Evaluering af På Herrens mark 2016.
Fra hoften – helhedsoplevelsen
Mange 7. klasser, så det kræver flere praktiske og nemme opgaver som kan løses
uden at man holder dem i hånden hele tiden.
Fede gudstjenester. Folk var glade.
Mindes weekenden som en god oplevelse.
Måske ska vi overveje at dele drenge og piger op, så de sover i hver sin ende.
God flok. Godt arbejdsfællesskab.
Gruppe inddelingen er en udfordring. Det skal vi gøre anderledes.
Blive bedre til at definere hvad det konkret er man kan vælge og hvad der kræves
for at vælge det.
Rigtig godt intro forløb, hvor de unge spillede rigtig meget med.
De unge levede sig godt ind i teksterne og var ærlige og åbne.
Forslag til nye grupper: (Evt. finde nye voksne til dette eller bruge ung ledere!)
Percussion gruppe
Udsmyknings gruppe
Stationsgrupper
Forplejnings gruppe
Tilmeldinger
Der kom mange, men det var lige op til og det er kun fra vest delen.
Lave en begivenhed. Gør opmærksom på, at tilmelding er nødvendig. Evt. vha. sms
eller mail.
Det er ikke nødvendigt at vi er 25 for at gennemføre selve gudstjenesterne, men det
primære er at de unge får mulighed for at danne netværk, så derfor er det dejligt
når der er en god flok.
Program
Det passer fint med programmet og tiden.
Selve gudstjenesterne
Der er ret meget kaos ved stationerne under den første gudstjeneste. Det er muligt
at arbejde mere målrettet med stationerne og styre hvor og hvornår folk går rundt.
Ung ledere?

(De ældste deltagere, som har været med i en del år, kan vi inddrage dem mere i
planlægning eller give dem opgaver på weekenden?)
Det vil vi gerne
Skal vi fortsætte til næste år og hvem er med?
Ja det vil vi gerne, og vi er alle med. Vi vil hvert år se på fordeling af grupper om
hvem der er leder på hvilke grupper.
Vi tænker at produktet kan være et ”Luther” spil – nogle dilemmaer, et løb, noget
musik…
Inge kontakter Katharina og hører om hun er med i år lørdag den 18. – søndag den
19. nov. (weekenden efter er der nemlig julebal i Jerslev )
Evt.
Der er mulighed for at lønne f.eks. musikerne.
Der er indkøbt nyt til tomme sættet, så lyden kan reguleres.

