
Til påske har mange i Danmark en hyggelig tradition, hvor man
sender et gækkebrev rundt til enten venner og familie.
At gække var først en leg for voksne fra 1600-tallet. Dengang
skrev man ikke breve, men byttede i stedet blomster. 
Her kunne man gække en person ved at plukke en vintergæk og
gemme den i sin hånd. Vintergækken skulle så listes over i
hånden på den person, man vil gække, uden at vedkommende
opdagede det. Samtidig med at flytte blomsten skulle man sige,
'Du er min gæk'. 
Det første gækkebrev, man kender til, blev sendt i d. 18.april i
1770. Brevet blev sendt til Marie Hansdatter. Det var først i løbet
af 1900-tallet, at gækkebrevet blev en tradition for børn.
I gækkebrevet skriver man ofte et lille vers, der rimer. Til sidst
slutter man af med at skrive sit navn med prikker. 
Hvis man modtager et gækkebrev gælder det om at gætte, hvem
afsenderen er. Hvis der gættes rigtigt, skylder afsenderen et
påskeæg. Hvis afsenderen ikke gættes, skylder modtageren af
brevet et påskeæg. 
Det er kun i Danmark, hvor man har traditionen med at sende
gækkebreve til hinanden. 

Påsken er den vigtigste højtid i kristendommen.
Men ved du egentlig hvorfor vi fejrer påske? I
påsken mindes man Jesus' død, og fejrer hans
opstandelse. I mange danske hjem fylder det
religiøse ikke så meget længere, men derfor er
det godt at vide, hvorfor vi har påskeferie. 
Der er mange traditioner forbundet med påske.
Mange holder påskefrokoster, nogle går på jagt
efter påskeæg, som påskeharen har været forbi
med. Nogle får også travlt med papir og saks,
når de sender gækkebreve rundt til venner og
familie. Mange pynter også op hjemme i deres
eget hjem. Måske har de taget nogle
forårsgrene ind fra haven eller påskeliljer.

Hvordan gækkede man i 1600-tallet? 
Hvornår blev det første gækkebrev sendt?
I hvilke andre lande, sender man også gækkebreve?

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.

 

Hvad mindes man i påsken? 
Hvad fejrer man i påsken?
Hvilke påsketraditioner har du derhjemme? 

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.

Gækkebreve Påske
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Påskeugens første dag er palmesøndag. Jesus har
længe vandret omkring i Israel med sine disciple,
hvor han har helbredt syge mennesker og fortalt
om Gud. Jesus gav mad til de fattige og
behandlede alle som ligemænd. Palmesøndag
ankommer Jesus til Jerusalem. Jesus ridder ind i
Jerusalem på et æsel, og alle jøderne hylder ham
som en konge. Folket råber 'frels os' efter Jesus og
vifter med palmeblade for at ønske ham
velkommen. Mange jøder anså Jesus for at være
deres konge. Det kunne dem, der bestemte i
Jerusalem bestemt ikke lide. De kunne heller ikke
lide, at Jesus kaldte sig for Guds søn. De gik derfor
i gang med at finde ud af, hvordan de kunne få
Jesus slået ihjel. 

 

Den anden helligdag i påskeugen er
skærtorsdag.
Dette er dagen, hvor Jesus spiser sammen med
sine disciple for sidste gang og indfører
nadveren. Under måltidet deler Jesus brød og
vin ud til alle og fortæller, at brødet er hans
legeme og vinen hans blod. Skærtorsdag er også
dagen, hvor Jesus vasker sin disciples fødder.
Om natten skærtorsdag bliver Jesus taget til
fange af romerske soldater. Det bliver han, fordi
hans ene discipel Judas forråder og udpeger
ham for vagterne. Judas viser soldaterne, hvem
Jesus er, ved at kysse Jesus på kinden. Judas får
30 sølvpenge for at gøre det. 

Hvilken dag starter påsken med? 
Hvad ridder Jesus ind i Jerusalem på? 
Hvem kunne dem, der bestemmer i Jerusalem, ikke lide
ved Jesus? 

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.

 

Hvad indfører Jesus skærtorsdag?
Hvad vasker Jesus skærtorsdag? 
Hvad får Judas for at forråde Jesus?

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.

Palmesøndag Skærtorsdag
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Langfredag er dagen, hvor Jesus bliver
korsfæstet. Han bliver forhørt hos Pontius
Pilatus og dømt til døden, fordi folket i byen
kræver det. 
Jesus blev pisket og får en tornekrone på
hovedet. Han skulle herefter gå langs 'Via
Dolorosa', som betyder 'Smertens gade',
igennem Jerusalem, for at komme til
bjerget Golgata. Her blev Jesus sat på
korset og døde en langsom smertefuld død.
Efter hans død blev Jesus taget ned fra
korset og blev begravet i en grotte.
 

