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Kära familjer i UBK! 
 
Vi fortsätter planera för att fira gemensam Gudstjänst med Deluxe kl.10.00 på söndagar, men med 
anledning av att många är hemma från vår gemensamma gudstjänst av olika anledningar så vill 
jag uppmuntra er till att söka Gud tillsammans i era hem. Läs bibeln, lovsjung och fira gudstjänst 
hemma. Jag har satt ihop ett mycket enkelt material för familjer som ni kan använda hemma - 
gärna kl.10.00 på söndag. 
 
Lördagen den 4 april planerar vi att ha en familjesamling kl.10.00-12.00 
Vi har bjudit in Elin Redin, som har varit med och skrivit boken ”Hemmakyrka”. 
Ett material som är framtaget för familjer eller grupper med blandade åldrar. 
För en tid som denna är detta ett väldigt viktigt ämne – hur vi kan fortsätta fira 
Gudstjänster i mindre grupper med blandade åldrar.  
 
Anmäl dig eller fråga efter mer information: 
 
 
 
 
Våra hem är en viktig plats där vi på ett enkelt och naturligt sätt kan dela vår tro – både med 
familjen men även med andra människor som finns där. Gud är vår fasta klippa! Låt det få bli din 
bön denna vecka, att du får sätta din tillflykt till Gud. Då kan din trygghet också bli andras trygghet. 
Din vila får ge ro till andra i din närhet. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På nästa sida följer ett enkelt upplägg som passar alla åldrar. Självklart anpassar ni samtalet 
utifrån er familjesituation ex. om ni har små barn eller tonåringar. 
 
Tveka inte att höra av er om ni undrar något eller behöver ett samtal: 
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Psalm 119:89-91 
 

Bibel 2000 
 

”Herre, för evigt står Ditt ord fast i himlen. 
I alla tider gäller vad Du har sagt. 

Du skapade jorden, och den blev till. 
Enligt Dina lagar består den ännu, 

allting tjänar Dig.” 
 

Psalm 119:89-91 
 

Nya Levande Bibeln 
 

”Ditt ord, Herre, står fast i himlen för evigt. 
Din trofasthet består från generation 

till generation, precis som jorden 
som Du har skapat. 

Allt består ännu idag, 
och tjänar Dina syften” 
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DAGENS BIBELTEXT: 
Joh 1:5-15, Joh 8:12 

 

 

MÖRKERBÖN: 
 

Plocka fram 
en ficklampa och en filt. 

Sätt er tillsammans under 
filten skicka runt ficklampan 
och den som håller lampan 

lyser på sig själv och 
ber om Guds ljus: 

på din förskola, din skola, 
ditt jobb, er gata, i vårt land, i 

vår värld osv… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LJUSET LYSER I 

MÖRKRET OCH MÖRKRET 

HAR INTE ÖVERVUNNIT 

DET! 

 

TACK GUD  

 

FÖRLÅT GUD 

 

HJÄLP GUD 

 

 

 

VECKA 13 
 

GUDSTJÄNST 
HEMMA 
 
Börja med att be tillsammans för er gudstjänst och sjung en eller flera 
sånger som passar i er familjekonstellation. 
 

Ta hjälp av Spotify eller Youtube om ni vill. 
 

 
Läs tillsammans: 
Kanske du precis som jag ibland vaknar mitt i natten för att du 
behöver dricka ett glas vatten, gå på toa eller har drömt något. 
Det kan vara svårt att hitta till och med i sitt eget hem när det är 
helt mörkt. Även om ögonen vänjer sig vid mörkret så ser vi ju 
inte bra alls om det är för mörkt. Ni kanske har en liten lampa 
tänd hemma för att ni över huvud taget ska kunna hitta på natten.  
Det är ju inte särskilt skönt för ögonen att tända i taket.             

 
 

Samtala: 
Om hur det är att försöka hitta fram i huset mitt i natten, i mörkret. 
Hur lätt eller svårt har du för att ta dig fram? 
 

Läs tillsammans: i Bibeln – Joh 1:5-14, Joh 8:12 
 
 

 
 
Jesus kom till jorden för att vara ett ljus i människornas liv.  
Det är inte ett ljus som är som en ficklampa som vi kan ta i vår hand 
och lysa i hallen när vi går MEN Jesus vill lysa upp mörkret i våra 
tankar, vårt hjärta och vår själ. Jesus vill också lysa upp i en mörk 
värld och där får du och jag vara till hjälp att lysa vidare det som vi 
har fått från Jesus. ”Det lilla ljus jag har det ska få lysa klart…” 
Ljuset vinner alltid över mörkret OCH Jesus är världens ljus. 
 
Samtala: 
Fundera tillsammans på vad ni ser som är mörkt i världen.  
Kan ni hjälpas åt att göra något åt det? 
 

Framför allt kan vi tillsammans be för allt som är mörkt i världen. 

BE TILLSAMMANS I MÖRKERBÖNEN 
 

 
 Sök på spotify efter ”Nettans UBK-lista” 
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Läs: 
När något händer som gör oss ledsna eller arga så 
brukar man ibland säga att man blir mörk i blicken. 
Man kan ju även känna att det är ”insidan”, själen, 
hjärtat och tankarna som blir mörka. Vuxna brukar 
till och med använda ordet ”mörker” för hur det ser 
ut i världen, mellan oss människor – bråk, 
slagsmål, krig, mobbing, hårda ord … det är ett 
mörker som finns runt oss. 
 


