
vår visjon: at nye mennesker skal komme til tro, bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet

Samtaleopplegg – grupper
ByMenigheten-Sandnes - Søndag 7. januar 2007

Tema:
”Visjonen”

Isbryter
 
Mange av oss bruker overgangen til et nytt år til å endre på ting 
eller sette oss nye mål. Har du et nyttårsforsett? I så fall fortell 
gruppen om det, og hvordan du har tenkt å nå dette målet. 

OPP – mot Gud

Les sammen 1. Kor 9, 24-27

Paulus sammenligner her livet som kristen med et løp, og det å ha 
et mål. 

Hvordan har ditt løp som kristen vært til nå? Hvordan har livet 
med Jesus vært til nå? Fortell gruppen en ting som har gledet deg 
i løpet som kristen…

Bruk tid i bønn sammen. 
- Takk for ”det nye livet” Jesus har gitt deg. 
- Takk for det du har lært om livet som kristen. 
- Be om at deres liv sammen med Jesus i fortsettelsen må gi 

livet mål og mening. 

SAMMEN – mot hverandre

Hva forbinder du med en visjon?? Hva er en visjon, slik du ser 
det? 

På samme måten som vi har nyttårsforsett, og setter oss mål for 
livet,  har en kristen i  følge Paulus et  klart  mål.  Han gir oss et 
bilde, en visjon om det å leve som kristen som et løp, det å ha et 
mål for livet. 

Om du skulle beskrevet målet for en kristen, eller målet for deg 
som  kristen,  hvordan  ville  du  sagt  det?  Hvordan  ville  du  ha 
beskrevet det over for de andre i gruppen?

UT – mot andre

Vi ble utfordret på søndagens gudstjeneste om det lønner seg å 
være med på ByMenighets-laget. Hva skal til om det skal lønne 
seg for deg? Hva må skje om du skal få følelsen av at det lønner 
seg å være med i vår menighet? 

Vi ble også utfordret på søndagens gudstjeneste til å ta hver vår 
stafettpinne, som symbol på at vi er med på et løp. Som symbol 
på at vi har et felles mål. Som symbol på at vi tenker å bringe 
evangeliet videre til andre. Hvem har du tenkt å gi stafettpinnen 
til videre? 

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål



vår visjon: at nye mennesker skal komme til tro, bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet

Samtaleopplegg – grupper
ByMenigheten-Sandnes - Søndag 21. januar 2007

Tema:
”Tienden”

Isbryter
 
Hvem greier huske hva ByMenighetens 6 G’er står for? OG hva dreier 
disse 6 G’ene seg om??? 

(Greier du ikke dette spørsmålet er du kvalifisert søker på menighetskurset i 
slutten av februar…)

OPP – mot Gud

Temaet denne gangen er tienden. Be sammen om følgende: 

- Takk for Guds rike velsignelse over alt vi har fått 
- Be Gud om å lære deg mer om i ditt forhold og dine typer bånd 

til penger og materielle ting.
- Be Jesus lære deg skritt for skritt, i ditt tempo, hva han har tenkt 

for deg på dette området i livet. 

Syng gjerne sammen sangen ”Kjære Gud når eg ber”. Ett vers før dere 
ber, og et vers etterpå som avslutning. 

1 Kjære Gud når eg bed, lat min tanke kvile i fred frå alt stress i verda 
omkring og all uro for daglege ting. Lat din kjærleik få trengja seg inn, 
slik at han kan forandre mitt sinn. Lat oss alle som trur på ditt ord, vera 
saman  i  bøn  for  vår  jord.

2 Hjelp meg, Gud, til å gi både pengar, arbeid og tid I den tenesta der eg 
er sett Slik at eg kan forvalte den rett. Gi meg kraft til å dele mitt brød 
Med dei menneska som er i  nød. Hjelp meg søkje fornying og fred. 
Høyr meg, kjære Gud, når eg bed.

INN – mot hverandre

Noen er griske. Noen deler fritt av sitt. Noen er gjerrige. Noen sparer 
seg i hel, og noen sløser. De fleste av oss føler oss midt i mellom disse 
karikaturene et sted. 

Hva slags forhold har du til penger? Prøv å sette ord på noe av det for 
gruppa. 

Les 2 Kor 9, 6-8 om viljen til å gi. 

Bibelen holder frem tienden som en god ordning for oss mennesker. 
Denne ordningen skal hjelpe oss å holde rett fokus i livet når det gjelder 
forholdet til penger og materielle ting. 

Hva er din erfaring med å gi? Del litt med gruppa. Prøv å være åpen 
med hva du mener og føler. (Gruppa har taushetsplikt). Kanskje Gud gjennom 
dette ønsker å lære deg noe om deg selv som du kan bruke videre i 
livet...

UT – mot andre

ByMenigheten har valgt å gi videre 10% av alle penger som kommer 
inn i form av offer og givertjeneste. 5% går til misjon i utlandet, og 5% 
går til  menighetsbyggende arbeid i Norge. Dette er noe vi kalkulerer 
med når vi setter opp budsjett. 

Les 2 Kor 8, 2-5 om Makedonia menigheten som forbilde. 

Hva tenker du når du hører om denne fattige menigheten som gav over 
evne og frivillig? Hva kjennetegner en slik giverånd? 

Les Luk 6, 38 og 2 Kor 9, 6. Hva forteller disse skrftstedene oss om 
sammenhengen  mellom  det  å  gi  (givertjeneste)  og  det  å  få 
(velsignelse)?? Sammenhengen her er noe vi har erfart som menighet 
fra år til år. Har du erfart dette privat? I så fall på hvilken måte??

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål



vår visjon: at nye mennesker skal komme til tro, bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet

Samtaleopplegg – grupper
ByMenigheten-Sandnes - Søndag 11. februar 2007

Tema:
”Ett steg nærmere”

Isbryter
 
Har du noen gang kommet inn et sted hvor du ikke kjenner noen, 
og du får en følelse av at alle andre kjenner hverandre? Fortell 
gruppen hvordan du selv opplever en slik situasjon. 

