
 

”At glæde sig” 
Ideer til aktiviteter i forbindelse med  

forberedelse til Børnefestival. 

 

Andagt: At glæde sig 
Snak om, hvad børnene glæder sig til 

● Fødselsdag eller jul 

● Første skoledag – og sidste skoledag inden sommerferien 

● at skulle på ferie 

● at få en hundehvalp 

● at være alene hjemme for første gang 

Hvorfor glæder vi os? Hvordan ved vi, at vi glæder os? Hvordan føles det? 

Hvad er det sidste, du har glædet dig til? Går du og glæder dig til noget nu? 

Vi glæder os til forskellige ting 

Jesus besøger Martha og Maria 

En dag kom Jesus på besøg hos 2 søstre, der hed Martha og Maria. De glædede sig begge 2 rigtig meget 

over at Jesus ville besøg dem. Martha gjorde lidt ekstra ud af maden og borddækningen, hun glædede sig 

til, at vise Jesus, hvor lækker mad de kunne lave. Måske Jesus endda ville sige noget om, hvor dygtige 

pigerne var. Maria glædede sig til at høre, hvad Jesus ville fortælle, og være i nærheden af ham…. De 

glædede sig til forskellige ting. Det er svært for Martha at forstå, at Maria ikke hjælper hende med maden, 

men Jesus siger, ar Martha skal have lov at glædes over, det hun har valgt… 

Nu kan vi alle glæde os til at komme til børnefestival…. Hvad glæder du dig til ved børnefestival? 

● at være afsted med sine venner – at få nye venner 

● at opleve sjove ting, sammen med en masse andre 

● at være til show i en stor hal 

● at sove sammen med andre 

● at lave spændende aktiviteter 

Vi har sikkert forskellige forventninger og det er forskellige ting, vi glæder os til… 

Bøn: Tak fordi, der næsten hele tiden er noget, man kan glæde sig til eller glæde sig over… Hjælp os til at få 

øje på alt det, der er, vi kan være glade for. 

Hjælp os også til, at forstå, at vi er forskellige og glæder os til forskellige ting og forventer forskellige ting, 

selv om vi følges ad. Lær os at glæde os over det, gode vores venner oplever 

Tak fordi glæden smitter og vi kan glæde os sammen 



Andagt: At glæde sig på andres vegne 
 

Den fortabte søn læses eller genfortælles, lad børnene fortælle med, de kender sikkert historien 

Lillebroderen får en masse penge og rejser rundt og bruger dem på sjove ting. Hjemme går storebroderen 

og arbejder for faderen. Da lillebroderen senere kommer hjem, uden penge på lommen, beskidt, sulten og 

elendig tager faderen imod ham med den største glæde… Men storebroderen kan ikke dele sin fars glæde 

over at lillebroderen er hjemme igen. Storebroderen føler sig overset, måske føler han at faderen er mest 

glad for lillebroderen. Han har gået og knoklet og gjort alt det, han skulle, men faderen har ikke givet ham 

noget særligt som tak…  

Det er noget af det sværeste at glæde sig på andres vegne, hvis det de oplever, præcis var det, vi selv 

drømte om…. At glæde sisg over en ven, der kom på førsteholdet, når man selv havde kæmpet hårdt for at 

få pladsen og måske endda hårdere end kammeraten, der fik pladsen…. At glæde sig over at veninden blev 

Luciabrud, selvom hun også havde fået lov at have hovedrollen i et skuespil i klubben, og at det på den 

måde egentlig var ”din tur”…  At glæde sig over, at lillebror fik en svingtur og et ekstra knus over at have 

ryddet op på værelset, selvom du altid har orden på dit værelse og ikke får kram for det… 

Kan du huske, du har følt på samme måde? 

Bøn: Tak for alle de gange, vi føler os værdsat på den ene eller den anden måde…. Hjælp os til at holde fast 

ved, at vi godt ved vi er elsket, når vi indimellem føler os oversete…  Hjælp os til at glæde os på andres 

vegne, når de glædes over noget særligt, der er sket for dem også selvom, vi mærker, vi er misundelige… 

Vis os, hvem vi kan tale med om de svære og måske lidt forbudte følelser som misundelse kan være… Tak 

fordi du elsker os lige meget hvad og at du ved præcis hvor dygtige vi er, at du ved hvor meget vi ønsker os 

noget og kender vores følelser og tanker 

 

Glæde som en kædereaktion 
Du er nok i forvejen for det meste glad, men prøv alligevel en dag at sætte dig for, at være ekstra glad, 

sådan tydelig glad og overskudsagtig… Smil mere, sig hej til alle du møder, hjælp med at åbne døre, bære 

ting, rydde op, sætte på plads, finde frem, hente, lytte, lege med alle, dele ud osv….  

Læg mærke til folks reaktion… Hvad siger din far, hvis du har tømt skraldespanden inden han minder dig om 

det? Hvad siger din mor, hvis du har dækket bord uden at få besked om det? Eller du tænder lys på bordet 

og sætter vand over til te. Du ved garanteret, hvad der gør din familie og dine klassekammerater, din lærer, 

pædagogen, naboen, og dine bedsteforældre glade…  

Og hvis du kan blive ved noget tid, vil du sikkert også opleve, at andre begynder at gøre som dig – bliver 

mere glade, stemningen forandrer sig, det bliver sjovere… Du har sat en kædereaktion i gang 

Vi har hørt meget om, hvordan sygdomme smitter og vi skal passe på og ikke komme for tæt osv… Glæde 

smitter heldigvis også 

 

 



Andre aktiviteter: 
1. Sy en pude, så det er blødt for numsen, når vi til børnefestival skal sidde på gulvet i hallen 

2. Dekorer en kasket/bøllehat/tørklæde/t-shirt så det er let at kende dem du følges med på 

Børnefestival 

3. Gå på hjemmesiden www.boernefestival.dk og hold øje med nye opslag. Find billeder fra andre 

børnefestivaller og få en, der har været med tidligere til at fortælle, hvordan det var og hvad der 

skete undervejs 

4. Inviter en ven med på børnefestival og fortæl ham/hende, hvorfor det vil glæde dig lige præcis at i 

kunne følges på festival 

5. Lav en nedtællings kalender, som tæller ned til børnefestival, så du kan følge med i, hvor lang tid 

der er og så du kan mærke glæden vokse inden i 

6. Sæt en glæde kædereaktion i gang. Giv hinanden i klubben idéer til, hvad man kan gøre, aftal en 

uge, hvor I holder det i gang og snak så med hinanden om, hvad der skete…. Lykkedes det? 

Smittede glæden? 

7.  

 

 

 

http://www.boernefestival.dk/

