
Følg meg!

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 

Denne storsamlingen tar for seg temaet om å følge Jesus. Men det kan noen ganger være 
vanskelig å kjenne igjen stemmen Hans i en verden full av mange stemmer, og det kan være 
vanskelig å velge rett vei når man får så ulike veivalg. 

Jesus skal være vår følgebil. 

Vi kan også følge andre som vi vet har bestemt seg for å følge Jesus. 

Sammenligning med det å følge noen på sosiale medier og det å VIRKELIG følge noen, altså 
Jesus. 

I PP-presentasjonen ligger noen bilder til illustrasjon av tema.  

Bibeltekst

Markus 1,16 «Simon og Johannes som fulgte Jesus. 

Introvideo 

Her har du en video som kan brukes til å samle forsamlingen og gjøre dere klare til stor-
samlingsstart:  https://www.youtube.com/watch?v=ONsbnqu9HLk 

 
Rekvisitter 

Fiskestang, sydvester, henge opp glade fisker (se eget dokument), garn. 

Intervju 

Intervjue en som er «menneskefisker» og en som liker å fiske vanlig fisk. 

Intervjue noen barn om ordet «menneskefiskere». 

Spørsmål: «I Bibelen hører vi om noen som er menneskefiskere, hva tror dere det betyr?» 

 
Til dette temaet følger også en pp-presentasjon med illustrasjonsbilder til andakt.


