
Stor(vask)samling

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!



Fokus

Vi trenger jevnlig rydding og rengjøring i livene våre. Hva er skittent? Hva må ut? Hva bør 
inn? Vi bruker i denne storsamlingen vaskemaskinen som illustrasjon på Guds nåde og til-
givelse i livene våre og at vi selv må legge inn klærne i maskinen (be) for at de skal bli rene 
(tilgivelse). Vi tror at slike hverdagslige sammmenligninger hjelper oss til å huske dette vide-
re i livene. Kanskje hver gang vi står foran en vaskemaskin vil vi bli minnet om at vi trenger 
Guds nåde i våre liv?

Det er en PP-presentasjon til disposisjon til denne storsamlingen.

Bibeltekst 

Salme 51,12 

 
Rekvisitter 

Midtpunkt: Pappeske forvandlet til en vaskemaskin hvor luka skjæres ut som en åpning.  

Vaskemaskinlyd-video settes på fem minutter før gudstjenesten begynner som en teaser til 
tema: https://www.youtube.com/watch?v=8QI2aTxn87w 

Lapper og blyanter tilgjengelig. 

 
Sanger 

Create in me a clean heart, 
Hyll deg frelser og forsoner, 
Jesus bor i hjertet mitt,  

 
Bønnestasjon 

Vaskemaskinen fungerer som bønnestasjon der man kan skrive en lapp med sin bønn om 
tilgivelse, en ny start, en bønn om hjelp osv.  

Lappene legges inn i åpningen på vaskemaskinen.  

Bønn for lappene etterpå. 


