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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 20/2021. «Forvent mer- Fra fange til fri» 

 

Bibelsteder fra talen søndag 7.november 2021 (Håkon Fagervik) 

 

A: Les sammen Lukas 4:18-19 

- Hva legger dere merke til i teksten? 

- Hva tenker dere om hva Jesus selv hadde som «programerklæring»? 

- I hvilken grad eller på hvilke måter har dere sett dette i eget eller 

andres liv? 

- Hvordan kan vi være Jesu hender og føtter og fortsette hans gjerning 

i dag? 

- Kjenner du eller har du kjent deg fanget av noe som du trenger/ 

ønsker å bli fri fra? 

 

B: Les 2.Korinterbrev 9:11-14 

- Hva legger dere merke til i teksten? 

- Hva tenker dere om at de første kristne fra dag én var opptatt av de 

fattige og å gi og dele av overskuddet sitt? 

- Hva tenker dere om at de fleste av oss i Norge har rikelig av alt og 

muligheten til å gi? 

- Har dere opplevd glede når dere har gitt? Eller kjent på 

takknemlighet etter å ha gitt slik teksten forteller? 

- Hvordan blir du utfordret av denne teksten?  

 

Be gjerne for: 

- Det som har kommet frem i løpet av kvelden og samtalen. 

mailto:post@grimstadmisjonskirke.no
http://www.misjonskirke.no/
https://www.youtube.com/watch?v=fkO8MSR-oGc


 – 2 – 09.11.2021  

- Kraft og ledelse til å følge Jesus og se utover seg selv 

- Romania 

- og med hverandre og velsign hverandre. 


