
Utviklet av NMSU, med støtte fra 
Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke

Kollekt og kollektbønnen
– Med NMSUs dele tro, tid,

ting og talent

FORUTSETNINGER: Dette temaet 
fordrer en viss evne til abstrahering, 
og egner seg derfor best til de litt 
større barna. Det forutsetter også en 
basiskjennskap til og erfaring med 
gudstjenesten. For den som skal 
lede aktiviteten er det avgjørende 
at han hun selv har en forståelse av 
tematikken, og gir rom for samtale og 
undring fra barnas side.

Man trenger en kollektkurv og noen 
penger for å visualisere. Temaet bør 
kunne behandles på en god måte på 
15 minutter. Eventuelt med en kort 
repetisjon i påfølgende gudstjeneste.

MÅL: Å lære at alt vi har fått er gaver 
fra Gud. Ikke bare det materielle, men 
livet selv. Oss selv. (tro – tid – ting – 
talent) Å forstå at hver gang man går 
til gudstjeneste, og hver gang man gir 
kollekt, så gir en også seg selv tilbake til 
Gud. «Her er jeg Gud, hva vil du at jeg 
skal gjøre?»

INNHOLD: Lese og høre 
kollektbønnen. Spørre barna hva de 
oppfatter at kollekten er til. Hvorfor vi 
gir penger. Hvorfor det er viktig å dele. 

Hvem vi deler med. (Deriblant misjon) 
Føre samtalen videre på ordene «Ta 
imot oss og gavene våre». Hva betyr det 
at vi ber Gud ta imot oss, slik som han 
tar imot pengegaven vår?  

METODE: Undervisning, undring og 
samtale. Samtalen kan også munne ut 
i en kort presentasjon som kan brukes 
inn i den påfølgende gudstjenesten 
der barna er med og forteller hele 
menigheten: «Nå skal vi gi penger til …, 
men samtidig kommer vi med oss selv, 
for Gud trenger oss for at andre skal få 
vite om ham og få kjenne at Gud er god.»

RAMMEFAKTORER: En stor fordel om 
dette kan skje i forbindelse med at man 
forbereder en gudstjeneste, eller at 
barna jobber med å samle inn penger 
til noe. 

EVALUERING: Å måle oppnåelse her 
er kanskje ikke så enkelt, for det handler 
om å «så en tanke» i barnet om at like 
viktig som pengene vi gir er det at vi 
kommer med oss selv og sier JA til å 
dele tro – tid – ting og talent. Det er og 
å håpe at barna vil oppfatte at Gud har 
bruk for dem.
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Manus: 

SAMTAL MED BARNA om de vet hva 
ofring eller kollekt er? Om hva vi gir 
penger til og hvorfor. Snakk om hvordan 
vi gir pengene i gudstjenesten. 

FORTELL OM BØNNEN SOM BES 
etter hver kollekt og les den høyt. 
Fokuser på «Ta imot oss og gavene 
våre». Spør om hvorfor vi sier at vi gir 
oss selv til Gud? Trenger Gud oss? er det 
ikke nok med pengene våre? 

REPETER ELLER SNAKK OM DE 
FIRE T-ENE . Vi vil dele tro - tid -ting 
og talent. For når vi deler tro, blir andre 
kjent med Jesus. Når vi deler tid bygger 
vi fellesskap. Når vi deler ting skaper vi 
en mer rettferdig verden og når vi deler 
talent utgjør vi en forskjell. Vi vil dele 
mer enn bare pengene våre. Vi vil bruke 
vårt eget liv til å gjøre det som er godt.

Kollekt og kollektbønnen


