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AGENDA 1  
– Samtaleopplegg 1: «Å stille de rette spørsmålene»  

 

Bakgrunn for Agenda 1 
 
De neste ukene ønsker vi å introdusere noen av tankene og verktøyene knyttet til Agenda 1. I 
Sandnes har Bymenigheten de siste to årene stått sammen med 9 andre menigheter i et 
læringsfellesskap for ledere knyttet til Agenda 1. Nedenfor gir vi en kort introduksjon, så dere 
forstår litt mer hva dette handler om. Dette er til orientering. Dere behøver ikke å bruke tid 
på å lese alt dette i cellegruppa. Dere kan gå rett på «Ingress til samtaleopplegg» til dagens 
tema.   
 
Hva er nå-situasjonen for menighet og misjon i Norge? 
 
I følge DAWN´s undersøkelse fra 2010 finnes der i Norge 211200 aktive kristne* fordelt på 
2612 menigheter. (*aktive kristne er de som deltar på kristent møte minst 1 gang pr.måned)  
 
Disse utgjør i underkant av 5% av befolkningen i Norge. Det betyr at 95% deltar svært sjelden 
eller aldri på et kristent møte. I Akershus er 2,3% av befolkningen aktive. Dersom vi tar 
utgangspunkt fakta, ser vi at Norge trenger Jesus, og at vi trenger menigheter som kan vise 
dem og gi dem Jesus. 
 
Hva kan bli? 
 
Vi lar oss likevel ikke bli grepet av mismot. Der er ingen grunn til å la seg stanse av lave 
prosenttall. For disse fakta er ikke hele sannheten. Sannheten er at Gud både kan og vil nå 
Norge med sin frelse og sin godhet gjennom å sende sin kirke til verden. Uansett 
omstendigheter, statistikk og fakta som kan synes brutale, så er Gud den samme og vil «en 
kirke som flytter Gudsrikelivet ut av eget hus og inn i andres virkelighet». Vi tror altså både at 
Gud er den samme i går idag og til evig tid, og vi tror at «mennesker ikke har sagt nei til Gud, 
de vet bare ikke hvordan han ser ut.»(Martin Cave) 
 
Hva blir? 
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Hva er det da som skal til for å ta steget fra drømmer om ønsket virkelighet, til å se det 
realisert? Vi tror at Agenda1 er et godt og relevant svar inn i vår tid. 
 
• Agenda1 er menigheter og fellesskap som går sammen for å nå flere med evangeliet 
 
• Agenda1 har ett fokus; det misjonale. Det handler om å utvikle misjonale liv, misjonale 
lederskap og misjonale fellesskap. Agenda1 er et sted for mange innspill og muligheter, men 
alt med det samme fokus: Å se at Guds agenda, Guds hjertesak, bli vår hjertesak. 
 
• Agenda1 er til for at ledere og menigheter skal nå sitt fulle potensial - sine muligheter i Gud. 
Visjonen for Agenda1 er «å skape et læringsmiljø hvor ledere utrustes med ferdigheter og 
redskaper til å bygge misjonale menigheter i Den Hellige Ånds kraft.» 
 
 
——- 

Ingress til samtaleopplegg 
 
Mens jeg skriver denne innledningen, benytter jeg et Apple-produkt som redskap. En IPad.  
Vi kan stille spørsmålet: HVA leverer Apple? Svaret finnes over alt rundt oss i form av 
duppedingser. Så kan vi spørre: HVORDAN er de? Det kan ha mange svar, alt etter vår 
opplevelse av produktene: - De har et flott design, vil noen si. - De er brukervennlige, vil andre 
si. De er uakseptabelt dyre, vil noen si. HVORDAN-spørsmålet hjelper oss til å finne de viktige 
fellestrekk ved produktene. Men hvis vi spør: HVORFOR Apple´s produkt? Hva er da svaret? 
De ønsker å tjene penger, ja. Men for Apple har det alltid handlet om noe mer: Trangen etter 
å sprenge grenser og utfordre status quo, det bestående. Sprenge grenser det er hjerteslaget, 
lidenskapen og visjonen som ligger bak verdiene og virksomheten.  
 
