
Bibelen - vårt kart og kompass 

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 til tema 

Om man er så heldig å ha speidere i korpset kan disse spørres om å delta og som en inn-
ledning til tema fortelle hva som er lurt å ha med på tur og hvorfor - og da også dette med 
kart og kompass. 
Etter dette kan tema ledes videre inn i spørsmålene og valgene vi har å forholde oss til i 
livet, og at bibelen er en viktig veileder der. 
Et sentralt vers – til å ha som minnevers er Salme 119,105. 

Joh 4,10 “Legg din vei i Herrens hånd så griper han inn”.  Bibelen er vårt kart som hjelper 
oss å se og forstå verden. Gud er vårt kompass, som hjelper oss å finne veien. Gud er alltid 
med oss og ønsker å vise oss den rette veien, og går vi feil/gjør dumme ting, ønsker han å 
hjelpe oss på rett vei igjen. 

Joh 14,16 “ Jeg er veien, sannheten og livet “. Når du skal bruke kart og kompass er det tre 
viktige spørsmål: Hvor er jeg, hvor skal jeg og hvordan kommer jeg meg dit? I livet trenger vi 
også kart.  Troen på Jesus kan være som et godt kart og kompass i livet vårt. Han vil oss alt 
godt og vise vei hvor vi skal gå.

Intervju 

Vise forskjellige måter å lese i Bibelen på. Her kan f.eks. intervjue noen som leser bibelen 
jevnlige på ulike måter; følger en bibelleseplan, er med i en bibellesegruppe på sosiale medier, 
er med i en cellegruppe, har en bibelapp, har lest Bibelen fra perm til perm osv. 

Det kan være morsomt å spørre speidere eller andre friluftsfolk om gode opplevelser og 
”tabber” ved bruk av kart og kompass eller mangel på bruk av det. 

Videoer

Introduksjon til Bibelen:  
https://www.youtube.com/watch?v=ItXzZWP7RH0 

Illustrasjonsvideo om å bruke kart og kmpass fra superblink.no: 
https://superblink.no/kart-og-kompass-med-linkus-og-kjartan/ 

Forslag til sanger

Hjerteslag (Jeg vil gå dit du går)
Jeg går på livets vei



Aktivitet 

Her kan et forslag være å lage en kahoot om bibelen. Husk å ha med spørsmål som er mor-
somme og utfordrende for både voksne og barn. Du kan evt. spørre søndagskolelærerne om 
tips til hva som har blitt undervist i gruppa i det siste og legge inn noen spørsmål om det. 

Du kan selvfølgelig også ha med noen faktaspørsmål om bruk om vanlig kart og kompass 
men også spørsmål om hvorfor det er lurt å lese i bibelen, hva vi kan bruke bibelen til osv.

Et annet tips til aktivitet kan være at man gjemmer noe i lokalet og en frivillig skal prøve å 
finne det uten kart og en annen med kart (den siste kan evt vente utenfor mens de som 
ikke har kart skal lete og så kan man se hvor lang tid de forskjellige bruker eller hvor mange 
ekstra tips de uten kart trenger).


