Samtaleopplegg
Isbryter
Fortell om en god gjeng/et godt fellesskap du har vært/er i.

Opp
Finn en sang dere liker og syng sammen.
Eller finn en salme - les denne i veksel. (Evt. Salme 100)

Inn
Les teksten i Matteus 20,26-28:
”Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil bli stor blant dere skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere, skal være slaven deres. Slik er heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange”
•

Hvordan føles det å la seg utfordre til å være en tjener for andre? Er det ulike opplevelser av dette i gruppen?

•

Hva er forskjellen mellom å være en tjener for andre og å være selvutslettende?

•

På hvilken måte kan vi tjene hverandre i denne gruppen? Vær konkrete på praktiske
ting.

•

Hvilke drømmer har dere for det fellesskapet dere har i gruppen? Bruk tid på å
snakke sammen om hvordan dette kan bli mer enn en drøm.

Ut
Samtal sammen om hva cellegruppen gir dere. Snakk sammen om hvordan det er mulig å få
sagt dette til noen som ikke har noe forhold til cellegrupper. Går det an å skrive noe om
opplevelsen av fellesskapet på twitter, facebook, blogg eller liknende?
Lat som om det er en kollega eller en bekjent av dere som sitter i rommet og lurer på
hvorfor dere samles i grupper og ikke bare går til gudstjeneste sammen. Denne personen er
ikke kristen. Prøv så naturlig som mulig å gi svar en etter en. Dette kan være en god øvelse
til å kunne sette noen ord på hva deres gruppe er dersom noen på jobb skulle spørre deg i
morgen om hvor du var i kveld, og hvorfor du var der.
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