Det er viktig å stille gode spørsmål. Og det er ikke uvesentlig hvilke spørsmål vi stiller. Vi stiller 
oftere spørsmål til det vi ser og observerer enn til det vi ikke ser. Det høres jo selvsagt ut, men 
poenget er at det ofte er det som er skjult, som rommer det viktigste spørsmålet.  
 
Agenda 1 har som utgangspunkt at det viktigste spørsmålet HVORFOR? i menighet, 
cellegruppe og disippel-liv ikke må bli glemt. Svaret på det spørsmålet gir fokus, mening og 
motivasjon til de andre spørsmålene. 
 
Hvis vi stiller disse samme tre spørsmålene, HVA, HVORDAN, HVORFOR til Misjonsbefalingen 
(Disippelbefalingen), får vi ganske ulike svar:  
1. HVA var det Jesus befalte disiplene å gjøre? (Gjøre disipler ved å døpe og lære dem å holde...) 

2. HVORDAN skulle det skje? (Få et nytt navn, en ny identitet, og så leve dette ut.) 

3. HVORFOR skulle disiplene gjøre disipler? (Bli mer lik Jesus.) 
 
HVORFOR gjøre disipler? Fordi på den måten blir flere og flere «formet etter hans Sønns 
bilde». 
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En disippel er en som stadig blir mer lik Jesus, sin Mester. Og det er det som er poenget: Bli 
mer lik Jesus! Ikke bare blir det godt å leve, hvis alle lever mer som Jesus, men det samsvarer 
også med vår himmelske Fars drøm: 
Å gjenreise mennesket skapt i hans bilde til det som mennesket var ment å være. 
Guds skaperdrøm oppfylles, ikke bare i himmelen en gang der vi skal bli ham lik fordi vi skal se 
ham som han er 1.Joh.3.2, men også her og nå. 
 
I menighet og cellegruppe trenger vi regelmessig å stille HVORFOR-spørsmålet, for å finne 
forankring og visjon, mening og lidenskap. Hva med å bruke litt tid i gruppa i dag på å svare 
utfyllende på HVORFOR-spørsmålet? 
 
• Hvorfor menighet (cellegruppe)? 
• Hvorfor misjon? 
• Hvorfor disippelskap? 
 

 
 

Samtaleopplegg 
 
ISBRYTER 
Hvorfor være med i et husfellesskap / en cellegruppe? 
 
OPP 
Det kan være en brå overgang å gå rett i gang med bibel-lesing og spørsmål til samtale (etter 
åpning/måltid). Ta dere tid til å invitere Gud inn. Lovsang og tilbedelse er en slik hjelp til å la 
Jesus få være Herre over samlingen og gi han det rommet han lengter etter å ha i blant oss 
før vi deler alle våre tanker og erfaringer om troslivet.  
Den som leder kvelden kan f.eks. finne frem 2-3 sanger, gjerne på Youtube eller Spotify. (Evt. 
trykke opp tekst på ark). La det være sanger som flere har hørt og helst kan refrenget på. Hvis 
det er naturlig, syng med, eller lytt sammen i bønn og tilbedelse.  

 
INN 
Les Matt. 28,16-20 og innledningen på forrige side. Anvend gjerne LOGG-metoden. Del tanker 
med hverandre.  
 
Her er noen ledetråder til samtalen:  
- HVA var det Jesus befalte disiplene å gjøre? Hvilket liv inviterte han inn i? (Alt det som Jesus 

formidlet til sine disipler, er det som gjelder for nye disipler.) 

 
- HVORDAN skulle virksomheten skje? Hva er typisk for all disippelgjøring? (Disipler skulle døpe 

nye disipler og lære dem å holde. Gi dem et nytt navn, dvs. en ny identitet som sønner og døtre av Gud. En 
identitet gitt av nåde (ved dåpen) som så skal leves ut i et nytt liv (holde).  
 

