
 

Påskerebus 
Post 1 

Dere er nå på Randabergfjellet. Det går en fin turvei oppe her på 

fjellet. Gå gjerne denne runden og se på den fantastiske utsikten 

ned mot stranden.  

Påske handler om liv, og den sammenfaller med våren, der nytt 

liv vokser fram i naturen. Kan dere finne løv som spretter på   

trærne? Ser dere et seljetre som har fått gåsunger? Kan dere  

navnet på noen av trærne? Hvis løvet enda ikke er kommet, kan 

du få vår i stua ved å plukke noen kvister, og ta dem med hjem 

og sette dem i vann innendørs. 

 

QUIZ 
Spørsmål 1—til barna: Hvorfor feirer vi påske? 

Spørsmål 2 til voksne: Hvordan bestemmes            

tidspunktet for påsken hvert år? 

Spørsmål 3 - Mange tror at Randabergfjellet er       

Randabergs høyeste punkt. Men det er feil. Hvor er 

det høyeste punktet i kommunen? 

 

Last ned turf hunt og bli 

med på Rebusen!  

invitasjonskode:  ZUMWEN 



 

Påskerebus 
           Post 2 

På Tungenes er det fint å bruke turstien for en rundtur.  

Bruk gjerne turene på rebusen til også å være med på              

ryddedugnaden langs kysten. Ser du søppel langs veien, ta den 

med og benytt søppelstasjonene som er satt ut av kommunen. 

 

QUIZ 
Spørsmål 1 til barna – Hvordan kom Jesus seg inn i byen på    

palmesøndag? 

Spørsmål 2 til de voksne – Hvor mange ble korsfestet sammen 

med Jesus? 

Spørsmål 3 – Når var Tungenesfyr sist i drift?  

Spørsmål 4 – hvor mange fyrlys finnes på Randaberg? 

PÅSKEN DAG FOR DAG 

Palmesøndag  
På palmesøndag kom Jesus ridende på et esel inn til 

byen Jerusalem. Rundt ham sto folkemassene og 

hyllet ham med palmegreiner som et tegn på at de 

hyllet ham som konge. De tok også av seg kappene 

sine og la dem på veien foran eselet som Jesus red 

på. I dag ville vi nok rullet ut den røde løperen og 

viftet med norske flagg. De neste dagene ble det 

uro i Jerusalem. De religiøse lederne mente ikke at 

Jesus var noen konge, og de planla å kvitte seg med 

Jesus.  

Last ned turf hunt for å svare! 

invitasjonskode:  WHMATM 



 

Påskerebus 
Post 3 

 

Mandag 

De tre dagene som kommer etter palmesøndag vet vi lite om.   

Vi kaller dem gjerne for «Den stille uken». Vi kan finne noen          

fortellinger om hva som kan ha hendt og her er en av dem: 

Jesus ville gjerne gå til tempelet for å be. Tempelet ble gjerne 

brukt til en markedsplass på denne tiden. Det likte ikke Jesus så 

han ble sint. Så sint at han veltet bordene. Jesus opplevde at 

tempelet som var Guds hus, ble brukt til noe annet enn det var 

ment til å være. Et sted hvor vi kan finne trygghet, ro og fred. Nå 

som ikke kirkene er åpne på samme måten, kan vi bruke naturen 

rundt oss som et tempel, et guds hus.   

QUIZ 
 

Spørsmål 1 til barna –  

Hva gjorde Jesus og disiplene sammen på          

skjærtorsdag? 

Spørsmål 2 til de voksne –   

Hvor lang er turstien rundt Hålandsvannet? 

 

Oppgave på denne posten: 

Bruk naturen rundt hålandsvannet og lag et               

påskekunstverk av ting fra naturen.                              

Send bilde av dette til  

Ingrid på tlf: 41328661 – bildet vil bli lagt på              

menighetens sosiale medier.  

PS. Det er lov å sende bilde av deltakerne som har  

laget kunstverket også! 

Last ned turf hunt og bli 

med på Rebusen!  

invitasjonskode:  WHMATM 



 

Påskerebus 
  Post 4 

 

Tirsdag 

 Jesus holdt en lang tale til disiplene før han skulle dø. Der       

fortalte han om hvordan det kom til å bli i verden. Han fortalte at 

det kom til å bli vanskelig, og at menneskene ville glemme Gud 

og det han hadde gjort for dem. Det vil være lite kjærlighet.  

