
Mødeledelse i Bylderup Bov     
 
Møde den:   Mødeleder:  
Prædikant:   tlf.             mail:    
 
Overordnet: 
Prædikenen skal stå som det centrale indhold i mødet.  
Ud fra dette kan der laves variationer fra møde til møde. 
 
Der skal tænkes på, at forsamlingen aldersmæssigt spreder sig fra børn, teenagere, unge, voksne til ældre. 
Det er svært at tilgodese alle aldersgrupper, men det er vigtigt at så mange som muligt føler, at der også var 
noget til dem. 
Betyder bl.a. at der gerne i mødet må være: 

- børnenes minutter (hvis der er sange med fagter, så aftal gerne med én, der ”viser for”)  
- sange eller andet som de unge er glade for at synge (fællessang) 
- sange fra Åndelige Sange og Salmer 

 
Få gerne flere fra menigheden engageret. Der er mange opgaver, som ikke behøver blive gjort af 
mødelederen men godt kan uddelegeres. Hvis flere er engageret giver det større ”ejerskab”, medleven og 
forbøn for mødet. Det kan være opgaver med indledning, børnenes minutter, lovsangsdel, stå for 
bønnesamling, boganmeldelse m.m. 
 
Husketing forud for mødet: 
 
Kontakt til prædikant 
Ca. 7 dage før mødet tages kontakt til prædikanten for at få mødet snakket igennem – herunder sikre sig at 
han fortsat har mødet stående i kalenderen. 
 
Har prædikanten valgt et emne til mødet? 
Drøfte om der evt. skal være lidt gruppesnak om prædiketeksten inden talen. 
Skal der efter talen være mulighed for spørgsmål, kommentarer? 
 
Skal prædikanten have andre opgaver ved mødet, skal det aftales  
 
Sang/musik ved møde 

- Det fremgår af programmet, hvem der spiller klaver. Giv besked om sangvalg 3-4 dage inden. Nogle 
af de unge vil også gerne medvirke med deres band – kontakt Inge (tlf.:  51926243) i god tid herom.  

- Vælge sange. På pc´en ligger alle sange fra Åndelige Sange og Salmer samt Fællessang 2 og 3. 
Hvis du har en sang fra en anden sangbog end disse, skal du medbringe den på et usb-stik, så kan 
teknikeren lægge den ind. Du kan også vælge, at vi i stedet synger fra sangbogen uden brug af 
projektor. 

 
 
Tekniker: Det fremgår af programmet, hvem der er tekniker. Kontakt teknikeren nogle dage i forvejen, så I 
ved, hvor I har hinanden – især hvis du har specielle ting, du gerne vil have vist via projektoren. 
  
Andre ting der skal forberedes 
Evt. finde én til at indlede, boganmeldelse, personligt vidnesbyrd m.v. 
Noget der skal læses op/orientering fra nærkontaktmissionærer (Anne Lene er kontaktperson til 
missionærerne) 
       
Bøn 
 
Skal der forberedes en bønnesamling? 
Kan foregå ved at man forud for mødet har spurgt nogle stykker om at lede i bøn, og mødeleder slutter af. 
Kan være summebedemøde (det er der en del ældre der har det sværere med) 
Kan være menighedens bøn. Ved at én fra talerstolen spørger forsamlingen, om der er særlige 
ting/personer, der skal bedes for. Bønneemner grupperes lidt i overskrifter, og leder af bedesamlingen beder 
for de nævnte ting. 
Kan være almindeligt bedemøde, hvor det er frit at bede. 



 
Vidnesbyrd/spørgsmålsdel 
 
Skal der være frit samvær eller spørgsmål til prædikenen?. Da kan det være godt at mødedeltagerne ved det 
på forhånd. Giv derfor Elisabeth besked om dette, jf. næste pkt. 
 
Besked til Elisabeth gerne via mail og senest tirsdag inden mødet.  
 
Send nogle facts til Elisabeth på landkildehus@yahoo.dk inden mødet. Herunder gerne med oplysning om 
tema/tekstafsnit der vil blive talt ud fra. – Så bliver der sendt invitation ud til alle der har mailadresse. 
 
Selve mødet: 
 
Kom i god tid – bl.a. for at lave de sidste aftaler bl.a. med prædikanten – f.eks. hans sangønsker – og for at 
aftale med tekniker. 
 
Lede mødet 
Husk forbøn for vores nærkontaktmissionærfamilie: Inge-Marie og Simon og deres børn, 
samt for Fransiska og Samuel Muck + børn. 
 
Byde velkommen til alle, taler, sangere. 
 
Bekendtgørelser: 
Møder i missionshuset og andet relevant. Er der noget fra menigheds- eller hyrderåd? 
Runde aftenen af med at takke taler og andre medvirkende. 
 
Velsignelsen lyses som regel af prædikanten (spørg ham) eller kan synges. 
 
 
Hvis du er forhindret den aften du er sat på som mødeleder kan du bytte med én af de andre på 
programmet. Giv Elisabeth besked, hvis der byttes. 
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