
 

 
 

Lyd i kirken En arbejdssang Arbejdsark 

 
En bevægelses sang til brug i børnehaven og ved 

kirken. Dan en rundkreds og syng med fagter til. 

Melodi: ”Så går vi rundt om en enebær busk”. 

Så gør vi sådan når vi bygger en kirke 

Bygger en kirke 

Bygger en kirke 

Så gør vi sådan når vi bygger en kirke  

Tidligt mandag morgen 

Så gør vi sådan når vi kalker en kirke 

Kalker en kirke 

Kalker en kirke 

Så gør vi sådan når vi kalker en kirke 

Tidligt tirsdag morgen 

Så gør vi sådan når vi river i gruset 

River i gruset 

River i gruset 

Så gør vi sådan når vi river i gruset 

Tidligt onsdag morgen 

Så gør vi sådan når vi ringer med klokken 

Ringer med klokken 

Ringer med klokken 

Så gør vi sådan når vi ringer med klokken 

Tidligt torsdag morgen 

Så gør vi sådan når vi spiller på orglet 

Spiller på orglet 

Spiller på orglet 

Så gør vi sådan når vi spiller på orglet 

Tidligt fredag morgen 

Så gør vi sådan når vi lytter i kirken 

lytter i kirken 

lytter i kirken 

Så gør vi sådan når lytter i kirken 

Tidligt lørdag morgen 

Så gør vi sådan når til kirke vi går 

kirke vi går 

Kirke vi går 

Så gør vi sådan når til kirke vi går 

Tidligt søndag morgen  

 

 

Fagter:  

Læg hænderne oven på hinanden. Hænderne er 

stenene i kirkebygningen. 

 

 

Tag fat om ”penslen” og bevæg højre hånd op og 

ned som om I kalker kirkens væg. Husk at dyppe 

penslen i kalkspanden ind imellem  

 

 

Tag fat om riven og riv gruset foran kirken, så der 

er pænt på hele kirkegården. 

 

 

Fold jeres hænder. Lad lange fingrene på hver 

hånd dykke ned i håndfladen og dan bjælde. 

Bevæg begge langfingre frem og tilbage som en 

kirkeklokke. 

 

Bevæg fingrene som du spiller på klaver / orgel. 

 

 

 

Synges viskene imens vi holder en pegefinger for 

munden med højre hånd og holder bag venstre 

øre med venstre hånd, så vi bedre kan høre. 

 

Vi tager hinanden under armen og går to og to 

rundt i kredsen. 


