
Mærkedage til gavn og glæde i børneklubben.  

- En ufuldstændig liste med forslag og ideer. Find selv på flere "#$%særligt er udeladt dem vi allerede 
har en del fokus på.  

1 januar.  

Nytårsdag. En helt ny begyndelse.  

Tag evt. fat på nogle af de tekster fra vores bibel hvor Gud begynder forfra med et menneske eller folk.  

Fx Noas ark. Fx Jonas efter havdyret. Fx Moses foran tornebusken.  

Valentinsdag den 14. februar 

Valentinsdag er ligesom Mors dag og fars dag en dag hvor vi i dag køber roser og chokolade og giver det til 
den/ de vi holder af. Der er noget diskussion om oprindelsen af denne dag. Men pyt med det.  

Brug dagen til at sætte fokus på kærlighed.  

Den største kærlighed. Johannes 15.9-14 Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer….osv. 

Skriv fx de ti bud op og tal om hvordan vi elsker Gud ved at holde hans bud. Tal også om hvordan vi elsker 
vores bror og søster og lav kort til dem vi holder af. Der er tons vis af gør-det-selv kort på nettet i anledning 
af Valentinsdag.  

Fastelavn 

Fastelavn er i rigtig mange klubber ikke noget der går nogens næse forbi. Men … kan vi tage fastelavn op til 
revision? 

Hvad med at vi havde fokus på at faste? Fx-. Tid fra spil og skærme? Hvad med om vi fx tog det op til 
familiemødet som mange steder er en del af fastelavnsfejringen? 

Sommertid/vintertid 

En spændende mulighed for at tale om hvordan vores far i himlen er en suveræn gud.  

Han har sat hele universet op i system og alt passer sammen i en super nøjagtig sammenhæng. Se evt. en 
lille film om universet og vores solsystem fra You Tube.  

Det kan også være i skal tage fat i nogle tekster hvor Gud viser at det er ham der er al verdens hersker ved 
at holde på tiden.  

Fx der hvor Israels folk får ekstra tid til at slå deres fjender Josva 10. 12-13 

På denne dag, da Herren gav amoritterne i israelitternes hånd, talte Josva til herren, han sagde i 
israelitternes nærvær. ” Sol, stå stille i Gibeon, og måne i Ajjalons da,” Da stod solen stille, og månen 
standsede, til folket fik hævn over sine fjender.  

Store bededag 

Oprindelig var der i DK flere bededag hvor det var hensigten at man bad, fastede og bad om sine synders 
forladelse og om fred. Flere dage blev slået sammen og resultatet blev store bededag. I dag bliver vi mødt 
af tilbud om varme hveder og så taler vi stort set ikke mere om den sag.  



Store bededag er en oplagt mulighed for at få talt om at bede om tilgivelse, om at vende om og om at bede 
uden ophør. AT bøn ikke kun er noget der hører en dag til, men det er godt særligt at have fokus på det på 
sådan en særlig dag.  

Hold fx en klubgang med bønnestationer. Hvis I ikke kan gå rundt til de forskelliges hjem for at bede for 
hvert hjem, så kan børnene lave en tegning af deres familie og I kan gå hen til hver enkelt familie-tegning og 
bede for dem særskilt.  

Det kan også være I skal tage aftenbøn op. Hvor mange beder selv før de lægger sig til at sove? Hjælp dem 
på vej med enkle formuleringer som de kan bruge. Det kan fx være en godnat sang/bøn at i lærer 

Mors dag og fars dag 

Vi har nævnt mors dag. Vi kunne også nævne fars dag. 

En sådan dag kunne være oplagt at bruge på at tale om børns forhold til deres forældre og forældres 
forhold til deres børn. 2 Mosebog kap. 20 v 12. Ær din far og din mor.  

I kan hente inspiration på KPI’s hjemmeside. Her ligger en artikel af CH Pedersen 
http://www.kpi.dk/media/9522/_r_din_far_og_mor.pdf  

Forældre dag. International 1 juni 

International forældre dag er 1 juni. Jeg kendte den ikke, men har googlet mig til den viden, at den findes. 
Jeg tænker den skal med her fordi der er hårdt brug for at vi italesætter far og mor. Ægteskabet som Guds 
ordning og hvordan Gud har givet forældre ansvaret for børnene og deres oplæring i den kristne tro 
jævnfør fx 5 Mosebog kap. 6. 

