
Et enkelt opplegg for å gjøre gudstjenesten  
med utdeling av 4-årsbok til en 

 

FEST PÅ SLOTTET 
 
Målet med opplegget og boka 
– Gjøre 4-årsgudstjenesten til en fest på slottet 
– Lære barna at de er prinser og prinsesser av himmelriket 
– Gi barna fortellingen om Jesus i bilder 

 
Kort fortalt 
Opplegget er hentet fra 4-årsboka FEST PÅ SLOTTET (Runar Bang/Luther forlag). 
Les boka, så ser du hvordan dere enkelt kan gjøre 4-årsgudstjenesten til en fest i kirka. 
Vi ønsker å gi barna en aha-opplevelse av at kirka er slottet til Jesus, kongen over himmel og 
jord, og at de selv er prinser og prinsesser av himmelriket. Derfor sender vi ut fine 
invitasjoner til barna i menigheten som er eller snart blir 4 år og inviterer dem til fest på 
slottet.  
 
Vi ber dem pynte seg til fest eller kle seg ut som riddere, prinsesser eller i andre kostymer 
de har lyst å komme i på festen. I boka er det lagt vekt på at det fins alle slags gutter og 
jenter, og sånn er det i menigheten vår også. Derfor bør vi i opplegget også oppmuntre og 
bekrefte at barn er forskjellige, men alle er like verdifulle. Vi ønsker ikke å fremme 
stereotypier om at jenter må være søte og gutter må være tøffe. Det er den verdigheten 
Gud gir oss som er poenget når vi knytter an til at vi er prinser og prinsesser av 
himmelriket.  
 
Vi pynter kirka med ballonger, gjør gudstjenesten litt kort, velger kjente sanger, viser bilder 
til bibelfortellingen, og deler ut 4-årsboka. Kanskje vi har en kirkekaffe etterpå med kaker og 
saft. Litt som en barnebursdag i kirken, hvor alle får gave! 
 
Invitasjoner 
Bruk databasen over døpte barn i menigheten. Dere kan bruke denne teksten og lage en 
invitasjon selv, eller dere kan laste ned gratis invitasjon på nettsiden til Luther forlag.  
 

Kjære ………….  

Du er invitert til fest på kongens slott på søndag  den …………klokken 11.  

…………….. kirke er nemlig slottet til Jesus, 

 kongen over himmel og jord.  

Ta gjerne på fine klær eller kle deg ut som ridder, prinsesse eller i andre kostymer du har lyst å ha 

på festen. Ta med deg en voksen.  

Du skal få boka «Fest på slottet» som bevis på at du er en ekte prins eller prinsesse i Guds rike.  

Hilsen kongens tjenere. 

 
Slottet 
Den viktigste rekvisitten har vi allerede: En kirke. Et av Jesus sine slott. I kirka har vi et 
kirkerom som er vakkert og utsmykket og ikke ligner på noe annet rom. Her er også et alter 
med fine lysestaker og blomster. Kanskje en fin lysekrone i taket? Det er ganske lett å tenke 



seg at dette er slottet til Jesus. Og tjenerne hans, vi som jobber i kirka, pynter oss med hvite 
kapper. Det eneste vi mangler er ballonger. Massevis av ballonger! Inni kirkerommet, ute i 
våpenhuset, utenfor kirka, langs veien opp til kirka. Tenk barnebursdag! Heliumstank til 
ballonger finner du for eksempel på Nille.   
 
«Hvorfor har Jesus så mange slott på jorda når han bor i himmelen? Jo, det er for at vi som bor 
akkurat her kan samles i kirka så vi ikke glemmer at vi er prinser og prinsesser av himmelriket.» 
(Utdrag fra boka) 
 
Sanger og formidling 
Bruk enkle sanger med lite tekst og kjente melodier denne dagen. Det er et stort pluss om 
kirkemusikeren kan ha med et lite band for anledningen. 
 
For forslag til enkel og kort preken/formidling, se hvordan presten i boka gjør det. Teksten i 
boka kan brukes som manus dersom dere ønsker det. Vær kort og konkret i formidlingen. 
 
Bruk bilder på veggen/skjerm fra den bibelfortellingen dere velger å formidle. Bilder fra boka 
fungerer også godt på skjerm. 
 
Utdelingen av boka  
Litt info som dere godt kan bruke som innledning til selve bokutdelingen i gudstjenesten:  
 
I 4-årsboka FEST PÅ SLOTTET blir dere kjent med fire 4-åringer som selv blir invitert til fest på 
slottet. Er det bare en lek at de er prinser og prinsesser av himmelriket? Eller er det sant? Må 
prinsesser gå med kjole og prinser være tøffe? Hvem er Jesus? Og hvorfor har han slott overalt når 
han bor i himmelen? De fire vennene i boka har mange spørsmål. I boka kan du også lese historien 
om Jesus, kongen vår. Det er bilder på alle sidene, så denne boka kan du lese både sammen med 
en voksen og alene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


