Samtale-opplegg 2 til Kapittel 4: Ringfingeren berøres
– ”What´s in me for you?” / ”Mind the gap!”
ISBRYTER
Del en historie eller episode om hvordan en person som var litt eldre enn deg fikk bety noe i livet
ditt.
OPP
En i gruppen leder «Ringfingerens bønn». L a det etterpå være rom for å be frie bønner knyttet til
innholdet i bønnen, eller la det være stille et par minutter.
(La tommelen berøre ringfingeren) Jesus, her sitter vi nå,
Fellesskapet rundt Bålet.
Berør oss.
Kom til oss i ditt Ord,
i den lavmælte samtalen,
i brødet som vi deler:
For hos deg er livets kilde.
I ditt lys ser vi lys.
INN
Utgangspunktet for denne andre kvelden om Ringfingerens rytmer, kan være en av følgende tekster i
”Disippelrytmer”: Enten ”Mind the gap! Om generasjonsmenigheten”, s. 114 eller ”Sammen rundt Bålet –
om gudstjenesten”, s. 99. Du som leder, kan med fordel lese disse tekstene som bakgrunn. I den sterke
talen til ungdomspastor Ariane C. Thingnæs på gudstjenesten i ByMenigheten, 15.10.2017, tok hun
utgangspunktet i disse to tekstene og snakket om det å være generasjonsmenighet. Hun brukte ofte
begrepet ”åndelige mødre og fedre”. Dersom du ikke fikk med deg denne talen, som hadde profetisk
tyngde, anbefaler vi sterkt at du hører den på ByMenighetens nettsider!
Les Apgj. 10, 9-24 (Peter og Kornelius) og bruk LOGG hver for dere (ca. 10 min). Del tanker med
hverandre.
Les bibelteksten, gjerne langsomt, gjerne flere ganger.
Oppdag bibelteksten, finn noe viktig, noe vanskelig, noe verdt å huske.
Gjøremål bibelteksten minner deg på; noe å gjøre, snakke med noen om, eller tenke på.
Gjensvar som du kan gi til Gud
I samtalen etterpå:
Hvilke tanker får dere om det å sammenligne Kornelius med dem som representerer en annen generasjon
eller livsfase, for eksempel en som er betraktelig yngre enn oss?
Hvordan opplever dere at vi som menighet fungerer som flergenerasjonsmenighet?
Hva er de viktigste hindringene for større grad av fellesskap på tvers av generasjoner i vår menighet?
Hvilke hindringer kan vi gjøre noe med?
	
  
UT
Snakk sammen muligheter for å gjøre ett ”eksperiment” i nærmeste framtid, for eksempel ett av disse:
- Finn en som er minst ti år yngre enn deg, en ”Kornelius”, som kan inviteres ut til lunsj eller hjem på
kveldsmat.
- For dem som er over småbarnsfasen: Er det en eller flere konkrete ting vi kan gjøre for å komme tettere
på barna i menigheten vår – og være ”åndelige mødre og fedre”, (eller ”åndelige tanter”, ”onkler”,
”besteforeldre”…?)

