Børnekirke i Blovstrød kirke
V. børnemedarbejder Ulla Petersen
Ved dåbsgudstjenesterne om lørdagen og på udvalgte søndage har jeg børnekirke
under en del af højmessen sammen med børn fra 0 år til 12 år samt de forældre, som
følger med over i sognegården eller udenfor kirken, hvis vejret tillader det.
I sognegården:
Ofte begynder vi med en konkurrence, leg eller brug af faldskærmen. Så er vi i gang.
Der er bibelfortælling. Jeg kan f.eks. lade børnene tegne nogle af elementerne på
tavlen, som jeg bruger i genfortællingen. Det kan være en film fra You Tube, vi ser,
som genskaber bibelfortællingen, eller jeg læser fortællingen op fra en bog.
Derefter laver vi noget kreativt, som passer til fortællingen, eller børnene kan blive
sat på skattejagt, eller vi spiller spil. Vi bruger sanserne. Vi kan bl.a. danse til
børnesange. Der kan også trylleri en gang i mellem.
Ofte slutter børnekirke af med en kort bøn, hvor jeg bruger en bedeterning, som et
barn får lov til at trille. På hver side af terningen står der en bøn. Jeg læser den bøn
op, som vender opad på terningen.
Vi har sommetider lyttet til en sang, som jeg finder på You Tube. I øjeblikket er det
”Hvor i Himlen er Gud?”, som synges af Signe Walsøe. Sangen er god til
eftertænksomhed både for børn og voksne.
Udenfor:
Jeg laver ofte en skattejagt på kirkegården med puslespilsbrikker, hvor man til sidst
skal samle puslespillet. Puslespillet kan lede videre til bibelfortællingen, eller jeg gør
brug af de små tekster på gravstenene. Bagefter har jeg forskellige udendørs spil eller
konkurrencer, der kan laves. De små og deres forældre kan også komme på
skattejagt, hvor de følger den røde tråd, som jeg har spændt ud på gangene på
kirkegården. Her kan børnekirken også slutte af med bøn vha. bedeterningen.
En enkelt gang har vi siddet ved et tændt bål i sognegårdshaven pinsedag, hvor jeg
har fortalt om pinsen og kirkens fødselsdag. Bagefter legede vi i haven.
Der er altid et legetæppe med legetøj til børn fra 0 – 3 år og deres forældre – både
når vi er indenfor og udenfor.

Hvorfor?
Det er vigtigt for mig at give børnene en god oplevelse, når de er med i kirken og
deltager i børnekirken. Børnene er umiddelbare, spørgende og videbegærlige. Det
giver mig en stor glæde at være sammen med dem. Jeg brænder for, at de må få et
glimt af Gud som deres far, Jesus som deres ven og Helligånden, der viser dem vej.
Jesus siger: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Dette må de gerne få med fra
mig i deres liv – både børn og voksne, som er med i børnekirken.

Bedeterning

Den lamme mand på sin seng – lavet af ispinde, stof. Manden er lavet af piberensere.

