GUDSTJÄNST PÅ WEBBEN
Input och reflektioner kring att sända gudstjänst på webben efter samtal med församlingar som nu sänder.

INNEHÅLL OCH FRAMFÖRANDE
• Håll fast vid ett format som liknar det ni använder i vanliga fall. Den gudstjänstkultur ni vill ha i rummet
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behöver prägla den gudstjänst ni har på webben.
Halvera tiden. För att hålla kvar människor. Kortare lovsångspass, kortare predikan. Komprimerad info.
Uppmuntra människor att delta i det som sker. Du är inte en ensam tittare utan du deltar i gudstjänsten
tillsammans med många andra.
Gemensam lovsång. Uppmuntra människor att delta i den gemensamma lovsången.
Solosång. Formatet uppmuntrar till lyssnande. Sjung någon eller några berättande sånger att lyssna till och
beröras av.
Live. Tänk igenom övergångar så att det blir smidiga, förbered det ni skall säga, sjunga och göra så att det
känns naturligt och inte snubblande.
Spela in i förväg. Tänk ”live on tape”. Sträva efter livekänsla. Undvik att bryta och göra omstarter. Håll kvar
atmosfär och intensitet i rummet.
Barn i gudstjänsten. Nu när den första ”släcka bränder fasen” är avslutad. Reflektera hur barn och familj är en
del av gudstjänsten. Pingst Ung har webinar fredag 17 april där man delar erfarenheter. Kontakt
alexandra.jennersjo@pingstung.se

BILD
•
•
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Titta in i kameran i högre utsträckning. Människor som blundar är inte kommunikativa på skärm.
Skapa djup i bilden. Flera lager av saker, personer och rekvisita.
Vad skapar igenkänning? Folket, rummet? Reflektera.
När tiden går, våga experimentera med formspråket.
Gå tillbaka och titta på det ni gjort. Hur ser det ut? Vad vill ni förändra till nästa gång?

LJUD
• Allt har gått väldigt fort. Pastor, prata igenom läget med ert teknik - och musikteam så ni har det ni behöver för
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att genomföra uppdraget och är överens om målbilden.
Spela in under soundcheck och lyssna som musikanter och tekniker tillsammans. Vad kan vi förändra för att
det skall låta bättre? Ljudbild, spelstil etc.
Ljudet i rummet skiljer sig från det som kommer på webben. Mixa inte ljud i PA utan i hörlurar istället.
När du gör klipp med din telefonkamera för inlägg etc. Köp till en enkel mikrofon. Det förbättrar ljudet markant.
Tips: Röde Smartlav+ finns på tex Kjell & Co.
Tips att lyssna på om du vill fördjupa dig mer i frågan kring ljud och web:

https://www.facebook.com/NGLiveTalk/videos/231739221372380/
https://open.spotify.com/episode/0zxDKLnWC9Mackyg1GG3Oi?si=5lmAKVBNQM2evDnbbsqdvw

KONTAKT OCH UPPFÖLJNING
• Onlinepastorer / värdar:
- Skapa struktur för era ledare och nyckelpersoner att vara aktiva i kommentarsfält under gudstjänsten.
- Peka folk in i det som sker just nu i gudstjänsten. ”För er som precis anslutit. Vi är en bit in i predikan.
•
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Första punkten var…”
Erbjud förbön och hjälp.
- Via kommentarsfält, privata chattrum, telefon, mail, sociala medier
Bibehåll kontakt där det behövs. Ensamheten är stor.

/Samuel Hector

