AKTIVERA UNGDOMARNA
VID SAMLINGARNA
Det är viktigt att engagera ungdomarna i samlingen, att de kan få uttrycka sina frågor
och böner. Därför är det viktigt att lägga tid på och planera andakten så våra samlingar
blir interaktiva och engagerande. Vi längtar ju efter att samlingen skulle beröra alla i
rummet, att det inte bara ska handla om de som framträder på estraden. Här kommer
därför ett urval övningar, stationer och inslag som man kan plocka från när man
planerar.

BÖN I SMÅGRUPPER
Dela in i mindre grupper och sätt i varje grupp en ledare. Låt varje gruppmedlem i tur
och ordning få dela bönämnen som de har på sitt hjärta och få förbön av alla i gruppen
med eller utan handpåläggning, man frågar såklart!
DELA (TRON)!
Dela in i mindre grupper och ge varje person en viss tid som den får tala på och under
den tiden är de andra tysta. Förbered en fråga eller utmaning. Det kan till exempel vara;
”Vem är Jesus för dig”, ”Varför tror du/tror du inte på Jesus?”.
SAMTALSGRUPPER
Förbered utifrån tema och det som talas om ett antal samtalsfrågor. Dela in
ungdomarna i grupper och låt dem få samtala om det ämne som berörs. Om det är
möjligt så se till att ha en ledare i varje grupp som kan leda frågorna vidare och djupare
om den öppningen finns. Tänk på hur frågorna formuleras. Vi är alla på olika platser i
vår resa med Jesus. Bättre att formulera en fråga ”Hur tänker du att livet med Jesus är”
än ”Hur är ditt liv med Jesus”.
TA EN LAPP
Skål eller korg där man kan dra en beskrivning av vem Jesus är och ett bibelord som
säger något om vem Jesus är. Ex Alfa och omega, fridsfursten osv. Dra en lapp och
fundera på vad det betyder i lovsångsstunden.
HETA STOLEN
Låt ungdomarna få tänka till om temat utan att behöva säga så mycket om det. Läs
upp ett påstående, baserat på det som talats om och låt sitta kvar få betyda ”Jag håller
med” och byte av stol ”Jag håller inte med”, också ett bra sätt att ge ungdomarna
chansen att sitta bredvid andra än sina vanliga kompisar.

UPPMUNTRAN
Skapa en station i bönestunden och lägg ut förskrivna lappar med positiva egenskaper
och uppmuntran. Till exempel; ”Gud har skapat dig med ett fantastiskt leende, det är
jag så glad över”. Där kan man gå och hämta en lapp och sedan dela ut till någon annan
i rummet.
ÖVA SIG I ATT HÖRA GUDS RÖST
Dela in ungdomarna i smågrupper. Introducera med att säga något om det profetiska.
Hur Gud talat, talar och fortsätter tala till sitt folk och att det är möjligt för alla att
höra Guds röst i olika grader. Låt en person få börja och be för henne eller honom. Be
Gud om bilder, uppenbarelser, ord, tankar, känslor från Honom. Efter att ha bett ett tag
lämnar man utrymme för en liten stunds tystnad för att lyssna in Gud och sedan går
man en runda där man delar det som man fick till sig.
Joel 2:28 / Apg 2:17 / 1 Tess 5:19-21
BREV TILL GUD
Skriv ett längre brev till Gud och utryck dina tankar och böner. Alltså inte ” de
traditionella bönelapparna”. Utan ett större ark papper där man har chansen att skriva
av sig det som ligger på ens hjärta.
SMÖRJA MED OLJA/VÄLSIGNELSE
De som ansvarar för stationen ber en enkel bön om Guds välsignelse och/eller smörjer
med olja. Att smörja med olja är en trosgärning, att smörja en annan person med olja
utgjuter Guds kraft och ande över denna personen.
Jak 5:14
NATTVARD
Introducera nattvarden på valfritt sätt. Läs om Kristi kropp och om försoningen.
1. Kor 11:23-25 Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er:
Den natten då herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och
sade: ”Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig.” Likaså tog han
bägaren efter måltiden och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod.
Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.”
1.En grupp (5-7 personer) kommer fram och ställer sig bredvid varandra i
en halvcirkel och de som delar ut nattvarden går från person till person och
delar nattvarden. När alla i gruppen fått ta emot nattvard så skickas gruppen
iväg men något uppmuntrande ord (förslagsvis Matt 10:8 ge som gåva vad ni
har fått som gåva eller annat som handlar om att bli utsänd) innan nästa grupp
kommer upp.
2.Nattvardsgång. Klassisk, gå i kö och ta emot bröd och vin från en station.
3.Dela som de sitter. Skicka bröd och vin mellan er. Alla är både
nattvardstjänare och mottagare.