Hvis vi nå går inn i den innerste sirkelen og spør:  
- HVORFOR gjøre disipler? Hva blir da svaret? (Jesus sa det. Men er det mer? Mennesker skal bli frelst 

og få evig liv. Ja, men hva betyr det å være disippel her og nå? En disippel er en som stadig blir mer lik sin 
Mester, Jesus. Å bli mer lik Jesus er disippelbefalingens hensikt og årsak.   
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I Rom. 8,29 står det slik: «Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd 
bestemt til å bli formet etter sin Sønns bilde, så han skal være den førstefødte blant mange 
søsken.»  
 
Vi trenger altså å starte med HVORFOR for å finne forankring og visjon, mening og lidenskap 
med det vi gjør.  
Bruk nå litt tid på HVORFOR-spørsmålet på menigheten og mer spesifikt på cellegruppa:  
 
HVORFOR menighet? HVORFOR cellegruppe? HVORFOR være disipler i hverdagen?  
(Det er greit om svarene er noe forskjellige rundt bordet. Men gruppa trenger å være 
noenlunde enige om HVORFOR gruppa er til, før det gir mening å svare på HVORDAN OG 
HVA.) 
 
Disippelbefalingen handler om «disipler som gjør disipler». Hvordan ser dette ut i deres liv? Er 
det først på agendaen? (Agenda 1) 
 
UT 
La HVORFOR-spørsmålet følge dere ut i hverdagen. Våg å stille dette spørsmålet til mye av det 
som er dine daglige gjøremål. (Samvær med barn/ barnebarn, kontakt med mennesker på 
jobb eller i fritidsaktiviteter osv.) Til ettertanke: Er det samsvar mellom dine mange hvorfor i 
hverdagen - og svaret på disippelbefalingens hvorfor: «At du og mennesker rundt deg blir mer 
lik Jesus?»   
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AGENDA 1  
– Samtaleopplegg 2: «Jeg – en disippel? Å leve i tre 
relasjoner»  
 

Ingress til samtaleopplegg 

 
I Luk 6.12-17 leser vi at Jesus gikk «opp i fjellet for å be», og tilbrakte 
natten «i bønn til Gud». Flere steder i evangeliene ser vi at Jesus trakk seg tilbake både fra 
disiplene og fra menneskemengden for å være sammen med sin himmelske Far - i bønn. Vi 
kaller dette OPP-relasjonen i Jesu liv.  

For det andre leser vi i Luk.6.12-17 at Jesus, etter å ha vært i fjellet for å be, kalte til seg 
disiplene, og av dem valgte han seg ut 12. Jesus samlet disipler rundt seg, og kalte dem til å 
følge seg. Jesus så på dette disippelfellesskapet som sin familie. (Matt. 12.48-50.)  
Vi kaller fellesskapet rundt Jesus for INN-relasjonen.  
 
For det tredje leser vi i Luk.6.12-17 at Jesus stanset på en slette for å møte både disipler og en 
stor mengde mennesker. Jesus levde i en oppsøkende relasjon til de som ennå ikke kjente 
ham. Vi kaller denne relasjonen for UT-relasjonen i Jesu liv.  

Vi ser at et typisk trekk ved Jesu liv er hans 3 relasjoner. Til Far (OPP), til disippelfamilien (INN) 
og til folket (UT). Så hva er en disippel? En disippel er en som lever slik Jesus levde, nemlig 
opp-inn-ut.  

Fra identitet til handling: 
«Dette er min sønn. I ham har jeg min glede», sa en stemme fra himmelen rett før Jesus ble 
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døpt i Jordanelva. Så begynte hans aktive tjeneste. Jesus visste hvem han var. Guds sønn. Og 
Jesus visste at han hadde et oppdrag, at han var sendt. Fordi han var sønn, levde han som en 
sønn. Identitet kommer før handling og oppdrag. Jesus var elsket og sendt. Det samme 
gjelder oss som er hans disipler. I trekanten – OPP – INN – UT – finnes det både en innerside 
og en ytterside. Vi kan plassere et hjerte på innsiden av hvert hjørne og en hånd på utsiden. 
Identitet kommer før handling.  

