
Guidet tur gjennom møtelokalet

Introduksjon
Denne serien av storsamlinger er tenkt for hele menighetsfamilen og tar for seg tema som 
kan relateres til både barn, ungdom og voksne. 
Du får her tips til et tema og hvordan det kan vinkles, ideer til konkurranser og aktiviteter, 
involvering av barn og unge mm. Selve programmet må dere legge selv ut i fra hvilke ressur-
ser dere har, hvem som er deres typiske forsamling og hvem som skal forkynne, lede lovsang 
osv. 
Vi håper at dette kan bli til inspirasjon for dere og tar gjerne imot tips vi kan legge til når 
dere har prøvd ut tema eller om dere har forslag til nye tema som dere har brukt med suk-
sess i deres korps.
Gud velsigne dere i arbeidet for å nå barn, unge og familier med evangeliet om Jesus Kristus!



Denne storsamlingen rammes inn av forslaget under. Gjør barn og unge delaktige i program-
met. 

Man kan da spe på med sanger, dans og musikk der man ønsker. 

En andakt kan flettes inn i en av elementene. 

Man kan også velge å legge inn litt FA-historie underveis. 
 

Velkommen ved døra med trådløs mic. Ekstra gøy hvis noen kommer inn døra og man 
kan få vist hvordan vi sier velkommen på en hyggelig måte og viser folk en plass.  

 
Stans først ved døren inn til lokalet. Når mennesker kommer inn gjennom døren til Frelses-
armeen skal de vite at de er velkomne, og at de vil bli behandlet med vennlighet og respekt. 
Det hjelper å ha en person i døra som ønsker velkommen med et vennlig smil. Det er fint 
om han/hun presenterer seg og tilbyr en sangbok og/eller bibel til bruk i gudstjenesten. 
Noen ganger kan det også være andre ting man gir ved inngangen. Personen i døra viser 
kanskje til og med nye en plass ved siden av en annen møtebesøkende. Dette er en jobb 
barn og unge godt kan hjelpe de voksne med. 

 
Bibelen – still deg ved stedet der lånebiblene er 
 
Vi tror at bibelen er inspirert av Gud. Når vi leser den, ser vi hvor høyt Gud elsker oss. Han 
sendte sin sønn Jesus som vår frelser, og hans eksempel viser oss hvordan vi skal leve. Når vi 
helt seriøst ønsker å vokse som kristne, blir den ikke bare en søndagsbok, men en bok som 
vi vil finne tid til å lese i hver dag. 

Det finnes bøker for barn i alle aldre som kan hjelpe oss til å forstå bibelen bedre. Ved å 
bruke disse, kan vi lære det som er viktig for livet vårt. Prøv å ta med din egen bibel på søn-
dagene, eller følg med på bibellesingen ved å låne en av biblene på korpset. 

Sangboka/lovsang – la gjerne lovsangsleder eller pianist si noe om dette. 

(Still deg ved stedet der sangbøkene er) Gud har inspirert mange mennesker og gitt dem 
evner til å skrive ord og musikk som kan hjelpe oss til å tilbe Gud i våre hjerter. Frelsesar-
meens sangbok og andre kristne sanger og musikk hjelper oss å tilbe, lovprise, be, si unn-
skyld til Gud, si til Gud at vi vil tjene ham og minner oss om hva vi tror på. Hvilken musikk-
sjanger vi synger i er ikke så viktig. Det som betyr noe er at vi av hele hjertet tilber og viser 
glede når vi sammen med andre mennesker synger til Gud. 
Frelsesarmeens elleve trosartikler står bakerst i sangboka. De sier noe om hva vi tror på. 



 Talerstolen 

Vitnesbyrd - noen forteller sin troshistorie 

(Still deg ved talerstolen/på plattformen) Offiserer, soldater eller andre står fram ved taler-
stolen eller på plattformen og leder alle i lovsang, leser fra bibelen, underviser og taler om 
det Gud leder dem til. Vi kan komme med et ønske om å få høre personlig fra Gud, lytte 
etter hva som blir sagt, og når vi forstår hva Gud sier til oss, skal vi handle på det. 

