
PÅSKEVANDRING I BEGNADALEN KIRKE 

 

 

Barnehagen på Leirskogen blir invitert til gul dag hos Begnadalen barnehage siste fredag før 

palmehelgen hvert år. Det har blitt en fin tradisjon. Vi kler oss ut i gule klær, det blir servert 

gul mat og drikke. Vi er og så heldige å få komme på påskevandring til kirken. Der vi vandrer 

igjennom kiken med påskehistorien som budskapet og målet for besøket. Vi starter 

palmesøndag. Vi går inn med grener som symboliserer palmeblader. Det har barna laget selv 

på forhånd. Inne i våpenhuset venter tante Signe, som barna kaller henne, altså presten og 

Helena som er trosopplæringsmedarbeider, vi samles og blir ønsket velkommen. Helena 

spilte fele under vandringen inn.  Vi hørte glad og trist musikk. Sang er og en naturlig faktor 

under besøket. 

  



Føttene blir vasket på barna, slik Jesus gjorde med føttene til disiplene. Og likesom Jesus 

delte sitt siste måltid med disiplene, deler barna og de voksene et måltid i kirken. 

   

 

 



 

Resten av påskebudskapet blir fortalt og fremført slik at barna kan skape sine egne bilder på 

hvordan det kunne ha vært på Jesus sin tid, og hvordan han kunne ha hatt det her på jord. 

Det er fint for barnehagene å komme inn i kirkerommet og få lov til å delta på denne 

mektige teologien. Det kan være vanskelig å forstå.  

I forkant har og barna laget en blomsterkurv som de hadde med som gave til kirken. Den ble 

plassert på alteret.  

 

Tusen takk for at vi kan få komme i kirken og for at vi får vandre igjennom påskebudskapet 

med Signe og Helena. 



Barnehagen har som nevnt over gul dag. Vi får gul grøt og med gul saft til. Men det som 

kanskje er den største spenningsfaktoren denne dagen, er om den rampete påskeharen 

kommer? Den vrikker på rumpa, hopper og spretter, kaster til og med snøball på vinduet! 

 

Og det beste av alt! Den har med seg ett kjempe stort påskeegg fylt med masse godt, som 

den legger igjen på trappa til barnehagen. For den er nok egentlig litt sky og redd for 

mennesker.  



 

 


