Kap 14

Tips till dig som är OH-skötare!
A) Att vara OH-skötare är en viktig uppgift för att lovsången skall fungera
under ett möte. Liksom mycket övrigt tjänande i Guds rike så får man
inte så mycket uppmärksamhet, men som alltid – Gud vet vad du gör!
B) Kom minst 30 minuter innan mötet börjar. Kontrollera att det finns
OH utlagda i ordning. Ifall det finns en låtordning på ett separat papper, jämför den med ordningen som OH-bladen ligger i. Om det finns
två OH-apparater – kolla att en OH-skötare finns till den andra apparaten och att ordningen är densamma.
C) Knäpp på OH-apparaten och ställ in skärpan. Ifall textstorleken varierar mellan OH-bladen så ställer du in skärpan i ett mellanläge så att
samtliga OH-blad kan visas.
D) Ett OH-blad skall läggas på när en sång börjar. Ifall den ligger på för
länge innan så är det lätt att församlingen läser OH i stället för att
lyssna på den som talar. Och kommer den på för sent, tja då ...
E) Särskilt om folk står upp när de sjunger kan det vara svårt att läsa det
som står längst ner på OH-duken. Därför kan det finnas behov av
att skjuta upp texten så att den vers som för tillfället sjungs också står
längst upp.
F) Lovsångerna kommer oftast i den ordning som OH-bladen ligger i
men ibland görs ändringar – titta då bara vidare i högen och återvänd
sedan till den planerade ordningen!
G) Under ett möte med Jesus i lovsång och tillbedjan får alla vara med
och tillbe! Alla som har en uppgift på mötet kan känna sig fria att delta. Eftersom vi människor har en viss tendens till att göra som de som
står framför oss så har vi också ett ansvar att på det sätt som är äkta för
oss själva, tillbe i våra uppgifter. (Samtidigt är det förstås viktigt att du
inte glömmer bort den uppgift du har – tänk särskilt på punkt E ovan!)
H) När lovsången och mötet är slut är det viktigt att lägga OH-bladen i
en hög på OH-apparaten. Ibland kan de få ben ...
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