
Påskevandring 
for store og små
Tag hele familien eller nogle venner med ud på en dejlig gåtur 
i naturen og oplev hvad der skete i påsken på en ny måde.

På påskevandringen kommer I igennem alle påskens dage på 
7 poster med små fortællinger og hyggelige aktiviteter. Turen 
kan I selv bestemme, hvor lang den skal være og hvor den 
skal gå hen. I bestemmer nemlig selv hvornår I vil stoppe og 
læse en post. 
 
Det skal I bruge til turen:
Noget lækkert at spise f.eks. chokoladekiks og ellers jeres 
gode humør. 

Håber I vil nyde turen og husk at holde afstand.

Rigtig god påske.

Kærlige hilsner 
Maria Kajgaard
Kirke- og kulturmedarbejder
Skæve og Hørby Sogne



Post 1

Palmesøndag

Jesus og sine gode venner, disciplene, var på vej til 
Jerusalem for at fejre påske. 
Jesus sendte to af sine venner hen til en lille by, for at låne 
et æsel, som Jesus kunne ride på. Heldigvis måtte Jesus 
gerne låne æslet.  

Mange mennesker havde hørt om Jesus og alt det gode 
han gik og lavede. Da Jesus kom ridende på æslet ind i Jeru-
salem, blev folk så glade. De ventede på, at Jesus skulle være 
deres konge og befri dem fra de trælse romere. 
De lagde deres kapper på jorden og viftede med palme-
grene og råbte “Hosianna”. Det er ligesom når vi vifter med 
flag og råber “hurra”. 

Fortælling

Forestil jer, at I venter på at møde en helt særlig person og 
alle er glade og spændte. 
Se om du kan finde et stort blad eller en gren og vifte med 
og råb hurra 3 gange. Hvem kan råbe højest?

Aktivitet

Du kan også læse hele historien i bibelen: 
Matthæus kapitel 21 vers 1 til 9



Post 2

Skærtorsdag - fodvaskningen

Jesus og hans venner skulle spise påskemiddag sammen. 
Alle havde sandaler på, for der er ret varmt i Jeusalem og 
alles fødder var ret beskidte. Man plejede, at vaske fødder in-
den man skulle spise og ofte var det en tjener der gjorde det. 

Men nu gjorde Jesus noget mærkeligt. Han begyndte at va-
ske disciplenes fødder. Og fortalte dem, at vi skal være gode 
ved hinanden.

Fortælling

Gør noget godt for en af dem du går sammen med, inden 
næste post. 
Det kan f.eks. være at finde en pæn blomst og give den til 
en i din familie, sige noget sødt til en anden eller binde snør-
rebånd for en anden.

Aktivitet

Du kan også læse hele historien i bibelen: 
Johannes kapitel 13 vers 1 til 17



Post 3

Skærtorsdag - nadver

Efter alle disciplene havde fået vasket fødder, spiste de på-
skemåltid sammen. 

Jesus tog noget af det brød de spiste og delte det og gav 
alle disciplene et stykke og sagde: ”Dette er mit legeme, som 
jeg vil give for jer.” Bagefter tog han bægeret med vinen og 
sagde: ”Dette er mit blod, som jeg vil give for jer.”

Disciplene forstod det ikke rigtigt, før lang tid efter.

Fortælling

Find et dejligt sted og sæt jer sammen. Del noget lækkert 
f.eks. chokoladekiks og nyd hiandens selskab.

Aktivitet

Du kan også læse hele historien i bibelen: 
Matthæus kapitel 26 vers 17 til 30



Post 4

Skærtorsdag - Getsemane

Efter de havde spist ville Jesus gerne være lidt alene og tale 
med Gud. Derfor gik de alle op til en have der hedder 
Getsemane. Disciplene lod Jesus være alene og lovede 
at de ville prøve at holde sig vågne, mens Jesus bad til Gud. 

Jesus var bange, for han vidste godt at han snart skulle dø 
og derfor havde han brug for at bede til Gud om mod og 
trøst. Disciplene, kunne ikke holde sig vågne og Jesus blev lidt 
ked af det.