OPP – mot Gud

Be sammen, enten i gruppen, menn og kvinner, eller to og to. 

• Takk Jesus for det han har gjort for deg i ditt  liv, i  din 
historie sammen med han. 

• Be Jesus om hjelp til å forstå det oppdraget han har for 
deg, og hvordan han har tenkt at du skal leve dette ut i ditt 
liv. 

• I høst skrev samtlige i gruppen ned et navn på en person 
man skulle be for som lederen har på en liste. Ta for dere 
denne listen på ny, og be for hver enkelt person. 

INN – mot hverandre

På søndag ble det i starten av preika beskrevet en situasjon hvor 
en  kom  alene  inn  i  et  rom  av  ukjente,  der  de  fleste  kjente 
hverandre  og stod  i  klikker  rundt  forbi  og  snakket.  En person 
oppdaget den nyankomne, forlot klikken sin, gikk noen steg over 

gulvet og hilste på han som var ny. Hvem kjenner du deg mest 
igjen av disse tre typene mennesker? Den som kommer inn i et 
rom av ukjente? Den som tar steget ut av klikken og hilser på? 
Den som står igjen i klikken? Hvorfor?

Les Joh. 8, 1-11. Jesus reflekterer her Guds medfølelse, mildhet 
og kjærlighet. Hvordan er ditt bilde av Gud? Likner det på slik 
Jesus er i denne situasjonen, eller er det annerledes? 

Jesus ønsker at vi skal leve som han gjorde, et liv i tro på at de 
han får møte får et bedre liv. Hva må endres i ditt liv om du skal 
oppfylle et slikt ønske? 

UT – mot andre

Svar på følgende påstander hver for dere, eller i fellesskap: 

1 - Jeg tror at hver person jeg kjenner ville hatt et bedre liv om de 
levde på den måten Gud har tenkt for dem…
SANT USANT

2 – Jeg lever mitt liv på den måten at andre rundt meg opplever 
jeg tror på dette…(pkt 1)
SANT USANT

3 – Jeg ønsker å bli mer og mer lik personer som tørr å gå noen 
steg over gulvet for å møte nye mennesker…
SANT USANT

4 – Jeg er villig til å ofre andre interesser, slik at stadig nye 
mennesker skal få møte Gud kan bli prioritert høyt i livet mitt…
SANT USANT

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål
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Samtaleopplegg – grupper 

ByMenigheten-Sandnes - Søndag 25. februar 2007 
 

Tema: 
”Ett steg mot pluss” 

 
Preken ligger på www.bymenigheten-sandnes.no  

 
Isbryter 
  
Har du noen gang hatt besøk av Jehovas vitner? Hvordan 
opplevde du i så fall det?  
 
 
 
 
OPP – mot Gud 
 
Be sammen, enten i gruppen, menn og kvinner, eller to og to.  
 

• Takk Jesus for det han har gjort for deg i ditt liv, i din 
historie sammen med han.  

 
• Be Jesus om hjelp til å forstå det oppdraget han har for 

deg, og hvordan han har tenkt at du skal leve dette ut i ditt 
liv.  

 
• I høst skrev samtlige i gruppen ned et navn på en person 

man skulle be for som lederen har på en liste. Ta for dere 
denne listen på ny, og be for hver enkelt person.  

 
 
 
 

 
 
INN – mot hverandre 
 
Opp gjennom tiden har det vært ulike faser med 
evangeliseringskampanjer. Har du vært med på slike? Hva slags 
forhold har du til ordet ”evangelisering”? Fortell litt om dette til 
gruppen.  
 
Les Gal, 5, 25. I en engelsk oversettelse av same vers står det 
”…since we live by the Spirit, let us keep in step with the 
Spirit…” Hva må du forandre med ditt syn på hva evangelisering 
er om det heller dreier seg om å ”leve ved Ånden” og ikke 
nødvendigvis å memorere bibelsitat eller vinne sjeler som ulike 
evangeliseringskampanjer har lært oss? 
 
 
UT – mot andre 
 
Se gjennom vedlegget – hver for dere eller sammen.  
 
Tenk på personen du har på lista, han eller hun som dere ber for i 
gruppa. Greier du å finne ut hvor han eller hun er på Engels 
skala? 
 
Ta en runde i gruppa med hver deres person. Si litt om hva du ser 
som er viktig for din rolle i forhold til denne personen. Hva ser du 
evt. av nye ting som du ikke har oppdaget før?  
 
Tror du Gud ønsker det skal være deg som bidrar til at personen 
du ber for kommer nærmere pluss, eller tror du det er en annen 
kristen?  
 
(NB! Husk at dere som gruppe er bundet av taushetsplikt!).  
 

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål
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James F. Engel sin skala: 
 
Guds rolle  Kirkens rolle          Menneskets respons  
Åpenbaring      -10 
|       -9   
Overbevisning  Nærvær   -8 
|   |    -7 
|   | Samtale  -6 
|   | |   -5 
|   | |   -4 
|   | | Forkynne -3 
|   | | |  -2 
Reorientering  | | |  -1   
EN NY DISIPPEL ER FØDT      0   
Helliggjørelse  | | |  +1 
|   | | |   +2 
|   | | |  +3 
|   | | |  +osv. 
 
 
1 - To roller for kommunikasjon:  
 

- Guds rolle 
§ Den Hellige Ånd er alene om å åpenbare 

Gud, både før men også gjennom bibelen.  
 
§ Den Hellige Ånd er alene om å gi 

menneske tro og tillit på Jesus 
 

§ Den Hellige Ånd er alene om fortsettelsen 
av sin gjerning i oss i det vi kaller 
helliggjørelsen 

 
- Kirkens / de kristnes rolle: 

§ Den Hellige Ånd er sammen med oss 
når vi er med ikke kristne venner.  

 
§ Den Hellige Ånd er sammen med oss 

når vi snakker med ikke kristne venner 
om vår tro. 

 
§ Den Hellige Ånd er sammen med oss 

når evangeliet forkynnes for ikke 
kristne.  

