
Spilleregler: 

Hver spiller vælger en brik, som I har i huset. Den yngste 

slår først med en terning, og der rykkes det antal, 

terningen viser. Landes der på en påskelilje udføres 

tilhørende opgave. Derefter går turen videre. 
 

 

Opgaver: 

1 Du misforstår Jesu instruktion om, hvor du kan finde æslet 

og kommer for sent til indtoget. Vent en omgang. 

4 Du træder i en æsel-pære – lugten gør det muligt for dig at 

gå hurtigere igennem folkeskaren. Ryk tre felter frem. 

6 Råb “Hosianna” så højt du kan og få et ekstra kast.. 

 

10 Du gribes af Jesu ord – flyt fire felter frem. 

15 Du forarges af Jesu ord – flyt fire felter tilbage. 

 

18 Deltag i måltidet: Spis en rosin eller et (knæk)brød og slå 

et ekstra slag. 

21 Du har indset betydningen af fodvaskningen. Du bliver 

stående og rykker alle de andre to felter frem.  

24 Du falder i søvn i Getsemane Have, mens Jesus beder til 

sin far, Gud. Vent en omgang. 

 

25 Jesus tages til fange. Ryk den forreste brik ned bag den 

bagerste. 

27 Du er skuffet over, at Jesus ikke gør oprør mod romerne 

og råber med i koret: “KORSFÆST HAM!” Ryk tilbage til start. 

29 Du hjælper Jesus med at bære korset. Ryk fem felter 

frem. 

30 Jesus korsfæstes med to røvere: Slå med terningen. Viser 

den 1-3: Du er røveren, der håner Jesus. Ryk baglæns næste 

gang det er din tur. Viser den 4-6: Du er røveren, der 

anerkender Jesus som Guds søn og loves en plads i paradis. 

Gå direkte til påskedag. 

33 Jesus dør på korset og er i dødsriget tre dage. Vent tre 

omgange. 

 

36 Jesus er i graven. Lav fem englehop for at komme videre. 

38 Alt er stille mens Jesus er i graven. Ryk tilbage til felt 22. 

 

40 Jesu grav er tom – han er stået op fra de døde og har 

besejret dødens magt! Giv din sidemand en påskekrammer. 

Tillykke du har vundet spillet.  

Hyggeligt påskespil 
Spil spillet i familien eller med gode venner. Udlod evt. et påskeæg til vinderen. 

Palmesøndag 

Jesus ridder som fredskonge ind i Jerusalem 

på et æsel og tiljubles af folket.  

Den stille uge 

Jesus bruger dagene på at undervise 

på tempelpladsen 

Skærtorsdag 

Jesus fejrer påskemåltid med sine disciple 

og indstifter en ny pagt mellem Gud og 

mennesker. Samtidig vasker han sine disci-

ples fødder som et eksempel på, at magt 

udøves ved at tjene. 

Langfredag 

Jesus tages til fange, forhøres, tortureres, 

korsfæstes – og dør. Disciplene lægger ham 

i en grav og ruller en stor sten for.  

Påskelørdag 

Jesus er i dødsriget.  

Soldater vogter graven. 

Påskedag 

Jesus er opstået 

fra de døde! 
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