
       Informationsbrev
       till arrangörer av Inspiration:Lovsång

Inspiration:Lovsång är ett turnerande lovsångsevent där vi vill komma till er för att uppmuntra 
och utrusta de som är intresserade av sång och musik. Vår vision är att utrusta och ge verktyg åt 
en ny generation av lovsångsledare. Vi vill genom grundläggande undervisning väcka en djupare 
längtan efter att tillbe Gud. Samtidigt vill vi dela med oss av många praktiska tips och idéer kring 
hur man själv eller i grupp kan leda lovsång i sitt lokala sammanhang. 

Målgruppen är främst de musikintresserade ungdomar som finns inom församlingens 
verksamhet från högstadiet och uppåt. Även vuxna är varmt välkomna och vi har sett att de har 
fått ut minst lika mycket av innehållet som de andra. Vi ser gärna ser att de vuxna under dagen 
delar med sig av sin erfarenhet. Har ni yngre medlemmar som ni tror skulle uppskatta dagen är de 
självklart välkomna. Inga musikaliska förkunskaper krävs. Eventet är ekumeniskt och vi ser gärna 
att deltagare från så många kyrkor som möjligt får en inbjudan att vara med. 

Arrangörer är Equmenia nationellt, tillsammans med den lokala församlingen. Vår riktlinje är 
att det ska vara en Equmeniaförsamling som står som lokal huvudarrangör och som har 
kontakten med oss. Vår målsättning är att det skall vara så enkelt och smidigt som möjligt att 
arrangera Inspiration:Lovsång. Ni behöver i princip endast stå för lokal och mat under dagen, 
samt ha en värd på plats. All övrig planering ansvarar Equmenias stag för kreativa uttryck för. 
Detta inkluderar allt innehåll samt förberedelser av seminarier, lekar och praktiska workshops  
m.m. För att eventet ska kunna bokas behöver ni lokalt tillsammans med andra intresserade 
kyrkor kunna uppskatta minst 10 deltagare. 

Dagsprogrammet ser ut som att vi kommer till er en lördag med start 10:00 med incheckning 
och fika. Det kommer sedan vara seminarier och workshops under dagen som avslutas med en 
öppen lovsångsandakt 18.00. (Schemat för dagen och starttiden för andakten går att anpassa vid 
behov). 

Lovsångsandakten är öppen och kan att se olika ut beroende på den lokala församlingens 
önskemål och förutsättning. Vår grundtanke är ca. en timmes andakt med ett ”enkelt” innehåll 
med information om dagen, sång av deltagarna, lovsång, appell, och möjlighet till förbön. Vi 
önskar att det är någon av er lokalt som säger något på andakten. Vi från Equmenia håller i 
lovsången.  



Marknadsföring, Equmenia: Vi mailar ut affischer till de lokala arrangörerna som kan skrivas 
ut i A3- eller A4-format. Vid behov kan vi posta printade affischer. Vi skapar även ett 
Facebookevent inför varje stad och all anmälan sker sedan på Equmenias hemsida. Vi delar 
anmälningsdokumentet med er så att ni enkelt kan se vilka som anmält sig och vilka som önskar 
specialkost. Vi tar även kontakt med Equmeniaregionen samt hör av oss till utvalda kyrkor i 
närområdet.

Marknadsföring, lokalt: Deltagare åker på event som en konsekvens av en personlig inbjudan, 
den inbjudan behöver ni på lokalt plan ta ansvar för. Det är alltså viktigt att ni känner ansvar för 
den lokala marknadsföringen. Kontakta andra församlingar från andra samfund, sätt upp 
affischer, dela Facebookeventet, bjud in era ungdomar, prata om eventet och be för dagen. Tänk 
också gärna att detta kan vara det perfekta tillfället till ett ekumeniskt ungdomsevenemang på 
orten. 

Mat och fika ansvarar den lokala församlingen för. Detta innebär att ni ansvarar för att allt 
köps in, tillagas och serveras, samt allt det praktiska runt omkring såsom disk m.m. Lunchen kan 
vara hemlagad, lagas på plats eller köpas in från restaurang och tas med till kyrkan - det avgör ni 
själva. Vad som ska inhandlas beskrivs nedan under rubriken Förutsättningar samt i det 
detaljerade schemat som skickas ut vid bokning.

Ekonomi: Eventet har en deltagaravgift på 100kr per person som tillfaller den lokala 
församlingen. Av den summan betalas 50kr tillbaka till Equmenia nationellt och 50kr tillfaller er 
lokalt för att täcka en del av era matkostnader. Mer detaljerad information om ekonomin skickas 
ut vid bokning.   



    

       Förutsättningar
       för att arrangera Inspiration:Lovsång

Förutsättningar
Här nedan följer en lista på vad ni behöver uppfylla och godkänna för att kunna arrangera 
Inspiration:Lovsång. 

Lokaler
• Huvudsal med bord och stolar (t.ex seminarierum, cafévåning eller kyrksal) 
• Ensemblesal med instrument (kan vara kyrksal) 
• Matsal (helst så man kan sitta många per bord) 

Seminarietillbehör
• Projektor + projektorduk 
• Förlängningssladdar 
• Whiteboard eller skrivtavla (med tillhörande pennor) 
• Pennor att låna ut till deltagare 

Mat
• Fika 
• Saft, te och kaffe 
• Massa godis och frukt 
• Lunch (med hänsyn till angiven specialkost) 
• Mackor och pålägg 

Instrument
• Piano 
• Cajun eller trumset (helst cajun)  
• Bas + basstärkare 
• Akustisk gitarr 
• Notställ 
• Elgitarr + elgitarrförstärkare (gärna men inte ett krav) 

Personer
• Värd med nyckel som finns med hela dagen 
• Talare till lovsångsandakten 
• Ljudtekniker till lovsångsandakten 
• Bildtekniker till lovsångsandakten 



       Schema & kontakt
       för att boka Inspiration:Lovsång

Schema
10.00  Incheck & fika 
10.15  Hej och välkommen 
10.20   Bam! då var vi igång! 
11.10    Vad säger Bibeln om lovsång?  
11.45    Den bästa blandningen av gamla och nya låtar 
12.45   Lunch 
13.30   En praktisk resa, del 1: Hur förbereder jag mig? 
14.00   Sjung en ny sång 
14.50   Ensembleworkshop: Lätt att leda 
15.35   Låtskrivarworkshop  
17.00   Fika & mackor 
17.15   En praktiskt resa, del 2: När det väl gäller 
18.00   Öppen lovsångsandakt 

Sluthälsning och kontaktuppgifter
Vi längtar efter att få hjälpa ungdomar att inse att de på ett konkret sätt kan få vara med och 
använda sin musikaliska gåva i Guds rike. Dessa ungdomar är församlingens framtid och vi vill 
lyfta dem, träna dem och inspirera dem till att betjäna i sitt lokala sammanhang. Dagen omsluts 
av en atmosfär av tillbedjan och god gemenskap. Kontakta Gabriel Hagenfors på 
gabriel.hagenfors@gmail.com eller ring 073-987 51 03 och boka Inspiration:Lovsång till din stad! 

Med stora förhoppningar om ett gott samarbete 
/ Equmenias stag för kreativa uttryck 