Muligheten bør bli gitt til alle, unge og eldre, til å be eller fortelle andre hva Gud gjør i deres 
liv (vi kaller det å gi vitnesbyrd). Den som leder gudstjenesten kan gi en personlig invitasjon 
til dette. Vær ikke redd for å delta i møtet på denne måten. Gud er ikke opptatt av ordene 
vi bruker, men han ønsker at vi skal være ærlige og dele, slik at vi kan støtte og oppmuntre 
hverandre. Vi er jo alle en del av Guds familie. 

 
Botsbenken – kan gjøres som en samtale mellom to om hvilke typer bønner man kan be 
her. 
 
En annen ting vi har i møtelokalene på Frelsesarmeen er botsbenken. Noen kaller det også 
for en «nådestol» (mercy seat) eller et bønnealter/bønnebenk. Begynn med å spørre barna 
om hva de tror botsbenken blir brukt til, og om barna kan et annet navn på den. Dette kan 
være en anledning til å snakke om hvorfor ikke alle voksne syns det er så greit at den brukes 
til f.eks. klatrestativ i møtene. 

Botsbenken er et sted hvor man møter Gud. Selvfølgelig skal vi huske at vi kan snakke med 
Gud overalt og alle steder, men i Frelsesarmeens møtelokaler har man valgt å la botsbenken 
være et spesielt sted for bønn. Mange mennesker har opplevd gode bønnestunder her. Det 
er ikke livsviktig å knele ved botsbenken, men det kan hjelpe oss i framtiden til å huske på og 
reflektere over den bønnen vi ba eller det spesielle løftet vi ga her. Andre mennesker kan se 
at vi mener alvor med Gud, og de kan også støtte oss og be for oss og selv bli oppmuntret i 
troen, når andre søker Gud. 

Vis fram kort med følgende nøkkelord: «Unnskyld!» «Kom inn!» «Jeg lover…» «Jeg ber 
for…» «Takk!» «Hjelp!» «Fyll meg med din hellige ånd» som en forklaring på de forskjellige 
måtene botsbenken blir brukt på.

Flagget – still deg ved flagget og la evt noen som er juniorsoldater fortelle om hva fargerne 
i flagget betyr.

(Still deg ved flagget) Juniorsoldater og seniorsoldater blir innvidd under Frelsesarmeens 
flagg. Flagget blir også brukt under andre seremonier, som barnevelsignelser, bryllup og be-
gravelser, og under innsettelse av nye ledere i korpset (underbefal).

Hold flagget ut så barna kan se det tydelig og spør barna om de kan huske hva fargerne 
betyr.



- Blå minner oss om at Gud vår himmelske far er hellig, og at han ønsker at vi, hans folk, skal 
være hellige. 

- Rød minner oss om at Jesus, Guds sønn, døde for å bli vår frelser. Det er ved tro på Jesus 
at vi blir tilgitt for de ting vi gjør feil. 

- Gul minner oss om at Gud sender sin hellige ånd for å hjelpe oss til å leve rett. 

Inni flagget står «Blod og Ild» som skal minne oss om: 

- Jesu blod da han døde på korset for oss 

- Den hellige ånds ild som hjelper oss til å fortelle andre mennesker om ham 

Hvorfor trenger vi et flagg? En armé består av soldater, og de følger etter flagget inn i kam-
pen. Frelsesarmeen er Guds armé, og vi følger etter ham. Vi vil gå ut i verden og fortelle 
andre om Jesus. 

Krona - møteleder tar med korpslederen til krona og hun forteller om symbolene: 

Krona er Frelsesarmeens symbol og har flere elementer.  

Du kan se mottoet «Blod og Ild» som vi akkurat snakket om.  

Viklet rundt Jesu kors er en «F» som står for «frelse». 

De to sverdene i kors står for Guds ord som er det vi har til å kjempe mot synd. 

De små prikkene står for evangeliets sannheter. 

Sola betyr her Den hellige ånds liv og lys. 

Krona på toppen står for at Gud har lovet oss et evig liv i himmelen, der vi skal være 
sammen med ham. Han sier: Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets krone (Åp 2,10).   

Avslutte med å ta flagget og marsjere rundt og ut til kirkekaffe mens musikerne spiller gam-
mel krigersang fra sangboka.


