Bakgrunn for prosjektet:
Utbruddet av Coronaviruset gir oss mange utfordringer og bekymringer som samfunn. Vi som
kirke er kalt til å være en del av det lokale samfunnet vi befinner oss i, og underlegge oss
statens anbefalinger. Vi ønsker ikke å være en gjeng med “særinger” som ikke følger FHI
(Folkehelseinstituttet) sine anbefalinger. Tvert imot så innser vi at vi har flere eldre og sårbare i
våre samlinger enn det man f.eks finner på en arbeidsplass. Vi har også mer hudkontakt og
sitter nærmere hverandre enn det som er vanlig i andre sammenhenger. Derfor er det riktig at vi
tar de forhåndsreglene som er viktige for alle aktører i samfunnet. Nå som det ikke lengre er
anbefalt å ha større forsamlinger (foreløpig over 100 deltakere), vil det for mange, og kanskje de
fleste av våre menigheter, være naturlig å avlyse gudstjenester, ungdomsarbeid, barnearbeid
og andre arrangementer i tiden som kommer fremover. Det er fornuftig! Vi viser med dette at vi
tar samfunnet rundt oss på alvor, og ønsker å være en naturlig og seriøs aktør i samfunnet.
Men for mange vil dette oppleves som et tap. Tap av forkynnelse, relasjoner, fellesskap og gode
rutiner for familien i karantenetiden.
Vi ser samtidig en økende frykt og urolighet i samfunnet. Mennesker er redde for å bli smittet,
og denne situasjonen vil også få konsekvenser i form av permisjoner fra jobb, nedsatt inntekt og
andre konsekvenser i mange menneskers liv.
Så hva er da kirkens kall i dette? Hva er en menighet? Hvordan kan vi bety en forskjell for
hverandre og mennesker rundt oss i tiden vi går inn i? Hvordan kan vi sikre at barna fremdeles
får input i sine liv?
Disse spørsmålene er ikke lette å svare på. Men vi vet at kirke ikke er et bygg. At et fellesskap
ikke trenger å møtes i benkerader og at trosformidling skjer best i familie og relasjon.
Er dette kanskje en mulighet?

Hensikten med prosjektet:
Før vi går inn på detaljene i prosjektet er det godt å peke på det store bildet. Guds rike er ikke
av denne verden. Det er noe mer. Noe større. Derfor vil vi løfte blikket opp mot han som er
troens opphavsmann og fullender. Han som faktisk har verden i sine hender.
Vi ønsker ikke med dette prosjektet å si “vi må dessverre avlyse gudstjenestene fremover. Her
er et plaster på såret…” Faktisk så kan dette være en mulighet for oss. Vi vil lage et opplegg
som gjør at vi tvinges til å ha felleskap, gudstjeneste, forkynnelse og trosformidling på en helt
annen måte. Innholdet er kanskje likt, men samtidig annerledes. For når dette skal skje i
hjemmene, som familier, og med venner på besøk, så blir det annerledes. Vi ønsker å møte et
behov blant våre menigheter, og for mennesker rundt oss. Vi ønsker å formidle inn i frykten og
kaoset rundt oss, at Jesus Kristus har håp og fremtid for alle som søker ham!
Vi ønsker å lage en digital kirke. En hjemmekirke.

Beskrivelse av prosjektet:
FriBU satser nå stort på å fremdeles nå ut og være aktuelle for barn og unge. AWANA ønsker
også å stå som støttespiller, og har gitt oss fri adgang til deres materiell. Det blir laget en
barnekirke film som er for 5 uker. Her blir det åpning av en vert, undervisning basert på Cubbies
og Sparks fra AWANA og avslutning med praktisk oppgaver og samtalespørsmål fra INPUT
spillet til FriBU/AWANA.
FRIK xPand lager digitale møter med en vert som leder, bønn, og forkynnelse fra flere
forkynnere fra Frikirken. Dette skjer hver uke. I tillegg blir det lagt ut lovsang med forklaring,
ledet bønn og bibelmeditasjon på sosiale medier knyttet opp til ukas tema.
Det blir laget et eget videopplegg for tweens som tar opp samme tematikk som resten av
prosjektet, men myntet på den målgruppen. Dette blir laget som en vlogg, og det skal likne litt
på det vi kjenner fra influensere fra youtube.
Det blir også laget en slags gudstjeneste for voksne som kommer ut hver uke. Her er det en vert
som har nådehilsen, kirkebønn, tekstlesning og introduksjon. Så kommer det en tale på ca 15
min. Til slutt vil verten avslutte gudstjenesten med oppsummering og velsignelsen. Det vil også
være en utfordring til praktisk bruk av tema og spørsmål til samtale og refleksjon
Det jobbes også med å lage en familiegudstjeneste for 1. Påskedag.

