SACKEUSKYRKAN

Påskkalendern är sju filmer som sträcker sig över Stilla veckan från
måndagen den 29/3 till Påskdagen den 4/4. En film för varje dag.
Dessa hittar du på www.fridhem.info, eller på www.sackeuskyrkan.se.
Filmerna kommer att läggas ut på respektive hemsidas Youtubekanal
under en rubrik som heter ”Barnens påskkalender”. Dessa riktar sig
till barn mellan 3-10 år. Filmernas innehåll:
+ Påskkalender: Vi öppnar ett ägg varje dag. Innehållet i ägget
anknyter till undervisningen.
+ Undervisning utifrån Lukas evangelium.
+ Sång av olika barn.
+ Påskpysseltips: (måndag och torsdag)
Till måndagens pyssel behövs: En lerkruka, ett större lerfat, träpinnar (6 st, tre lite
längre och tre lite kortare), mossa, en sten och ett starkt lim (gärna limpistol).
Till torsdagens pyssel bifogas ett material via mejl för er som finns med i mejllistan.
Om du inte finns med på mejllistan kan du kontakta gunilla.appell@elmnord.se för
att få pysslet bifogat. Detta material finns även att hämta som färdigt pysselkit på
Fridhem och i Sackeuskyrkan.

PROGRAMMET FÖR PÅSKKALENDERN:
- berättas utifrån Lukasevangeliet -

Måndag: Påskkalender nr 1, Judas talar med översteprästerna och
tempelvakterna om hur han skulle kunna utlämna Jesus åt dem.
Tisdag: Påskkalender nr 2, Jesu sista måltid med lärjungarna.
Onsdag: Påskkalender nr 3, Jesus och lärjungarna i Getsemane, Judas
förråder Jesus med en kyss, Jesus grips och Petrus förnekar Jesus.
Skärtorsdag: Påskkalender nr 4, Jesus inför Pilatus och Herodes.
Barabbas blir fri i Jesu ställe.
Långfredag: Påskkalender nr 5, Jesus dör på korset.
Påskafton: Påskkalender nr 6, Josef från Arimatea ber att få Jesu
kropp och begraver den. Kvinnorna gör i ordning väldoftande salvor
och kryddor. Stillhet under sabbaten.
Påskdagen: Påskkalender nr 7, Graven är tom! Jesus har uppstått!
För de lite äldre barnen (10 år och uppåt) kommer det att vara
undervisning via Zoom Påskafton den 3/4 kl 19:00, ”Varför måste
Jesus dö”. Länk meddelas närmre fram i mejlutskick.

