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3. Agnes  
år 1 januari anpassas till kyndelsmässodagen 
Läs igenom hela upplägget så att ni får det i den ordning ni själva vill ha det. 
 
Upplägg 
Varje pilgrimsBarnsvecka innehåller minst 5 moment, ett tema, en ledstång med undringar, 
skapande, en berättelse och symbolen.   
 
Tema: Vakta på ljuset. Ljuset som lyser upp mörkret, ljusets låga – värmer och bränner 
Ledstång: Lita på Gud   
(Ledstången är till för ledaren i förberedelsen inför samtalet med barnen) 
Övning: Göra ljusspår, ett mörkt rum som man sätter upp reflexer i och med hjälp av 
ficklampa får man leta sig fram i reflexspåret.  
Berättelse: Agnes  
Symbol: Snäcka  
Skapande: Christingel ljuset. (Apelsin ljuset) googla på Christingel så ser ni hur det ser ut 
En apelsin 
Vi får tänka på arbetet som på går runt hela jorden – Apelsinen 
Fyra pinnar, stora tandpetare som fylls med godis 
Vi får tänka på allt gott som görs och att det goda som jorden ger – de fyra godispinnarna 
Ett rött bomullsband som sätts fast runt apelsinen 
Vi får tänka på allt lidande – det röda bandet som symboliserar Jesublod också led för vår 
skull 
Ett julgransljus. Gör ett hål i apelsinen vid apelsinnaveln. 
Vi tänder vårt ljus och tänker på att Jesus är världens ljus 

 
  
Pilgrimsvandring: Vandringen behöver inte genomföras vid varje samling men planera in 
när de skall göras så att barnen kan vara med i planeringen. 
 
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 
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under Temat kan barn och ledare formulera inpass i form av viktiga ord eller meningar som 
kan bli tanke ord under vandringen.  

OBS; Ingredienser till Jesus ljuset 

Undring (samtal tillsammans med barnen) 
Jag undrar hur man gjorde innan det fanns ljus? Jag undrar hur det är att leva i mörker? Jag 
undrar hur man hittade på stearinljuset?  Kan man alltid lita på ljuset? 
Ta fram datorn och sök på stearinljus så hittar ni mer. En man som forskade på tvål upptäckte 
att fettet brann 
 
Undringar efter berättelsen 
Varför finns det så många fattiga? Finns det fattiga i vårt land? Vad kan vi göra för att hjälpa 
fattiga? Vad kan vi göra för att hjälpa de fattiga. (anknyt till faste insamlingen). Hur kan man 
fatta ett så stort beslut som Agnes gjorde när man bara är 12 år? 
Avsluta samtalet med att berätta: Vet ni: Moder Teresa har fått Nobels fredspris (1979)för sitt 
arbete bland det fattiga. Och vet ni mer? När fredspriset ska delat ut har man en jätte stor fest 
men massa inbjudna gäster, men Moder Teresa ville inte ha en sån fest hon tyckte att 
pengarna som festen skulle kostat skulle gå till de fattiga och så blev det. Pengarna räckt till 
mat åt 15 000 fattiga. Pengarna som hon fick i fredspriset delades ut till alla 600 hem för 
fattiga som finns i dag runt jorden. 
 
 

Om berättelsen 

Läsberätta om Agnes, stanna till i texten och kolla så du har barnen med dej. Låt barnen ställa 
frågor till texten 
 

Berättelse 
Agnes 

Jag skall berätta för dig om Agnes. Det är en märklig berättelse om en flicka som bestämde 
sig för att göra något för de fattiga. 

Agnes föddes i Skopje i Makedonien - var på kartan hittar ni Makedonien. Makedonien är ett 
fattigt land.  Agnes familj var en kristen familj som deltog i gudstjänsten om söndagarna.  
Agnes lade ofta märke till att de fattiga som fanns i byn fick hjälp av hennes föräldrar och av 
andra familjer som var med i församlingen. 

