



PÅSKESKATTEJAGT 
Kære voksne 
Her er en lille enkel skattejagt til påskehygge. Det ligger i den gamle jødiske påsketradition, at 
børnene bliver sendt ud på en skattejagt. Som kristen ser vi den jødiske profeti om Messias 
tydeligt opfyldt i påsken ved Jesu død og genopstandelse. Det er denne profeti der udspiller sig i 
skattejagten:

 
Det usyrede brød (den syndfri Jesus) blev brudt itu (pint og korsfæstet) og svøbt i et hvidt stof 
(ligklæde) og lagt i en skattekiste (graven). Så gemte mor den og børnene skulle ud på skattejagt. 
Når de finder skatten er brødet væk (Jesus opstanden) og der ligger en gave/påskeæg i stedet.

 
Vokseninstruktion til skattejagt:

Først lægger du påskeægget eller anden gevinst i køleskabet. Herefter skal sedlerne placeres:

”Seddel 1” placeres i jeres ovn.

”Seddel 2” placeres under barnets hovedpude.

”Seddel 3” ligges i køkkenvinduet.

”Seddel 4” kommes i toiletskabet.

”Seddel 5” beholder du.

Dernæst tager du en kop te, kaffe eller andet godt, og sætter dig til rette og sender barnet afsted 
efter første post i ovnen. Når barnet har fundet sedlen og er kommet på et svar, kommer han/hun 
tilbage til dig og fortæller svaret (måske du skal hjælpe, vigtigst er I får en snak). Så sender du 
barnet afsted til næste post under barnets hovedpude. Sådan fortsætter skattejagten, indtil du 
ved post 5 giver dem gåden, der viser dem vej til skatten i køleskabet. God fornøjelse!

 
(I ovnen)

Hvad red Jesus på, da han red ind i Jerusalem Palmesøndag? 

En kamel? En hest? Et æsel?

Svar: Et æsel 
 
(Under din hovedpude)

Fortæl navnene på så mange disciple du kan huske.

Svar: Simon Peter, Jakob (Zebedæus søn), Johannes, Andreas, Philip, Bartholomæus, Matthæus, 
Thomas, Jakob (Alfæus søn), Thaddæus, Simon Zelotes, Judas Iskariot 
 
(I køkkenvinduet) 

Hvad kan en mus trække lige så godt som en elefant?

Svar: Vejret 
 
(I toiletskabet) 

Hvad viftede jøderne med da Jesus red ind i Jerusalem? 

Figenblade? Palmeblade? Olivenblade?

Svar: Palmeblade

 
(Hos din voksen)

”Her er der kulde og hvis man skulle blive sulten efter mælk og pølsemad så gemmer man her alt 
sit mad”. 

Svar: I køleskabet 
 
 
IDE: Charlotte Frederiksen, Den Evangeliske Frikirke i Randers 
 



 

PÅSKESKATTEJAGT 
De små sedler, som placeres rundt i huset 
(Print, klip strimlerne ud og placer de nævnte steder) 
Løbet er som et stjerneløb, hvor baret sendes afsted af en voksen, og kommer retur med et 
forsøg på et svar! 
 
 

I ovnen:

Hvad red Jesus på, da han red ind i Jerusalem 
Palmesøndag? 

 
Under din hovedpude:

Fortæl navnene på så mange disciple du kan huske! 

 
I køkkenvinduet:

Hvad kan en mus trække lige så godt som en elefant? 

 
I toiletskabet:

Hvad viftede jøderne med da Jesus red ind i 
Jerusalem?


Hos den voksne:

Her er der kulde og hvis man skulle blive sulten efter 
mælk og pølsemad så gemmer man her alt sit mad”.



