Aktiviteter
Godislotteri
• bestäm antal lotteri-serier, t ex 5
• köp 5 olika sorters godis med papper på (av typen
”Marianne”, ”Dumle” etc).
• märk godisarna i varje serie (= godissort) med
siffrorna 1-30. Du bör nu ha 150 märkta godisar.
Dessa är lotter.
• sälj lotterna till styckpriset 20 kr. Barnen får sköta om försäljningen (mindre barn kan gå runt
med lotterna och större barn ta emot betalning).
• dragningen kan se ut på olika sätt. Ett roligt sätt är att använda ett ”chokladhjul” (av samma
typ som finns på nöjesfält) i kombination med utmaningar. Man snurrar på hjulet och ägaren
av lotten med samma siffra som hjulet stannar på, får komma fram (viktigt att köra en serie i
taget, exempelvis ”Blå Marianne”).
• lottens ägare får välja ut ett antal medhjälpare/konkurrenter och dessa gör upp om en vinst,
t ex en kexchoklad. När det kommer till utmaningar/tävlingar är det endast fantasin som
sätter gränser. En rolig lek, som inte kräver så mycket förberedelse, är göra en variant av ”sätt
knorr på grisen” eller varför inte ”sätt årtal på kyrkan”. Använd ett blädderblock där du ritat
en stiliserad bild av din kyrka eller missionshus. Deltagarna får nu med förbundna ögon försöka skriva årtalet på rätt ställe. Om det inte finns årtal på byggnaden där ni samlas, kan det
vara ett annat kännetecken. På Missionsgården Fridhem körde vi ”sätt årtal på Fridhem” (vi
använde ett blädderblock där vi hade ritat en stiliserad bild av huvudbyggnaden med en tom
skylt, där det i vanliga fall står 1900. Sedan fick deltagarna med förbundna ögon försöka att
skriva 1900 på rätt ställe)
• man kan naturligtvis utesluta momentet med tävlingar och nöja sig med att snurra på hjulet
och dela ut vinsten till den lyckliga vinnaren.

Du behöver:
• 5 påsar med godis (a
v typen med
papper runt) totalt anta
l godis = 150
små klisterlappar eller pa
ppersbitar
och tejp
• barn som säljer lotte
rna
• chokladhjul och tävli
ngsledare som
snurrar på hjulet
• frivilliga
(om man vill ha lagtävli
ngar)

