
Samling "Å holde en andakt” 
 
Mål: 
På denne samlingen vil vi øve oss i å jobbe med andakt. Både å: 

● Forberede andakt 
● Holde andakt 
● Gi/ta imot tilbakemelding 

 
Før selve samlingen:  
#Deltaker  

● Se en ca. 15 min lang video med undervisning 
● Lag en mini-andakt på maks 5 minutter.  
● Tenk deg en målgruppe du vil si noe til og finn en tekst eller et tema du vil si noe om. 

Dersom du synes det er vanskelig så ta gjerne et av dine favorittvers i bibelen og lag 
en andakt om hva du opplever taler til deg i det verset.  

● Tips til andakt finner du blant annet på www.itro.no/ibibelen.  
 
Selve samlingen:  
18.00 Kveldsmat med bordbønn og delerunde.  

Jesusvandring gjennom Matteusevangeliet som avslutning på måltidet 

19.00 Personlig case (10 min pluss 5 min tilbakemelding x2) 
 
19.30 Bønn (og lovsang)  

19.45 Gruppeoppgave. Se nedenfor.  

20.45 Alle setter seg hver for seg med noe å skrive med og på. Personlige mål.  

21.00 Avslutningsbønn.  

 
 
Oppgave ”Å holde andakt”: 
Rammen på tid for denne oppgaven er 60 min. Husk å ha tid til å kunne reflektere og snakke 
på slutten av denne oppgaven. 

Dere har nå fått en god undervisning på det å forberede og å holde andakt. Del opp i grupper 
på 3-6 personer. 4-5 stk er ideelt. Dere skal holde mini-andakten for hverandre i gruppa. 
Fortell hvilken målgruppe du har valgt før du starter. Bruk disse spørsmålene i 
tilbakemeldingen:   

● Hva var bra i andakten? 
● Hva var særlig relevant? (for målgruppen) 
● Hva opplevde du at gav praktisk hjelp og gode bibelske poeng?  
● Hva er ditt beste tips til hvordan den andre kan gjøre det enda bedre neste gang?  

Bruk 45 minutter på denne oppgaven.  

http://www.itro.no/ibibelen


Kom sammen hele gruppen og del deres erfaringer som andaktsholder og tilbakemelder. 
Først 10 minutter som andaktsholder, så 5 minutter som tilbakemelder.  

Bruk tiden som er igjen til kl. 20.45 til å reflektere i fellesskap. Oppgaven avsluttes med at alle 
sier hva de lærte og hva de vil gjøre annerledes neste gang.  

 

 

Personlige mål: 
Bruk det siste kvarteret til å sitte for deg selv og sett deg noen konkrete mål å holde andakt. 
Dersom du ikke er klar til å holde andakt kan du likevel sette det et mål om å skrive to 
andakter det neste halve året. Finn noen i gruppa som vil spørre deg om du har gjort det du 
har satt deg som mål.  

For deg som vil jobbe videre med dette anbefaler vi at du bruker samme skjema eller vedlagt 
”Guide for tilbakemeldingsskjema for taleholdere”. Avtal med noen som kan gi deg 
tilbakemelding.  
 

 
  



 

Tilbakemeldingsskjema  
 
Taler:              Tilbakemelder:   
   

Generelt 
Hva var bra i andakten? 

 

Bibelsk substans: 
Stemmer det som formidles overens med det 
som er står i bibelteksten? 
 

 

Relevans for tilhørere: 
Er innholdet relevant for tilhørerne?  
Livsnært? 
Hva gjør den relevant? 
Hva gjør den ikke relevant? 
 

 

Kommunikasjonen:  
Brukes det forståelige ord? 
Forklares vanskelige begreper og bilder? 
Snakkes det tydelig? 
Noe som forstyrrer? 
Henger resonnementet sammen? 
Finnes det en rød tråd? 
 

 

 


