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I lekkyrkan leker vi gudstjänst på 
barnens nivå. Just nu är det mest 
vigsel och barndop, det som bar-
nen känner till och har viss erfa-
renhet av. Tanken är att det ska 
vara så likt ”riktig” gudstjänst som 
vi kan fast på barnen sätt.  Allt 
lekkyrkan är i barnstorlek; små 
stolar, en liten orgel, prästkläder 
som passar barn, barnpsalmboken. 

Under pompa och ståt invigdes Lek-
kyrka i Ellös den 27oktober 2013. Det 
var en god och varm gemenskap, 60 
personer deltog. Kyrkorådets ordfö-
rande Bo Karlsson invigningstalade om 
kyrkoråd och sponsorer som stöttat.

Lekmaterial i väskor
För att kunna leka olika kyrkliga handlingar behövs en del material vi har sam-
lat detta i olika väskor. Det finns en väska för vigsel med bl.a. brudklänningar, 
kavajer, ringar och vigselbevis. Det finns en för dop med bl.a. en docka, dop-
klänning, kanna och dopskål. Vi har material till en begravningsväska och en 
nattvardsväska.



Ökad förståelse
Lekkyrkan finns till för att 
hjälpa barnen att få en ökad 
förståelse för vad som händer 
under olika gudstjänst. Under 
en gudstjänstlek i lekkyrkan 
kan vi stanna upp och disku-
tera varför prästen/kantorn/
kyrkvärden gör som de gör. 

Vi kan, när vi förbereder lek-
gudstjänsten, fundera kring 
varför det ser ut som det gör 
i kyrkan vid olika söndagar, 
varför det är olika färger på prästens kläder osv. 

Tanken med lekgudstjänsterna i lekkyrkan är också att barnen 
ska känna en större delaktighet i kyrkans vanliga gudstjäns-
ter. ”Lekmän” behövs och är viktiga i den vanliga gudstjäns-
ten. Då är det bra att ha fått träna i lekkyrkan innan.

Altaret
Altaret är ett glasbord med en liten hylla under där barnens bibel ligger.

Predikstol
Predikstol finns inte i lekkyrkan. Prästen predikar ståendes framför församlingen.

Orgeln
Orgelns pipor är papprör i olika längder. Den lilla 
synten är barnens stora  
favorit i lekkyrkan. Det finns alltid barn som vill 
vara kantor.

Kyrkklockan
Kyrkklockan är skänkt av en församlingsbo. Kyrk-
klockan hänger inne i lekkyrkan. Kläppen är vadde-
rad med många läger papper för att ljudet inte ska 
skada barnens öron.
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