
Hej föräldrar! 
 
Här kommer ett tips på påskäggsjakt, kopplad till påsktexten i Bibeln, ifall ni skulle 
vilja ordna en sådan för era barn. Alltså att ni gömmer ett påskägg och sedan lägger 
ut lappar med ledtrådar på de föreslagna platserna i hemmet. Ledtrådarna här 
nedan är kopplade till påskens berättelse i bibeln för att uppmuntra barnen till 
bibelläsning. På de lappar med ledtrådar som de hittar står det att de ska slå upp 
en sida/bibelvers för att få reda på var de ska leta nästa ledtråd… 
Det finns två versioner av påskäggsjakt, en för yngre barn och en för äldre barn.  
Ni avgör själva vilken av versionerna som passar era barn bäst.  
 
 

Påskäggsjakt, version 1: Yngre barn 
 
Här nedan ser ni vad det står på lapparna med ledtrådar och var ni ska gömma 
respektive lapp. Ledtrådarna är kopplade till ” De yngstas Bibel” eftersom det är 
den vi delar ut i samband med barnvälsignelsen i vår församling så de flesta av er 
borde ha den hemma. Den behöver alltså finnas tillgänglig där hemma för att 
ledtrådarna ska fungera. Uppmuntra läskunniga barn att läsa själva. Har ni yngre 
barn som inte kan läsa själva kan ni läsa för dem.  
 

1. Ge denna lapp till barnet/barnen när alla andra lappar är gömda och påskäggsjakten 
börjar. Text på lappen: 
Slå upp sidan 442 i ”De yngstas Bibel” och läs. Vad är det Jesus delar ut till sina lärjungar? 
Vart i ert hem brukar ni ha detta? Leta där efter nästa ledtråd… (Svar: Bröd) 

2. Göm lapp nummer 2 där ni har bröd där hemma. Text på lappen: 
Slå upp sidan 443 i ”De yngstas Bibel” och läs. Vad är det lärjungarna sitter runt på bilden? 
Har ni något sådant hemma hos er? Leta där efter nästa ledtråd… (Svar: Bord) 

3. Göm lapp nummer 3 vid ett bord. Tejpa t.ex. fast det under bordet. Text på lappen:  
Slå upp sidan 447 i ”De yngstas Bibel” och läs. Vad är det lärjungarna gör medan Jesus ber? 
Var brukar ni göra detta? Leta där efter nästa ledtråd… (Svar: Säng) 

4. Göm lapp nummer 4 i en säng. Text på lappen:  
Slå upp sidan 450 i ”De yngstas Bibel” och läs. Vad är det Jesus bär? Kolla om ni har något 
sådant hemma hos er. Där finns nästa ledtråd…. (Svar: Kors) 

5. Göm lapp nummer 5 vid ett kors. Har ni inget kors där hemma så kan ni enkelt binda ihop 
två pinnar och ställa fram någonstans. Text på lappen:  
Slå upp sidan 456 i ”De yngstas Bibel” och läs. Vad är det en av kvinnorna håller i? Har ni 
något sådant hemma? Leta där det kan finnas efter nästa ledtråd… (Svar: flaska med olja) 

6. Göm lapp nummer 6 vid en flaska olja. Har ni ingen olja så kan ni ta någon annan flaska. 
Text på lappen:  
Slå upp sidan 460 i ”De yngstas Bibel” och läs. Vad är det som finns bakom Jesus? Har ni 
några sådana där hemma? Leta där…. (Svar: Dörr) 

7. Göm påskägget bakom en dörr. Det gäller ju att det är någonstans undangömt så att de 
inte hittar det medan de springer runt och letar de andra ledtrådarna. Kanske gömma det i 
en garderob, alltså bakom en garderobsdörr. Sätt fast lappen med följande text på 
påskägget:  
Bra jobbat! Här får ni ert påskägg. Med det vill vi hälsa er glad påsk och uppmuntra er att 
minnas varför vi firar påsk. Att Jesus dog och uppstod för vår skull, för att vi ska kunna ha en 
relation med Gud. Wow! Det är ju värt att fira!  

 
 



Påskäggsjakt, version 2: Äldre barn  
 
Här nedan ser ni vad det står på lapparna med ledtrådar och var ni ska 
gömma respektive lapp. Ledtrådarna är kopplade till ”Bibeln för alla” som 
barnen i vår kyrka får när de går i 3:an. De får med hjälp av ledtrådarna träna 
på att hitta i Bibeln. Kanske behöver du som vuxen finnas till hjälp.  
 

