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”Halleluja-begravelse” 
 

Askeonsdag (eventuelt første søndag i fastetiden): 
 

Lag en liten “kiste” av en skoeske, pent foret med silkepapir, fløyel eller silkestoff. 
Finn frem små kort av kartong eller papir, klistremerker og fargestifter. 

 
Samle barna til Evangelieforklaring. Spør dem om de vet at en sang kan dø. Spør om 
de husker hva vi synger i kirken før evangelielesingen. Fortell - husk å være trist! - at 
vår kjære venn Halleluja er død, og vi skal ikke synge den mer. Understrek at det er 
ekstra sørgelig fordi Halleluja jo er et jubelrop, noe vi har sunget av glede. 

 
Barna vil protestere, helt sikkert, og si at en sang ikke kan dø og lure på hvordan 
det kan skje. Vi svarer at det er et mysterium. Åpne for en samtale om døden. 
Barna vil ofte fortelle at de hadde en hamster eller oldemor som døde, om de har 
vært i begravelse og lignende. Vi sier at vi skal ta farvel med Halleluja. 

 
Barna skal lage en siste hilsen. La dem tegne /dekorere kort, de skrivekyndige kan 
skrive “takk for alt” eller liknende. Legg avskjedshilsenene i kisten, og sett den bort. 

 
Påskemorgen (eller første søndagskole i påsken): 

 
Finn frem CD med Halleluja-koret fra Händels Messias, eller en annen flott 
Halleluja. Ellers: silkepapir, teip og sugerør (til blomster), eventuelt kulørt papir / 
kartong, tegnesaker, sakser og kjærlighet-på-pinne til alle barna. 

 
Fyll kisten med kjærlighet-på-pinner, husk å ta bort avskjedshilsenene fra i vinter. 
Sett frem kisten ved siden av et Jesusbilde eller krusifiks. 

 

Når barna kommer inn, forklar dem at dere skal lage blomster og legge på Halleluja 
sin grav / kiste. Lag enkle silkepapirblomster ved å krølle sammen silkepapir og 
klistre dem på et sugerør. Når barna er i gang med blomstene (hvis det høres 
komplisert ut, kan ungene tegne blomst på farget papir og klippe ut); sett på CD-en, 
først lavt, skru siden lyden høyere opp. (Kan godt spilles ganske høyt til slutt.) Spør 
ungene om de hører hva slags musikk det er. Hvordan kan det være Halleluja vi 
hører, den døde jo? Si at de får ta med seg blomsten sin og komme frem og se, en 
etter en. Halleluja er oppstanden, og kisten er full av kjærlighet. Barna legger fra 
seg blomsten og får en kjærlighet. Kisten som nå er full av blomster kan gjerne 
stilles ut på kirkekaffen eller annet passende sted. Husk å kjøpe nok kjærlighet-på-
pinner, så alle får! 
 

- Et opplegg fra St. Paul i Bergen 
Dette opplegget fikk vi av dom Elias, som var prest hos oss i St. Paul for et par år siden. Han 
har drevet mye med barne- og ungdomsarbeid i USA tidligere. Vi har prøvd ut dette 
opplegget de siste to årene, både på søndagskole og i førstekommunionsundervisningen, 
med stor suksess. 
   Tanken bak er at vi skal få et nytt perspektiv på døden og oppstandelsen, og Jesu 
kjærlighet som seirer over døden. Utgangspunktet er at vi ikke synger halleluja i fastetiden. 