Selv når ting kan være vanskelig har Jesus lovet oss å være med 

oss. Han sier Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke 

den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og 

motløshet. Joh. 14,27 

QUIZ 

Spørsmål 1 til barna – Flere av disiplene hadde 

samme yrke. Hva var det? 

Spørsmål 2 – Vi kan lese i Bibelen om Jesus som gikk 

på vannet. Men hvem andre i Bibelen gikk på vannet? 

Spørsmål 3—Rett ved Sandestranden ligger det en 

barnehage. Tidligere var det en skole her. Når ble 

denne skolen lagt ned? 

Lek: 

Gjemmeleken i Sanddynene. 

En person stiller seg nede på stranden og ser ut mot 

sjøen mens han/hun teller høyt til 30. Resten av        

familien løper å gjemmer seg i sanddynene. Hvem 

blir funnet først?  

 

Last ned Turf Hunt og bli 

med på Rebusen!  

invitasjonskode:  WHMATM 



 

Påskerebus 
Post 5 

 

En ting som Jesus pleide å gjøre ofte var å trekke seg       

tilbake for å hvile og be. Det kan godt være at han gjorde det i 

påskeuka også. En bønn Jesus har lært oss, og som vi gjerne ber 

i forbindelse med påske og nattverd er denne: 

Vår Far i himmelen! 

La navnet ditt helliges. 

La riket ditt komme. 

La viljen din skje på jorden  

slik som i himmelen. 

Gi oss i dag vårt daglige 

brød, 

og tilgi oss vår skyld, 

slik også vi tilgir våre     

skyldnere. 

Og la oss ikke komme i fristelse, 

men frels oss fra det onde. 

For riket er ditt og makten og æren i evighet. 

Amen 

QUIZ 
 

Spørsmål 1 til barna – Hva ble graven til Jesus 

stengt med? 

Spørsmål 3 – En lokal forfatter har nylig inkludert  

dynamittkaien i sin krimbok. Hva heter forfatteren? 

 

Hjemmeoppgave:  

Samle sammen steiner, mal disse hjemme og lag en 

bønnepose. Hver stein symboliserer et bønneemne 

familien kan be om/for.  
 

 

 

 Last ned turf hunt og bli med 

på Rebusen!  

invitasjonskode:  WHMATM 



 

Påskerebus 
Post 6 

 

Skjærtorsdag  

På skjærtorsdag spiser Jesus det som skal bli hans siste måltid 

sammen med disiplene sine. Det er denne dagen Jesus innstifter 

nattverden. Mens de ligger til bords, tar Jesus et brød, takker, 

bryter det og gir det til disiplene, og så sier han: Ta imot og spis. 

Dette er min kropp. Så tar Jesus begeret som sto på bordet med 

vin, takker, gir disiplene og sier: Drikk av dette begeret. Dette er 

mitt blod. Jesus ønsket på denne måte å vise disiplene at han 

skulle gi livet sitt for dem. 

QUIZ 
Spørsmål 1 til barna – Hva het mannen som dømte 

Jesus til døden? 

Spørsmål 2 til barna – Hva kalles dagen Jesus  

blir korsfestet? 

Spørsmål 3 – «troens øye ser det, han gir liv og fred.» 

Fra hvilken salme er dette hentet? 

Spørsmål 4 – I hvilket år ble Grødem kirke åpnet? 

 

Følg gjerne menighetene våre på sosiale medier: 

Instagram: grodemkirke , randabergmenighet 

Facebook: Grødem menighet , Randaberg menighet 

 

Last ned turf hunt og bli 

med på Rebusen!  

invitasjonskode:  WHMATM 



 

Påskerebus 
Post 7  

Fotvaskingen 
 Mens de lå ved bordet, reiste Jesus seg, helte vann i et  

vaskefat og vasket de skitne og stinkende føttene til  

disiplene sine for å vise at han var en tjener som var villig til å 

gjøre alt for dem. Etter at de hadde spist, dro Jesus og  

disiplene til en hage som het Getsemane. Der ledet Judas, 

en av Jesus sine disipler, romerske soldater til Jesus så han 

ble arrestert.  

  

 

QUIZ 

Spørsmål 1 til barna – Hvem fornektet Jesus 3    

ganger? 

Spørsmål 2 til de voksne – Hvorfor feiret jødene påske 

allerede før Jesus ble født? 

