
 

 
 
 
 

Messy Church – med afstand 
Denne samling har I fået fra messychurch.dk til brug i jeres lokale Messy Church. Læs om ideer til 
måder at lave Messy Church – med afstand på messychurch.dk under ”Bliv inspireret” 
 

Vedrørende denne samling 
I denne samling sætter vi særligt fokus på forventningen om Jesus som en konge på en måde, som 
disciplene kendte til i forvejen, og så var han pludselig væk… for at noget bedre skulle ske! 
 

Skriftsted  
Ap.G. 1, 1-11 
 

Andre materialer  
 DFS har også udgivet materiale målrettet ledere i børne- og juniorarbejdet. Her kan også 

hentes god hjælp til denne tekst. Denne bibeltekst er beskrevet i alle MiniFRØ, BørneFRØ 
og JuniorFRØ, som kan bestilles på leder.soendagsskoler.dk og begge KirkeFRØ, som kan 
bestilles på kirkefroe.soendagsskoler.dk 

 legekasse.dk er en hjemmeside med mange forslag til løb, lege, kreative ting osv. Måske 
her er noget, som I kan bruge i jeres Messy Church. 

 Jesusnet.dk har mange artikler og svar om emnet “Kristi Himmelfart”, både som I kan blive 
kloge af inden samlingen, og som I kan henvise til i forbindelse med samlingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rettigheder 
Denne samling har I fået fra messychurch.dk med ret til at bruge i jeres lokale MC-team. 
Messy Church kommer oprindelig fra BRF -> messychurch.org.uk  
  

 



 

 
 

 
Lav en sky 
 
Sådan gør du 

 Varm din krukke op ved at hælde det varme vand i den og køre det lidt rundt i krukken. 

 Læg isterningerne i glasset og sæt låget på hurtigt. 

 Let lidt på låget og sprøjt en eksplosion af hårspray ned i krukken og igen hurtigt sæt låget 
på. 

 Efter lidt tid kan I lette på låget og lad skysøjlen slippe løs! 
Materialer 

 En glaskrukke med låg 

 4-5 isterninger 

 Varmt vand - ikke kogende 

 Hårspray eller deodorant 
Baggrund for forsøget 

 For at danne en sky skal der være tre ting til stede: en varm og fugtig luft, en afkøling af 
luften og noget, der kan danne dråbernes kerner. I en regnsky er det normalt støvpartikler, 
der er dråbernes kerner – her bruger vi de mange små partikler i hårsprayen. 

Tal om 

 steder i Bibelen, hvor Guds storhed vises i en sky - måske den mest kendte er der, hvor Gud 
leder israelitterne på vej gennem ørkenen ved at de skal følge en skysøjle.  

 I dagens beretning tager en sky Jesus bort fra disciplenes øjne. 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

Boble-bønner 
 
Sådan gør du 

 Lav sæbeboblevand. 

 Lav forskellige former af hegnstråd, strips eller piberensere og pust sæbebobler. 

 I kan lave små sæbebobler med et sugerør. 

 Det sæbeboblevand, der ikke bruges, kan gemmes i en beholder med låg. 

 Efterhånden som der bliver leget med vandet, kan det være nødvendigt at fjerne skummet. 

 Hvis luften er for tør, kan det være svært at lave gode sæbebobler (og hvis der er rigtig 
mange frostgrader, kan boblerne fryse til is). 

 Skiftes til at lave en sæbeboble og hold øje med, hvordan den langsomt forsvinder og I til 
sidst ikke kan se den mere. 

 Opfordre folk til at bede en stille bøn på det tidspunkt, hvor boblen er lige ved at forsvinde. 

 Her er ideer til temaer, hvad man kan bede for: Indlagte folk på sygehuset, 
sundhedssystemet og dem, som arbejder der, venner, familie, regeringen, lande hvor 
sundhedssystemet ikke er så godt, alle som sidder alene, alle i aktiviteten ved navns 
nævnelse, lærere, folk i jeres Messy Church... 

Materialer 

 Hegnstråd/strips/piberensere 

 Sugerør 

 Ingredienser til sæbeboblevand 

 køb sæbeboblevand i legetøjsbutikken 

 eller bland 2 l koldt vand + 1 dl grøn Fairy Ultra Original opvaskemiddel + 2 spsk glycerin 
Måder at have sæbeboblevand på 

 Den enkle: Køb det færdig i legetøjsbutikken (hvis I deler noget ud til deltagerne, så kunne 
det jo være en lille bøtte færdigt sæbeboblevand) 

 Den billige:  
o 2 l. koldt vand 
o 1 dl. grøn Fairy Ultra Original opvaskemiddel 
o 2 spsk. glycerin - kan f.eks. købes hos en materialist 

 Den supergode: (denne blanding skal helst stå 1 døgn i en lukket beholder før brug)  
o 2 l. koldt vand - demineraliseret vand eller regnvand 
o 1 l. og 6 dl. Bubbles - kan købes i legetøjsbutikken 
o 2 dl. grøn Fairy Ultra Original opvaskemiddel 
o 2 dl. glycerin - kan f.eks. købes hos en materialist 

Særligt at være opmærksom på her 

 Mest optimalt til udendørs og i let fugtigt vejr 



 

 
 
 

At tage afsked 
 
Sådan gør du 

 Sig farvel til hinanden på forskellige måder. En hånd under det ene ben, om nakken, om 
ryggen osv. 

 Er du sammen med nogle, som du for tiden skal holde afstand til, så find på andre måder. 
Særlige lufthåndtegn! 

