
På vinnerlaget

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 akti-

viteter, involvering av barn og unge mm. Selve programmet må dere legge selv ut i 

fra hvilke ressurser 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 suksess i deres korps.

Gud velsigne dere i arbeidet for å nå barn, unge og familier med evangeliet om Jesus 

Kristus!

På vinnerlaget

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, invol-
vering av barn og unge mm. Selve programmet må dere legge selv ut i fra hvilke ressurser 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 suksess i deres 
korps.
Gud velsigne dere i arbeidet for å nå barn, unge og familier med evangeliet om Jesus Kristus!



På vinnerlaget

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 akti-

viteter, involvering av barn og unge mm. Selve programmet må dere legge selv ut i 

fra hvilke ressurser 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 suksess i deres korps.

Gud velsigne dere i arbeidet for å nå barn, unge og familier med evangeliet om Jesus 

Kristus!

Tema 

Her kan dere enkelt få oppmerksomheten til alle som er interessert i sport! Snakk om lagfølelse, 
følelsen av å vinne/tape, spille hverandre gode, posisjon på laget osv. Men også andre som er en del 
av et annet type lag som f.eks. en musikkaktivitet der man er flere sammen, en teatergruppe, en 
dansegruppe osv. Temaet dreies etter hvert inn på menighetsfellesskap og ikke minst laget til Jesus 
hvor vi alle er invitert til å være med og ingen sitter på innbytterbenken. 

Be gjerne alle som vil ta på seg supporterdrakt i innbydelsen til gudstjenesten. Spør gjerne noen 
barn og voksne (spesielt menn) om spesifikt å kle seg opp for anledningen. 

Bibeltekst  

1. Kor 9, 24-27 (hverdagsbibelens oversettelse eller studiebibel for tweens kan være god å bruke på 
storsamling) 

Matteus 28,19–20 

Konkurranse  

Mime og gjette bibelhistorier  

To ungdommer leder konkurransen. Den ene plukker ut en gjeng (5-6 pers.) av barn og voksne 
som alle har på seg supporterdrakt. Ha en kort intervjurunde der laget spørres om de heier på et 
lag, om de er med på et lag, hva som er bra med å være på et lag, hvilken posisjon de spiller, hvilken 
oppgave de har osv. Den andre ungdommen plukker ut sitt lag. Her velges ingen med supporter-
drakt men litt hummer og kanari i alder, med og uten uniform/profiltøy osv. Disse intervjues ikke. 
Ungdom 2 forklarer konkurransen. 

Ungdommene har i forkant skrevet 7-9 lapper med bibelhistorier på, typiske for søndagsskolebruk, 
som legges i en bolle. Salen deles i to og lagene skal nå etter tur forsøke å mime bibelfortellingen 
for sin side av salen. De får ingen forberedelsestid/skal ikke snakke sammen og veldig kort tid til 
gjennomføring.  

Den med flest riktige historier gjettet vinner. Applaus og evt. premie. 

Forslag til sanger

På vinnerlaget, Du er du og du duger, Navnet Jesus, Velsignelsen (se PP-presentasjon)  

Forslag til dans

https://www.youtube.com/watch?v=YUageJdwyPY
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Bilde 1 

I dag skal det handle om at 

Du og jeg – vi har en plass på verdens viktigste lag! 

- Jesus er vår trener, lagleder, eier 

- vi er hans spillere på hans lag 

Frelsesarmeen har til og med lagdrakter som viser tilhørigheten. Det er ikke alle som går så langt i 
å være supporter!!! 

Men hva vil det egentlig si å tilhøre et lag/team/gruppe/gjeng/…..? 

Erfaringer fra lagidrett, speider 

Bilde 2 

Håndballandslaget – bronse i Europamesterskapet! 

Bilde 3 

Kokkelandslaget – forbereder seg til OL i Stuttgart februar 2020 

Bilde 4 

Liverpool – har tenkt til å vinne Premier League i år – finale 17. mai. Lag som viser litt om hva en 
god trener kan bety……. 

Bilde 5 

Ingebretsen – har vist oss hva det koster å trene til å bli best 

(Trening på julaften, eget bryllup – aldri fri!) 

Bilde 6 

Hva skal til for å bli tatt ut på et slikt lag? 

• Målsetting: bli best! 
• Hardt arbeid mot målet. 
• Oppofrelse og beinharde prioriteringer (også fra familien). 
• En viss porsjon treningsglede kommer godt med.
• Utvikling av individuelle ferdigheter.
• Hurtighet, kontringer, flyvere, sauser og suffle, spesialoppgaver som laget trenger slik at laget 

sammen kan slå ned motstand fra konkurrentene.  
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Bilde 6 fortsatt...