 
 
 
2 - Mottaker av kommunikasjon 

 
- Menneskets respons: 

 
-10 Oppmerksom på det overnaturlige 

Man aner det finnes mer mellom himmel og jord enn det 
man ser.  
 

-9 Ingen virkningsfull kunnskap om kristendommen 
Man har kanskje hørt om Jesus, men vet ikke noe særlig 
om ham.  
 

-8 Begynnende oppmerksomhet om kristendommen 
Man er oppmerksom på at det finnes en menighet, men 
kun gjennom media.  
 

-7 Interesse i kristendommen 
Man kjenner kristne, aksepterer dem men ikke det de tror.   
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-6 Oppmerksomhet om grunnleggende fakta i evangeliet 
Man legger merke til at tro betyr noe for andre, og hører 
hva Jesus har gjort.  
 

-5 Forstår innholdet i evangeliet 
Man kjenner innholdet i den kristne tro og forstår hva det 
kristne livet er.  
 

-4 Positiv holdning til evangeliet 
Den kristne tro og det kristne livet begynner å fortone seg 
attraktivt.  
 

-3 Oppmerksomhet om personlige behov 
Fordelene ved kristentroen blir sett på som relevante og 
nødvendige.  
 

-2 Utfordring og valg om å handle 
Man ser sin synd og aksepterer Jesus som frelser og Herre.  
 

-1 Omvendelse og tro 
 Responsen til Den Hellige Ånds kall leder til tro.  
 
0 En disippels fødsel 
 Født på ny.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
+1 Vurdering av valget man har tatt 

Man kommer inn i en periode med usikkerhet og 
spørsmål.  
 

+2 Opptakelse i menigheten 
 Man blir medlem i en menighet. 
 
+3 Blir en del av prosessen med å gjøre andre til disipler 
 Følgende skjer, men ikke i rekkefølge: 

• Bønn 
• Vokser i forståelse av sin tro 
• Vokser i sin kristne karakter 
• Oppdager og bruker nådegaver 
• Får en kristen livsstil 
• Bruker sine ressurser i menighetens tjeneste 
• Osv. 
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Guds historie 

Illustrasjon 2 

G_____ 

G_____ 

Illustrasjon 3 

Perfekt 

1 

Hvorfor er du en kristen/hvorfor trur du 
på Jesus? 

Det dårlige vitnesbyrdet 
skaper du ved hjelp av 

1. Masse ord 
2. Uklarhet 
3. Kanans språk 
4. Overlegenhet 
 
 

1. Korthet 
2. Klarhet 
3. Enkelhet 
4. Ydmykhet 
 
 

Det gode vitnesbyrdet ska-
per du ved hjelp av 

Før og nå 
 

Jeg strevde….. men nå er jeg takknemlig 
 

Jeg var destruktiv mot meg selv...men nå er jeg frisk 
 

Jeg var skyldig...men nå er jeg frigjort 
 

Jeg var full av frykt…men nå er jeg trygg 
 

Jeg var fortvilet...men nå er jeg fylt av håp 

Din historie 

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål
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Ditt vitnesbyrd 
Din før og nå historie 

Din historie 

3 

Guds historie 

Illustrasjon 1 



 at nye mennesker skal komme til tro, bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet
Samtaleopplegg etter gudstjenesten 01 april

Tema: Ett steg inn som deg
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no

ISBRYTER

Fullfør setningen: Det er typisk meg å ………….

OPP – mot Gud

Å tilbe Gud kan gjøres på ulike måter. Sang, bønn og Bibellesning er tre 
områder for dette. 

Velg ett av følgende alternativ:

• Syng sammen  - sangark med et utvalg sanger og besifring kan fås 
ved henvendelse kontoret

• Takk Gud for den han er. Bruk gjerne teksten fra 1 Sam 2,1-10 
som utgangspunkt for ulike takkeemner

• Be høyt sammen Salme 138. Ta gjerne ett vers hver. La det være 
en god pause til stillhet og takk mellom hvert vers.

INN – mot hverandre

I talen på søndag ble det snakket om ulike evangeliseringsstiler. Til dette 
opplegget er den testen vedlagt – de som ikke har funnet ut hvilke(n) 
stil(er) de har foreslås å ha tatt denne på forhånd, evt i begynnelsen av 
opplegget.

Opplever du at den stilen som du ”fikk” gjennom denne testen stemmer 
med din erfaring? Hvordan kjenner du deg igjen i det?

Se på de områdene/stilene som kom lavest – kjenner du deg igjen i det?

Gå sammen to eller tre som har samme stil som en av de to øverste. Les 
de bibeltekstene som er oppgitt til hver stil i skjemaet. (vedlegget) 
Samtal sammen om hvordan dere kan være mer frimodige i bruken av 
denne stilen?

Hva opplever dere som de største hindringene/utfordringene i bruk av 
denne stilen?

I de samme gruppene – be for hverandre, gjerne med å legge hendene 
på hverandre om frimodighet til å bruke de ulike stilene som Gud har 
utrustet deg med.

UT – mot verden

Bruk litt tid hver for dere: Be den Hellige Ånd om ledelse i hverdagen. At 
han må åpne dører for evangeliet i møte med de personene som du har i 
din nærhet som ikke bekjenner evangeliet!

Bruk tid på å be for spesielle situasjoner i din hverdag hvor du ser at du 
kan komme til å få bruk for din evangeliseringsstil.

Har du noen konkrete situasjoner som du ser foran deg i den nærmeste 
tiden hvor du regner med at du vil bruke din evangeliseringsstil. Del 
situasjonen med gruppen og be de om å huske på den!

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål
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ByMenigheten-Sandnes - Søndag 15. april 2007 
 

����
�
��������������	��������������

�
�����	��������������������	
�����������������

�
���������
  
Du har ett minutt på deg til å fortelle de andre i gruppen om din påske 
2007… Hva trekker du frem? Hvordan ordlegger du deg for at de andre 
skal forstå og bli nysgjerrige på å vite mer? 
 