Kan dere tenke på eksempler i hver av de tre relasjonene på at det både handler om å være 
og å gjøre, fra «hjerte» til «hånd»? I OPP og INN-relasjonene, ja. Men UT-relasjonen handler 
vel bare om å gjøre? Eller? Også der starter det med identitet først, så oppdrag. Se f.eks. Joh 
8,12: «Dere ER verdens lys».  Bare en lek med ord? Eller en livsviktig distinksjon? Fordi vi tror 
det siste er sant, blir vi aldri ferdige med trekanten, både dens innerside og dens ytterside.  
 

Samtaleopplegg 
 
ISBRYTER 
Hent en varseltrekant i bilen, hold den fram for cellegruppa og be dem om å komme med alle 
de assosiasjoner de klarer å komme med til hva den symboliserer og kan brukes til.  
 
OPP 
Det kan være en brå overgang å gå rett i gang med bibel-lesing og spørsmål til samtale (etter 
åpning/måltid). Ta dere tid til å invitere Gud inn. Lovsang og tilbedelse er en slik hjelp til å la 
Jesus få være Herre over samlingen og gi han det rommet han lengter etter å ha iblant oss før 
vi deler alle våre tanker og erfaringer om troslivet. Den som leder kvelden kan f.eks. finne 
frem 2-3 sanger, gjerne på Youtube eller Spotify. (Evt. trykke opp tekst på ark). La det være 
sanger som flere har hørt og helst kan refrenget på. Hvis det er naturlig, syng med, eller lytt 
sammen i bønn og tilbedelse.  
Her er også en bønn som kan benyttes i Opp-delen, basert på Ef. 3,14-21:  
 
Vi bøyer våre knær for Far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord.  
Må han som er så rik på herlighet, gi vårt indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd.  
Må Kristus ved troen bo i våre hjerter og vi stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.  
Må vi sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og 
dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må vi bli fylt av hele Guds 
fylde! 
Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og 
forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus – i all evighet! Amen.  

 
INN 

Les Luk 6,12-17 og innledningen på forrige side. Anvend gjerne LOGG-metoden. Del tanker 
med hverandre.  
 
Her er noen ledetråder til samtalen:  
Som nevnt i innledningen, hjelper trekanten oss til å forstå hva en disippel er. Den hjelper oss 
ti å «formatere» vårt liv etter Jesu forbilde. Jesus levde i 3 relasjoner, og han inviterer oss til å 
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leve som han levde. Vi har sett at trekanten har en IDENTITETS-innside og en HANDLINGS-
utside. Og vi har sett at de 3 relasjonene er kjærlighetsrelasjoner, der vi elsker fordi Han 
elsket oss først.  

Kan dere finne eksempler både i bibeltekster og i eget liv fra alle tre relasjoner, både OPP, INN 
og UT, som viser at det handler både om å være og å gjøre, fra «hjerte» til «hånd»? 

Hvordan kommer disse tre relasjonene til uttrykk i cellegruppas liv?  

Hvordan kommer disse tre relasjonene til uttrykk i våre hverdagsliv?  

Hvilken relasjon (OPP-INN-UT) er vår styrke i den fasen vi er i nå? (Del gode erfaringer – og 
kjenn på glede over det Gud allerede gjør!) 
 
Hvilken relasjon ønsker vi å vokse i? 
 
Hvordan kan vi trene sammen og støtte hverandre der vi trenger å vokse?  

 
UT 

Jesus har sagt at vi er verdens lys når vi hører han til. Utfordringen er ikke å lyse, men å lyse 
for verden. Derfor legger Jesus til at vi ikke må plassere oss selv under en bøtte (eller et 
kirketak), men plassere oss der lyset trengs, plassere lyset i staken slik at det skinner for alle i 
huset.  

Hvilke hindringer skal bort i ditt liv akkurat nå, slik at lyset får mulighet til å skinne for 
mennesker? 
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AGENDA 1  
– Samtaleopplegg 3:  
 

 
 

Ingress til samtaleopplegg 

Som kirke står vi overfor store og mange utfordringer. 
Men Jesus er ekspert på å snu utfordringer til muligheter.  
 
