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Aktuell informasjon: 

- I februar har vi Diakoni som tema på gudstjenestene og i menigheten. 

- Månedens bønnefokus for februar er våre diakonale tilbud: 

Rasteplassen, Jippi barnebursdag, Samtalerommet, TilStede og 

Gjenbruksrommet  

- 25.januar startet kurset «Varmere Kirkekaffe». Fint kurs om å være 

inkluderende som menighet. Det går an å hive seg med neste gang 

som er 8.februar kl.19.30. De to siste kveldene er 8.mars og 23.mars. 

Bli med på et inspirende kurs du også! 

 

 

Samtaleopplegg 03/2022. «Plante». 

 

Bibelsteder fra talen søndag 23.januar 2022  

(Jens Kåre Lindal, pastor Vågsbygd misjonskirke) 

 

A: Les sammen Apostlenes gjerninger 13:1-5: 

- Hva legger dere merke til i teksten? 

- Hva tenker dere om å sende fra seg noen av sine viktigste 

medarbeidere? 

- Jens Kåre viste til statistikk fra Kristiansand om plantinger ut fra 

Salem.  

o Veksten i gudstjenestedeltagere hadde vokst fra 2010 til 2019 

med 84%, antall i smågrupper med 156% og antallet 

misjonskirker med 125% 

o Hva tenker dere om denne veksten? 

- Samtal om utsagnet: 

o «Vi planter nye menigheter for å gjøre Jesus Kristus 

tilgjengelig for nye mennesker» 

- Hva kan du som enkeltperson gjøre når det kommer til planting av 

menighet? 

- Hva kan vi som menighet gjøre? 

 

B: Les sammen 2.Korinterbrev 9:6-12. 

- Hva legger dere merke til i teksten? 

- Hva tenker dere om denne teksten ifbm å sende ut medarbeidere fra 

egen menighet for å plante en ny menighet eller bidra et annet sted? 

- Hva tenker dere om at det koster å plante? At det er krevende og 

slitsomt? 

- Hva tenker dere om Edin Løvås’ utsagn: 

o «Pass dere for småborgerligheten. Pass på at dere ikke ender 

som vaktmestere i eget liv.» 
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 – 2 – 28.01.2022  

o «En disippel av Jesus er en person som forenkler sin livsstil for 

å få tid og overskudd til å leve disippellivet.» 

 

 

Be gjerne: 

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

- For månedens bønneemne: Våre diakonale tiltak 

o For og med hverandre og velsign hverandre. 


