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FOR DEG SOM HAR ET HJERTE FOR LOVSANG

Kontakt

Temaer

- Hvorfor lovsang?	 	 	 - Møt Gud

- Lede lovsang	 	 	 - Kreativitet

- Det effektive teamet	 	 - Samspill

- Den ekte lederen
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LOVSANGSKURS

Hvorfor?

Da jeg plutselig ble leder av lovsangsbandet i ungdomsgruppa, 
gjorde jeg det for å holde bandet i live. Jeg visste at vi sang 
sanger til Gud, og at jeg halvveis mente det som ble sunget. 
Jeg visste ikke mye om lovsang, hvor kraftig det er, eller hvor 
mye som kan skje når vi tilber Gud. Jeg visste heller ikke hva 
man skulle gjøre som lovsangsleder eller leder av et band.


Nå ønsker jeg å gi andre muligheten til å lære mer om lovsang, 
bandledelse og samspill, til å bli mer klar over hva lovsang er og 
hva det vil si å leve et liv i tilbedelse.


Hva?

Kurset, som tar utgangspunkt i WorshipCentral sitt Worship 
Course, tar for seg forskjellige grunnleggende temaer som 
handler om alt fra hvorfor lovsynge til hvordan spille sammen.


Kursdeltakerne blir oppfordret til å være med å lede lovsang i 
kirka på en av menighetens søndagsgudstjenester, en gang det 
er mulighet for det. 
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Praktisk Informasjon
NÅR? HVOR? HVORDAN?

Kurset vil foregå i Skien Baptistkirke over to hele lørdager med start 
klokken 10:00, plus en avslutningshelg i Skien. De to første lørdagene 
der kurset finner plass er: 5. mars og 16. april.


Kurset avsluttes med en felles helg i Skien den 29 april -1 mai, der 
alle som har vært med på kurset samles til en helg med lovsang og 
inspirasjon.


Om du ønsker å være med på kurset i Skien må 
du kontakte Tid for Gud-arbeider Simen 
Andersen for påmelding. 