Lige så sørgelig en dag langfredag er, lige så
lys og glædelig er fejringen af påskedag.
Det er nemlig dagen, hvor Jesus genopstår.
Der var nogle kvinder, der besøgte Jesus'
gravplads, og da de kom op af bjerget, så
de, at stenen foran grotten var væk, og
graven var tom. I stedet bliver de mødt af
en engel, som fortæller dem, at Jesus er
opstået fra de døde. Englen fortæller også,
at de skal fortælle, at Jesus er genopstået
til alle Jesus' disciple, så de kan fejre det. 

Hvad bliver Jesus langfredag? 
Hvem bliver Jesus forhørt hos? 
Hvad hedder bjerget, hvor Jesus bliver korsfæstet?

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.

 

Hvad sker der med Jesus påskedag?
Hvem møder kvinderne udenfor Jesus' grav?
Hvem skal kvinderne huske at fortælle nyheden om
Jesus' opstandelse til?

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.

Langfredag Påskedag
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Til påske er der rigtig mange, der spiser lam.
Dette gør man især ofte påskedag. Det siges, at
påskelammet er et symbol på det offer, som
Jesus gjorde. I Det Nye Testamente omtales
Jesus som 'Guds lam', Jesus ofrede sit eget liv, 
 selvom han selv var uskyldig.  Påskelammet
bliver altså et symbol på påskens budskab, hvor
Jesus ofrede sig selv. 
Lammet er også et symbol på forår. Mange
nyder synet af små søde lam, der springer rundt
på markerne i forårssolens stråler.
Lammene bliver ofte født fra midten af april til
begyndelsen af maj. 

Når foråret endelig kommer, så vokser der ofte
de fineste påskeliljer frem ude i haven. 
 Påskeliljen blomstrer ca. fra februar til maj. 
Der findes mange forskellige slags påskeliljer -
faktisk over 2000 sorter. Man ser oftest gule,
hvide eller orange påskeliljer. 
Der findes også en minipåskelilje, der kaldes en
tete-a-tete.
Hvis du gerne vil have påskeliljer i din egen
have, skal de plantes i jorden i september til
november måned, og så kommer de frem til
foråret. Påskeliljer er nemme at passe, da de
ikke kræver særlig pleje, når de først er plantet. 

Hvornår blomstrer påskeliljer? 
Hvor mange forskellige sorter af påskeliljer findes der?
Hvornår skal påskeliljerne helst plantes? 

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.

 
 

Hvad er påskelammet et symbol på? 
Hvornår bliver lammene ofte født? 
Har du nogensinde spist lam til påske?

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.

Påskeliljer Påskelam
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Mange børn og voksne er heldige at få et lækkert
påskeæg til påske. Traditionen med påskeæg stammer
fra fasten, som kommer efter fastelavn. Herefter måtte
man ikke spise æg, og når fasten endelig var slut, skulle
det fejres. Derfor dekorerede man massevis af æg, som
man senere tilberedte og spiste. 
I dag kan mange også finde på at dekorere påskeæg,
men nu puster man æggehviden og blommen ud af
ægget. Derfor bruges æggene til pynt i dag i stedet for
mad. 
Det er stadig en ret ny tradition, at påskeæg bliver lavet
af chokolade. Nu finder mange børn påskeæg i haven
gemt af påskeharen, og nogen er så heldige at vinde
chokoladepåskeæg, når de gætter afsenderen af et
gækkebrev. 

Påskeharen ser man for første gang i Danmark i
begyndelsen af 1900-tallet. 
Vi har fået traditionen fra Tyskland, som allerede
havde påskeharen i slutningen af 1600-tallet.
Påskeharen symboliserer nyt liv, og æggene, som
påskeharen kommer med, symboliserer ligeledes
nyt liv og forår.  
I dag er påskeharen rigtig populær, og kommer
mange steder med lækre spiselige chokoladeæg. 
Hvis man er vild med påskeharen kan man blandt
andet se filmen 'Eventyrlige Vogtere', hvor der er
en ret sej påskehare med, som skal dele påskeæg
ud til alle verdens børn. 

Hvornår kommer påskeharen til Danmark? 
Hvad symboliserer påskeharen? 
I hvilken film kan man se en ret sej påskehare? 

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.

 

Hvorfor dekorerede man påskeæg i gamle dage? 
Hvad puster man ud, når man dekorerer æg i dag?
Skal du selv finde chokoladeæg til påske? 

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.

Påskeharen Påskeæg
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