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Aktuell informasjon: 

- Månedens bønnefokus for januar er vårt kirkesamfunn Misjonskirken 

Norge. Misjonskirkens nye strategi er: «Tro – Sende – Plante», som 

også er taleserien vi bruker i januar. Vær med å løfte opp 

misjonskirkene i landet vårt, at vi må hjelpe mennesker til tro, sende 

ut arbeidere og plante flere misjonskirker i tiden som ligger foran!  

- Tirsdag 25.januar kl. 19.30 starter kurset: «Varmere Kirkekaffe» med 

diakon Marianne Magnussen fra Bergen. Det blir et digitalt kurs men 

vi satser på å møte fysisk i kirken og ta kurset sammen der. Marianne 

ønsker å hjelpe menigheter til å bli mer inkluderende og flinkere til å 

se nye. Kurset går over 4 kvelder a 2 timer og datoene er også: 

8.februar, 8.mars og 23.mars. Bli med på et inspirende kurs du også! : 

Kurset er gratis!  

 

 

Samtaleopplegg 01/2022. «Tro». 

 

Bibelsteder fra talen søndag 9.januar 2022 (Knut Moholt) 

 

A: Les sammen Galaterbrevet 3, 23-26 og Efeserbrevet 2, 8-10: 

- Hva legger dere merke til i tekstene? 

- Hva lærer vi om troen i tekstene? 

- Del gjerne egne erfaringer knyttet til dette med tro. 

 

 

B: Les sammen Johannes 3,16 og Lukas 23, 39-43. 

- Hva legger du merke til i tekstene? 

- Hva lærer fortellingen i Lukas oss om tro? 

- Hvordan ser troen vår ut i hverdagen – og hvordan kan dette med å 

dele troen med andre rundt oss se ut?  

 

 

 

Be gjerne: 

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

- For månedens bønneemne: Misjonskirken Norge. 

- For året som ligger foran. 

- For frimodighet til å dele troen med andre og ta med troen inn i 

hverdagen. 

- For og med hverandre og velsign hverandre. 
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