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Aktuell informasjon: 

- Månedens bønnefokus for desember er de som gruer seg til jul. La 

oss be for alle som opplever desember som en vanskelig måned. 

- Søndag 12.desember er det duket for den tradisjonelle «vi synger jula 

inn». Samlingen starter kl.16.00. Advarsel: Høy fare for julestemning 

om man deltar!        Det blir ingen gudstjeneste denne dagen. 

- Julaften er det gudstjeneste kl.15 

- 1.januar kl.19.30 er det «Innfor et nytt år» 

- 2.januar kl.16 er det juletrefest 

 

Samtaleopplegg 23/2021. «De andre» 

 

Bibelsteder fra talen søndag 5.desember 2021 (Odd Arild Berge) 

 

A: Les sammen Lukas 10:25-37 

- Hva legger dere merke til i teksten? 

- Har dere eksempler på at dere har unngått å hjelpe noen som trenger 

det, eller erfart selv at noen har «gått forbi» når du trengte hjelp? 

- Hvorfor tror dere det er så lett å gjøre som «de andre», presten og 

levitten, å gå forbi istedenfor å hjelpe? 

- I talen ble det listet opp ulike unnskyldninger som kanskje presten og 

levitten brukte, og som vi bruker. Kjenner dere dere igjen i disse? 

o (Dårlig tid, redd for å bli smitta, nysgjerrig, redsel/ frykt, har 

ikke det som trengs/ skal til, de er skyld i det selv- 

spilleavhengighet eks.) 

- «Uansett unnskyldning så har vi oss selv i fokus istedenfor den andre. 

Egoisme er selve grunnsynden vår» er et sitat fra talen. Hva tenker 

dere om dette? 

 

 

 

Be gjerne: 

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

- Om hjelp til ikke å unngå å hjelpe der vi har mulighet 

- For de som gruer seg til jul eller som sliter i desember. 

- For og med hverandre og velsign hverandre. 
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