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– Det är förstås situationen med 
coronaviruset och de tillhörande res-
triktionerna som ligger bakom det att 
vi började med livesända ungdomssam-
lingar. När fysiska samlingar nu begrän-
sats får man försöka göra det bästa av 
situationen. Jag har för den delen redan 
en längre tid velat testa att göra något 
liknande, och även om coronaviruset är 
en tråkig omständighet har det kommit 
något gott ur det i och med att det mo-
tiverade oss att pröva på det här. 

En typisk livesänd ungdomssamling, 
om man nu kan tala om ”typisk” då vi 
bara hunnit sända en samling ännu, på-
minner till sitt upplägg väldigt mycket 
om en vanlig ungdomssamling. Först 
hälsar någon (jag) deltagarna välkomna, 
sen blir det lite lovsång följt av under-
visning, lite mera lovsång och kanske 
en andakt. Under hela samlingen finns 
det dessutom möjlighet till personlig 
förbön. Efter den livestreamade sam-
lingen kan de som vill diskutera och 
umgås via Discord, som är en pro-
gramvara med vars hjälp man kan chat-
ta eller samtala med andra människor i 
olika online-forum.

Den första ungdomssamlingen lock-
ade ungdomar från ett stort geografiskt 
område: deltagarna kopplade upp sig 
ända från Karleby i norr till Åland i 
söder och Åre i väster. Ungdomssam-
lingarnas arrangörer och funktionärer 
är också regionalt utspridda. 

– Ungdomssamlingarna är resultatet 
av ett samarbete mellan flera parter, vil-
ket också syns i samlingarnas uppbygg-
nad. Under en livesänd ungdomssam-
ling förflyttas vi mellan olika orter; vi 
kan till exempel ha en välkomsthälsning 
från Jakobstad följt av en undervisning 
som sänds från Larsmo, ett lovsångs-
pass från Göteborg och en andakt som 
streamas från Kronoby. Utgångspunk-
ten har ändå varit att skapa något som 
så långt som möjligt påminner om en 
vanlig ungdomssamling.

Tomas delar med sig om förberedel-
serna inför en livesänd ungdomssam-
ling:

– Förberedelserna består väldigt 
mycket av telefonsamtal och e-postkor-
respondens med alla som är involvera-
de i att förverkliga ungdomssamlingen. 

Tekniken och själva videoproduktionen 
sköter jag själv. Det innefattar bland 
annat att kolla att internetuppkopp-
lingen till de olika ställena vi ska sända 
ifrån är tillräcklig, att skapa audiovisu-
ella övergångar som kan infogas då vi 
byter från ett moment i samlingen till 
ett annat, och att fungera som allmän 
it-support och reda ut alla möjliga strul 
med tekniken. Den första ungdoms-
samlingen (21.3) sändes från Jakobstad, 
Larsmo, Kronoby och Göteborg. Nästa 
ungdomssamling (28.3) kommer vi att 
sända från Jakobstad, Karleby och Kro-
noby. Det att vi byter mellan att sända 
från olika orter i realtid ställer en del 
krav på tekniken, det förutsätter också 
att de som ska sända från en eller annan 
ort har den utrustning och programvara 
som behövs för att få det att fungera. 

Även om en del utmaningar kvarstår 
och varje samling tar mycket tid och 
förberedelser i anspråk, tar Tomas fasta 
på att det varit mycket upplyftande och 
belönande att arbeta med projektet.

– Det finns mycket som man får vara 
tacksam för. En sak som jag uppskattat 
väldigt mycket är att vi haft flera som 
ställt upp på frivilligbasis och bidragit 
med allt från lovsångsledning till under-
visning och teknik. Det är fint att se att 
så många vill hjälpa till, och att det finns 
en vilja att föra evangeliet vidare. Sam-
arbetet med församlingarna har också 
varit belönande. Vi har dessutom fått 
mycket positiv feedback, och det verkar 

som att vi svarar mot ett behov. Det är 
ju roligt att det inte bara är mamma som 
kollar. För egen del tror jag att det här är 
en typ av verksamhet som församlingar 
och kristna samfund borde satsa mera 
på. 

Projektet med livesända ungdoms-
samlingar är ännu bara i startgroparna, 
men det finns en långsiktig vision.

– Planen är att de livesända ung-
domssamlingarna kommer att fortsätta 
tills vidare, åtminstone så länge coronan 
hindrar oss från att ha fysiska samlingar. 
Det finns också tankar på att fortsätta 
med det här efter att coronaviruset be-
kämpats, men det får vi fundera mera på 
då.

Tomas avslutar med en hälsning till 
alla som är intresserade av att veta mer 
om de livestreamade ungdomssamling-
arna: 

– Ifall man är nyfiken på de här ung-
domssamlingarna tycker jag man ska 
sluta vara det och istället koppla upp sig 
och följa med nästa samling. Man behö-
ver inte heller känna sig hindrad av att 
samlingarna är riktade till ungdomar. 
Jag kan ju berätta att vi redan har haft 
70-åriga ”ungdomar” som också varit in 
och följt med på ungdomssamlingarna, 
så om man är nyfiken ska man definitivt 
sätta igång en stream!
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”Ner i 
streamen 

vill jag gå”

Lördagen 21.3 livestreamades 
den första ungdomssamlingen 
i våra trakter. Ungdomssam-
lingen genomfördes som ett 
samarbete mellan Slef, Larsmo 
församling, Karleby svenska 
församling, Kronoby försam-
ling och KU. Ungdomssamling-
en streamades av omkring 200 
personer från alla håll och kan-
ter av Svenskfinland. Vi bad 
projektets mastermind, Tomas 
Karf, berätta om de livesända 
ungdomssamlingarna. 

En provisorisk filmstudio vid 
Station 1 i Jakobstad