Egne produksjoner:
Flere kirker har signalisert at de vil lage sine egne taler og legge dem ut på nett. Det ser ut til at
det kanskje kan bli en slik menighet i hvert tilsynsområdet. Dette er kjempebra!!! Frikirken
sentralt vil legge ut linker til alle de som bidrar inn, slik at det er mye å velge mellom for de
menighetene som ikke har eget opplegg i karantenetiden.

Hvis noen av de menighetene som lager eget opplegg ønsker å lage noe som likner på noe av
det som kommer i dette prosjektet, så er det bra. For noen vil det være naturlig å stå helt alene
og det er selvfølgelig helt greit. Men hvis ønskelig så kan det være fint om mye av det som blir
delt videre har litt samme format. Under følger en beskrivelse av hvordan voksendelen av
prosjektet ser ut.

Beskrivelse og forslag til produksjon:
Prosjektet heter “HK - Hjemmekirke”. Det er et ordspill som spiller på “HK - hovedkvarter”. Både
hjem og kirke er hovedkvarter i våre liv. Hvis ønskelig kan den tittelen brukes i starten av filmen.
Det er også laget en logo som kan benyttes, og bearbeides etter behov.
Hvis det lages en produksjon som det er ønskelig at andre menigheter også skal brukes, er det
lurt å ikke snakke eller presentere det slik at det fremstår som om det er en spesifikk menighet
som tiltales. Det er også mange andre utenfor kirken vår som kan se disse filmene og da er det
lurt å bruke et språk og sjargong som alle kan forstå.
Filmen deles inn i 5 deler/scener:
1: Velkommen og bønn.
- En vert ønsker velkommen, gjerne til “hjemmekirke”.
- Kort forklaring av hva hjemmekirke er
- Kort beskrivelse av dagens tale og dagens taler
- Kirkebønn
- Leder inn i Vår Far - kommer også opp som tekst på skjermen
2: Tekstlesning:
- Har kan bildet enten være sammensatte filmer av naturbilder el. Det kan være et
bevegelig bilde (motion graphic), eller et vanlig statisk bilde. Det kan selvølgelig også
være verten som er i bildet.
- Her kan det være fint med lav musikk i bakgrunnen - OBS: Pass på at du bruker musikk
du har lov til
- Teksten kommer opp på skjermen.
- Voiceover eller vert som leser teksten, gjerne teatralsk og med innlevelse.
3: Forkynnelse:
- En forkynner ser inn i kameraet og forkynner i 15-20 min (mennesker i europa ser i snitt
ikke mer enn 15 min. inn i en tale på nett).
- Det anbefales ikke å bruke powerpoint under forkynnelsen. Hvis det er ønskelig med
bibeltekster eller sitater, så er det best at det kommer opp som en super i bunnen av
skjermen.
4:Avslutning og velsignelse:
- Verten oppsummerer talen på ca. 30 sek.
- Avslutter på passende måte

- Lyser velsignelsen
5: Sluttbilde:
- Siste bildet blir stående i ca. 5 min med tekst og musikk i bakgrunnen
- En praktisk utfordring for ukka som ligger foran
- 3-4 spørsmål til bruk i grupper eller til egenrefleksjon

Avslutning:
Vi håper at det er mange kirken rundt om i Norge som ønsker å være tilstede i samfunnet i tiden
som kommer. Internettmøter er en god plattform, men vi ser at det samtidig blir viktig å
kommunisere direkte med medlemmene våre under denne samfunnskrisen.
Frikirken vil fungere som en hub for disse prosjektene. Ta kontakt med hovedkontoret hvis du
lurer på noe. Det meste av filmer vil ligge på frikirken.no og på fribu.no

Vi ber om Guds rike velsignelse inn i deres arbeid!

