Samtaleopplegg 06.09.2009
Informasjon
Kirkevalg

Søndag 13.09 er det valg på nytt menighetsråd og Bispedømmeråd. Alle medlemmer i Bymenigheten har
stemmerett. Det er kun forhåndsstemming og stemming den 13 som gjelder for Bymenighetens medlemmer.
Forhåndsstemming kan gjøres i Eidsvollsgt 49 - i Sandnes Kirkelige Fellesråd sine lokaler

Takk
Takk til alle dere som bidrog på ulikt vis i forbindelse med Jubileumsgudstjenesten i Sørbøhallen. Vi har mottatt
mange gode tilbakemeldinger, og Gud skal ha æren, mens dere kan få takken! Et slikt arrangement krever
ganske mange som bidrar, og det viste mange av dere at dere var mer enn villige til - så mange takk til alle
sammen

Weekend
Husk påmelding til weekenden - påmelding gjør du på www.bymenigheten-sandnes.no

Inn
•

Gå gjennom hvilke forventninger dere har til gruppen.

•

Gå gjennom menighetens forventninger til gruppen (åpen for nye/deling, taushetsplikt, dugnad
gudstjeneste, cellesøndag osv)

•

Dersom dere ser ett eller to år frem i tid - hvor ønsker dere da at gruppen skal være i forhold til
antall medlemmer, åndelig vekst og utadrettet tjeneste?

•

Planlegg cellesøndagen den 20/9. Spør dere selv på hvilken måte deres gruppe kan ha en positiv
betydning for andre mennesker

Opp
•

Bruk tid på å tilbe og takke Gud sammen. Les gjerne en salme fra Bibelen høyt, lytt sammen på en
sang eller syng sammen.

•

Del bønneemner sammen og be. Be og for de neste søndagene - cellesøndagen inkludert

•

I søndagens gudstjeneste ble det snakket om at det er retningen på livet ditt og ikke intensjonen du
har som bestemmer om du når målet. Anna Fanuels datter og Kaleb ble trukket frem som gode
forbilder som i en alder av 85 opplevde å stå midt i en spennende tjeneste.

•

Bruk litt tid å skriv ned hvilke mål du har for livet ditt i forhold til din åndelige utvikling, tjenesten for
Gud, forholdet til egen familie, forholdet til omverdnen. Dersom du så tar en evaluering av livet ditt
akkurat nå og den retningen du har i hverdagen - hvor sannsynlig er det at du kommer til å treffe de
målene? Gå sammen 3 og 3 - snakk om forholdet mellom retning og mål, og eventuelt hjelp
hverandre til eventuelle retningsendringer.

•

Små endringer på "retningen i livet" betyr ikke så mye i kort perspektiv, men har stor betydning i
lengre perspektiv. Hva er viktig for å holde livet på "kursen mot målet" når det gjelder cellegruppen
sitt liv og virke?

Ut
• Cellesøndagen den 20/9 er en viktig dag her. Fortsett planleggingen av denne
•

For en stund siden utfordret vi hver enkelt til å finne 3 (eller flere) personer som pr i dag ikke står
nært kristen tro og fellesskap, til å be for dem regelmessig. Bruk tid på slutten av gruppen til å be for
dem.

•

Be og om at gruppen deres og menigheten betyr en forskjell i mennesker sitt liv