��������������
Tenk etter den siste uken. Kommer du på et menneske du ikke hadde tid 
til, eller ikke hørte helt etter på for du tenkte på noe annet? Det kan ha 
vært en unge, en venn, en bekjent, en arbeidskollega, et familiemedlem 
eller en vilt fremmed. Uansett tenkte du i etterkant på at du skulle 
stanset opp, hatt bedre tid, fulgt bedre med…  
 
Om du husker ETT slikt øyeblikk fra den siste uka, sett gjerne ord på 
hendelsen overfor de andre i gruppa. Ta deretter litt tid i bønn. Dere kan 
evt. be for den som sitter på høyre side. Be spesielt for det personen 
nevnte og be Gud om å tilgi det som ble bekjent.  
 
��������������������
I preika den 15. april ble det snakket om spesielle øyeblikk Den Hellige 
Ånd gir oss sammen med andre mennesker. Spesielle ”dører” som 
åpnes for at de skal kunne bli kjent med Jesus. Paulus snakker i 1. Kor 
16, 9 om at det i Efesus er ”åpne dører og rike muligheter…”, og at 
akkurat det er en sjanse han vil benytte for å evangelisere.  
 
I preika ble det også nevnt 4 typer slike øyeblikk vi bør stanse ved, 4 
typer dører Den Hellige Ånd hvisker oss i øret at vi bør stoppe opp, for 
akkurat denne muligheten kan indikere en spesiell åpenhet for 

evangeliet. Disse 4 typene var smerte, skyld, suksess og storm. Bibelske 
eksempler på dette er historien om den barmhjertige samaritan (smerte), 
Sakkeus (skyld), disiplene som forlot ”fiskebedriften” for å følge Jesus 
(suksess), og Pinsehendelsen i Apgj. 2 (storm).  
 
Velg ut en av følgende tekster: Luk 10, 25-37; Luk 19, 1-10; Matt 4, 18-
22; Apgj 2, 1-41. Les gjennom teksten. Du er på forhånd klar over hva 
slags type øyeblikk eller dør det her er snakk om. Har du erfart å gå 
forbi et slikt øyeblikk / mulighet – eller har du erfart selv å bli gått 
forbi?  
 
Ta en runde å del dette med gruppa. Din erfaring av slike øyeblikk er 
viktig å være bevisst på, for de hjelper deg neste gang det åpner seg en 
slik type dør… 
 
���������������
På søndag gikk vi også gjennom 3 ting som kan være avgjørende for oss 
for å gripe slike muligheter Den Hellige Ånd legger i vår vei. For det 
første handler det om å akseptere det andre mennesket for det det er, og 
kunne lytte. For det andre handler det om å kunne si ”jeg vet ikke” når 
jeg ikke har svar på spørsmål.  
 
For det tredje handler det om å være bevisst på de 5 store spørsmålene 
som går igjen i samtaler om den kristne tro. Disse er:  
 

1. Finnes det virkelig bare en vei til Gud? 
2. Om Gud er god, hvorfor er det så mye lidelse i verden? 
3. Er ikke det å tro på noe for dem som ikke orker tenke selv? 
4. Hvordan kan jeg stole på bibelen? 
5. Hvordan kan noe som er over 2000 år gammelt ha betydning 

for meg i dag? 
 

Plukk ut et spørsmål. Del gruppen i to. Den ene siden skal ”leke” 
nysgjerrige på den kristne tro, og den andre skal være de kristne som 
prøver å gi svar. Gjør dette i 5 minutter. Plukk ut et nytt spørsmål, og 
bytt side. Vær nøye med tiden. Blir du opprørt av dette bør du virkelig 
gå noen runder med disse spørsmålene på egen hånd… 

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål



Gruppeopplegg til 06.05.07 
Tema: - Laodikea - Helhjertethet  

 

Isbryter 

 
Har du noen gang spydd pga det du spiste? Ta en runde i 
gruppa.  
 
Inn 

 
Les Joh.åp 3, 14-22.  
 
I sendebrevene til de 7 menighetene uttrykker Jesus både sinne 
og sorg over ting han ser som utfordringer i de enkelte 
fellesskapene. I dette siste brevet til menigheten i Laodikea 
uttrykker Jesus rett og slett vemmelse over et par ting. Det er to 
ting han omtrent vil spy av. Det ene er selvgodheten, 
selvtilstrekkeligheten menigheten utviser. Det at de har alt, og 
er seg selv nok. Jesus mener dette er med og hindrer dem i å 
motta det han tilbyr.  
 
Hvordan er dette hos oss i vår menighet, i vår sammenheng? 
Har vi etter hvert så mye at vi ikke ”trenger” det Jesus tilbyr 
oss? Ikke reflekter over hvordan du opplever andre på dette 
området. Snakk med gruppa om hvordan du opplever deg selv 
overfor dette temaet.  
 
 
 
 

 
Ut 

 
Det andre Jesus vil spy av når det gjelder Laodikea-
menigheten, er likegyldigheten. Byen lå midt mellom 
Hieropolis, som var kjent for sine varme, terapevtiske kilder, 
og Kolossè, som var kjent for sitt kalde, friske drikkevann. Fra 
begge byene gikk det rørsystem, aquadukter, som endte opp i 
Laodikea. Byen hadde alt utatt vann. Når vannet kom frem til 
byen hadde det blitt lunkent.  
 
Jesus ser en menighet som ikke bare hadde stor velstand, de var 
også late. Han bruker byens vannproblem som bilde på 
hvordan han ser menighetens trosliv fungerer. Han ønsker at 
menigheten enten skal være en oase for folk som er ”tørste”, 
eller gi varme og trøst for de som trenger helbred. Ikke stå midt 
i mellom og gjøre ingenting.  
 
Hvordan får din tro sitt uttrykk i din hverdag? Ikke i form av 
hvilke aktiviteter og tjenester du har i menigheten… Men tenk 
deg inn i dine relasjoner på jobb og fritid. Hvordan merker de 
at du er kristen? Har du fått reaksjoner på at du er kristen? 
Hvilke reaksjoner? Del gjerne noe av dette med gruppa.  
 
Opp 

 
Gå sammen i menn og kvinner. Del med de andre en utfordring 
og en glede i livet ditt. Be for hver enkelt.  
 

