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Info

Medlemskurs
Det avholdes nytt medlemskurs 16 september på kontoret. En kveld for
deg som ønsker å bli medlem eller friske opp tanken rundt hva det vil si å
være en del av Bymenigheten – Sandnes. Dersom det er 3 år eller mer
siden du sist tok det bør du friske det opp! Meld dere gjerne på hele
gruppen! Påmelding til post@bymenigheten-sandnes.no

!
!

Dersom 21 ikke passer er det ingenting i veien for å ha den på
et annet tidspunkt, men la det bli noe annet enn en
cellegruppekveld med opplegg
Bruk tid på bønn for gudstjenesten.

OPP – mot Gud

Tilbedelse – Bønn - Bibel

INN – mot hverandre/planlegging cgudstjeneste
Har du en ting, et klesplagg, en gjenstand, et redskap, samme hva… Har
du en ting hjemme som du ikke har brukt det siste året? Noter for deg selv
de tingene du kommer på som det siste ikke har vært i bruk. Den i gruppa
som kommer på flest ting i løpet av 2 minutter har vunnet. Det kan også
deles ut pris til den som nevner den mest absurde tingen som ikke har
vært i bruk. Dommer er cellelederen.
Cellegruppegudstjeneste
Søndag 21 september er det cellegruppegudstjeneste. Bruk god tid på
dagens samling å be og planlegge dette. Ha med følgende momenter i
planleggingen:
!
!
!
!

Skal vi ha nattverd?
Hva kan gjøres for at fellesskapet oss i mellom blir enda bedre
gjennom dette?
Hvordan kan det bli en gudstjeneste med Guds nærvær?
Momenter i gudstjenesten som ikke kan være der uten at Gud selv
er der…
Har den et utadrettet fokus? Kan vi gjøre enkle ting for å få den
mer utadrettet?

Tilbedelse
!

!
!
!
!

Syng noen sanger sammen
Les Salme 121 – plukk ut vers som er med og uttrykker din
takknemlighet overfor Gud
Bønnerunde med bønnestein, hver enkelt takker høyt eller stille
for noe som Gud har gitt oss ”til låns” og ”forvaltning”.
Ha gjerne en fin CD på i bakgrunnen
Andre måter dere kan få fokus på Gud gjennom tilbedelse av
Han

Bibel
I prekenen søndag 31 august startet vi en temaserie ut fra 1 Tim 6,
17-19 som adresserer de rike i verden på en spesiell måte. Spørsmålet i
prekenen denne første gangen var: ”Hvem er de rike i verden?” Og vi
brukte en del tid på å finne ut at de fleste av oss faktisk har krysset
grensen fra IKKE RIK til RIK for lenge siden, både internasjonalt og
nasjonalt.
Hva er din reaksjon på dette? Ser du på deg selv som rik? Ta en runde i
gruppa på hvordan den enkelte reagerte på den setningen vi sa sammen
på søndag: ”Gud har velsignet meg mer enn jeg trenger, jeg er rik.”
Avslutt runden med å lese høyt sammen 1. Tim 6, 17-19.
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Bibelen ser på det å være rik som både en flott ting, men også som veldig
utfordrende. Den gode nyheten kan vi lese om i Forkynneren 5, 17-19. Den
dårlige i Lukas 18, 18-27. Bruk tid på å lese sammen disse avsnittene.
Hva tenker du om din situasjon i livet i forhold til disse to tekstene? Hva er
flott i ditt liv, med din rikdom, og hva er utfordrende? Del gjerne tanker om
dette i gruppa.
Ut – 10 min

UT – mot verden
 Diskuter i gruppen om dere kjenner noen - enkeltpersoner,

sosiale prosjekt, organisasjoner - som trenger en håndsrekning i
form av økonomiske midler eller annet denne høsten. Bestem
dere for om dere ønsker å gjøre noe som gruppe, og i sa fall hva
dere vil gjøre over for de dere ser trenger noe.

