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1. Aposteln Jakob 
Läs igenom hela upplägget så att ni får det i den ordning ni själva vill ha det. 
År 1. början av höstterminen 
 
Upplägg 
Varje pilgrimsBarnsvecka innehåller minst 5 moment, ett tema, en ledstång med undringar, 
skapande, en berättelse och symbolen.   
 
Tema: Att vandra i någons fotspår  
 Ledstång:  Stigfinnare, Lärjunge  
(Ledstången är till för ledaren i förberedelsen inför samtalet med barnen) 
Här kan du göra några övningar som går under temat.  
T.ex. Följa John, Leda någon med ögonbindel genom en hinderbana, 
Undringar. (samtal tillsammans med barnen)  
Berättelse:  Aposteln Jakob 
Symbol:  Snäckan 
Skapande: Stav eller Pilgrimsflaggor  
Pilgrimsflaggor. Man kan göra en stor gemensam och sedan kan man göra mindre egna. 
Materialet i flaggan måste vara lätt, gärna siden. Creativ company , www.cchobby.se.  
www.visiongodis.se , där finns förslag på flaggtillverkning. 
Ni kan också börja göra stavar. 
 
Förberedelse:  
PilgrimsBarn är något vi gör tillsamman. Barn och ledare förbereder tillsammans hela 
samlingen inkl. ev mellanmål. Några kan förbereda fortsättningen på berättelsen, andra kan 
förbereda pilgrimsvandringen och andakten. Genom att använda det som samtalades om 
under Temat kan barn och ledare formulera inpass i form av viktiga ord eller meningar som 
kan bli tanke ord under vandringen.  

Berättelsen om Jakob presenteras i form av ett brev, kopiera och lägg i ett kuvert. Använd 
gärna ett papper som ser lite gammalt ut. Ni kan fortsätta berättelsen tillsammans med barnen 
genom att t.ex. skriva ett svars brev till Jakob.  
Er färdiga berättelse får gärna delas genom att man skickar den till Uppsala stift, så kommer 
den på hemsidan.  

 

Temat: Att vandra i någons fotspår 
Kort om pilgrimshistoria. Berätta kort: om pilgrimshistoria (finns i Lilla Pilgrimsboken) vad 
en pilgrim är, pilgrimens attribut – stav, hatt, ryggsäck, kappa, skor, tältet och korset. 
Inbjud barnen till att vara PilgrimsBarn.  
 

http://www.cchobby.se/
http://www.visiongodis.se/
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Undringar. (samtal tillsammans med barnen) 
Jag undrar varför gav man sig ut på pilgrimsvandringar? Jag undrar om ni har träffat en 
pilgrim någon gång? Hur ser en pilgrim ut idag? Vad är det att vara pilgrim? 

Undringar efter berättelsen. 
Jag undrar vad du tyckte bäst om i det här brevet? Jag undrar vad som är viktigt? 
Om vi skulle skriva ett svar på brevet vad ska vi skriva om? 
 

Berättelse 

Till pilgrimsBarn     

Hej kära vänner, jag heter Jakob och är pilgrimernas skyddshelgon.  

När ni läser detta så har jag varit död länge men jag vill skicka denna hälsning till er, hoppas den 

kommer fram till rätt ställe! 

Jag skall berätta lite om mig själv så att ni vet vem jag är och varför jag är ett skyddshelgon.   

Jo, jag heter alltså Jakob och var tillsammans med min bror Johannes en av Jesu lärjungar. Att vara 

nära Jesus var en märklig upplevelse på många sätt. Jesus kunde saker som ingen annan kunde, han 

kunde göra under som att bota sjuka och han gjorde vatten till vin och gick till och med på vatten! Vid 

några tillfällen gjorde han till och med så att döda blev levande igen!  

Vi fick följa Jesus nära och lära oss massor om Gud och om hur människor borde älska varandra och 

dela med sig till varandra. Jesus tyckte särskilt att barn var viktiga och det är kan vara skönt att komma 

ihåg!   

Det var många som inte gillade det Jesus sa och gjorde så de tog honom till fånga och korsfäste 

honom.  När de korsfäste Jesus blev vi rädda men snart förstod vi att Jesus fanns med oss och att 

uppståndelsen var verklig. Vi blev väldigt glada när vi förstod att det var på riktigt! 

Jag var ivrig att få berätta om Jesus för så många som möjligt och jag reste runt medelhavet, som en 

pilgrim, och kom till Spanien. Jesus hade lovat vara med oss det gjorde mig modig och trygg. Flera 

gånger blev jag fängslad och hotat till livet. Det fanns nämligen människor som inte ville att 

berättelsen om Jesus skulle spridas vidare till andra. Vid ett tillfälle när jag hade blivit fängslad och 

med ett rep om halsen var på väg till Herodes för att dömas låg en lam man på vägen. Han kunde inte 

röra sig men med Jesu hjälp kunde jag bota honom. Min fångvaktare såg vad som hände och tänk, han 

trodde på det han såg. 

Idag är det många människor som är pilgrimer. Att vara pilgrim är att vandra, att gå till platser som 

betyder något för den som vandrar och dela en bit av vandringen med andra var det än bär. Vet du att 

pilgrim betyder främling, peregrinus heter det på latin. När man vandrar möter man främlingar, och på 

vägen får man dela berättelser och dela matsäck.  
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Jag hoppas att du som läser detta brev vill vara ett pilgrimsBarn som vill vandra, ute eller inne med 

vänner dela berättelser och ta emot främlingar, peregrinus. 

Åh, vad det känns bra att det finns pilgrimsBarn! Jag önskar er allt gott på er upptäcktsfärd till att bli 

ett pilgrimsBarn. 

 Er tillgivne, Jakob. 

 
 
Pilgrimsvandringen:  
Vandringen kan genomföras både ute och inomhus, beroende på de lokala förutsättningarna.  
Vandringen kan innehålla några stationer där man stannar till och delar de formulerade orden 
eller en mening innan man fortsätter. 
Vandringen avslutas med en andakt som barnen också har haft möjlighet att vara med och 
påverka.    

 
Andakt: 
Ledarens uppgift blir att tillhanda hålla material och peppa barnen att själva utforma 
andakten.  

 
 
 
 

 


