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Løb med ”Den fortabte søn” 

Giv børnene en oplevelse af, at man kan have det godt på forskellige måder. I vil komme på et løb, 

som gør det muligt bagefter at tale om det at have det godt, der, hvor man er og at være glad for 

det, man har. 

 Tidsforbrug: 

2 – 3 timer 

Sådan gør du: 

1. Forbered børnene på, at de skal ud på et lille løb rundt i området omkring børnehaven eller 

i kirken/kirkegårdspladsen. 

2. Gå med børnene rundt på posterne 

 Post 1: Sønnen har det godt, men vandrer alligevel ud for at se, om der er andet. 

Børnene får et glas saft og noget frugt og får følelsen af, at her er hyggeligt. Men de 

skal prøve at undersøge, om der er et sted, som er mere rart. 

 

 Post 2: Sønnen har det rigtig godt med fest og farver. 

Børnene finder denne post, hvor der er flag, balloner, flødeboller, sodavand o.lign. 

Men en fest vare aldrig ved og flødebollerne og sodavanden slipper op og balloner 

bliver sprængt. Så de skal gå videre. 

 

 Post 3: Pludselig er det hele væk og sønnen føler sig helt ene. 

Børnene kommer en i en mørk hule/mørkt rum, hvor der er et glas vand og en kvart 

tør rugbrød. Her har de ikke lyst til at være og går videre. De kommer tilbage til post 

1 

 

  Post 4 (Samme som post 1): Sønnen vender hjem og har det godt igen. 

Børnene får et glas saft og noget frugt. 

 

3. Tal med børnene om: 

 at have det godt, hvor man er, men at gå væk fra det, fordi man tror, det er sjovere 

et andet sted. Fx når man leger med Adam og Ole og så går over til Rune og Aske. 

Hvad så hvis Rune og Aske ikke vil lege alligevel… 

 Genfortæl lignelsen og tal med børnene, om de også har prøvet at gøre noget 

dumt, men blev tilgivet for det af deres forældre/venner 

 Har børnene selv tilgivet nogen? 
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Hvad kræver det af forberedelse 

 Læs lignelsen. 

 Køb ind til posterne. Flag, balloner, flødeboller, saft, engangskrus, frugt, rugbrød 

 Gør posterne klar i området. Sæt tingene frem, byg hulen, pynt op mm 

 