En viktig faktor for å snu utfordringer til muligheter er å endre måten vi tenker på, vårt 
tankesett eller «mindset». 

Vi skal se på noen av utfordringene som vi mener kan snus til muligheter.  

Utfordring 1: Stadig færre går til kirke i den vestlige verden. Kirken kan ikke lenger regne med 
at folk uten videre oppsøker kirken. Når folk ikke lenger kommer, hva gjør vi da?  

Mulighet 1: Vi kan blankpusse Jesu ord og befaling om å gå. Det gir oss først av alt en 
mulighet til å se at vi er sendt, at misjon og sendelse er vårt oppdrag ikke bare internasjonalt, 
men også lokalt og nasjonalt. Kirkens tiltagende marginale rolle og innflytelse er en krise som 
hjelper oss tilbake til det vi egentlig skulle være. Når ikke folk kommer til kirken, må kirken 
komme til dem. Men han sender oss ikke alene. Han sendte sine disipler i fellesskap, minst to 
og to. (Luk 10) Hva betyr det i dag?  

Utfordring 2: Disippelgjørende innflytelse kan ikke lenger skje ved makt (heldigvis) og ved 
sentral plassering i kulturen. Posisjon er i seg selv ikke negativt, men faren med posisjon er at 
man kan komme til å glemme hva det egentlig handler om.  
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Mulighet 2: Vi kan konsentrere oss om å øve disippelgjørende innflytelse i enkeltmennesker, 
grupper, fellesskap, bygder og byer, ikke gjennom posisjon, men gjennom relasjon. Hva er 
forskjellen i praksis?  

Utfordring 3: Vi er gjort til forbrukere. Reklame er formende og disippelgjørende i sitt vesen. 
Hvis ikke kirken disippelgjør, vil noe annet eller noen andre gjøre det. Konsumenter og 
etterfølgere/disipler er to forskjellige ting. Utfordringen er at livsholdningen som forbruker 
også tas med til kirka og former «opplegget». Men forbrukere er sjelden trofaste kunder. De 
sier fort farvel til et «opplegg».  
 
Mulighet 3: Muligheten vår er å ikke stimulere forbrukermentaliteten, men gå motsatt vei! 
Jesus kaller oss ikke til et selvutslettende liv. Men er for lite fokus på egne behov vår største 
fare i dag? Kan det tenkes at det er frigjørende å gi mennesker muligheten til å feste blikket et 
annet sted enn på egne behov hele tiden? Som etterfølgere av Jesus har vi mulighet til å leve 
for noe større enn oss selv.  

Utfordring 4: Vi blir færre og færre i kirken. Antallet synker. Er vi på taperlaget? 

Mulighet 4: At vi er færre, gir oss mulighet til å fokusere på de få, slik Jesus gjorde. Han kom 
for å frelse alle, men brukte mest tid på tolv som han gikk i dybden med og som han formet til 
etterfølgere og disippelgjørere, så de kunne gå videre. Hva om vi velger samme strategi? Og 
hva om vi samtidig begynner å se på disippelgjøring som mer enn et «opplegg», at det 
handler om overgitte liv? 

 

Samtaleopplegg 
 
 
ISBRYTER 
 
OPP 
Det kan være en brå overgang å gå rett i gang med bibel-lesing og spørsmål til samtale (etter 
åpning/måltid). Ta dere tid til å invitere Gud inn. Lovsang og tilbedelse er en slik hjelp til å la 
Jesus få være Herre over samlingen og gi han det rommet han lengter etter å ha i blant oss 
før vi deler alle våre tanker og erfaringer om troslivet.  
Den som leder kvelden kan f.eks. finne frem 2-3 sanger, gjerne på Youtube eller Spotify. (Evt. 
trykke opp tekst på ark). La det være sanger som flere har hørt og helst kan refrenget på. Hvis 
det er naturlig, syng med, eller lytt sammen i bønn og tilbedelse. Et tips: Når dere ber, forsøk 
å la det være korte og enkle setninger. Da blir det lettere for nye å være med. 
 
