
En ny vår

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!



Tips til vinkling av tema 

Fokus i denne storsamlingen kan være flere ting. Det kan handle om å pleie vårt forhold til 
Gud ved å la Guds ord spire og gro, at det må vannes og pleies og lukes... 

Eller det kan handle om det å spre Guds ord til andre etter samme bibelske prinsipper som 
beskrevet over. 

I PP-presentasjonen ligger noen bilder til bruk i en andakt om du ønsker. 

Bibelvers 

Jesaja 43,19
Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?

Gal 6,9 
La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir 
opp.

Introvideo 

https://www.youtube.com/watch?v=M9PdxSlUrWQ 

Denne kan settes på fem minutter før gudstjenesten som en teaser til tema. 
 

Intervju 

Intervju med noen voksne eller ungdommer: Hvordan er det å være kristen for deg i din 
hverdag? Hva er bra og lett? Hva er utfordrende? 
 

Aktivitet 

Hva med aktivitet under kirkekaffen etter gudstjenesten? Mange, både barn og voksne, syns 
det er koselig å tegne. Kopier opp blanke A4-ark med dagens bibelvers skrevet som over-
skrift som ligger klar med fargeblyanter på et tegnebord. 
Vis de første 40 sekundene av denne videoen med Øysteins blyant https://www.youtube.
com/watch?v=AfQ8QHSDgZU med lyd, skru ned lyden mens vi ser resten av filmen og for 
eksempel tar opp dagens kollekt. 

Tips til sanger ligger i PP-presentasjonen. 



Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. 
Merker dere det ikke?

Jesaja 43,19


