
Påskeløb 
 

Før løbet kan du se små film om påskeugen eller læse med en af dine forældre i din Børnebibel. 

I sognene giver vi Sigurds Bibelhistorier i dåbsgave. Hvis du har den, kan du læse og se filmene 

JESUS I JERUSALEM og HVORFOR HOLDER VI PÅSKE og ellers kan du se 4 små film her, 

hvor Snapper og præsten Andreas snakker om påskens dage: 

Palmesøndag: https://youtu.be/1MjOJF4N_QM 

Skærtorsdag: https://youtu.be/DLhjRGM-slw 

Lang fredag: https://youtu.be/2zs9cGbnVIM 

Påskedag: https://youtu.be/m1WnBaEv1oY 

Husk på turen en saks samt en blyant og en mobiltelefon! 

 

Og så er det tid til påskeløbet! 

 

Post 1 – Palmesøndag –  

Vi begynder lige dér, hvor man med Haslundkærvej kommer ind i Haslund! 

Hvilket billede passer godt til Palmesøndag? Sæt O om det rigtige svar! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Post 2 – Skærtorsdag – på forsiden af Sognegården 

Hvor mange billeder fra Skærtorsdag kan du tælle i 

Sognegårdens vinduer? 

Sæt en ring O om det rigtige svar:  
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Post 3 – Laaang fredag – i sognegårdens have ved den store sten 

Lav et kors med materialer, du kan finde i haven eller på gårdspladsen og send et billede pr. 

SMS til 23981644 eller læg det ind på Facebook Haslund Nyt under opslaget om påskeløbet. 

Husk dit navn, for så poster vi dem på siden og belønner et af dem med et flot påskeæg! 

 

Og prøv lige at løfte stenen. Måske er det den, de lagde foran Jesu grav…? 

Du må godt få hjælp af din mor eller far! 

 

 
 

Post 4 – Påskedag – Ved siden af kirkens våbenhus 

Du må tage en påskelilje med hjem. Jesus gav os kærlighed, glæde og evigt 

liv. Nu kan du lade påskeliljen stå hjemme på spisebordet, så den minder 

jer om, hvorfor vi fejrer påske! 

Og hvem ved: Måske giver dine forældre dig et påskeæg til gengæld for 

påskeliljen! 

 

Post 5 – Vores liv – kirkegårdslågen ud mod Haslund Klostervej 

Efter den første Påske ved vi, at Kærligheden i Gud er stærkere end alt andet, så Gud altid er 

hos os. Derfor skal du hjælpe med at samle puslespillet på arket! 

Klip det ud og sæt en O om det, du finder ud af, at det er: 

 

En stjerne  Et hjerte  Et træ 

 

Dette ark må du lægge i postkassen hos præsterne – Amstrupgårdsvej 10 – og så 

trækker vi lod om et stort påskeæg. Skriv navn, adresse og telefonnummer: 

 

_____________________    ____________________   _____________________ 

 

Vi håber, at I nød turen! 

 

Mange hilsner 

Louise og Bart, præsterne i Haslund 