 
INN 

Les Luk 10,1-12 og innledningen på forrige side. Anvend gjerne LOGG-metoden (Les, Oppdag, 
Gjenskinn, Gjensvar). Del tanker med hverandre.  
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Her er noen ledetråder til samtalen:  
Innledningen beskriver fire utfordringer og fire muligheter. Fra «Kom» til «Gå», fra 
«Marginalisert» til «Innflytelse», fra «Forbruker» til «Disippel» og fra «Mange» til «Få». Skal vi 
gjøre utfordringene til muligheter trengs det nye tankesett.  
 
Hvilke av disse tankesettene mener dere at vi har størst behov for å endre? 
 
Hvordan kan teksten fra Lukas 10,1-12 være en veiviser til nye måter å tenke menigheter og 
fellesskap på i vår tid? 

På hvilke områder er vi preget av forbrukermentaliteten i vårt menighetsliv?  
Hvordan kan vi endre perspektiv og tenkemåte? 
 
Be Gud hjelpe oss til å se muligheter i utfordringene våre.  

 
UT 

Benytt gjerne BRO-verktøyet som en hjelp til å identifisere og minne hverandre på hvem vi for 
tiden «bygger bro» til gjennom bønn, relasjoner og ord.   
  

BØNN - Hvem ber du for?  
RELASJONER - Har du hatt kontakt med dem?  
ORD - Har du snakket med dem om tro eller invitert dem til fellesskapet?  

Vi oppfordrer dere til å dele erfaringer også på dette området i gruppa!  
For eksempel: «Siden sist har jeg bedt for henne. Jeg kom i kontakt med henne der den dagen. 
Og da jeg møtte henne igjen fortalte jeg at jeg ba for henne. Hennes reaksjon var (...) Jeg 
inviterte henne til kirka. Da sa hun (...)»  

 
 

Bønn om velsignelse for vår by 
 
Jeg velsigner Sandnes i Jesus navn 
 
Far, la din velsignelse hvile over Sandnes 
Hellig Ånd, send drømmer og visjoner om Jesus til  
menneskene i Sandnes 
 
Herrens velsignelse komme til alle i Sandnes 
 
Amen 
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AGENDA 1  
– Samtaleopplegg 4:  
 

 

Ingress til samtaleopplegg 
 
Å snu utfordringer til muligheter handler å endre tankesett, som vi snakket om sist, men også 
å endre praksiser. Handle annerledes.  
 
Disippelgjøring er nøkkelfaktoren.  
I dag vil vi snakke om noen praksiser som er disippelgjørende og som forandrer virkeligheten 
vi lever i. Det er da tre nøkkeltekster:  
 
Mens dere går, gjør disipler, står det egentlig i Matt 28,19! Det finnes bare ett imperativ i 
misjonsbefalingen. Gjør disipler! Alt det andre er virkemidler. Uttrykket «mens dere går» sier 
noe om å være i bevegelse, men også noe om en prosess, et helt liv. Det er som med 
barneoppdragelse, det foregår mens vi lever livet sammen. Mye skjer i det øyeblikket vi løfter 
disippelgjøring ut av en begrenset aktivitetsforståelse og inn i vårt hverdagsliv. Hvordan ser 
det ut for dere? Hvilke arenaer finnes? 
 
 
«Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og 
noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste...» Ef 4,11-12 
Hva trekker du mest mot, apostel-typen, profeten, evangelisten, hyrden eller læreren? Vidar 
ga noen stikkord til hver type i talen:  
Apostel = Ser muligheter, ikke redd for å gjøre nye ting, endringsvillig.  
Profet = Ser utfordringer, ser litt skarpere enn andre hvor problemene ligger. Tør å si i fra.   
Evangelist = Smitter andre, god til å etablere nye relasjoner, knytte kontakter.  
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Hyrde = Ser enkeltmennesker i mengden, bryr seg om folk.  
Lærer =  Ser sammenhenger, forklarer, formidler og liker å lære fra seg.  
Disse type-skildringene avslører et mangfold i menigheten. Men alle disse fem skal utruste de 
hellige til tjeneste, ikke bare «presten» eller andre ansatte. Det handler altså om å bygge 
team rundt seg med utgangspunkt i det som er vår styrke! Hva kan det komme av at 
apostlene og profetene ikke alltid har det så lett i en menighet? 
 

