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Söndagsskolan

• Många Knivstabarn kom till söndagsskolan i 
Vassunda/Betel/Missionskyrkan/Gredelby-
kyrkan

• Sång var en viktig del i söndagsskolans 
verksamhet

• I söndagsskolan fick barn intresse för den 
kristna sångskatten

• Flera av körens ledare och musiker har också 
varit söndagsskollärare



Söndagsskola i Vassunda 1920



Söndagsskolan i Vassunda 1945



Söndagsskolan i
Betel, Knivsta 1956







Ur en klassbok från 1973…

• Den 12 maj avslutades ssk med bussutfärd till 
Elgestalund, Märstametodisternas 
sommarhem. 

• Vädret var vackert och vi kunde leka, plocka 
blommor och dricka saft i fria naturen.

• 25-talet barn deltog tillsammans med 4 
lärare, pastor Morhed och någon förälder.



Söndagstimme på 90-talet



Avslutningsfest med åktur efter traktor



Sångerna som sjöngs i söndagsskolan

• Olika teman genom åren
• Rörelsesånger kom tidigt 

– Kamp och segersånger
– Söndagsskolan
– Jesus
– Vittnesbörd och tjänst
– Nykterhet
– Mission



Exempel på ”Kamp och seger”

a)Sveriges barn kring Jesu fana
till hans tjänst i barndomstid
för det goda väg vi bana
bjuda allt det onda strid.

b)Vill du kämpa i vårt led, där vår Konung själv är 
med?
Vi med glädje framåt tåga, allt vi för vår Konung 
våga. 
Kom och slut dig till vårt led!



Exempel om ”Söndagsskolan”
a)Jag älskar söndagsskolan och villigt skyndar dit
att där bland barnen sjunga och lära med all flit.
När Herrens dag är inne och bär oss glädjens bud, 
då får vi åter samlas i stillhet inför Gud.

b)Till söndagsskolan vill jag gå och andra vägen 
visa. Min plats där aldrig tom ska stå, där vill jag 
Jesus prisa. Och när jag frestas på min stig, o Herre 
Jesus, hjälp då mig att svara nej och fly till dig. Blott 
din jag städs vill vara.



Exempel på sånger om Jesus

a)Jesus älskar mig jag vet, ty min bibel säger det. 
Barnen höra honom till, han dem alla frälsa vill. 
Ja, Jesus älskar, ja mig han älskar, ty bibeln säger 
så.

b)Jesus älskar all barnen, alla barnen på vår 
jord. Röd och gul och vit och svart, gör 
detsamma har han sagt. Jesus älskar alla barnen 
på vår jord.



Exempel om ”Vittnesbörd och tjänst”

a)Jesus ber oss lysa så rent och glatt, likt små ljus 
som brinna uti kolsvart natt. Här i världens mörker, 
stråla, brinn! Lyse du i din vrå och jag  min!

b)Är jag en solglimt för Jesus, som efter hans behag 
lyser i hem och skola med glädje dag för dag? En 
solglimt, en solglimt, hjälp mig o Jesus att vara en 
solglimt, en solglimt, lysande var jag än går.



Exempel på temat ”Nykterhet”

a)Se ej till skummande vinet i bägarn, fly såsom 
jagade hinden för jägarn. Fly till den mäktige, 
trofaste hjälpare, som vill stå dig bi.

b)Det finns så många, många små som sakna 
hem och stöd. De få omkring i husen gå och 
tigga om sitt bröd. De kanske ha en supig far, en 
sjuk förgråten mor, som inom kort ej mera kvar 
bland jordens sorger bor.



Exempel på temat ”Mission”
a)Många hednabarn ej få i en söndagsskola gå 
och ha aldrig hört och veta inte om 
att de fått en barnavän av vår Gud i himmelen, 
som en gång till deras hjälp och frälsning kom.

b)Vi med glada hjärtan bringa våra gåvor om än 
små. 
Ingen är mer glad är den, som har Jesus till sin 
vän och i barnaår hans ärende får gå.



Barnen hade med sig 
en slant för att stoppa 
i denna sparbössa. På 
så sätt fick barnen en 
vana vid att dela med 
sig och en insikt i 
mission. Sparbössan 
betraktas idag med 
skepsis och har 
försvunnit ur praxis.



