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Aktuell informasjon: 

- Temakveld om Boken Kropp med Erik Andreassen 24.mars kl.19.30. 

Spesielt aktuelt for tenåringsforeldre, men også for andre interesserte. 

- Søndag 3.april kl. 13.00 – samling for alle som kan tenke seg å bidra 

med «Alle Sammen-møter» på årets Liv&Vekst. 

- Månedens bønneemne er Ukraina 

 

 

Samtaleopplegg 07/2022. «Penga eller livet del 2». 

 

Bibelsteder fra talen søndag 20.mars 2022 (Knut Moholt) 

 

A: Les sammen  Lukas 12, 34 og Matteus 19, 16-22 

- Hva legger dere merke til i tekstene? 

- Snakk gjerne litt om den materialistiske utfordringen vi har av å bo i 

Norge og hva den gjør med oss.  

 

 

 

B: Les Forkynneren 2, 4-11 

- Hva legger dere merke til i teksten? 

- Les sitatet fra Paul Otto Brunstad på neste side/baksiden – samtal 

om innholdet. 

- Hvordan kan vi finne den sunne balansen i livet? Hvilken plass har 

eller kan smågruppa ha i dette? 

 

 

Be gjerne: 

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

- For månedens bønneemne: Ukraina 

- For og med hverandre og velsign hverandre. 
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 – 2 – 24.03.2022  

 

 

 

 

 

Paul Otto Brunstad skriver i seierens melankoli om mennesket og 
hamsteren hvor han skriver: 
 
Vi hamstrer hele tiden, samler frenetisk som om det lå en kald og hard 
vinter foran oss. Forskjellen mellom oss og hamsteren er at det for oss 
aldri kommer noen vinter, mens hamsteren en dag kjenner at vinteren 
er i anmarsj og derfor trekker seg tilbake til et rolig dvaleliv, for å nyte 
det den har samlet. Vi, derimot, hamstrer videre. Det kommer aldri til 
noe brudd, til overgang eller veksling. Det blir en evig høst der en 
høster hele tiden. Tiden for å nyte godene en har slitt for å samle er det 
mindre av. Rommet for ettertanke og ro er borte. 
Derfor blir det heller ingen takknemlighet, ingen glede over det som er 
samlet. Hamsteren ligger godt og varmt i sin lune hule og nyter fruktene 
av sitt arbeid. Menneskene derimot må hele tiden ut for å kjøpe nye 
ting, for like fort å glemme det så snart det er anskaffet. Bak denne 
bulimiske konsumeringen som aldri gir rom for hvile, for brudd, for en 
annen tid, ligger den tapte rytmen, den tapte tiden, da det fantes 
veksling mellom arbeid og hvile, mellom det å samle og det å nyte, 
mellom hverdag og fest.  

 


