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Før samlingen må du huske å putte noen ting i 
skattkista som kan gi et hint om det vi skal 
høre om i dag.  

I dag passer det med  

• En sky – laget av papir eller bomull 
• En eller to engler– vi får høre om to 

engler som viste seg for disiplene. 
• Et verdenskart – Jesus ba disiplene 

om å være vitner helt til jordens 
ender. 

Det kan være lurt å prøvekjøre PowerPoint før 
samlingen for å sjekke at du har fått med deg 
alle bildene.  

Hvordan du kan gjennomføre samlingen er 
nøyere beskrevet i dokumentet «Mal for 
hjemmesøndagsskole». 

Denne søndagen kommer andakten sammen 
med en lysbildeserie som dere kan se. Til hvert 
bilde er det tekst. Kanskje dere vil bytte på 
hvem som leser til hvert bilde.  

I dag følger det med et stigespill som dere kan 
kopiere opp og spille sammen. Forklaring til 
hvordan dere gjør det kommer etter 
andakten. 

På siste side i dette dokumentet finner dere i 
tillegg en tegning fra fortellingen som kan 
fargelegges. 

Lykke til!  

 

 

 

 

 

 

 

Andaktshjelp 
Bilde 9  

 

Her ser dere legen Lukas som sitter og skriver 
et brev til vennen sin Teofilos. Det han skrev 
har senere blitt stående i en bok i Bibelen som 
heter Apostlenes gjerninger. Han skriver: 
Kjære Teofilos. I min første bok skrev jeg om 
alt det Jesus gjorde og lærte, fra han begynte 
og helt til den dagen han ble tatt opp til 
himmelen.  

Bilde 10 

  

Etter at Jesus ble korsfestet og døde, sto han 
levende fram for de elleve disiplene, som nå 
ble kalt apostler, med mange klare bevis på at 
han levde.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilde 11  

 

I førti dager viste han seg for dem og talte om 
det som hører Guds rike til.  

Bilde 12 

 

En gang han spiste sammen med dem, sa han 
til dem: «Johannes døpte med vann, men dere 
skal snart bli døpt med Den hellige ånd.»  

Bilde 13 

 

En dag førte Jesus dem opp på Oljeberget. Da 
sa en av apostlene: «Herre, er tiden nå 
kommet da du vil reise opp igjen riket for 
Israel?» Jesus svarte: «Det er ikke dere gitt å 
vite dette.»  

 

 

 

 

Bilde 14 

 

 «Men dere skal få kraft når Den hellige ånd 
kommer over dere, og dere skal være mine 
vitner helt til jordens ende.»  

Bilde 15 

 

Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp 
mens de så på. Jesus velsignet dem, og 
apostlene tilba ham.  

Bilde 16 

 

Med ett sto to engler i hvite klær foran dem. 
Engelen sa: «Jesus skal komme igjen på 
samme måte som dere har sett ham fare opp 
til himmelen.»  

 

 

 

 



Bilde 17  

 

Apostlene gikk tilbake til Jerusalem for å vente 
på det som Jesus hadde lovet. De var veldig 
glade.  

Bilde 18 

 

Apostlene holdt trofast sammen i bønn, 
sammen med noen kvinner og Maria, Jesu 
mor, og brødrene hans. 

Selv om Jesus for opp til Himmelen var ikke 
disiplene forlatt. De kunne ikke lenger se ham 
med øynene, men de visste at han var hos 
dem.  

Han hadde sagt at de skulle være vitner om 
ham helt til jordens ender, men de skulle 
vente litt. Han lovet å sende den Hellige Ånd, 
og da ville de forstå at tiden var inne for å bre 
evangeliet ut til alle mennesker. 

Noen av disiplene, eller apostlene som de ble 
kalt etter at Jesus for opp til Himmelen, reiste 
til andre land, men noen ble igjen i Israel og 
fortalte jødene og de andre som bodde i 
landet, at Jesus var Guds sønn. At veien var 
åpnet til Himmelen for alle som trodde på 
ham.  

I dag er det oppdraget vårt. Noen av oss reiser 
kanskje en dag til andre land for å fortelle om 

Jesus, men de fleste av oss blir har i vårt eget 
land. Oppdraget er uansett det samme: 

«Dere skal være mine vitner» sa Jesus til 
apostlene den gang, og i dag sier han det til 
deg og meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lag et stigespill 
 

Stigespillet som du finner under kan du skrive 
ut hvis du har mulighet til det, og lime det på 
et tykkere ark eller en papplate. Hvis du ikke 
har mulighet til å skrive ut så er det ikke så 
vanskelig å tegne det selv heller.  

De fire spillebrikkene over selve spillet kan du 
klippe ut og for eksempel lime på 
melkekartong-korker.  

Kortene med bilder og tekst kan gjerne limes 
på stivere ark, men hvis du ikke får skrevet 
dem ut med en gang, kan du lese fra skjermen 
og skrive dem ut en annen gang slik at du kan 
bruke dem senere. 

Slik spiller dere: 

Alle plasserer sin brikke på start. Kort nr. 1 
leses før start. 
Yngstemann begynner med å slå med terning, 
og flytter sin brikke antall felter som terningen 
viser. Deretter er det nestemann. 

– Lander man ved foten av en stige, krabber 
man opp til toppen av stigen med det samme. 
Turen går videre. 
– Lander man på et rødt felt, må man krabbe 
ned til feltet under med en gang. Turen går 
videre. 
– Passerer man som den første et nytt lesefelt, 
trekkes neste kort av de i alt 6, og det leses. 
Turen går videre. 
– Dersom alle er heldige og tar snarveier 
utenom et lesefelt, leses likevel et kort når 
siste mann er forbi feltet. Turen går videre. 
– Når første mann er framme i mål, leses siste 
kort, og vinneren funnet. Spillet er over, og 
man kan ev. begynne forfra. 

 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

  



 


