
Evangeliseringspakken

DET GODE LIV
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Husker du?

• «Lohneserien»:

• Boken «Trygge spor»

• Traktatserie basert                                       

på boken

• Lysbildeserie med                                

manuskripter, til bruk                                 

i menigheter og hjem

• Gjorde fantastisk mye godt i mange år, 

men mangler en moderne oppfølger

• Vi trenger også et nytt «sannhetskurs» 

på brevskolen, og nye traktater



«Det gode liv»

er en komplett evangeliseringspakke:

• Sett med ferdige manuskripter til off. 

møteserie

• PowerPoints til alle møtene

• Videopptak av alle møtene

• Lydfiler for podcasts

• Bok

• Løse traktater

• Kurs ved Norsk Bibelinstitutt

• Sett med bibelstudier



Kan brukes i kombinasjon. F.eks.

• Når noen har gått glipp av et off. møte 

og fått «hull» i under-visningen, kan de 

se det på video

• Traktatene kan brukes som 

møtereferater

• Når besøkende har vært på f.eks. 15 

møter, kan de få serien som bok

• Videopptak kan brukes i 

småmenigheter der de ikke har egen 

taler



Materialet «Det gode liv»

tar sikte på å være:

• Praktisk. Ikke død, akademisk teori

• Positivt. Gjøre livet bedre og rikere

• Jesus-sentrert. Jesus er sentral i 

presentasjonene.

• Oppdatert mht innhold og bilder



Teologien

• Tradisjonell adventisme. Alle de 

vanlige, sentrale trospunkter er med

• Noen tradisjonelle argumenter og 

tekster er byttet ut med nye, eller har 

nye vinklinger

• Kilder. Henter teologisk innsikt også fra  

moderne, kjente teologer med 

forskjellige ståsteder. Også norske.



Vi har nå ett år

• til å øke kontaktflaten og stimulere 

interesse og nysgjerrighet

• Planlegge og organisere i menigheten 

• Selve møteserien neste høst er 

klimakset av en lengre, bevisst prosess 

som begynner nå

• Møteserien blir en innhøsting, og en 

grunnfesting av medlemmers og våre 

ungdommers tro



Husk

• Engasjer de unge i menigheten. Kanskje 

dere til og med kan velge en ungdom som 

taler?

• Ikke overlat det til pastoren. Du kan se til 

at menighetsstyret følger opp dette, og 

legger planer. Evangelismehjulet og 

innhøstings kampanjen neste høst er ikke 

avhengig av enkeltpersoner. Vi deler gjerne 

PowerPoints brukt her.

• Fremmøte og resultater av møteserien vil 

avhenge av hva vi gjør fra nå til da.



Nasjonal samkjøring

• Skaper et nasjonalt «momentum»

• Vi kan kjøre nasjonale, digitale 

annonseringskampanjer

• Vi kan lage en felles nettside

• Det kan utarbeides og produseres 

koordinert PR materiell

• Vi kan samles til undervisning og 

felles forberedelser, slik som her

• Vi kan dra nytte av felles 

oppdateringer og erfaringer 



Om møteserien

• 21 programmer

• Vi holder oss til tema og titler, men 

grep kan gjøres i manus og PP av de 

lokale talerne

• Lisensierte, lovlige bilder av høy 

kvalitet

• Taler kan være pastor, voksne 

legmedlemmer, ungdommer

• Vil komme med detaljert veiledning 

vedr. forarbeid, utførelse, etterarbeid



Spørsmål 1:

«Er det realistisk å forvente at folk skal 

møte opp på så mange uker?»

• Husk at dette er en innhøstings-

kampanje der deltagerne primært 

er folk som allerede har kontakt 

med menigheten. 

• De er vant til å ha kontakt med oss, 

og har en viss «møtekondis»

• De har gjerne vært i kirken før

• De har tillit til oss



Spørsmål 1:

«Er det realistisk å forvente at folk skal 

møte opp på så mange uker?»

• Hvor godt forarbeid som gjøres 

frem til neste høst vil være med å 

bestemme hvor stabil 

forsamlingen blir.

• De fleste vil ikke kunne være på 

alle programmene, og derfor vil 

videoopptak være tilgjengelig så 

enhver kan holde seg ajour og 

ikke få huller i undervisningen.



Spørsmål 2:

«Jeg kan ikke tre inn i et opplegg, og 

bruke materiale som andre har laget. 

Jeg må være meg selv!»

• Hvorfor kan du ikke bruke materiale 

fra andre? 

