
Påskestorsamling

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!



Bibeltekst 
Her er fokuset klart og tydelig: Jesus døde for oss og sto opp igjen så vi kunne leve! 

Her er det jo et hav av vinklinger og hendelser å gripe tak i helt fra palmesøndag Mark 11,1-
11 til påskemorgen Joh 20,1-18. 

Eller om storsamlingen faller rett etter påske og man vil ta tak i misjonsbefalingen som Jesus 
gir etter å ha vært sammen med disiplene sine en stund etter oppstandelsen, kan den åpne 
delen med lydfil om misjonsbefalingen på Tidslinjen brukes som et element: http://tidslinjen.
bibel.no/normal/48?open 

Kjærlighetsmåltid 

Selv om vi ikke praktiserer nattverd i FA til vanlig kan dette fokuset være et fint og sam-
lende element i påsketiden. Brød og druer deles ut til minne om hva Jesus gjorde for oss i 
påsken: 

Jesus døde for deg (brød) 

Jesus sto opp for deg (druer) 

 
Videoer 

Videoer fra siden superblink om påsken: 

https://www.youtube.com/watch?v=_N858baZdIw 

Litt tull og tøys: 

https://superblink.no/tull-og-toys-med-linkus-aprilsnarr/ 

Kahoot 

Stavanger Gospel Company har i sitt påskehefte laget en kahoot for hele familien som også 
kan brukes på storsamling: 

https://create.kahoot.it/share/sgcompany-paske-kahoot/a5a907f1-870d-4791-874c-
7ffa91b6dd40 



Ut på tur? 

Hva med å invitere hele menighetsfamilien ut på tur etter påskestorsamlingen? Man kan jo 
oppfordre alle til å pakke med seg egen lunsj og varm drikke så kan turen vare lenger uten 
at man blir sulten :) 