• Man kan ikke ha et helt fotballag med gode forsvarsspillere – da blir det jo ikke mål…
• Masse mer – har nok ikke fantasi nok...

Kokkelandslaget har en coach 

Håndballandslaget har en landslagstrener 

Liverpool har en …… Klopp 

Ingebrigtsen-gutta har pappaen sin som også har en del andre rolle i deres liv 

De samler, leder laget, veileder den enkelte spiller, oppmuntrer, krever, skjenner litt innimellom - for 
å få spillerne til å fungere som et lag. For å fra fram det beste i den enkelt og i laget. 

Bilde 7  

På vårt lag er det Jesus som er coach, trener og bror.  

Men bibelen forteller at når han skulle velge ut sine disipler så han ikke etter de som  

• Fikk mest fisk i garnet 
• Var best til å snakke for seg 
• Var flinkest med penger 
• Hadde sterkest fysikk 
• En eller annen spisskompetanse 

Han spurte bare om de ville. 

Og sa de ja…da var de med på laget. 

Bibelen forteller mange historier om at disiplene gjorde feil, sviktet til og med Jesus da han trengte 
dem som aller mest….. STOR TRØST

Men Jesus fortsatte å være deres coach, trener og bror  
Byttet aldri ut noen 
Laget rundt Jesus ble stort, alle som ville kunne være med 

Slik er det i dag også 
Når Jesus velger spillere til sitt lag, velger han deg - og sier du JA, er du med. 
Du er utvalgt! 

Johannes 15:16 
Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og 
deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.
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Bilde 8 

Uansett hvor du er i livet 

• I tosomhet 
• Vandrer alene 
• Er midt i tidsklemma 
• Eller er helt ferdig med den og har masser av tid 
• Om du er i begynnelsen av livet 
• Står i starten av voksenlivet  
• Aller bare rett og slett er voksen…….. (det er man fryktelig lenge) 

DU ER VIKTIG FOR LAGET! 
Født med spisskompetanse på å være akkurat deg.

Bilde 9

For Gud skapte deg, og meg, akkurat slik han trenger at vi er – for sitt lag. 

Bibelvers fra salmene 

Ref til tidligere lek 

Er det noen her som er gode på (rekke opp hånda, peke på folk)

• Å bake boller 
• Å mekke bil 
• Å styre penger 
• Å vise omsorg og den gode praten 
• Å kjøre ting som biler/busser/ 
• Gi gode råd 
• Snakke til mange på en gang 

Gud trenger alle – og alt vi er og alt vi kan - for oppdraget er stort!

Bilde 10

Misjonsbefalingen - Matteus 28,19–20 

For å møte dette oppdraget må laget være stort.

Vi må være mange og mangfoldige, Jesus trenger alle.

Bilde 11

Jesus vil ha hele laget sitt på banen 
Han trenger hver enkelt spiller i arbeid –  alt vi er og alt vi kan og alt han har gitt 

Og det vi ikke har, har han sagt vi kan be om i hans navn.



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 akti-

viteter, involvering av barn og unge mm. Selve programmet må dere legge selv ut i 

fra hvilke ressurser 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 suksess i deres korps.

Gud velsigne dere i arbeidet for å nå barn, unge og familier med evangeliet om Jesus 

Kristus!

Bilde 12

Livet med Jesus som coach, trener, eier, bror, frelser og Gud er spennende.
Kan være utrolig spennende om vi virkelig lar han ta den plassen – der vi er i våre liv 
Jobb, skole, lek/fritid, familie...

Men resultatet av matchen vi spiller er ikke så spennende – den er allerede vunnet. Godt lag å være 
på for dårlige tapere.

Jesus (laglederen) vant den kampen på korset, og den seieren er også vår.  
Vi har ikke «lagt to pinner i kors for å vinne, i den kampen var vi uegnet» 
Ufortjent av nåde – ta på medalje!

Bilde 13

Den dyreste spilleren som er kjøpt til et fotballag er Neymar fra Brasil– kjøpt for 2 milliarder kroner av 
klubben Paris Saint-Germain. Bant seg for 5 år med klubben. (om det ikke har skjedd noe enda mer sprøtt i 
ettertid)  

Jesus betalte en mye høyere pris for deg og meg – med sitt liv 

 I innledningen ble det lest at idrettsfolk kjemper om en pris for er forgjengelig 

Vi har fått en pris som er uforgjengelig – den har vi alltid – i all evighet

Bønn 

Takk Jesus 

At du er vår lagleder, vår coach, bror, venn og Gud

Takk at vi har en plass på ditt lag – hver og en 

Takk at vi er skapt slik du trenger at vi skal være 

Takk at vårt lag seiret med deg da du frelste oss på korset 

Og takk at du er med oss alle dager – inntil verdens ende. 

Amen