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål



   at nye mennesker skal komme til tro, bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet 
Samtaleopplegg etter gudstjenesten 20 mai 

 
Tema: Gudstjeneste og generasjoner 

Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no 
 

ISBRYTER 
 
Hvor gammel var du da du ble kristen…………?? 
Stemmer undersøkelsen i deres gruppe med at 80% av alle som er kristne 
ble det før de fylte 16 år? 
 

OPP – mot Gud 
 
Å tilbe Gud kan gjøres på ulike måter. Sang, bønn og Bibellesning er tre 
områder for dette.  
 

• Les sammen  ordspråkene 22,6 og salme 78,4-5 
• Be sammen for barna ,tenåringene og ungdommene i menigheten. 

Be om at vi må høre Guds vilje for det videre arbeidet med denne 
aldersgruppen 

 

INN – mot hverandre 
 
I talen på søndag ble det snakket om hva vi kan gjøre for å hjelpe barn og 
unge til å få delta mer i gudstjenesten. 

• Hvordan vi kan lage flere spesialgudstjenester? 
• Hvordan hjelpe tenåringer inn i de tjenestegruppene vi allerede 

har? 
Diskuter de oppfatningene dere har om disse spørmålene. 
Hvilke tiltak kan vi som menighet evt. sette i gang?  
 
Opplever dere at påstandene nedenfor kan stemme: 

- De oppfatningene/ verdiene som styrer folks oppførsel blir stort sett skapt 
før fylte 13 år  (George Barna) 

- Det religiøse synet man utvikler før fylte 13 år, er det synet man i grove 
trekk beholder resten av livet  (George Barna) 

- 80% av alle kristne sies å ha blitt det før fylte 14 år (Billy Graham) 

 
Diskuter følgende: 

• På hvilken måte viser det at barn og unge i vår menighet er høyt 

prioritert? 

• På hvilken måte viser dette igjen i gudstjenesteutformingen? 

• På hvilken måte viser det igjen på fordelingen av utstyr og fasiliteter? 

• På hvilken måte viser det igjen på budsjettet og tildelingen av 

stillinger? 

• På hvilken måte viser det igjen på antallet som er i tjeneste? 

 
Evaluer tjenestene dere har i deres gruppe, og finn ut om noen av dere 
kunne tenkt seg å gå over i barnemenigheten med sin tjeneste. 

 

UT – mot verden 
 
Ser vi barn og unge som en misjonmark i vår menighet? 
 
Se på versene fra bibelen og tenk på hva som kan menes i dette tilfelle: 

� Sier dere ikke selv: ennå er det fire måneder til de høster inn. 
Men jeg sier dere: Løft blikket og se på markene, de står alt 
hvite mot høst. Joh.4,35 

� Han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor 
høstens Herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden 
hans. Luk.10,2 

 
Be  om konkrete oppgaver vi kan gjøre for å enda bedre nå ut til den 
yngste generasjonen i vår menighet. 
 

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål



   at nye mennesker skal komme til tro, bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet 
Samtaleopplegg etter gudstjenesten 26 august 

 

Tema: Jeg, en misjonær?? 
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no 

 
 

ISBRYTER 
 
Finn to positive ting å si om sommerens vær i Norge….. 
 
 
 

OPP – mot Gud 
 
Å tilbe Gud kan gjøres på ulike måter. Sang, bønn, lytt til musikk og 
Bibellesning er noen områder for dette.  
 
Velg gjerne ett av følgende alternativ: 
 

• Syng sammen  - sangark med et utvalg sanger og besifring kan fås 
ved henvendelse kontoret 

 
• Lytt sammen til sanger fra en CD 

 
• Be høyt sammen Salme 138. Ta gjerne ett vers hver. La det være 

en god pause til stillhet og takk mellom hvert vers. 
 
 
Har du noen opplevelser med Gud i løpet av sommeren? Del dem med 
gruppen! 
 
 

INN – mot hverandre 
 
Ved oppstart av nytt semester kan det være viktig for dere som gruppe å 
ta en runde på hva dere ønsker gruppen skal fungere. Snakk sammen om 

prioritering av samlinger, tidsrammer, taushetsplikt, deling og invitasjon 
av nye inn i gruppen. 
 
Sommeren har vært en tid for de fleste uten gruppesamling og 
gudstjenester. Har dere savnet dette eller har du opplevd det godt å 
”være av” en liten stund. Bruk tid på å høre på hva den enkelte har å 
fortelle om dette! 
 
Les teksten fra Matt 28,16 – 20. Les den hver for dere. Del de tanker 
dere får i møte med denne teksten . 
 
 
 
 

UT – mot verden 
 
Hvordan kan Bymenigheten - Sandnes bli en misjonsbevegelse i Sandnes 
by?  
 
Hvordan kan dere som gruppe være en del av denne 
misjonsbevegelsen? 
 
I talen ble det nevnt at du er en misjonær. Inviter gjerne til en samtale 
med en misjonær for å høre hvordan de jobbet som misjonærer! 
 
Menighetens visjon er at vi vil se nye mennesker komme til tru på Jesus, 
bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet!  
Er denne visjonen noe vi ser skjer? Hva skjer og hva skjer ikke? Hvilke 
tanker gjør du deg om dette?gr 

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål



   at nye mennesker skal komme til tro, bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet
Samtaleopplegg etter gudstjenesten 2 september

Tema: Hvordan være rik?
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no

ISBRYTER

Dersom du hadde mulighet til å tale til de rikeste menneskene i Norge og 
de ville seriøst lytte til deg – hva ville du ha sagt til dem?

OPP – mot Gud
(Givertjeneste handler i stor grad om tilbedelse, bruk derfor lang tid på dette punktet i dag)

Å tilbe Gud kan gjøres på ulike måter. Sang, bønn, lytt til musikk og 
Bibellesning er noen områder for dette. 

Velg gjerne ett av følgende alternativ:

• Syng sammen  - sangark med et utvalg sanger og besifring kan fås 
ved henvendelse kontoret

• Lytt sammen til sanger fra en CD

• Be høyt sammen Salme 37,1-7 (evt hele salmen). Ta gjerne ett 
vers hver. La det være en god pause til stillhet og takk mellom 
hvert vers.