 Er du bare online med nogle andre, så kan I måske finde på nogle helt andre måder at sige 
farvel på. 

Materialer 

 Jer selv 
Tal om 

 hvordan I helst vil tage afsked med andre...når det i ny og næ er nødvendigt. 

 Kan man tale om gode og dårlige måder at tage afsked på? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Kapitel 1! 
 
Sådan gør du 

 Skriv “Kapitel 1” øverst på dit papir. 

 Læs i Bibelen Apostlenes Gerninger kapitel 1 vers 6-9. De har lige spist sammen, går 
udenfor byen og de spørger Jesus, om det er nu, han skal være den konge, som de venter, 
at han skal være… mon de også venter på at stige i graderne, når Jesus skal være konge! 
Men, så forlader han dem bare… lige op i skyerne. 

 Prøv at tegne/skitse billedet der fra bjerget. Kapitel 1 i bogen. 
Materialer 

 Papir 

 Farver/ tusser 

 Evt. maling og pensler 

 Bibel - kan også findes på nettet 
Tal om 

 det her rod. Kapitel 1 i en bog, og hovedpersonen forlader det hele! Mon ikke der er sket 
en fejl! Det burde være sidste kapitel. Jesus forlader denne jord for at endnu mere 
spændende ting kan ske og for at et endnu større kongerige kan komme.  

 Men, I kan da lige tjekke ud, hvad der så egentlig står i det sidste kapitel i Apostlenes 
Gerninger... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Bibelhistorie 
Mange steder i Bibelen er bliver skyen brugt til at vise Guds tilstedeværelse eller til at vise Hans 
storhed. Det kan både virke skræmmende og stort på én gang. Her i dagens beretning bliver en sky 
også brugt… denne gang til at tage Jesus væk. Jesus er ikke bare sust op i et eller andet rum 
univers, men op til Gud, Faderen. 
 
Bibelsk baggrund 
Denne begivenhed foregår 40 dage efter påskedag. Jesus er efter opstandelsen ikke sammen med 
sine disciple på helt samme måde som før sin død og opstandelse. Før var han sammen med dem 
hele tiden, efter påske viste han sig for dem af og til. De talte med ham, rørte ved ham, spiste 
sammen med ham. Pludselig var han væk igen - der var noget forandret over ham. Flere gange er 
disciplene og de nærmeste sammen med ham uden at genkende ham. Nu kom han selv til dem. 
 
Fortælling - forskellige ideer 
Fortæl beretningen med dine egne ord. Her er et forslag:  
Jesus sagde til dem, at de snart skulle til at gøre det arbejde, han havde lært dem. De skulle ud i 
den store verden for overalt at fortælle folk om Jesus, deres Herre. Men Jesus ville ikke lade dem 
være alene. Jesus ville sende én, som altid kunne være hos dem… og hos os i dag. Helligånden. 
Han giver styrke og hjælper os at forstå. Indtil Helligånden kom, skulle disciplene blive i Jerusalem. 
Og så gik de alle sammen med Jesus udenfor byen til et bjerg. Jesus så kærligt på dem og løftede 
sine hænder og velsignede dem. Og så blev han løftet op til Gud. Disciplene stod og så efter ham 
så længe, de kunne. Da kom der en sky imellem, og så stod de alene tilbage. 
Pludselig stod der to engle hos dem og spurgte: hvorfor står I og ser op mod himlen? Jesus, han 
kommer igen på samme måde. 
 
Send link til denne film - https://www.youtube.com/watch?v=J3g9e7_7V2Q 
 
Bøn 
Kære Jesus. Tak, fordi du ikke er væk, selv om vi ikke kan se dig. Hjælpe os at fortælle om dig, så 
mange må være klar, når du kommer igen. (evt. sæt Fadervor ind her) 
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Sangforslag til denne samling  
Det er her, lige her (MC-sangen) - syng den ind på jeres egen måde. 
Du satte dig selv (Syng med nr. 108 + Den danske Salmebog nr. 260) 
Herren velsigne dig og bevare dig (Fællessang 4 nr. 59 
 
Syng med kan købes på soendagsskoler.dk 
Fællessang 4 kan købes på lohse.dk 
På youtube ligger en playliste “Fællessang 4” med de fleste sange fra sangbogen. 
Den danske Salmebog kan købes i de fleste boghandlere. 
 
 
Ekstra spørgsmål/emner at hive frem 

 Prøv at forestille dig, at du er en af disciplene, som har gået og ventet på tidspunktet, hvor 
Jesus skal være konge, og nu står du så der på bjerget og oplever, at Jesus bare forsvinder i 
skyen! Hvilke følelser eller tanker kommer frem? 

 Tænker du, at disciplene forstod, hvad der var ved at ske? 

 Der står ikke noget om sorg i beretningen! Hvorfor tror du ikke, at de udtrykte sorg ved 
denne afsked? 

 Kan du mon tænke på andre steder i Bibelen, hvor skyen bliver brugt som et redskab, når 
Gud handler? 

 Hvor kan du se Guds storhed i verden i dag? 
 
 

Spisning 
Kan I finde på noget at spise, som stiger op? Måske en kage i mikroovnen, noget hjemmelavet 
brød eller en soufflé 
 
Hvorfor har vi valgt dette måltid?   
Hvis I har fundet på noget mad, som stiger op, så lad det minde jer om hvordan Jesus steg op til 
Himlen… dog forsvandt han i skyen, men han er stadig hos os! 
 
 
Tak for i dag! 


