
Dette materiale er sammensat af Trosudvalget, FDF efter materialet lavet af CUR til ”Detmedgud, 
men hvordan?”-projektet og sammensat til et løb af FDF Holstebro 1. Find flere ideer til gul påske: 
https://www.konfirmandcenter.dk/vis/?tx_konfmatextended_matlist%5Bmateriale%5D=719&tx_
konfmatextended_matlist%5Baction%5D=show&tx_konfmatextended_matlist%5Bcontroller%5D=
Materiale&cHash=9b6f0db18b824f01b1f68661cc42fd7a  

Gul Påske løb  
Lad posterne være rundt i bymiljøet 
 
Post 1: Tegn opstandelses-kroppe på fliserne 
Læg en fra gruppen på fliserne og tegn rundt om kroppen. Tegn et hjerte i 
kroppen og skriv ”opstandelse” med store bogstaver ved siden ad. Tegn det 
flere steder ned ad en vej, på en station, plads, på fortovet. 
Tag et par billeder, mens I gør det og af vejen, pladsen til sidst – evt. af folk 
der står og kigger på det. Læg evt. billederne op på #gulpåske. 
 
Post 2: Gul ballon-hilsen 
Hæng balloner op på parkerede cykler, parkerede biler. Hæng gerne et 
påskecitat ved som lederne har fundet på inden, eller skriv blot på ballonen 
med sprittusch: #Gulpåske.  
 
Post 3: Skærtorsdagsfortællingen – den sidste nadver 
Fortællingen om den sidste nadver læses op eller genfortælles (Luk. 22, v. 7-20), og enten 
undervejs eller efterfølgende afholdes et ritual med brød og saft. Derefter uddeles påskecitater 
eller også siges det blot højt: ”Tag det sorte kors fra graven, plant en lilje, hvor det stod”.  
 
Post 4: Langfredagskors  
Denne post skal være nær noget græs, evt. en kirkegård eller lignende.  
Opgaven er at lave langfredagskors af små pinde, og hvor piberensere i 
forskellige farver anvendes til både at binde dem sammen til et kors og lave 
en mand på. Derefter sættes korsene i jorden rundt omkring.  
 
Post 5: Afslutning  
En leder fortæller om påskens opstandelse når alle er samlet.  
Tidligt søndag morgen, den første dag i ugen, tog kvinderne ud til graven for at gøre 
liget i stand med den olie, de havde blandet. Da de kom derud, var stenen rullet væk fra 
graven. De gik ind, men liget var der ikke. De vidste ikke, hvad de skulle tro, men pludselig stod der to mænd i 
lysende tøj ved siden af dem. Kvinderne blev bange og bøjede hovedet mod jorden, men mændene sagde til dem: 
”Hvorfor leder I efter levende blandt de døde? Det er ikke her han er. Han er stået op fra de døde. Husk, hvad han 
fortalte jer dengang i Galilæa. Han sagde, at han skulle overlades til forbrydere og ville blive korsfæstet, men også 
at han ville stå op fra de døde, tre dage senere.” 
Nu huskede kvinderne alt det, Jesus havde sagt, og de skyndte sig tilbage og fortalte det til de elleve disciple 
og alle de andre. De kvinder, der havde været ude ved graven, var Maria Magdalene, Johanna og Jakobs mor, 
Maria og nogle andre kvinder. Da de fortalte disciplene, hvad der var sket, syntes disciplene, det lød som det rene 
vrøvl, og de troede dem ikke. Alligevel rejste Peter sig og løb ud til graven, og da han bøjede sig og kiggede ind i 
den, kunne han kun se det efterladte ligklæde. Han gik hjem, dybt forundret over, hvad der var sket. 

Fra Den nye aftale 
 
Derefter er der tid til at børnene kan reflektere over løbet, og hvordan det var, men også hvordan 
opstandelsen på mange måder var ligesom da de skulle lave ”crime scenes” kridtstreger på jorden. 
Pludselig var Jesus der bare ikke, og det var ret svært for dem at forstå.  
Afslut mødet med Fadervor og en salme fra March og Lejr som børnene kender.  
 