I talen ble det gitt en utfordring om å starte dagen med bønnen:
Gud du har velsignet meg med mer enn jeg trenger,
 du har velsignet meg med rikdom, 
men eg vil ikke stole på rikdommen, 
men på deg som forsørger oss og gir oss det vi trenger.

Har du fulgt oppfordringen? Dersom ja – hva har den gjort med deg? 
Dersom du ikke har gjort det – la deg utfordre til å prøve denne bønnen i 
en uke.

INN – mot hverandre

Les teksten fra Mal 3,8-12. Hvilke umiddelbare tanker gjør du deg i møte 
med denne teksten?

Hva trur du er årsaken til at de fleste kristne i vår del av verden har 
problemer med å gi tiende?

Samtal om den bønnen som er nevnt under forrige punkt. Kjenner du 
deg igjen i beskrivelsen? Hva trur du er årsaken til at vi ofte stoler mer 
på vår rikdom enn Gud?

Snakk sammen om det å feire gudstjeneste i gruppene den 21 oktober. 
Begynn den kreative prosessen! Husk dere starter med blanke ark, og 
gudstjenesten skal være annerledes enn den som holdes på 
Bydelshuset!

UT – mot verden

Som borgere i Norge er vi blant de aller rikeste menneskene i verden. Vi 
har det vi trenger. Hvilket ansvar gir det til oss?

Finn et prosjekt som dere som gruppe vil støtte med et betydelig 
beløp! Ikke la det være et press i forhold til størrelse, men la det gjerne 
være slik at noe må prioriteres om i privatøkonomien for å få det til. Gi 
til dette prosjektet som gruppe. 
(ok – denne utfordringen kan være stor. Den er likevel viktig, og jeg 
ønsker svært gjerne tilbakemeldinger fra de gruppene som tar den 
utfordringen. Det vil gi oss vitnesbyrd om mennesker som våger å gå 
foran oss andre)

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

http://www.bymenigheten-sandnes.no/


vår visjon: at nye mennesker skal komme til tro, bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet 
 
 
 
Samtaleopplegg – grupper 

ByMenigheten-Sandnes - Søndag 16. september 2007 
 

Tema: 
”Har alle et kall?” 

 
UT – mot andre  
 
Start samlingen med å sette frem EN ledig stol. La stolen stå der ledig 
gjennom kvelden.  
 
INN – mot hverandre (20 min) 
 
Sist gudstjeneste ble alle gitt følgende 2 oppgaver: Tenk gjennom din 
neste uke. Plukk ut en ting du tror du ville snakket med Jesus om som 
du ikke har gjort før. En ting. Et dilemma. En utfordring el.l. Tenk 
deretter gjennom uken på ny – tidsmessig. Plukk et tidspunkt som du 
setter av til å snakke med Jesus om akkurat dette.  
 
Hva skjedde? Fikk du anledning til å sette deg ned? Hvordan var det? 
Har du noe du vil fortelle de andre om, eller har du lyst å holde for deg 
selv? Eller glapp det hele? Fikk du ikke tid? Hadde ikke lyst? Det bare 
ble ikke? Ta en runde i gruppa og del erfaringer med dette. Vær ærlige!! 
 
OPP – mot Gud (ca 40 min) 
 
Alle setter seg hver for seg, gjerne i ulike rom i huset. Ha med Luk 10, 
38-42 (ark / bibel). Følg punktene på neste side, og bruk tiden.  
 
NB. Det du opplever sammen med Jesus skal du ikke dele med noen på 
en stund. Av og til kan det være lurt å gjøre som man sier på engelsk – 
keep the truth – holde truten... 
 
Når 40 min har gått, samler lederen alle og avslutter med en kort felles 
bønn og velsignelse. 

 
 

”Et oppriktig vennskap” 
 
1 – Sett deg slik at du sitter godt. La kroppen slappe av. La pusten gå 
jevnt og rolig, for det er en hjelp til å finne roen. La andre tanker slippe 
taket, så langt som mulig. Når du har fått den nødvendige stillheten som 
er mulig for deg, går du videre til neste punkt.  
 
2 – Be en bønn, om at Den Hellige Ånd skal åpne ditt indre for Ordet, 
og lede deg inn i meditasjon og bønn.  
 
3 – Slå opp i Luk 10, 38-42. Les rolig gjennom teksten flere ganger, og 
la den synke inn i bevisstheten. Legg hendelsesforløpet, 
hovedpersonene og nøkkelordene på minnet. Lukk øynene og prøv å få 
et samlet bilde av hva som skjer.  
 
4 – Lev deg inn i historien, slik at du liksom er der hvor alt skjer. Lytt 
til stemmene, se på ansiktsuttrykkene, fornem atmosfæren. La scenen 
vokse opp rundt deg:  

- Søstrene og broren deres Lasarus ble noen av Jesus sine 
beste venner. Lag deg et bilde av hvordan atmosfæren var i 
hjemmet deres; luktene, lydene, møblene, redskapene. Se på 
søstrene, deres likheter og ulikheter… 

- Se Maria. Lev deg inn i hva som driver henne til plassen 
ved Jesu føtter. Lytt med henne.  

- Se Marta. Lev deg inn i hvordan hun i v 38 innbyr Jesus til 
deres hjem. Lev deg inn i hennes frustrasjon. Se hvordan 
hun stiller seg opp rett foran Jesus. Hør hennes rett-på-sak 
ord.  

- Smak sakte på Jesu ord i v 41-42: ”Marta, Marta…” Siden 
med ditt eget navn. Inn i din egen situasjon.  

 
5 – Takk for at han som var hos Marta og Maria nå er hos deg på din 
bønneplass. Snakk fortrolig med ham og din himmelske Far om de 
tankene meditasjonen har gitt deg. Hva har du sett hos Jesus? Hva har 
du sett hos deg selv? La bønnen flyte fritt og usensurert fra ditt hjerte til 
Guds hjerte.  

