
 

KVELDSSAMLING 
Bønnesamling på nett - Forklaring og beskrivelse 
 

Det er mye som skjer for tiden. Mange er bekymret både for smittesituasjonen og kirkas 
mulighet for å kunne gjennomføre driften vår. Mye av dette jobber vi godt med, men samtidig 
så er mye utenfor vår vår kontroll. 
 
Men Gud har kontroll. Han er fremdeles universets Herre, og ønsker noe for oss som 
enkeltpersoner og menighet. Derfor har vi lyst til å innvie november som en bønnemåned. Vi 
vil oppfordre menigheten til å be og søke Gud. Det er bare i nærhet til Jesus at vi finner hvile 
for våre sjeler i tiden vi er i. 
 
Et av tiltakene er KVELDSSAMLING. Det er en veldig enkel bønnesamling som vi streamer 
live til facebookgruppen “Vi i Lyngdal Frikirke”. Målet er å bygge fellesskap, selv om vi ikke 
kan møtes. Og ikke bare et vanlig fellesskap. Men et fellesskap hvor Jesus er i sentrum og vi 
blir betjent av ham. 
 
Vi ønsker at mange i menigheten kan dele på ansvaret. Altså at det er mange som kan 
streame, og at det ikke bare kommer fra oss ansatte. Det blir laget en slags kjøreplan og litt 
info om hvordan vi streamer, slik at det blir enkelt å gjennomføre dette hjemme foran en data 
eller telefon. 
 

KJØREPLAN OG INNHOLD: 
 
Vi ønsker stor grad av frihet på disse Kveldssamlingene. Det Gud minner om, er det du skal 
be om! Kanskje har du gått å tenkt på noen bibelvers i det siste du vil dele, eller det er noe 
som ligger deg på hjertet for tiden? 
 
Det er kun tre ting vil ønsker at skal være med hver gang. 
1: Velkomst og forklaring av novemBER (at eldsterådet anmoder til en måned i bønn for 
menigheten, land og by, og koronasituasjonen og vekkelse) 
2: Tekstlesning fra bibelen. 
3: Bønn 
 
Vi ønsker at bibelen blir sentral i samlingene. Det skal alltid være en del av streamen. For 
noen så er det naturlig å bruke en tekst som de selv er glad i, eller som de tenker på for 
tiden. Og det er helt topp! 



 
Vi ønsker å bruke noen gode kapitler fra Johannes evangeliet. I Joh. kap 14 og 15 finner vi 
mange gode beskrivelser av Jesus, av oss og Guds vilje for verden. Akkurat det vi trenger i 
vår situasjon! Bruk gjerne tekster fra disse kapitlene. Enten at du bygger videre på det som 
var gårsdagens tekst, eller at du finner noen vers som du selv er glad i blant dem. Om de 
skulle skje at de samme versene blir brukt i denne perioden, så er det helt greit. Begynn med 
å lese de versene du tenker på. Ikke så mye som et helt kapittel, men nok vers til at det gir 
sammenheng. Etterpå så kan du forklare hva versene betyr i praksis, og hvordan vi kan be 
inn i det som blir sagt. Dette skal altså IKKE være en tale, eller en voldsom teologisk 
utleggelse. Hva betyr det for deg? 
 
Vi tror også at det er viktig at disse digitale samlingene ikke varer så lenge. Det skal være 
mer et godt input på kvelden, og motivasjon til å be selv. Samlingen burde vare mellom 8 og 
12 minutter. Men her er det selvfølgelig også frihet. Hvis Den Hellige Ånd leder oss inn i noe 
lengre eller et helt annet innhold så gjør vi selvfølgelig det. Dette vil vi også kunne se ann 
etterhvert som vi skrider frem. 
 
Siden dette er på nett, og alle som leder samlingene representerer Frikirken, så burde vi 
tenke litt på innhold. Det er i en lukket gruppe, hvor vi kjenner hverandre, men vi må uansett 
være vise så lenge det er på nett. I praksis så betyr det bare at vi prøver å holde oss borte 
fra personavhengige ting, politisk innhold eller andre ting som kan virke kontroversielt. Husk 
at vi ikke kan nevne navn eller land på våre utsendinger på nett!!!  
 
VI har likevel valgt å lage en forslag til kjøreplan og innhold. Et rammeverk det går ann å 
bruke. 
 
1: VELKOMMEN OG INFO 

• Velkommen til Kveldssamling 
• novemBER: En måned hvor vi søker Gud sammen. Vi vil be for menigheten, 

hverandre, land og by, og for alt det vanskelige rundt pandemien vi står i. 
• Samlingen varer i 10 minutter (informer kort om det som kommer): 

• Tekstlesning (enten videre lesning i Joh 14 og/eller 15, eller egne vers) 
• 2 min forklaring av teksten - gjerne med fokus på det vi kan be inn i den 
• Bønn - ut fra veileder, eller egne fri bønner 
• Vår Far - be høyt der du er 
• Velsignelsen 

2: TEKSTLESNING 
• Lese høy fra utvalgt tekst i bibelen 
• Si noe i ett minutt om hva vi kan ta med oss av dette inn i livet 
• Si noe om hva vi kan be om mtp teksten 

