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2. Ängeln Gabriel 
år 2 exempelvis innan advent 
Läs hela materialet så att du får det i den ordning som passar din grupp bäst 
 
Här kan det passa med en övernattning för att vaka in advent, kanske kan en gäst bjudas in 
som barnen förbereder sig att ta emot. En övernattning kan vara en hel natt där man sover i 
församlingshemmet eller en halvnatt där man åker hem vid midnatt. 
 
Upplägg 
Varje pilgrimsBarnsvecka innehåller minst 5 moment, ett tema, en ledstång med undringar, 
skapande, en berättelse och symbolen.   
 
Tema: Änglar, skyddsänglar 
Ledstång: Att se det som inte syns, trygghet, skyddsänglar, 
(Ledstången är till för ledaren i förberedelsen inför samtalet med barnen) 
Skapande: Gör änglar av olika material och gör sen en änglautställning 
Berättelse:  Ängeln Gabriel 
Pilgrimsvandring: Vandringen behöver inte genomföras vid varje samling men planera in 
när de skall göras så att barnen kan vara med i planeringen. 
 
Förberedelse: Leta tillsammans med barnen upp bibelord som handlar om änglar, försök få 
fram deras olika egenskaper. Räkna hur många änglar ni ser på San Daniamo korset. 
 
Undringar 
Jag undrar, har du varit med om att någon inte tror på det du berättar? Hur känns det? 
Jag undrar om du sett en ängel nån gång? 
Jag undrar hur en ängel ser ut? 
Jag undrar hur man kan veta att det finns änglar? 
 
Om berättelsen 
Berättelsen kan börja olika, pröva dej fram, det kan vara Gabriel som berättar eller att du berättar om 
Gabriel. 
 
Berättelsen  
Jag heter Gabriel och är ängel. I Bibeln finns det en del berättelser om oss. Vi får ofta berätta 
viktiga saker för människorna, något som Gud vill att vi ska säga.  
En gång fick jag tala om för Maria att hon skulle bli med barn och föda Jesus. Det var så 
spännande, jag visste ju att det var något speciellt med Jesus. Att han skulle bli ett barn som 
växte upp och förändrade hela världen! Och tänk att Gud ville att jag skulle berätta det! 
Först blev Maria rädd när jag kom. Men när vi pratat ett tag blev hon lugn och glad. Hon blev 
så glad att hon skrev en sång om att hon skulle bli mamma som hon sjöng! 
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Sedan, när Jesus föddes, fick vi änglar berätta det för några herdar som vaktade får i närheten 
av stallet där Jesus låg. Herdarna satt vid sin lägereld och skulle nog snart gå och lägga sig. 
Det var ganska mörkt men när vi kom blev det ljust som en solig sommardag och herdarna 
blev jätterädda för oss. Men när en av oss sa att de inte skulle vara rädda och när vi berättade 
att Jesus blivit född och att han låg i ett stall i närheten av deras läger så lugna dom sej. Sen 
kom en hela änglakören och sjöng och jublade. Vi änglar var så glada att Jesus var född så vi 
kunde inte hålla igen på sång och ljus. Vi bara öste på, så man får förstå att herdarna blev 
rädda. 
 
Ibland tycker jag att det är lite tråkigt att människorna som vi ska berätta något bra för, blir 
rädda för oss. Jag vill inte skrämmas när jag kommer. Och det händer också att de inte riktigt 
tror på vad de ser eller hör.  
Men det är kanske inte så konstigt att man blir rädd, för vi kommer ofta lite oväntat och en del 
människor säger att dom sett oss i starkt ljussken och de flesta har ju aldrig sett en ängel. Så vi 
får alltid säga att de inte ska vara rädda och prata lite lugnande först innan vi berättar det vi 
kommit för att berätta. 
Ibland tror människorna inte på det vi säger. Fast vi har något viktigt att säga, något som Gud 
vill att vi ska berätta, så tror de inte att det är sant. Det händer att vi måste säga samma sak 
flera gånger innan de förstår att det är sant. 
Och ändå, när vi har försvunnit, så börjar de undra om det verkligen var sant att en ängel kom 
till dem och pratade. 
 
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.  

 

 
 
 
 
 
 
 


