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Gudstjenester fremover

BØNN

19.10 kl 11.00 på Rogaland Kultursenter - Hvordan være rik?

Hver enkelt i gruppa gis mulighet til å beskrive sin troshistorie for de
andre. Etter hver enkelt kan lederen be følgende bønn:

26.10 kl 11.00 på Bydelshuset - 24/7/365 - Nådegaver

”Kjære Jesus. Vi takker deg for NN og den historien dere har hatt
sammen. Takk for at du har gitt NN gode opplevelser som din
disippel. Takk for at du også har vært med NN når det har vært
vanskelig å tro på deg Jesus. Hjelp NN til å lære av det som har vært
vanskelig, slik at det kan bli til utvikling og styrke i forholdet til deg.
Takk også for de personene som du har sendt i NN´s vei som har
vært til hjelp i troen på deg. Hjelp NN å gi videre det han / hun har
fått til mennesker i den oppvoksende generasjon. Amen”

Minnes du sangen
19.10 kl 19.30 på Kulturhuset. Billetter kjøpes på nettet

INN
ISBRYTER
Hva er en helt for deg? Nevn eksempler... ta en runde i gruppa

3 MÅNEDERS UTFORDRINGEN

OPP

Denne utfordring ble gitt sist gang - minner om den her nå
også
I talen ble det gitt en utfordring om å prøve Gud med tienden i 3 måneder. Er

TILBEDELSE

du allerede en giver sender du mail til Kjell Martin om at du vil øke beløpet til
tienden. PS - oktoberdifferansen må du ordne selv, da en ikke får endre

Gjør et av følgende:

beløpet så raskt på avtalegiro. Så er det store spørsmålet:

• Skriv på en lapp det du er takknemlig for - ett takkeemne for hver
lapp. Bruk så tid på å be/lese en og en lapp høyt for hverandre
som en takkestund
• Syng sammen, evt hør på musikk sammen
• Les høyt sammen Salme 145
• Del bønne og takkeemner og be sammen

Har du gjort noe med den? Hvorfor/hvorfor ikke?
Sitt litt hver for dere og tenk gjennom denne utfordringen.

• Husk at dersom det ikke fungerer så tar du bare kontakt med Kjell Martin eller
andre på kontoret, og vi vil uten spørsmål justere den tilbake

UT
TROSHISTORIEN
UTFORDRINGEN
Gå hver for dere. Oppgaven er å gå gjennom din troshistorie, ditt liv
sammen med Jesus. Bruk gjerne punktene under, og noter stikkord.
Før du tenker gjennom historien, inviter Jesus inn som veileder. Be
gjerne denne bønnen før du starter: ”Hellige Ånd, vis meg min historie
sammen med deg, la meg få oppdage på ny hvem du har vært i mitt
liv.”
Stikkord til troshistorien:
1 – Barndom

Viktige hendelser

Viktige personer

2 – Ungdom

Viktige hendelser

Viktige personer

3 – Voksen

Viktige hendelser

Ta en runde i gruppa med følgende problemstilling: Om du fikk sjansen
den neste uken til å fortelle din troshistorie, eller deler av den, hvem ser
du for deg kunne hatt nytte av det?
Å ha et godt arbeid for barn og unge er viktig med tanke på de fleste tar
et standpunkt i forhold til sin tro i den alderen. Hva tenker du om du rolle
der?
Kom tilbake til dette punktet på den neste samlingen, og oppsummer om
noe har skjedd.

Viktige personer
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