När Agnes var 12 år så bestämde hon sig för att när hon blev stor skulle hon hjälpa de som var 
fattiga. Helst av allt ville hon komma till Indien för det var ett land som prästerna i 
församlingen hade talat om. När hon var 18 år flyttade hon till ett kloster för hon hade en stark 
känsla av att det var nunna hon skulle bli. Hon ville leva för Gud. (Om ni tror att barnen inte 
vet vad ett kloster är så ställ frågan, Vet ni vad ett kloster är? Vet dom inte så berätta) När 
Agnes blev nunna fick hon välja ett nytt namn och hon valde Teresa. Som nunna kom hon till 
Indien och jobbade som lärare i en skola, men så en dag fick hon en känsla av att gud talade 
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till henne och sa åt henne att lämna allt och gå ut bland det fattiga. Nu var Agnes eller Teresa 
som hon nu hette redo. 

Teresa reste till Calcutta som är en stor stad med massor av fattiga. Hon gick runt i 
slumkvarteren och såg hur många fattiga låg på gatan och var sjuka. Hon försökte ta dem till 
sjukhuset men på sjukhuset ville de bara ta emot människor som dom kunde göra friska inte 
människor som skulle dö. Hon tänkte: vad kan EN människa göra när det finns miljoner 
fattiga. Teresa blev bekymrad när hon såg att människor fick dö ensamma på gatan, det fanns 
ingen höll deras hand eller strök deras panna eller gav dem lite vatten. 

Teresa ägde inget, inget hus, inga möbler, ingen säng men hon tände ett ljus varje dag och bad 
till Gud om hjälp, och när folk runt om kring såg vad hon gjorde och hur hon slet för de allra 
fattigaste hjälpte dom till.  Hon fick låna ett rum att bo i och dit tog hon de som var så sjuka 
att de snart skulle dö. Men ett rum räckte inte så till slut fick hon hela huset. Teresa fick lära 
sig att hon inte kunde hjälp alla men för de som fick hjälp var det väldigt bra. 

Nu fick Teresa kontakt med andra kvinnor som också ville hjälpa till och som också längtade 
efter att få leva för Gud. Teresa bildade en grupp som kallade sig Barmhärtighetssystrarna. 
Vet du vad barmhärtighet är?(ordet behöver kanske slås upp och pratas om) Nu när det fanns 
en grupp bildade Teresa en nunneorden och hon blev deras ledare och fick namnet Moder 
Teresa. För barmhärtighetssystrarna är kärleken det allra viktigaste. Dom tänder ljus och ber 
och firar gudstjänst varje dag och arbetar blad de fattiga, ibland de sover på gatan, de äger 
inget och allt de gör är gratis. Dom gör det för Guds skull. Och arbetet bland de fattiga pågår 
just nu över hela världen. 

 

Pilgrimsvandringen: Gör en ljusvandring 
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.  Här finns en Christingelbön som passar vid kyndelsmässotid eller advent 

L.  Vi säger tack till dig Gud för att Du sänt din son Jesus till jorden för att vara världens 
ljus  

Alla  Tack Gud  
L.  Vi säger tack till dig Gud för att Du låter kyrkans ljus lysa över alla som arbetar med att 

göra din kärlek känd.  
Alla  Tack Gud  
L  Vi säger tack till dig Gud för att Du är med oss när vi vill att Ditt ljus skall lysa på den 

mörka platserna i vår värld.  
Alla  Ge oss ditt ljus  
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L  Jesus, världens ljus, hjälp oss att tro på löftet om Din ständiga närvaro  
Alla  Ge oss ljuset som ger tro  
L  Jesus, världens ljus hjälp oss att lita på löftet om Din ständiga närvaro   
Alla  Ge oss ljuset som ger pålitlighet  
L  Jesus, världens ljus hjälp oss att älska varandra så som Du älskar oss  
Alla  Ge oss ljuset som ger kärlek  
L  Gud du som skapat stjärnorna, låt skapelse ljuset fylla oss med liv och kärlek 
 
 
 

 
 
 
 

 


