	  plads	  i	  kirken	  og	  sætter	  sig	  ned.	  
Sammen	  ber	  vi	  fadervor	  imens	  den	  7	  armede	  lysestage	  tændes.	  
Herefter	  må	  børnene	  ligge	  sig	  ned	  på	  en	  bænk	  og	  lytte	  til	  musikken	  fra	  
Sigurd	  fortæller	  bibelhistorie	  ”fadervor”.	  
	  
Herefter	  går	  vi	  tilbage	  til	  Baunekirken	  hvor	  vi	  slutter	  i	  en	  rundkreds	  på	  p-‐
pladsen	  og	  synger:	  Må	  din	  vej	  gå	  dig	  i	  møde.	  
	  

	  


