Youngsters
Youngsters vision är att få berätta om Jesus för de unga i Sverige.
Det gör vi på många olika sätt. Här beskriver vi hur det kan gå till när vi kommer med hela
bandet och teamet.
Inspirationsträff och skolbesök.
När vi kommer till en ort för att spela, så vill vi väldigt gärna engagera de barnledare
som finns på orten. Vi vill inte bara komma och ”dra av” ett barnmöte i mängden av
många andra vi gör. Vi vill också inspirera de som arbetar med barnen på plats.
Därför erbjuder vi en samling/ledarträff för de
som ”bär barnen på sitt hjärta”. Den kan vara ca
en vecka innan konserten. Vi berättar då vad vi
ser att Gud gör bland barn runt om i Sverige. Vi
berättar hur vi tänker och arbetar och vill på så
sätt inspirera vidare.
Finns det möjlighet, samma dag, så vill vi gärna
besöka skolorna. Vi siktar då i första hand på åk
0-6. Vi gör korta besök i varje klass (eller så slår man ihop klasser) Varje besök tar 1520 minuter. Vi pratar om hur man skall vara som kompis
utifrån Gyllene regeln. Vi pratar inte om Jesus. Vi sjunger
någon sång. Ev. gör vi en kort sketch. Mot slutet bjuder vi
in barnen till ”en gratis rockkonsert”.
Vi ser att när vi gjort en sådan skolrunda, så kommer det
väldigt många på konserten som normalt inte skulle
kommit till kyrkan.
Konserten
Kvällen innan vi ska ha konserten kommer vi med hela
teamet som består av ca 15 personer. Vi kommer med
buss och lastbil. Vi bor i bussen och är således på plats
på morgonen. Vi behöver ca 4 timmar för att rigga vår
utrustning och för att kolla att allt funkar.
De lokala barnledarna är mycket viktiga när barnen
(ofta tillsammans med sina familjer) kommer. Att få se
ett ansikte de känner igen ger stor trygghet.
Under konserten är det också viktigt att det finns lokala barnledare bland barnen.
Konserten varar ca drygt en timma. Det blir mycket musik och sång, men självklart
också en berättelse från Bibeln.
Eventuellt kan man ha en ”stilla stund” mitt i konserten. Barnen får då gå till olika
stationer där man kan göra olika saker. Det kan vara ”hemlig bön” eller ”skriv ditt namn
i Guds hjärta” Eller något annat. Här är det viktigt att era egna barnledare blir
engagerade.
Efter konserten är det fint om det kan bli lite mingel. Man kan servera korv och bröd,
eller bjuda på kaffe/saft och bulle. Här är också ett guldtillfälle att göra reklam för sina
barngrupper.
Sedan packar vi ihop vårt. Det tar ca 1,5-2 timmar varpå vi åker hemåt mot Varberg.

Vem gör vad?
Arrangören står för följande:
* Ser till att det finns en lämplig lokal för konserten (gärna i samråd med oss)
* Ser till att lämplig scen finns (ca 6x8 meter)
* Trycker upp affischer som vi skickar till er digitalt
* Gör PR för eventet på sociala medier mm
* Ser till att engagera lokala barnledare mm som finns med konsertdagen
* Ordnar med mat till teamet (ca 15 personer)
* Bjuder in till ledarträff som vi ev. har ca 10 dagar innan konserten
* Är med i bön inför hela evenemanget
Om vi även skall besöka skolor: (ca 10 dagar innan konserten)
* Tar kontakt med skolor och bokar in ev. besök.
* Trycker upp handaffischer som delas ut till varje barn på skolan vid besöket
Följande behöver arrangören också tänka på:
- Att det finns någon som är kontaktperson och som ”håller ihop” evenemanget.
- Att det finns tillgång till 3-fas minst 16 ampere ström i eller i närheten av
konsertlokalen. (gärna 32 ampere)
- Att man kan stänga av brandlarmet så vi kan använda rök
- Att det finns plats att parkera buss (15m x 2,60m) och lastbil (10m x 2,60m)
- Att det finns ström till fordonen.

Youngsters står för följande:
* Håller en ledar/inspirationsträff ca 10 dagar innan konserten (om vi bestämt så)
* Gör skolbesök tillsammans med någon från er (om vi bestämt så)
* Har med all teknik såsom ljud och ljus mm. till konserten
* Kommer med ett team på ca 15 personer. Musiker, tekniker, dansare mm.
* Håller en konsert på ca 60 minuter.
* Står för eget boende
* Är med i bön inför hela evenemanget

