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ARRANGEMENTET ER 
MÅLRETTET BØRNEFAMILIER I 
ALDEREN 0-8 ÅR. 

REKVISITTER  

TING TIL SKATTEJAGT 
SÆBEBOBLEMASKINE 
FALDSKÆRM 
EVT LUP OG DETEKTIVHATTE 
SANGKUFFERT 
BIBELDETEKTIVTEKST 
STOR BØRNEBIBEL TIL ALTERET 
BARTHO 

BIBELDETEKTIVERNE 
DREJEBOG | FREDERIKSHOLM KIRKE | SYDHAVN SOGN   

OM BIBELDETEKTIVERNE 

Bibeldetektiverne giver børnefamilier i Sydhavn Sogn et 
øjebliks pause fra aftensmad, opvask og hjemmeaktiviteter. 
Det sørger vi nemlig for her i kirken! Bibeldetektiverne er 
kirke samt bibelfortællinger i børnehøjde krydret med 
musik, skattejagt og andet sjov.   

BARTHO 
Bibeldetektiverne har sin egen hjemmehæklede maskot. 
Børnene har selv valgt navnet til ham – Bartho (opkaldt efter 
Bartholomæus). Bartho er et gennemgående element i 
bibeldetektivaktiviteterne – han laver ballade, gemmer ting 
og fungerer også som PR-materiale til Bibeldetektiverne.  

RESURSER 
Til selve bibeldetektivforløbet er vi en præst, en 
aktivitetskonsulent, en frivillig og en organist. Derudover er 
der en kirketjener samt to frivillige til at hjælpe til med det 
praktiske omkring mad/oprydning.  

FORLØB 

VELKOMMEN 
Vi byder velkommen og tæller derefter bedeslag – det er 
en god måde at få børnene til at være stille og lytte. 
 
BIBELDETEKTIVSANGEN 
Bibeldetektiverne har sin helt egen sang som vi synger og 
laver fagter til (se tekst s. 3). Sangen er akkompagneret af 
kirkens organist på klaver. Desuden har vi en musikvideo, 
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der viser den hyggelige stemning til Bibeldetektiverne. 
Bibeldetektivsangen bliver sunget i musikvideoen. Se 
musikvideo via dette link: https://youtu.be/CJiVWI3_97U 

VI SYNGER EN BØRNESANG OG KIGGER I SANGKUFFERTEN 
Efter Bibeldetektivsangen spiller organisten en kendt 
børnesang som børnene skal gætte. Når de har gættet den 
tager vi ’sangkufferten’ frem, hvor de skal finde den 
hæklede figur, der hører til sangen (en frivillig har hæklet 
en masse figurer, der passer til forskellige børnesange).  

SKATTEJAGT 
Efter vi har sunget, deler vi børnene op i tre hold 
(aldersbestemt). Én voksen til hvert hold. Skattejagten tager 
altid afsæt i dagens bibelfortælling, ex. Noahs Ark og 
børnene skal finde ting, som indgår i historien såsom dyr, 
vand o.l. (Gerne noget de kan dufte, smage, røre). Vi 
fortæller hver gang, at det er Bartho, der har gemt tingene 
som børnene så skal hjælpe med at finde. Derfor er Bartho 
også med på samtlige ledetråde.                                                                                 
En ledetråd er et billede, som er taget et sted i kirken. 
Børnene skal gætte, hvor i kirken det er, og skal derefter 
finde derhen. Herefter skal de finde en ny ledetråd samt en 
eller flere ting, der hører til bibelfortællingen. Hvert hold 
skal finde tre ledetråde (inkl. den de får til at starte med). På 
ledetrådene er der desuden et dyr – børnene skal gå som 
dette dyr hen til næste ledetråd. 
 
Holdet med de store børn udfordres yderligere ved, at de 
skal løse en gåde, quiz o.l. før de kan få en ledetråd.                     
Når det første hold er tilbage i kirkerummet (som regel de 
yngste) spiller organisten skøn musik på klaveret imens og 
sæbeboblemaskinen tændes. 

BIBELFORTÆLLING 
Børnene sætter sig ved knæfaldet og præsten fortæller 
dagens bibelfortælling. Ved alteret står der en stor 
hjemmelavet børnebibel. De genstande som børnene har 
fundet undervejs, indgår nu i fortællingen. En fortælling 
tager som regel ml. 5 - 10 min. Præsten afslutter 
fortællingen med Fader Vor og velsignelse. 
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LYSTÆNDING OG SPÆND OVER OS DIT HIMMELSEJL 
Slutteligt finder vi den store faldskærm frem med stjerner 
på. Børnene sætter sig under faldskærmen, mens de voksne 
løfter den op/ned og synger Spænd over os akkompagneret 
af organisten. Ved særlige højtider tænder børnene lys i 
globen, inden sangen. Især omkring jul og Alle helgen.  

AFTENSMAD OG AKTIVITET 

Dagen afsluttes med aftensmad. I løbet af sommerhalvåret 
har vi ofte udendørsaktiviteter efter aftensmaden. Ex. 
klatring på kirketårnet eller popcorn over bål v/ FDF. 

BIBELDETEKTIVSANGEN 

Vers 
Frem med detektivhat 	

Og lup, kom bare an! Søg Biblens skat! 
Op ned, trapper vi går 	

I kirkens rum vi står, sir fadervor 
 

Omkvæd 
Bi-bi-bi-bi-beldetektiver  

Vi vil ha ́ et fingerpeg  
1-2-3 klar, vi alle bliver  

Parat til sang, sjov og leg 
 

Vers 
Påske, pinse, tro, Gud 	

håb, palmeblade, jul, et stjerneskud  
Det kan præsten si’ alt om  
Hurra for et evangelium 

 
2. Omkvæd 

Bi-bi-bi-bibeldetektiver  
Nu skal vi lytte, ha ́ ro  

1-2-3 klar, vi alle bliver 
 Vi skal i gang, kan I tro  

Schyyy 
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