
skatten – på äventyr med Gud har på många håll engagerat både ledare och barn på ett mycket 
positivt sätt. Utifrån ramarna i detta dokument finns möjligheten att använda skatten-konceptet 
med hela församlingen i form av en gudstjänst. Detta gör det möjligt att visa föräldrar och andra 
vuxna hur skatten är upplagt och samtidigt använda den genomtänkta pedagogiken, en peda-
gogik som fungerar lika bra för vuxna. Utifrån skatten – samlingens delmoment blir det också 
lättare att utforma en gudstjänst på barnens villkor men som ändå kan ge mycket till alla. 

NÅGRA RAMAR 
• För att få kalla gudstjänsten för skatten-gudstjänst finns det vissa ramar att följa. 
      Gudstjänstformen får bara användas av sammanhang som har ett skatten – abonnemang. 
• skatten – ledarna måste involveras i planering och genomförande för att man inte ska tappa 

bort pedagogiken och kunskapen som de aktiva ledarna har. De känner dessutom redan bar-
nen i församlingen. 

• skattens teologiska och pedagogiska grundtänk ska vara vägledande.
• Gudstjänsten bör innehålla minst 2 sånger från skatten – materialet och därutöver sånger 

man vanligtvis sjunger på skatten – samlingarna.
• Vi är som människor väldigt olika i hur vi tar till oss saker. Utifrån det jobbar skatten med 

olika förmedlingsformer. Detta bör även speglas i utformningen av gudstjänsten. Använd 
exempelvis berättarbilder, dockteater, drama eller någon annan berättarform för att underlätta 
för alla att förstå predikan/dagens tema.

– på äventyr med Gud
GUDSTJÄNST

En möjlighet att fira gudstjänst med hela familjen på barnens villkor  
för dig som är abonnent på skatten. 
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FÖRSLAG PÅ GUDSTJÄNSTORDNING
1. GEMENSKAP (15-20 MIN)

• Välkomstkommitté med barn
• Mötesledare hälsar välkommen
• Sång
• Bön med tre ljus
• Kollektinformation
• Sång
• Skattkistan
• Ev. trosbekännelse (gärna med rörelser)

2. DAGENS TEMA (MAX 15 MIN)

• Predikan med hjälp av skattens pedagogiska hjälpmedel. Max 15 min.
• (Årstemasång om skattens tema används)

3. EFTERTANKE (MAX 15 MIN)

• Stationsexempel: förbön, skriva böner, skriva sitt namn i ett stort hjärta/på ett 
kors, tända ljus, tysta hörnan/rummet, lägga en sten vid korset

• Under stationsstunden kan man ha en lugn lovsångsskiva eller ett lovsångsteam 
som spelar.

4. DAGENS UPPDRAG (5-10 MIN)

• Mötesledaren tar fram uppdragsballong med uppdraget och blåser upp för att 
 sedan släppa iväg den så att uppdraget flyger ut. Kan till exempel vara ett uppdrag 
att göra under kyrkfikat eller under veckan eller ett bibelord att lära sig utantill. 

5. AVSLUTNING (5 MIN)

• Sång
• Bön
• Välsignelsen (förslagsvis genom skattens Varje dag eller den alternativa välsignelse-

sången Gud vill välsigna dig)

ANNAT ATT TÄNKA PÅ
Barn sjunger gärna vuxensånger och vuxna sjunger gärna barnsånger. Viktigt att tänka på är att 
barn helst inte sjunger för långa sånger. Psalmer kan begränsas till de kortare och lovsånger kan 
med fördel inte dras ut på. Kanske finns det något barn som enkelt kan och vill vara med i lov-
sångsteamet denna söndag. 
 Barn behöver tydlighet under eftertankesstunden. Gå gärna runt och visa de olika statio-
nerna och säg att man kan välja en eller två att gå till. Om man vill få förbön kan man komma 
själv eller med sin förälder. Gör också tydligt för barn och vuxna att inte gudstjänsten tar slut 
med stationerna utan att dagens uppdrag mm kommer efter!
 Ge gärna barnen ansvar för olika saker under gudstjänsten och tänk inte bara på de 
enklaste uppgifterna utan låt barnen verkligen komma fram. Barnen kan till exempel leda bönen 
med ljusen, öppna skattkistan, ta upp kollekten, visa rörelser eller fixa uppdragsballongen. Kan-
ske finns det någon som vill berätta om dagens tema (predika), sjunga eller dansa. Låt det märkas 
att barnens tro är lika mycket värd som de vuxnas och att vi kan lära av varandra!


