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Aktuell informasjon: 

- Månedens bønnefokus for november er Romania. Be for Dorthe og 

Cornel m/fam, arbeidet de driver, smittesituasjonen i landet. 

- 20.november kl.11 er det Julemesse. Kom gjerne innom den dagen 

for å spise mat, kjøpe lodd og ha det sosialt! Og kontakt Marion 

Bojanowski dersom du ønsker ei loddbok å selge i forkant. 

Inntektene går til Rasteplassen og Romania. 

- Søndag 14.november kl.19.30 er det menighetsmøte. Da legges bl.a. 

foreløpig budsjett for neste år fram. Viktig møte! 

- Én søndag i måneden sender vi talkshowet Tett på. Sendingene går 

direkte på YouTube og blir også liggende ut i ettertid. Sendingen fra 

26.09 med Tom Heskestad som gjest er vel verdt å se, og du finner 

den her. Neste sending er 28.11, da med Dagfinn Høybråten som 

gjest!  

 

 

Samtaleopplegg 19/2021. «Forvent mer- Fra død til liv» 

 

Bibelsteder fra talen søndag 31.oktober 2021 (Odd Arild Berge) 

 

A: Les sammen Johannes 12:23-26 og Johannes 11:25-26 

- Hva legger dere merke til i teksten? 

- Hva tenker dere om hvetekornet som må dø for å bli til liv? Og hva 

tenker de om Jesu død som livgivende for oss? 

- Jesu død og oppstandelse gir oss evig liv, ikke bare når vi dør, men 

allerede her og nå. På hvilken måte? Hvilke konsekvenser får det for 

livet her og nå? 

- Snakk sammen om vers 25 om å elske/ hate sitt liv og konsekvensene 

av dette 

- Hva innebærer det å følge og tjene Jesus? 

- Hvilke egoistiske motiver og fokus har en livet som hindrer en i å 

tjene Jesus og følge han? 

 

B: Les 1.Johannesbrev 1:1 

- Hva legger dere merke til i verset? 

- Hva tenker du om de første kristne som våget livet og risikerte alt for 

å vitne om han de hadde sett, hørt og tatt på? 

- Taleserien heter Forvent mer. Har du forventninger til Gud? Har du 

håpstanker og tenker at det er mer i vente for deg? 

 

Be gjerne for: 

- Det som har kommet frem i løpet av kvelden og samtalen. 
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- Kraft og ledelse til å følge Jesus og se utover seg selv 

- Romania 

- og med hverandre og velsign hverandre. 