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål



   at nye mennesker skal komme til tro, bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet
Samtaleopplegg etter gudstjenesten 23 september

Tema: Bygg en menighet?
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no

INN – mot hverandre
Isbryter og fellesskap utenom gruppesamling

Isbryter
Dersom du skal arrangere en stor bursdagsfeiring – hva skal til for at den 
blir vellykket?

Fellesskap
Hva kan dere konkret gjøre for å styrke tryggheten og fellesskapet i 
gruppen?

OPP – mot Gud
Tilbedelse – Bibel - Bønn

Tilbedelse
Å tilbe Gud kan gjøres på ulike måter. Sang, bønn, lytt til musikk og 
Bibellesning er noen områder for dette. 

Velg gjerne ett av følgende alternativ:
• Syng sammen  - sangark med et utvalg sanger og besifring kan fås 

ved henvendelse kontoret
• Lytt sammen til sanger fra en CD
• Be høyt sammen Salme 150 (evt hele salmen). Ta gjerne ett vers 

hver. La det være en god pause til stillhet og takk mellom hvert 
vers.

Bibel 
Les sammen Apg 2, 42 – 47
Del tanker dere fikk fra denne teksten?

Alt tyder på at menigheten vokser mer og har et mer dynamisk liv 
dersom gruppene blir menighetens sentrum. Ulike eksempler fra Apg til 
moderne tid viser dette. I talen ble det snakket om behovet for at 
Bymenigheten - Sandnes skulle bli mer misjonal (utadrettet) og da 
særlig gjennom gruppene. Del eksempler som viser at Bymenigheten - 
Sandnes er en misjonal menighet.

Bymenigheten - Sandnes vekst har vært hovedsakelig vært overflytting 
fra andre menigheter. Hvordan ser dere for dere at Bymenigheten - 
Sandnes kan bli en menighet som når mennesker med evangeliet i enda 
større grad enn tidligere.

Hvem ser dere for dere at dere som gruppe kan nå?

Bønn
Snakk med Jesus om de menneskene dere ønsker å nå!
Del dere gjerne i mindre enheter og del bønneemner. Be for hverandre 
gjerne med å legge hendene på hverandre om det er naturlig. 

UT – mot verden

Neste gang dere samles som gruppe skal dere feire gudstjeneste. For 
noen kan dette gi positive erfaringer. 

Om det er slik  at  dere som gruppe evaluerer  cellegudstjenesten til  å 
være bra for gruppa, hva skal til for at den samtidig skal være åpen for 
de personene dere nettopp har bedt for? 

Bruk litt tid på å snakke om personer dere tror på sikt kan få en plass i 
gruppa.  Om dere  evt.  gis  muligheten  en  gang  på  våren  til  å  ha  en 
liknende cellegudstjeneste – hva slags strategi vil dere ha frem mot den 
for  at  personene  dere  ber  for  skal  kunne  innbys  og  også  føle  seg 
inkluderte?

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

http://www.bymenigheten-sandnes.no/


   at nye mennesker skal komme til tro, bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet
Samtaleopplegg etter gudstjenesten 14 oktober

Tema: Bibellesning
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no

INN – mot hverandre
Isbryter og fellesskap utenom gruppesamling

Isbryter
Fortell om en god bok du har lest, evt en god film du har sett, og hvorfor 
de andre i gruppen burde lese/se den samme!

Fellesskap
Hva opplevde dere cellegruppegudstjenesten gjorde med fellesskapet i 
gruppen?

Har du opplevd noe med Gud siden sist dere var samlet som du ønsker å 
dele med resten av gruppen?

OPP – mot Gud
Tilbedelse – Bønn - Bibel

Tilbedelse
Å tilbe Gud kan gjøres på ulike måter. Sang, bønn, lytt til musikk og 
Bibellesning er noen områder for dette. 

Velg gjerne ett av følgende alternativ:

• Syng sammen  - sangark med et utvalg sanger og besifring kan fås 
ved henvendelse kontoret

• Lytt sammen til sanger fra en CD

• Tilbe Gud over følgende vers fra Joh Åp 5, 12-13

Bibel 
Les sammen Matt 6,25 - 34 valgt etter metoden(stillhet – les – mediter – 
be) presentert på gudstjenesten. Skjema er vedlagt.

Del tanker som dere fikk i møte med den teksten

En undersøkelse av Bymenigheten - Sandnes viser at Bibellesning er noe 
mange strever med å få et regelmessig forhold til. Hva trur du er 
årsaken til at mange opplever bibellesning som vanskelig?

Hva opplever du vil være fordelen med regelmessig Bibellesning?

Malen som er lagt ved gir et forslag på 11 min bibel og bønn daglig. 
Ingen har det så travelt at de ikke har 11 min i løpet av en dag, men 
som regel prioriterer vi noe foran de 11 minuttene. Samtal om hvordan 
dere som gruppe kan utfordre hverandre på 11 min bibel og bønn den 
nærmeste måneden. Gi hverandre konkrete tips, ideer og utfordringer på 
å få dette til

Bønn
Gå sammen tre og tre, evt fire og fire, og del bønneemner i sammen. Be 
gjerne for en og en i de små gruppene, med å legge hendene på 
hverandre. Håndspåleggelse er et bibelsk prinsipp som har fungert i 
2000 år, og fortsatt fungerer i dag 

UT – mot verden

I bibel/bønneopplegget som er lagt ved ligger er det siste punktet et 
bønnepunkt for de menneskene som du skal treffe i løpet av dagen. 
Skriv ned det du opplever skjer i din relasjon til de enkelte personene 
som en følge av dette. Ta så med det arket på neste samling og del 
opplevelsene sammen i gruppen neste gang!

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

http://www.bymenigheten-sandnes.no/


   at nye mennesker skal komme til tro, bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet 
Samtaleopplegg II etter gudstjenesten 14 oktober 

 

Tema: Bibellesning del II 
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no 

 
 

INN – mot hverandre 
Isbryter og fellesskap utenom gruppesamling 
 
Isbryter 
Del med hverandre 1 positiv ting som er verdt å gjøre når vi nå befinner 
oss i den mørkeste årstiden ute av alle. 
 