Exempel på tidiga rörelsesånger

a)Uti himlen Jesus bor, ser mig, hör mig. 
Bor också i liten, stor, som hans vilja gör. 
Skall han få av mig och dig göra tjänare åt sig, 
Må han därmed börja få, när vi äro små.

b)Dina ögon klara, dina öron två
Till Guds tjänst må vara, du blir lycklig då.



Vilken rörelsesång minns du?
• Min båt är så liten…
• Om jag vore en liten mus…
• Ovis man byggde sitt hus på lösan sand…
• Jesu lilla lamm jag är…
• Tack min Gud för hela mej…
• Säg, vem har skapat blommorna…
• Bygg inte hus på en sandig strand…
• Gud tycker om alla stora…
• Det lilla ljus jag har…
• Liten fågel satt en gång…
• Jesu kärlek är så underbar…





Barnen tar plats i gudstjänsten

Barnens minuter, barnruta, barnens ljus, månadens 
sång, barnens bön m.m.

Exempel på sånger som nu finns i psalmboken med 
ett tydligt barnfokus:
a)Vi sätter oss i ringen och tar varann i hand. Vi är 
en massa syskon som tycker om varann.
b)Bara den som vandrar nära marken kan se dina 
under Gud.
c)Vem är det som kommer på vägen, det lyser så 
grant om hans hår.



Barnruta 1976



Barnruta 90-talet



Även de äldre barnen sjunger
• På läger och vandring

– Vi sträva att livsglädjen fånga…
– Här är unga käcka viljor, kläm och raska tag…
– Kumba yah my Lord…
– Nu lägerelden brunnit ner och dagen nått sitt slut…
– Dagen dör, skymning rår över skog, över berg, över hav…

• Andra samlingar och i ungdomskörer
– Alla har brått, ingen har tid, alla har sitt att göra…
– Gud går här på jorden, han går på gator och torg…
– Amen, lovet och priset. Amen, vishet och tack…
– Räck mig din hand vi har samma väg att gå…



Pojkar och flickor hade olika roller…

a)Har du sett när pojkar tåga ut till lek i skog och 
mark. Deras lust att allting våga brinner pigg 
och glad och stark. Har du sett hur varje hinder, 
varje missmods dimma tät, för ett skratt och 
röda kinder flyr till skogs med snabba fjät.

b)Flickor behövas att vara till hands, flickor som 
sköta sin syssla med glans. Flickor med 
ödmjukhet, lydnad och sans. Villiga flickor.





Sjunga tillsammans
Kören sjunger tillsammans med barn och unga

Konserter, till exempel i jultid
Musikaler
Luciafirande
Gudstjänster



Musikaler vi minns

• Pappa Panovs stora dag
• Dagen då det regnade färger
• Belsassars gästabud







Birgitta Erikssons sånger
Birgitta har genom åren skrivit många sångtexter för små och 
stora. Några publicerades i barntidningarna Kompis och Kom 
tillsammans, andra i Brukssånger. Några exempel:

• Vi pryder vår kyrka med sång…
• Gud har målat en tavla…
• Värmeljus
• En kung
• Allt som är fint, allt som är gott…
• Jesus du var liten precis som jag…
• När hösten kommer mörk och grå…
• När liljorna slår ut…
• Kärlekens lov







Adventsverser av Birgitta Eriksson
• Ännu så länge har ingenting hänt, för än är det bara 

mörka advent. Men Maria har kommit till oss och bett 
att lysa hennes väg med ljus nummer ett

• Maria och Josef har fått ett brev: Ni ska betala skatt! 
Det var kejsarn som skrev. Och ända till Betlehem 
måste ni gå. Vi tänder för båda vårt ljus nummer två

• Vägen till Betlehem blir tröttsam vi tror, och mest för 
Maria som snart ska bli mor. Natten är mörk det blir 
svårt att se. Vi lyser upp vägen med ljus nummer tre.

• Jesus är född i Betlehems stad. Änglar och mänskor, 
hela jorden är glad! I stallet som Josef och Maria fått 
hyra, vi tänder för barnet vårt ljus nummer fyra.



Linda Claremars sånger
Linda Claremar, som var pastor i Gredelbykyrkan
under några år, har skrivit många sångtexter. Ex:
• En sång för allt det andra…
• Ingenting är omöjligt för Gud…
• Var ett ljus i mitt mörker…



Kören sjöng sånger 
av Georg Riedel 
tillsammans med 
barnen i kyrkan.



Tack för oss!

Margareta och Birgitta


