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Aktuell informasjon: 

- Tett på hverandre- hjemme hos! I uke 39 legges det til rette for besøk 

hjemme hos hverandre. Det er ikke gudstjeneste 2.oktober- bruk gjerne 

dagen til besøk. Du finner mer informasjon her: 

https://grimstadmisjonskirke.no/nyheter-detalj/article/1673291 

- Talkshowet Tett på har første sending søndag 25.september kl.20 på 

YouTube. Kveldens gjest er Jon Tønnessen 

 

 

Samtaleopplegg 15/2022. «Vi vil! Del 1» 

 

Bibelsteder fra talen søndag 18.september 2022 (Odd Arild Berge) 

 

A: Les sammen Johannes 13:4-5 og 12-15 (eller les hele avsnittet om dere 

ønsker) 

- Hva legger dere merke til i teksten? 

- Hva tenker dere om at Jesus sier at vi skal tjene slik han viste ved 

å ta en slaves oppgave? 

- Hvordan kan fotvask se ut i vår tid? 

 

 

Les sitatet fra Øystein Gjerme på neste side. 

- Hva tenker dere om utsagnet? 

- Hva har det betydd/ betyr for deg å ha en frivillig tjeneste? 

- Hvordan kan du tenke deg å bidra i fellesskapet?  

 

 

Les sitatet fra Truls Åkerlund på neste side.  

- Hva tenker dere om utsagnet? 

- Hvordan kan du tjene Gud i din hverdag? 

 

 

 

 

 

Be gjerne: 

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

- Og takk for de frivillige medarbeiderne i menigheten 

- For mennesker rundt oss som vi kan få lov til å bety noe for. 

- For og med hverandre og velsign hverandre. 
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Øystein Gjerme: 

Det er slik mange mennesker i dag ser på seg selv, som kunder- kunder på 

sykehuset, i barnehagen, på kjøpesenteret og i kirken. Man stiller med 

identiteten «kunde»- og forventer å bli servert et produkt. Dette er ikke veien 

til kristent disippelskap, fordi kristent fellesskap handler om deltakelse. 

Å involvere oss i tjeneste for andre underviser hjertet og former dets kjærlighet 

til andre mennesker. Derfor er frivillig tjeneste, deltakelse og involvering svært 

avgjørende for det kristne livet. Våre hender og føtter blir Jesu hender og 

føtter i berøring med menneskene rundt oss. 

 

 

 

Truls Åkerlund: 

Hvis vi setter likhetstegn mellom tjeneste for Gud og tid brukt på kristne 

aktiviteter noen timer i uka, blir det sånn at bare folk i såkalt «fulltidstjeneste» 

kan bruke hele dagen på å tjene Gud. Det er tvilsomt tankegods som bærer 

med seg premisset om at de som ikke er ansatt i kristent arbeid, kun bruker 

fritiden på å tjene i Guds rike. Resten av tiden tjener de bare penger. 

Det er sludder og vås. 

Vi tjener ikke Gud bare på søndager mellom 11 og 13. Enten så tjener vi Gud 

hele tiden, eller så tjener vi han ikke i det hele tatt. 


