
SKATTEN-samling Gud tar hand om sitt folk 
 

Se den webbsända Skatten-samlingen på efsplay.nu, där den finns fr.o.m. söndag 
xx kl xx. Här följer ett överskådligt upplägg på samlingen.  
 
Dagens bibelberättelse i SKATTEN: 2 Mos 16:11–18. 
 
 
Minnesvers: Sök först hans rike och hans 
rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. (Matt 6:33) 
 
 
Ljusbön:  
Vi ber “ljusbönen” (bild).  
Guds familj finns över hela världen. Vi är 
syskon i Guds rike och hör ihop! Vi kan 
glädjas med varandra, och be för varandra.  
 
 
Kollekt: 
Temat för terminen är barns rätt till fred!  
Vi samlar in pengar till BIAL, bial.efs.nu 
Idag ser vi på en film från Ulf Ekängen i 
Tanzania (efsplay.nu) 
Swish till BIAL: 123 421 68 91 
 
 
Dagens berättelse:  
När livet rullar på som vanligt kan jag 
förstå att Jesus är med mig, men när allt 
inte är som vanligt… när jag eller någon 
annan är sjuk eller om jag eller mina 
kompisar mår dåligt och vi är oroliga - var 
är Jesus då? Är han med mig även då? Har 
han koll på läget? 
Idag ska vi få se och höra en berättelse från 2 Moseboken om när Guds folk hade det jobbigt. 
Det kändes säkert som att Gud var långt borta från dom. Hade han slutat att bry sig… eller hade 
han en räddningsplan?!? 
 
Berättande med bildspel:  
Se bildspelet som har en berättarröst (video).  
 
 



Eftertanke:  
Vi får lyssna på “Jesus-minut” och samtidigt fundera över vad Gud vill ge oss.  
 
 
Uppdrag:  
Filmsnutt med inspiration.  
 
Tips på bl a roliga lekar samt ett gott bakrecept finns på salt.efs.nu 
 
Avslutande bön: 
Bialbönen:  
Gud som alla barn har kär 
tänk på den som liten är. 
Dina barn i alla länder 
vilar tryggt i dina händer. 
Du som alla språk förstår, 
tack att du är Fader vår.  
 
Sånger:  
finns för Skatten-abonnenter i Planeringsverktyget.  
 

- Varje dag 
- Jesus-minut 
- Kom och se 

 
 

Gud välsigne er! 
 

 
 