3: BØNN 
• Fri bønn ut fra dagens team/tekst 
• Bønn ut fra behov eller faste ledd (se beskrivelse) 

4: FELLES BØNN 
• En stund i stillhet til å be for egne ting 
• Var Far 

5: AVSLUTNING OG VELSIGNELSEN 
• Takk til alle som var med 
• Utfordre til å komme tilbake neste onsdag kl.21:00 
• Utfordre til å fylle dagene med bønn og nærhet til Jesus 
• Velsignelsen eller be velsignelsen sammen 

 

FORSLAG TIL KJØREPLAN: 



 
KL: INNHOLD: KOMMENTAR: 

20:30 Forberedelser - Sjekk utstyr 
- Sette opp lys 
- Be om ledelse 
- Gjøre klar for stream 
- Gå gjennom “manus” 

20:58 Starte stream Gå inn på “Kragerø Frikirke Internt” og starte opp 
streamen 

21:00 Velkommen og info - Om novemBER 
- Gå gjennom kvelden 

21:02 Tekstlesning - Les dagens tekst 
- Si hva den betyr 
- Hvordan vi kan be inn i det 

21:05 Bønn - Fri bønn eller faste bønner  

21:08 Felles bønn - Litt stillhet 
- Vår far 

21:09 Avslutning og 
velsignelsen 

- Takk for i kveld 
- Velkommen neste onsdag 
- Velsignelsen / be velsignelsen 

21:10 Avslutt streaming 
 

 
 

TEKNISK GJENNOMFØRING: 
 
Streaming kan virke både vanskelig og skummelt, men det trenger ikke å være det. Disse 
samlingene er ikke ment til å være proffe produksjoner. Helt motsatt faktisk. Det skal være 
noe som er enkelt og som bygger fellesskap. 
 
Men det er en liten produksjon. Hvis du aldri har streamet på facebook før, så anbefaler vi at 
du tester det på din egen profil en gang først. Vi har dessverre ikke anledning til å være 
teknisk support for alle som skal streame, og er derfor avhengige av at dere fikser det selv. 
Hvis du har lyst til å være med, men er usikker på om du får det til, så kan du spørre noen du 
kjenner om å hjelpe deg. Under følger en anbefaling på hvordan du kan gjennomføre stream 
hjemmefra. Dette er kun veiledende, og hvis du har bedre metoder så gjør gjerne det. Det er 
ikke sikkert at du får alt dette til heller, og det er helt greit! 
 

• For de fleste er det enklest å bruke smarttelefonen til dette. Hvis du har god erfaring 
med data eller annet utstyr så gjør gjerne det. 

• Vi ønsker at du bruker telefonen liggende, da det skaper et bedre utsnitt for flere 
plattformer 

• Ha telefonen/dataen så nærme deg selv som mulig. På den måten får vi bedre lyd. 
• Hvis du har earpods eller øretelefoner med mikrofon så kan det også skape god lyd. 



• Sørg for at rommet er god belyst. Vi anbefaler å bruke en kontorlampe el. til å lyse på 
deg i tillegg til vanlig lys. Plasser lyskilden slik at den kommer litt ovenfra, foran deg, 
men ute av bildet. Gjerne ved siden av kameraet. 

• Pass på at du ikke har lyskilder (vindu eller andre lamper) som er bak deg i bildet. Det 
gjør deg mørk og bakgrunnen lys. 

• Plasser deg selv midt i bildet, men med lite “luft” over hodet. 
• Skriv gjerne en lapp med innhold som du legger inni bibelen. Du kan feks skrive ut 

kjøreplanen i denne beskrivelsen og ha den foran deg. Bruk gjerne manus! 
• Snakk med tydelig og høy stemme. 
• Prøv å unngå at andre forstyrrer deg - skriv lapp, snakk med dem du bor med ol. 
• Sett mobilen/dataen på et stativ eller noe annet du bygger opp som gjør at den står 

godt og stødig. 
• Det er helt greit at streamen begynner litt før kl.21:00. Da får folk påminnelse og kan 

komme inn. Men innholdet venter du med til kl. er 21:00 presis! 
• I etterkant så velger du å lagre/laste opp streamen slik at den blir lagret i gruppen i 

etterkant.  
 

AVSLUTNING 
 
Kanskje virket dette vidløftig og krevende. Da har vi bommet på målet. Det vi ønsker er at 
Gud skal få bygge verket, så vi ikke arbeider forgjeves. Det skjer ved at vi på mange 
forskjellige måter, og med våre egen unike uttrykk, er sammen om å løfte opp Navnet over 
alle navn; Jesus Kristus! Du skal få lov til å tjene ham gjennom dette, og det viktigste er at 
våre hjerter er vendt mot vår Far i himmelen. Så får den tekniske utførelsen komme i andre 
rekke:) Det streames i en lukket gruppe bestående primært av kjente ansikter i vår menighet. 
Vi er her for å være sammen i bønn, ikke søke jobb som teknisk leder i kirka. 
 
Takk for at du er med. Og takk for at du ber. Hele måneden 
 
novemBER! 
 

 