Fellesskap 
Har du noen opplevelser siden sist dere var samlet som du ønsker å dele 
med resten av gruppen? 
 
 

OPP – mot Gud 
Tilbedelse – Bønn - Bibel 
 
Tilbedelse 
Å tilbe Gud kan gjøres på ulike måter. Sang, bønn, lytt til musikk og 
Bibellesning er noen områder for dette.  
 
Velg gjerne ett av følgende alternativ: 
 

• Syng sammen  - sangark med et utvalg sanger og besifring kan fås 
ved henvendelse kontoret 

• Lytt sammen til sanger fra en CD 
• Tilbe Gud over følgende vers fra Sal 119, 97 - 112 

 
 
Bibel  
Les sammen Matt Luk 11, 1 - 13 valgt etter metoden(stillhet – les – 
mediter – be) presentert på gudstjenesten. Skjema ligger ute på resursene 
på wikisiden. 

 
Del tanker som dere fikk i møte med den teksten 
 
Sitat fra forrige opplegg: 
Malen som er lagt ved gir et forslag på 11 min bibel og bønn daglig. Ingen har det så 
travelt at de ikke har 11 min i løpet av en dag, men som regel prioriterer vi noe foran de 
11 minuttene. Samtal om hvordan dere som gruppe kan utfordre hverandre på 11 min 
bibel og bønn den nærmeste måneden. Gi hverandre konkrete tips, ideer og utfordringer 
på å få dette til 
 
Har dere gjort noen erfaringer med Bibellesning og de utfordringer som 
dere gav hverandre? Dersom dere ikke har gjort det – del med 
hverandre hva det var som evt kom i veien.  
 
Be om vilje til å fortsette, evt begynne med regelmessig bibellesning de 
nærmeste månedene. 
 
Bønn 
Gå sammen tre og tre, evt fire og fire, og del bønneemner i sammen. Be 
gjerne for en og en i de små gruppene, med å legge hendene på 
hverandre. Håndspåleggelse er et bibelsk prinsipp som har fungert i 
2000 år, og fortsatt fungerer i dag ☺ 
 

UT – mot verden 
Fra forrige opplegg: 
I bibel/bønneopplegget som er lagt ved ligger er det siste punktet et bønnepunkt for de 
menneskene som du skal treffe i løpet av dagen. Skriv ned det du opplever skjer i din 
relasjon til de enkelte personene som en følge av dette. Ta så med det arket på neste 
samling og del opplevelsene sammen i gruppen neste gang! 
 
Del de opplevelsene som dere har skrevet ned! Dersom dere ikke har 
gjort det – hva skal til for at dere kan gjøre det? Snakk sammen om 
følgende tema i den forbindelse: mangel på frimodighet, åndskamp, 
likegyldighet og feil fokus! 

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål



   at nye mennesker skal komme til tro, bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet
Samtaleopplegg etter gudstjenesten 18 november

Tema: De forfulgte Kristnes Søndag
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no

INN – mot hverandre
Isbryter og fellesskap utenom gruppesamling

Isbryter
Vi er på vei inn i en adventstid. Advent har i mange tilfeller blitt en forsmak 
på julefeiringen, mens det tradisjonelt sett var en ventetid – forbundet 
med ettertanke og forberedelse. Hva mister vi i vår tid med en ”rik og 
fråtsende” adventstid?

Fellesskap
Har du noen opplevelser siden sist dere var samlet som du ønsker å dele 
med resten av gruppen?

OPP – mot Gud
Tilbedelse – Bønn - Bibel

Tilbedelse
Å tilbe Gud kan gjøres på ulike måter. Sang, bønn, lytt til musikk og 
Bibellesning er noen områder for dette. 

Velg gjerne ett av følgende alternativ:
• Syng sammen  - sangark med et utvalg sanger og besifring kan fås 

ved henvendelse kontoret
• Lytt sammen til sanger fra en CD
• Tilbe Gud over følgende vers fra Sal 56 – en salme som kanskje 

taler mer inn i livet til de forfulgte enn i vår situasjon. Likevel sier 
den en del om hvem Gud er!

Bibel 
Snakk først sammen om utfordringen som har fulgt de siste 
gruppeoppleggene:
(Sitat fra forrige opplegg)

Malen som er lagt ved gir et forslag på 11 min bibel og bønn daglig. Ingen har det så 
travelt at de ikke har 11 min i løpet av en dag, men som regel prioriterer vi noe foran de 
11 minuttene. Samtal om hvordan dere som gruppe kan utfordre hverandre på 11 min  
bibel og bønn den nærmeste måneden. Gi hverandre konkrete tips, ideer og utfordringer 
på å få dette til

Les sammen 1 Joh 3,13 - 19 valgt etter metoden(stillhet – les – mediter 
– be) presentert på gudstjenesten. Skjema ligger ute på resursene på 
wikisiden. Del tanker som dere fikk i møte med den teksten

I talen ble det snakket om hva de forfulgte kristne kunne lære oss. Hva 
mener du de forfulgte kan lære oss? Har dere opplevelser knyttet til det 
vers 13 snakker om?

Les 2 Tim 3,12. Ordet alle her er ganske sentralt. Hva tenker dere om 
konsekvensene om det å bekjenne Jesu navnet i tiden fremover? Hva 
skal til for å ha en tro som holder gjennom ulike prøvelser?

Bønn
Bruk bønnearket som lå ved i gudstjenesteprogrammet om bønn for 
Nord Korea. Bruk god tid på å be for Nord Korea og den situasjonen som 
er der!

UT – mot verden
Engasjer dere som gruppe i et av Åpne Dørers brevprosjekt. Les PDF 
bladet som ligger vedlagt og skriv brevet som det utfordres til på side 11

Bruk bønnekalenderen som ligger vedlagt i Åpne Dører bladet!

Gå inn på for eksempel http://www.opendoors.no  og abonner fast på 
Åpne Dører sitt blad, evt andre for å holde deg oppdatert om forfølgelser 
av kristne rundt om i verden.

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

http://www.opendoors.no/
http://www.bymenigheten-sandnes.no/



