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SAMLAS KRING MISSIONEN

Skaffa kunskap om missionen

• Skaffa kunskap om missionsarbetet t.ex. från
SLEF:s webbplats elller tidskriften Salamu.

• Bygg gärna upp en repertoar med några olika
missionsteman att belysa och informera om.

• Förse dig med kartor, eventuella föremål från
missionsfälten, recept, lekar, berättelser och
sånger. Du hittar en hel del intressant material
på SLEF:s webbplats.

Anpassa programmet till gruppen

• Anpassa missionsinslaget till den aktuella
gruppen.

• Gruppernas kännedom om missionsarbetet vari-
erar. Information från verkligheten på fältet och
dess människoöden kan hjälpa till att minska
eventuella fördomar eller okunskap som finns.

• Intresset hos åhörarna varierar också. Några har
i åratal arbetat för missionen och följt med hän-

delserna på fältet, i andra fall är kännedomen om
missionsarbete kanske obefintlig.

• Anpassa programmet för åldersstrukturen.
• Om åhörarna är obekanta, ta reda på vad de

känner till om missionsarbetet. Har någon
besökt ett missionsfält? Har gruppen samlat
medel för något speciellt ? Inhämta info om det.

Praktiska förberedelser

Alla är kallade att vara med i Guds mission. I kyrkoordningen framkommer det tydligt att mission är något
som ska engagera varje kristen och att det är en verksamhet som riktar sig utåt till dem som inte känner Kristus:

”Församlingen och dess medlemmar skall främja missionsarbetet, vars syfte är att utbreda evangelium bland dem som
inte är kristna.” (KO 4 kap. 4 §)

I församlingen samlas varierande typer av grupper. Enligt kyrkans missionsstrategi ska missionsarbetet
genomsyra hela församlingen och finnas med som inslag i de olika gruppernas verksamhet. Smågrupper är fina
möjligheter att bättre lära känna missionsarbetet, att offra för missionen och att inspireras i.Där två eller tre är
församlade i Jesu namn är han mitt ibland dem (Matt 18:20).

Här får du tips kring hur du kan ordna en samling kring missionen i t.ex. en bönegrupp, bibelgrupp, söndags-
skola, skolklass, allmän samling, syförening, konfirmandgrupp eller ungdomsgrupp.

• Den visuella och auditiva informationen bör
förberedas, liksom laminerade foton, cd:n med
musik, videon, dvd:n, webbplatser, PowerPoint-
presentationer, bildspel osv.

• Kontrollera allt praktiskt på förhand, att dörrar
är öppna och att eventuell servering är ordnad.

• Be för samlingen! Matt 5:14–16.
• Kontrollera att apparater fungerar på förhand.
• Ta med sådant som kan komma att behövas:

tusch, tejp, sax, häftmassa.

• Kom i god tid så att du har tid att ställa fram
olika saker och sedan hälsa dina åhörare väl-
komna.

• Välj en synlig plats för info och föremål.Ta gärna
med färggranna tyger att sätta på utställnings-
bordet.

• Ställ upp och testa projektor och andra appa-
rater.

• Vidtala någon att släcka belysningen om du visar
bilder.
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Håll tidsramen för anförandet

Utställning

På plats

• Tänk igenom var du ska stå och hur åhörarnas
stolar ska vara placerade.

• Tidningar och annat gratismaterial är det oftast
bäst att dela ut t.ex. vid utgången.

• Gör i ordning en utställning som är visuellt
intressant.Använd stora bilder,många färger och
flerdimensionella föremål.

• Basinformation om missionsfältet och missionä-

• Inledning (5 min). Presentera dig med namn och
ange din koppling till missionsarbetet. Berätta
vad du har för program och hänvisa till info och
föremål som du har med. Om du ska leda hela
samlingen, inled med att be en bön och läs ett
bibelord. Om gruppen arbetar för missionen,
tacka deltagarna för deras insatser i missions-
arbetet. Berätta att SLEF:s missionsarbete utgör
församlingarnas och sändarnas missionsarbete.
Understödjarnas insatser är mycket väsentliga i
missionsarbetet!

• Själva anförandet (10 min). Här ryms både
undervisning och egna erfarenheter. Anförandet
kan också fungera som underlag för senare
diskussion. Använd gärna berättelser, bilder och

föremål och interagera med åhörarna. För
konkret info om det aktuella missionsfältet kan
du använda en stor karta. Om det är yngre
åhörare, be någon komma och peka ut en bekant
stad, eller fråga efter grannländerna.

• Frågor eller samtal (5 min).Frågestund i slutet av
anförandet gör att du inte behöver bli avbruten
under anförandet. Lyssna på frågorna och ta alla
på allvar. Låt barn fråga först. Om du inte kan
svara på någon fråga, säg det. Kanske någon
annan kan?

• Avslutning (3 min). Tacka åhörarna, tacka för
stöd till missionsarbetet. Förklara att missions-
arbetet är beroende av förbön och gåvor.

• Tänk på att överdriva volymen när du talar, det
finns alltid folk med nedsatt hörsel.

• Tänk igenom så att bilder och föremål verkligen
syns, också till sista raden!

Förbered det du vill berätta

• Vad vill du berätta för dem som du ska träffa?
Vad vill du att de ska veta om människor, om
livet, om böneämnen? Bestäm dig för något
tema, t.ex. församlingslivet, söndagsskolarbetet
på fältet, skolarbete, hembesök, kvinnans
situation eller barnen.

• Skriv ner det du vill säga punktvis eller som
helhet. Det hjälper dig att klargöra och organi-
sera dina tankar, göra anförandet flytande och

undvika upprepningar.Tänk på tidsramen.
• Informationen blir intressantare om du varierar

den genom bilder, musik och föremål.
• Folk är intresserade av äkta erfarenheter, berätta

sådana om du har! Har du inga egna, använd
berättelser, de är uppskattade, t.ex. om någon
specifik händelse eller person. En berättelses
syfte är att belysa något också då berättelsen inte
har direkt motsvarighet i verkligheten.

rernas arbete kan också ingå i utställningen.
Förbered texter i punktform, bilder, kartor och
flaggor.

• Sök reda på aktuella nyheter från landet i fråga.
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Pröva på

Bilder eller PowerPoint–presentationer

• Låt dina åhörare pröva på livet i ett främmande
land, prova kläder, smaka på mat eller spela på ett
instrument, lyssna till musik eller titta på lek-

• Planera din presentation i god tid.
• Tänk efter vad du ska säga och skriv ner det, välj

sedan bilderna, inte tvärtom. Bilderna ska
illustrera det du vill säga. Visa de bästa bilderna,
gallra!

• Presentationens längd bör vara högst 10–15 min,
högst 80 bilder. Bildbyte med en hastighet av 6–
10 bilder per minut är ofta lämpligt, dock inte
mer än 5–10 sekunder per bild.

• Variera närbilder med distansbilder, ta också
med bilder där det händer något. En serie med
bilder kan tas med för att illustrera en enda sak.
En karta kan också utgöra en del av bildserien.

• Du behöver inte redogöra för hela innehållet på
en bild, den ska illustrera det du vill säga och inte
tvärtom. Om du vill berätta allt om bilderna,
räcker det med ca fem bilder totalt.

• Träna på att framföra presentationen!

saker från andra kulturer.
• Lekar, sånger och recept från andra länder finns

på SLEF:s webbplats.