 

Spørsmål 3 – Hvor mange år er Randaberg kommune? 

 

BLOMSTER  

Kan dere finne vårblomster som hestehov, hvitveis eller 

blåveis, og plukke en bukett eller binde en blomster-

krans? 

 

 

 Last ned turfhunt og bli med 

på Rebusen!  

invitasjonskode:  WHMATM 



 

Påskerebus 
Post 8 

Langfredag 

På langfredag blir Jesus ført til Pontius Pilatus, han som hadde 

myndighet til å dømme mennesker til døden. Pilatus ønsket   

egentlig ikke å gi Jesus dødsdommen, men han blir overtalt av  

folket som roper «korsfest, korsfest». Pilatus dømmer Jesus, og   

Jesus blir korsfestet på Golgata sammen med to røvere. Samme 

kveld blir han gravlagt. En stor stein blir rullet foran graven.  Og på  

påskeaften, lørdagen etter langfredag, voktes graven av romerske 

soldater.  

QUIZ 
Spørsmål 1 til barna: 

 Hva heter byen hvor Jesus ble korsfestet? 

Spørsmål 2 til barna: 

Hva kaller vi dagen da Jesus sto opp fra graven? 

Spørsmål 3: Det skjedde noe inne i tempelet  

da Jesus døde. Hva? 

Spørsmål 4  

Dere er nå på Mekjarvik. Herfra går ferja over til 

Kvitsøy. Tidligere gikk den også til Skudenes herfra. 

Hvilket år sluttet den med det? 

Hele familien synger og gjør bevegelser til 

«På Golgata sto det et kors, Jesus døde på korset. 

I hagen var det en grav, Jesus lå i den graven. 

Men korset er tomt, graven er tom.  

Jesus sto opp og han lever. 

Men korset er tomt, graven er tom.  

Jesus sto opp og han lever.» 

 Last ned turfhunt for  

å svare på spørsmålene  

invitasjonskode:   

WHMATM 



 

Påskerebus 
Post 9 

 

. Påskedag  

På påskedag kommer det noen kvinner som sto Jesus nær for å 

salve ham, men graven de kommer til er tom. En engel fra Gud 

forteller kvinnene at Jesus har stått opp fra de døde. Kvinnene 

skynder seg av gårde for å fortelle det til disiplene, og så        

plutselig viser Jesus seg for dem og snakker med dem. Jesus var 

virkelig blitt levende igjen! De fikk se det med sine egne øyne.  

QUIZ 
Spørsmål 1 til barna – Hva het de to damen som kom 

til graven og fant den tom? 

 

Spørsmål 2 til de voksne – Hva het høyden hvor Jesus 

ble korsfestet, og hva betyr navnet? 

 

Spørsmål 3 – Hvor mange kirkebygg (inkl. ruiner)    

finnes på Randaberg?  

 

Oppgave:  

Hele familien setter seg oppå bunkersen og tar et  

bilde av seg selv – med flott utsikt i bakgrunnen 

(årets julekortbilde er herved sikret!) 

Last ned turf hunt og bli 

med på Rebusen!  

invitasjonskode:  WHMATM 



 

Påskerebus 
Post 10 

 

Oppsummering 

Korset var egentlig et forferdelig sted. Jesus døde en vond og 

smertefull død på korset, men det var også på korset at Jesus 

seiret over døden og alt det onde. Korset betyr en ny sjanse 

for alle mennesker, korset betyr tilgivelse og ei åpnet dør inn 

til himmelriket. I kirken bruker vi korset som et symbol på Guds 

kjærlighet til mennesket.  

 

 

QUIZ 
Spørsmål 1 til barna – Jesus sto opp igjen første  

påskedag. Men hva heter den dagen han dro til  

himmelen? 

Spørsmål 2 til de voksne – Hvor mange dager etter 

påske er denne dagen, nevnt i spørsmål 1? 

Spørsmål 3 – Randaberg kirke har i år et jubileum. 

Hvor mange år blir kirken? 

Spørsmål 4— Gjett hvor mange steiner dere tror det 

er i flasken som står i vinduskarmen i kirkestua  

 

 

Send antall steiner + lagnavn til tlf: 41328661  

(Ingrid Waage) 

Last ned turf hunt og bli 

med på Rebusen!  

invitasjonskode:  WHMATM 