• Her kan du fritt gjøre det uten å 

gjøre deg skyldig i plagiat

• Du kan godt bearbeide stoffet 

innenfor den fastlagte tema-rekken



Spørsmål 2:

«Jeg kan ikke tre inn i et opplegg, og 

bruke materiale som andre har laget. 

Jeg må være meg selv!»

• Er det et reelt alternativ at du lager ditt 

helt eget materiale? Har du planlagt å 

gjøre det? Et ferdig opplegg er bedre 

enn ikke noe opplegg!

• Har du tiden til å lage alt selv?

• Gud vil velsigne ethvert forsøk på å 

forkynne budskapet!



Spørsmål 2:

«Jeg kan ikke tre inn i et opplegg, og 

bruke materiale som andre har laget. 

Jeg må være meg selv!»

• Er vi for individualistiske? Hva med 

å spille litt mer på lag?

• Adventistkirken har rett til å ha 

visse forventninger til sine ansatte 

pastorer



Spørsmål 3:

«Jeg er ikke så sikker på at jeg står 

for alt det som forkynnes.»

• Det er helt klart hva SDA offisielt lærer 

om alle de tema som tas opp.

• Menighetens medlemmer trenger å høre 

at vi fremdeles tror det vi tror, men vi 

kan vinkle det på en fornyet/egen måte!



Spørsmål 4:

«Jeg er ikke vant til 

å ha off. møteserier.

Jeg vet ikke hvordan jeg skal gå frem!»

• Det vil bli utarbeidet veilednings-

materiale som gir informasjon om f.eks.

• Hvordan et møteteam bygges opp

• Hvordan du appellerer

• Hvordan besøksvirksomheten 

organiseres

• Overgangen fra off. møter til vanlig kirke



Spørsmål 5:

«Jeg er redd det ikke skal komme 

noen, så det ansees som mislykket»

• Om det kommer noen har mye med 

hvor godt forarbeid som gjøres.

• Menigheten er din garantist for at det 

kommer noen (de kommer)



Spørsmål 5:

«Jeg er redd det ikke skal komme 

noen, så det ansees som mislykket»

• Hensikten med serien er ikke bare 

innhøsting, men grunnfesting av 

medlemmer og undervisning av 

ungdommen. Det i seg selv gjør det 

verd!

• Du vil uansett få en nyttig erfaring!



Spørsmål 6:

«Jeg er ikke så sikker på at jeg 

får styret og menigheten med 

på en slik møteserie»

• Det vil nok avhenge mye av om du selv 

er tent på dette, og kan smitte din tro 

på det!

• Vi har ett år til å forberede ikke bare de 

utenfor menigheten, men også 

menigheten selv. 



Spørsmål 7:

Pastor: «Jeg har flere menigheter, 

og har ikke kapasitet til å ha en 

slik serie flere steder»

• Det er forståelig. Fokuser på en av dine 

menigheter.

• «Det gode liv» er en evangeliserings-

pakke ment også for legmedlemmer. 

Finn medlemmer – aller helst 

ungdommer – som er villig til å lede ut, 

og tale der pastoren ikke kan



Spørsmål 8:

«Menigheten min er ikke klar til 

å ta imot nye medlemmer»

• Dere har nesten ett år til å gjøre dere 

klar. Det kommende året med 

forberedelser bør brukes både til å 

forberede menigheten og til å forberede 

en gruppe interesserte!



Spørsmål 9:

«Jeg tror to kvelder i uka er for 

intenst, og møtene må være korte»

• Det går an å spre møtene over 21 uker i 

stedet for 11, med brudd i jula.

• Lørdag formiddag + en kveld kan være 

et alternativ.

• To møter etter hverandre om kvelden, 

med et måltid servert i pausen, er et 

alternativ som flere har prøvd tidligere, 

med godt resultat.



Spørsmål 9:

«Jeg tror to kvelder i uka er for 

intenst, og møtene må være korte»

• Møtene er bevisst veldig grundige, men 

om du vil ta en lettere gjennomgang av 

temaene, kan du forkorte dem. Se 

manuskriptene som en ressurs.



Spørsmål 10:

«Hvordan kan jeg bruke 

bildene i PP?»

• Du har lov å bruke dem i denne 

møteserien.

• Du har ikke lov å lage din egen 

bildebank av bildene, og bruke dem i 

forskjellige sammenhenger.

• Legger du til egne bilder må du påse at 

de er lovlige/lisensierte/krediterte!