Tal om Guds skabelse af mand og kvinde som mand og kvinde. Tal om ægteskabet som en livslang ordning. 
Tal om Guds opgaver til forældre. Tal om at tjene Gud gennem alt hvad vi gør gennem det helt almindelig 
liv i familien. Og mange flere ting 

Hold evt. en forældredag i klubben eller lav små optrin om hverdags ting i familien hvor Gud får plads og 
invitere forældre til at se opførelsen.  

Sankt Hans 

Sankt Hans er et mix af en gammel fejring af den længste dag på året og så Johannes døbers fødselsdag. 
Han blev født et halvt år før Jesus.  

Grib dagen. Og brug den fx til at tale om at ”gå foran Jesus” og fortælle om ham. Det kunne også  handle 
om mission i andre lande denne dag. At tænde lys i verden. Jesus siger: ” Jeg er verdens lys”  

Det kunne også handle om den pris der er ved at følge Jesus. Martyriet. Fortæl om forfulgte kristne på et 
niveau hvor børn kan forstå at der er nogen der trænger til forbøn, uden at de skal skræmmes.  

Det kan også være fokus kun på: Jesus er verdens lys. I synger om Jesus/lyset og laver evt. jeres eget bål.  

 

Halloween 

Så er der Halloween den 31 okt. En dag der fylder mere og mere i vores samfund. Generelt bliver der 
fokuseret på det onde denne dag.  



Dagen hedder på dansk Allehelgensdag og har fuldstændig modsat indhold. Den er en dag hvor vi fejrer at 
der er et evigt liv til dem der tror på Jesus. Jeg har omdøbt dagen til Hallo Ven i vores tanktid nr. 2.  find den 
på You Tube på LM Kids playliste https://www.youtube.com/watch?v=p5a-
j098MZs&list=PLAnBO2joOc6Qib1WWCeYJ_JJ5WTKCHufN&index=18&ab_channel=LMKids og bliv 
inspireret til en rigtig god dag i klubben med lystet som fokus. 

Børnenes internationale dag (FN) 

20 NOV er FN’s internationale børnedag. Den tager udgangspunkt i børns rettigheder. Som ledere er det 
oplagt at tage udgangspunkt i hvad Jesus siger om børns rettigheder denne dag. Markus 1+:14 

Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres” 

Brug tid på sammen med børnene at finde alle de steder i bibelen hvor der står noget om at vi er elsket, set 
og værdifulde i Guds øjne. Tegn evt. de forskellige udsagn og lav en lille udstilling: ” Dette siger Gud om 
bønene” 

Lønningsdag 

Det er ikke hver dag vi taler om penge med vores børn. Kom til at tænke på at der er noget der hedder 
LØNNINGSDAG. Det er måske heller ikke så meget vi tænker lige netop på den dag hvor der kommer penge 
ind på kontoen. Men ikke des do mindre er det sådan det sker.  

Det er en oplagt mulighed for at illustrere for børnene hvordan penge kommer ind og går ud igen på 
kontoen efterhånden som vi bruger pengene. Sådan er det også med Guds ord. Det er vores vigtigste 
ressource som vi er nødt til at få fornyet igen og igen.  

Eller 

Lønnings-dag kunne blive en samtale om at 1. Kor 3. 23. -alt tilhører jer. Men I tilhører Kristus. Og Lukas 
15.31 ” Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. 

Det kan blive til en fin samtale om at give for intet som vi har fået det for intet.  

For at delagtiggøre børnene i at de selv kan give af det som de har fået, kan I bede alle børn om at tage 
noget legetøj med, som de vil give til et loppemarked. Måske kan det blive en del af jeres missions-
indsamling.   

Børnenes dåbsdage 

At blive døbt er en utrolig vigtig dag, som let glider lidt ud i skyggen for vores fødselsdage. I kunne i klubben 
fejre børnenes dåbsdage i stedet (eller både og) for deres fødselsdage, hvor der i forvejen er meget 
opmærksomhed.  

Tænd et lille lys for barnet. Ønsk tillykke og mind dem om indholdet i dåben. Få en særlig lækker 
eftermiddagskaffe når der er dåbsdag i klubben. Eller måske et stykke slik til den der har dåbsdag.  

Danske folkekirkelige søndagsskoler har lavet et lille hæfte med inspiration til at gøre dåbsdagen festlig. Det 
kan downloades gratis. https://soendagsskoler.dk/formidling/haefter-foldere-og-kort/daabsdagen  

 

Dette er bare nogle ideer. Har du flere ideer så send dem gerne til janne@lmbu.dk så kan vi evt. skrive dem 
på listen til andres glæde og gavn. 


