
En dag med Jesus på jobben

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 

Bruk av alle eller en av historiene i Lukas 5. Her er det egentlig flere dager med Jesus på job-
ben så man kan i forkant vurdere om man har tid til en eller flere av historiene om hvordan 
Jesus møtte folk.

Introvideo 

Som en samlende faktor før gudstjenesten begynner kan man sette på en video som teller 
ned til start: https://www.youtube.com/watch?v=3QoQUEhC8z4  

Prosjekt i forkant 

I forkant av denne storsamlingen kan man oppmuntre søndagsskolen til å jobbe med fortel-
lingene i Lukas 5.  Man kan f.eks. dele inn barna i ulike grupper hvor de kan jobbe med: 

Fiskefangsten: Hva med å lage en film om historien bygget med LEGO som filmes med mo-
biltelefon?  

Først bygges historien og så skrives replikker og til slutt filming. 
 
Den spedalske: Her kan en gruppe barn tegne historien og så vise fram tegningene og forkla-
re mens lederen filmer. 

Den lamme: Her kan en gruppe jobbe seg godt inn i historien og så velge en rolle i historien. 
Barna intervjuer hverandre om hva de opplever. Kan gjøres «live» på gudstjenesten eller 
filmes.  

Jesus kaller Levi: En gruppe jobber godt med historien, roller deles ut og man lager et skue-
spill av historien. 

Andakt  

Andaktsholder kan reflektere over det å være en dag med Jesus på jobben som vi har vært 
i Lukas 5 - tenk om du og jeg fikk lov til det! Og kan vi faktisk det ved å lese i bibelen og bli 
kjent med detaljene i Jesu liv og gjerning? 

Konkurranse  

Denne konkurransen er på nett og handler om Jesus og disiplene hans. Her kan man plukke 
ut to lag eller to personer (gjerne pappaer) som konkurrer mot hverandre på scenen. Ha 
f.eks. en bjelle som må ringes i før man svarer, eller en tomflakse på et bord som du som 
griper den først får lov til å svare. Enkle spørsmål og morsom musikk som gir god stemning i 
salen. 
https://superblink.no/quiz-jesus/