I 2.Tim.2.2 skriver Paulus: «Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du gi videre 
til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre.» 
1. Fra Paulus til Timoteus 
2. Fra Timoteus til pålitelige mennesker 
3. Fra pålitelige mennesker til andre 
4. Fra andre....til??? 
Hvis disippelskap får være basis for tenkning og praksis, legger vi et løp som er eksponensielt. 

 

Samtaleopplegg 
 
ISBRYTER 
Er du en type som liker å gjøre ting på nye måter, eller foretrekker du å ha det slik vi pleier å 
ha det? 
 
OPP 
Det kan være en brå overgang å gå rett i gang med bibel-lesing og spørsmål til samtale (etter 
åpning/måltid). Ta dere tid til å invitere Gud inn. Lovsang og tilbedelse er en slik hjelp til å la 
Jesus få være Herre over samlingen og gi han det rommet han lengter etter å ha i blant oss 
før vi deler alle våre tanker og erfaringer om troslivet.  
Den som leder kvelden kan f.eks. finne frem 2-3 sanger, gjerne på Youtube eller Spotify. (Evt. 
trykke opp tekst på ark). La det være sanger som flere har hørt og helst kan refrenget på. Hvis 
det er naturlig, syng med, eller lytt sammen i bønn og tilbedelse. Et tips: Når dere ber, forsøk 
å la det være korte og enkle setninger. Da blir det lettere for nye å være med. 
 
 
INN 
 
Les Matt 28,19, 2 Tim 2,2 og Ef 4, 11-16 og ingress til samtaleopplegg. Anvend gjerne LOGG-
metoden (Les, Oppdag, Gjenskinn, Gjensvar). Del tanker med hverandre.  
 
Her er noen ledetråder til samtalen:  
 
I talen ga Vidar en rask repetisjon av Håndregelen for gode disippelrytmer. Hva er de 
sterkeste fingrene nå for tiden? Er noe «ute av rytme»? 
(Lillefingeren: Kvalitetstid med Gud 
Ringfingeren: Fellesskap med andre 
Langfingeren: Tjenesten og oppdraget 
Pekefingeren: Hvile fra hverdagen) 
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«Mye skjer i det øyeblikket vi løfter disippelgjøring ut av en begrenset aktivitetsforståelse og 
inn i vårt hverdagsliv.» Hvordan ser det ut for dere? Hvilke muligheter og arenaer finnes? 
 
Hva er hindre og muligheter for å leve ut 2 Tim 2,2 der vi er i livet nå? 
  
Hvilke tanker får dere om de fem funksjonene gjengitt i Ef. 4, 11-12?  
Hva skjer når dere forsøker å «oversette» de åndelige begrepene til grunnmønster i et 
arbeidsfellesskap?  
Hvordan er disse fem typene relevante beskrivelser av mennesker i vår menighet, i familien, 
på arbeidsplassen?  
Hva betyr det å trene opp andre innenfor det som ligger oss nærmest? 
 
Med tanke på kirkelivet i Norge i dag, hvilke typer er tydeligst i menighetene? 
 
 
UT 
 
Snakk om ett eller flere av disse punktene, avhengig av hva som er mest relevant:  
- Kan dere gjøre noe sammen for å få flere med på en av julaftensgudstjenestene i år? 
- Hvilke muligheter byr adventstiden på for å noen mennesker du har rundt deg en ekstra 
oppmerksomhet? (Det er åpenhet for Jesus i adventstida!)  
- Har dere noen nyttårsforsetter som dere vil ta med dere fra Agenda 1-serien inn i 2020?  
 
Ta med dere «Immanuels-løftet»:  
 
«Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». (Matt 28,20).  
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