1. Ge denna lapp till barnet/barnen när alla andra lappar är gömda och 
påskäggsjakten börjar. Text på lappen: 
Slå upp Matt 26:26 och läs. Vad var det Jesus tog och tackade Gud för? Var i ert hem brukar 
ni ha detta? Leta där efter nästa ledtråd…  (Svar: Bröd) 

2. Göm lapp nummer 2 där ni har bröd där hemma. Text på lappen: 
Slå upp Luk 22:27 och läs. Vad är det för föremål som nämns två gånger i versen? Leta vid det 
föremålet där hemma efter nästa ledtråd… (Svar: Bord) 

3. Göm lapp nummer 3 vid ett bord. Tejpa t.ex. fast det under bordet. Text på lappen:  
Slå upp Mark 14:37 och läs. Vad gör lärjungarna när Jesus kommer till dem? Var brukar du 
göra det? Leta där efter nästa ledtråd… (Svar: säng) 

4. Göm lapp nummer 4 i en säng. Text på lappen:  
Slå upp Joh 19:28 och läs vad Jesus säger. Vart kan du gå när du känner så? Leta där efter 
nästa ledtråd… (Svar: Vattenkranen) 

5. Göm lapp nummer 5 genom att tejpa fast den på en vattenkran. Text på lappen:  
Slå upp Matt 27:46 och läs. Vad är det som är tre i texten? Har ni något sådant föremål 
hemma? Leta där efter nästa ledtråd… (Svar: Klockan) 

6. Göm lapp nummer 6 på en klocka. Text på lappen:  
Slå upp Joh 20:19 och läs. Vad är det lärjungarna finns bakom? Har ni några sådana hemma? 
Leta där…. (Svar: dörr) 

7. Göm påskägget bakom en dörr. Det gäller ju att det är någonstans undangömt så att de 
inte hittar det medan de springer runt och letar de andra ledtrådarna. Kanske gömma det i 
en garderob, alltså bakom en garderobsdörr. Sätt fast lappen med följande text på 
påskägget:  
Bra jobbat! Här får ni ert påskägg. Med det vill vi hälsa er glad påsk och uppmuntra er att 
minnas varför vi firar påsk. Att Jesus dog och uppstod för vår skull, för att vi ska kunna ha en 
relation med Gud. Wow! Det är ju värt att fira!  
 

 
 
  



Ledtrådar till Påskäggsjakten, version 1 – yngre barn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
   
  

1. Slå upp sidan 442 i  
”De yngstas Bibel” och läs. 
Vad är det Jesus delar ut till 
sina lärjungar? Var i ert hem 
brukar ni ha detta?  
Leta där efter nästa  
ledtråd… 

2. Slå upp sidan 443 i  
”De yngstas Bibel” och läs. 
Vad är det lärjungarna sitter 
runt på bilden? Har ni något 
sådant hemma  
hos er? Leta där  
efter nästa ledtråd… 

3. Slå upp sidan 447 i  
”De yngstas Bibel” och läs. 
Vad är det lärjungarna gör 
medan Jesus ber? Var brukar 
ni göra detta?  
Leta där efter  
nästa ledtråd… 

4. Slå upp sidan 450 i  
”De yngstas Bibel” och läs. 
Vad är det Jesus bär? Kolla 
om ni har något sådant 
hemma hos er.  
Där finns  
nästa ledtråd…. 

5. Slå upp sidan 456 i  
”De yngstas Bibel” och läs. 
Vad är det en av kvinnorna 
håller i? Har ni något sådant 
hemma? Leta där det  
kan finnas efter  
nästa ledtråd… 

6. Slå upp sidan 460 i  
”De yngstas Bibel” och läs. 
Vad är det som finns bakom 
Jesus? Har ni några sådana 
där hemma?  
Leta där…. 

Bra jobbat!        
Här får ni ert påskägg. Med det vill vi 
hälsa er glad påsk och uppmuntra er 
att minnas varför vi firar påsk.  
Jesus dog och uppstod för vår skull, 
för att vi ska kunna ha en relation 
med Gud.  
Wow! Det är ju värt att fira!  
 



Ledtrådar till Påskäggsjakten, version 2 – äldre barn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

1. Slå upp Matt 26:26 och läs. 
Vad var det Jesus tog och 
tackade Gud för? Var i ert 
hem brukar ni ha detta? 
Leta där efter  
nästa ledtråd… 

2.  
Slå upp Luk 22:27 och läs. Vad 
är det för föremål som nämns 
två gånger i versen? Leta vid 
det föremålet där  
hemma efter  
nästa ledtråd… 

3.  
Slå upp Mark 14:37 och läs. 
Vad gör lärjungarna när Jesus 
kommer till dem? Var brukar 
du göra det?  
Leta där efter  
nästa ledtråd… 

4.  
Slå upp Joh 19:28 och läs vad 
Jesus säger. Vart kan du gå 
när du känner så?  
Leta där efter  
nästa ledtråd… 

5.  
Slå upp Matt 27:46 och läs. 
Vad är det som är tre i 
texten? Har ni något sådant 
föremål hemma?  
Leta där efter  
nästa ledtråd… 

6.  
Slå upp Joh 20:19 och läs. Vad 
är det lärjungarna finns 
bakom? Har ni några sådana 
hemma? Leta där… 
 

Bra jobbat!        
Här får ni ert påskägg. Med det vill vi 
hälsa er glad påsk och uppmuntra er 
att minnas varför vi firar påsk.  
Jesus dog och uppstod för vår skull, 
för att vi ska kunna ha en relation 
med Gud.  
Wow! Det är ju värt att fira!  
 


