
Idéer för barnverksamhet i församlingarna 
– Bland annat från materialet Jorden runt av Finska Missionssällskapet 

 

 

Här följer några idéer för hur man kan stöda missionen genom barnverksamheten: 

 

 De vackraste barnsångerna  

Ordna en allsångskväll med nya och gamla barnsånger, både andliga och profana, 

och ta upp kollekt för missionen. Gör detta i samarbete med någon barnkör. Ta 

gärna med någon lärare och barnträdgårdslärare i planeringsgruppen. Titta i 

sångmappen i materialbanken. 

 

 Konstutställning 

Samla under årets lopp barnens arbeten från olika grupper och söndagsskolor och 

gör en smakfull utställning på våren i församlingens lokaliteter. Håll utställningen 

öppen en hel vecka. Ta inget inträde men ge besökarna möjlighet att ge en frivillig 

gåva. Sälj kort som barnen gjort. 

 

 Teckningstävling 

Utlys en teckningstävling, t.ex med temat “under en och samma himmel” i er 

församling. Informera i god tid om tävlingen till skolor och daghem. Gör en 

utställning på bidragen och låt besökarna rösta på teckningarna för en viss summa. 

 

 Familjejippon av olika slag t.ex. på Mikaelidagen, farsdagen, kyndelsmässo-

dagen, fastlagssöndagen palmsöndagen, morsdagen eller ngn annan högtidsdag. 

 

 Familjelunch eller -brunch 

Ordna tillsammans med familjer inom barn- och familjeverksamheten i församlingen 

en familjelunch eller –brunch. Titta gärna i recepthäftet i materialbanken på förslag. 

 

 Ljusandakt 

Håll en annorlunda gudstjänst eller andakt ute på kvällen t.ex under advent med 

massor av ljus och facklor. På våren eller sensommaren kan en blomsterandakt 

ordnas och kollekten går förstås till missionen. 

 

 Barnens egna fadderbarn eller insamlingsprojekt 

Det är fint att lära barn att göra något gott för de jämnåriga i världen som inte har 

det lika bra ställt som oss här i Finland. Inom hela barnverksamheten eller t.ex. i 

söndagsskolan man kan ha ett eget fadderbarn eller ett insamlingsändamål med 

anknytning till församlingens eget understödsavtal via Finska Missionssällskapet. 

Ta kontakt med understödskoordinatorn eller koordinatorn för barn- och ungdoms-

verksamhet på Svensk service för förslag, konsultation och eventuella besök. 

 



 Pyssel och hobbyarbeten. Dem kan man göra och samla under en längre tid och 

sedan sälja. Barnen kan ha ett eget bord på någon av församlingens basarer. 

 

 Flaskinsamling  

Samla under en längre tid ihop både flaskor som kan pantas. Det blir lätt oväntat 

stora summor som sedan kan gå till ett eventuellt insamlingsprojekt, fadderbarn 

eller annars doneras till Finska Missionssällskapets arbete. Dessutom håller man 

naturen ren och skräpfri genom att plocka upp slängda pantflaskor från naturen. 

 

 Teater och rollspel 

Öva in något teaterstycke tillsammans med barnen och ge några föreställningar tilt 

vilka ni säljer biljetter på förhand. Man kan också sälja hela föreställningen till 

firmor, föreningar, skolor osv. 

 

 Beställa utställningen ”Mer glädje” eller mini utställningen ”Barn i världen” 

Kontakta koordinatorn för barn- och ungdomsverksamhet för mera information. 

 

 Boka besök till er skola eller församling 

Koordinatorn för barn- och ungdomsverksamheten kan komma på besök. Läs mera 

om vårt föreläsnings-utbud och våra besöksmöjligheter här:  

https://felm.finskamissionssallskapet.fi/till-forsamlingen/forsamlingsbesok/  

https://felm.finskamissionssallskapet.fi/till-forsamlingen/forsamlingsbesok/