En af Jesus disciple, Judas, havde fået penge for at vise sol-
daterne hvem Jesus var. Han ville forråde Jesus. Judas kom ud 
til Getsemane have med mange soldater. Han kyssede Jesus 
på kinden, så soldaterne vidste hvem af dem der var Jesus. 
Og soldaterne tog Jesus til fange.

Fortælling

Tag jer et hvil og prøv at vær stille et øjeblik. Lyt til fuglene, 
naturen og bed evt. en lille bøn til Gud.

Aktivitet

Du kan også læse hele historien i bibelen: 
Markus kapitel 14 vers 32 til 52



Post 5

Langfredag - dommen

Jesus blev næste dag ført hen til en romersk mand der hed 
Pilatus. Han skulle bestemme, hvad der skulle ske med Jesus.
 
Mange var sure på Jesus fordi han gik og sagde at han var 
Guds søn. Det kunne man ikke bare og derfor ville de gerne 
have Jesus væk.

Pilatus synes det var svært, for han synes ikke Jesus havde 
gjort noget forkert. Derfor fik han en idé! Hvert år til påske fik 
en af fangerne i fængslet lov til at komme ud. Folket skulle 
derfor bestemme om det var en rigtig slem forbryder eller Je-
sus som skulle i frigives.
Pilatus valgte en fange der hed Barabs, en rigtig farlig mand.

Folket råbte ”Slip Barabas fri - slip Barabas fri”. Og snart råbte 
alle ”Korsfæst Jesus - korsfæst Jesus.”

Pilatus var overrasket over at folket valgte Barabas. Jesus 
skulle derfor korsfæstes og dø.

Fortælling

Når man er ked af det eller sur er det godt at finde en sten 
og tænke på det der gør én ked af det eller sur og så kaste 
stenen lagt væk. 
Se om du kan finde en sten og kast den lagt væk.

Aktivitet

Du kan også læse hele historien i bibelen: 
Matthæus kapitel 27 vers 11 til 26



Post 6

Langfredag - Golgata

Soldaterne gjorde nar af Jesus og gav ham en kappe på og 
en tornekrone på hovedet. Råbte af ham ”Vær hilset, Jøder-
nes konge”.

Jesus skulle selv bære korset op til en bakke, der hedder 
Golgata. Det var rigtig hårdt og tungt og en mand Simon 
hjalp Jesus med at bære noget af vejen.

Jesus blev hængt op på korset og der stod to kors mere med 
to røvere. Den ene røver gjorde nar af Jesus, men den anden 
havde hørt om Jesus og spurgte Jesus om han ikke vil tænke 
på ham når han kom hjem til Gud i himlen.

Selvom det var midt på dagen blev alt helt mørkt, som om 
det var nat. Jesus råbte til Gud og ikke længe efter døde han.
Jorden rystede og det store gardin i templet revnede.

En mand der hed Josef havde en stenhule hvor Jesus blev 
begravet. De satte en stor sten foran graven.

Fortælling

Find den største pind og se hvem der kan løfte den.

Aktivitet

Du kan også læse hele historien i bibelen: 
Matthæus kapitel 27 vers 27 til 61



Post 7

Påskemorgen

Tidligt om morgenen gik nogle kvinder ud til graven. De hav-
de samlet nogle duftende blomster som de ville give til Jesus.

Da de kom ud til graven, så de at den store sten som stod 
foran graven var væltet væk. Der stod en engel ved graven, 
som fortalte dem, at Jesus ikke var der mere, han er opstået. 
Englen viste dem hvor Jesus havde lagt. 

De var både bange og glade og skyndte sig tilbage til discip-
lene for at fortælle den gode nyhed.
Jesus er opstået - han lever.

Fortælling

Giv hinanden et kæmpe kram og når i kommer hjem, kan I 
lave et gækkebrev som I kan sende til en i holder af.

Aktivitet

Du kan også læse hele historien i bibelen: 
Matthæus kapitel 28 vers 1 til 10


