
Mal for hjemme-søndagsskole 
 

1. Åpningssang «Aldri alene» 
Sangen finner du ved å klikke på denne linken: 
https://www.youtube.com/watch?v=uu8Hc6ui1Ow&list=RDuu8Hc6ui1Ow&index=1 

2. Lystenning og trosbekjennelse 
Tenn ett og ett lys og si fram trosbekjennelsen for hvert lys. Den som er «leder» sier fram 
trosbekjennelsen først og de andre gjentar slik: 

 Første lys:  Leder: «Vi tror på Gud vår Far, som har skapt oss» 
   Alle: «Vi tror på Gud vår Far, som har skapt oss» 

 Andre lys: Leder: «Vi tror på Jesus, Guds Sønn, som har frelst oss» 
   Alle: «Vi tror på Jesus, Guds Sønn, som har frelst oss» 

 Tredje lys: Leder: «Vi tror på Den Hellige Ånd, som gir oss kraft» 
   Alle: «Vi tror på Den Hellige Ånd, som gir oss kraft» 

3. Bønn for samlingen 
«Lederen» ber først og alle gjentar.  

 Leder: «Kjære Gud ...» 
 Alle: «Kjære Gud …» 

 Leder: «Takk for at du møter oss i bibelfortellingene …» 
 Alle: «Takk for at du møter oss i bibelfortellingene …» 

 Leder: «Hjelp oss å bli bedre kjent med deg …» 
 Alle: «Hjelp oss å bli bedre kjent med deg …» 

 Leder: «Amen.» 
 Alle: «Amen» 

4. Supersetning 
Her kommer det en ny setning hver gang. Dette er et vers fra bibelen som vi skal prøve å lære utenat.  

På søndagsskolen har vi ti slike «Supersetninger» hvert år. «Dagens supersetning» er alltid ett av 
disse ti versene. 

5. Skattkiste 
Oppi skattkista må det ligge noe som gir oss et hint om hva vi kommer til å høre om i dagens 
bibelfortelling. Bruk litt tid til å snakke om, og gruble over hva disse tingene kan bety. 

6. Bibelfortellingen 
Det kommer en ny fortelling hver gang vi har søndagsskole. Noen ganger leser vi fortellingen, andre 
ganger hører vi den. Vi har alltid bilder eller gjenstander som kan være med å illustrere fortellingen 
og gjøre den levende for oss.  

https://www.youtube.com/watch?v=uu8Hc6ui1Ow&list=RDuu8Hc6ui1Ow&index=1


7. Sang 
Her kan dere finne en sang dere liker å synge sammen, eller bruke den vi foreslår fra gang til gang. 
Hvis noen hjemme spiller et instrument, kan det være fint å velge en sang som han eller hun kan 
spille til. Det er alltid litt ekstra kjekt med musikk. 

8. Hva har vi lært i dag? 
Snakk litt sammen om det dere hørte om i dagens bibelfortelling.  

 Hva kan vi lære av det vi har hørt?  
 Ligner det på noe vi har hørt før eller opplevd selv? Hvordan?  

Bruk litt tid, og la alle som vil få å si hva de tenker. Kanskje har noen en tanke som kan bli til hjelp for 
en annen. 

9. Supersetning II 
Hvem husker dagens supersetning? Gi premie til den som husker den helt (… eller nesten). Premien 
kan være alt fra et sukkertøy eller et klistermerke, til stående applaus fra forsamlingen. Velg det som 
passer best for dere. 

10. Takkebønn 
«Lederen» ber først og alle gjentar. 

 Leder: «Takk, Gud, for det du har gitt oss i dag.» 
 Alle: «Takk, Gud, for det du har gitt oss i dag.» 

 Leder: «Takk, Jesus, for at du alltid hører.» 
 Alle: «Takk, Jesus, for at du alltid hører.» 

 Leder: «Takk for at vi kan komme til deg med alt.» 
 Alle: «Takk for at vi kan komme til deg med alt.» 

 Leder: «Hjelp oss å oppdage dine svar.» 
 Alle: «Hjelp oss å oppdage dine svar.» 

 Leder: «Amen.»  
 Alle: «Amen.» 

11. Velsignelse 
Som en avslutning på samlingen kan dere synge velsignelsen sammen og for hverandre.  

 «Må Gud velsigne deg. 
 Må Gud velsigne deg. 
 Hvert minutt av din tid. 
 Hver en dag av ditt liv. 
 Må Gud velsigne deg!» 

12. Aktivitet 
Finn frem noe å spise, lek en lek sammen, tegn noe du har hørt om i fortellingen eller gjør noe annet 
fint eller spennende sammen.  

Husk at selv om samlingen er over er det alltid verdifullt å ta vare på det du har hørt og grunne på 
det.  


