
Familjerrally 

Vi genomförde ett julrally i församling som avslutning för vår söndagsskola i julas. Ett koncept 
som funkar såväl när man inte kan ses som när man kan ses. Här beskriver vi hur vi genomförde 
vårt rally. Det är bara fantasin som sätter gränser för olika uppdrag, upplägg och 
genomföranden men här är ett exempel som fungerade bra i vårt sammanhang.  

Rally:  
Varje familj kommer i sin bil och får köra en ”drive-in” där uppdrag hämtas upp.  
Uppdragen kan ex läggas i kuvert, påsar eller varför inte ett paket. Vi valde att lägga det i en 
påse där det även fanns med lite fika. Notera: Vi gjorde även ett alternativ för familjer som inte 
har eller vill köra bil. Det blev en tipspromenad.  

Ta sig fram längs rallyvägen 
Det behövs något sätt att ta sig fram längs ”rallybanan”. Vi använde oss av Rebusar och en karta. 
När de klurat ut nästa destination genom rebusen så kollade de på kartan vilken som var 
kortaste vägen dit. Väl framme fick de nästa rebus. Här kan man tänka sig att man får ledtrådar, 
en karta med en uppmålad väg etc. Vill man inte ha en exakt väg så är uppdrag att utföra 
”någonstans” också ett alternativ. Men det behövs något sätt att driva sig framåt och runt.  

Uppgifter i bilen 
Under färden löste familjerna uppgifter. Dessa kan se olika ut men här är exempel från vårt rally:  
- ”Fotoplock”: Familjen får med sig ett antal bilder på platser och objekt som de kommer 

passera längs vägen. Uppgiften blir att placera bilderna i rätt ordning längs vägen. Det gäller 
att vara uppmärksam och titta ut runt omkring bilen.  

- Trixiga pyssel: Detta kan vara allt från gåtor till allmänbildning. Sånt som är lite klurigt att tänka 
på under tiden man åker, uppgifter att lösa tillsammans. Det kan exempelvis vara kluringar 
som ”Vilken stad söker vi? Tvättar 1000 kg”, para ihop rätt landskap med landskapsblomma 
etc.  

- Frågor: Skicka med ett frågeformulär med kluriga frågor.  

Stationer längs vägen 
Man kan även ha stationer längs vägen där familjen kan lösa någon uppgift tillsammans. När vi 
genomförde rallyt var det hårda restriktioner och vi ville inte att familjerna skulle gå ur bilarna så 
det blev samlingar av grupper. Då funkade det bra med en ”intro-tävling”. Några ledare stod på 
avstånd med högtalare och spelade upp olika intron, familjerna fick gissa på artist och låt.  

Fjäskpoäng 
Vi gav familjerna möjlighet att fjäska till sig lite extra poäng hos ledare som stod och delade ut 
rebusar/höll i introtävlingen. Det blev många vackra sånger, dikter och andra uppmuntrande 
ord. En rolig uppgift för både barn och föräldrar.  



Tävlingsmomentet:  
Vi hade två kategorier som familjerna kunde tävla i, dels flest poäng och dels ”mest julpyntade 
familj och fordon”. Den sista kategorin blev en succé och många familjer gick all-in! 

Alternativ om man får ses 
Om man får ses när rallyt genomförs så kan man exempelvis göra en samling med fika/lunch/
grillning där alla får samlas efter eller mitt i rallyt.  

Avslutning 
När familjerna var klara körde de en drive-in igen och lämnade sina svar. Rättningen skedde 
veckan efter och vi släppte vinnarna på våra sociala medier.  

Har ni frågor kring något så kontakta Rebecka i Kungsportskyrkan, 
rebecka.udd@kungsporten.com 

Här är några exempel på hur uppgifterna såg ut. 
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