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Aktuell informasjon: 
- 22.januar kl.20.00-21.15: Inspirasjonskveld med Trevor Downham 

fra Sør-Afrika. Anbefales! 
- 24.januar kl.19.30: Menighetsmøte om menighetens utfordrende 

økonomisituasjon. 
- 29.januar: Jens-Petter Jørgensen er på besøk og taler i 

gudstjenesten. Han taler også på TP på mandagen. 
29.januarkl 19: Felleskapskveld med kveldsmat ++ Jens Petter 
Jørgensen deltar her også.  

- 4.februar: Kvinnekonferanse i GMK. Bli med damer!  
- 5.februar: Bønn og faste. Hele Misjonskirken Norge er oppfordret 

til bønn og faste denne helga. Vi har fokus på dette i 
gudstjenesten og Froland misjonskirke inviterer til Bønn- og 
lovsangskveld. Bli gjerne med å be og faste denne helga! 

 
Samtaleopplegg 2/2023. «Raus» 
 
Hva tenker dere på når dere hører ordet «Raus?» 
 
Bibelsteder fra talen søndag 15.januar 2023 (Knut Moholt)  
 
A: Les sammen Markus 2,23-26 

- Hva legger dere merke til i teksten? 
- Hva kan vi lære av historien om det å være rause? 
- Hvordan er Jesus et forbilde for oss når det gjelder raushet? 

 
 
B: Les Lukas 6,35-36, 2.Korinterbrev 9,7 og Ordspråkene 11,17. 

- Hva legger dere merke til i tekstene?  
- Hva betyr det at «den barmhjertige gagner seg selv?» (ordsp 11) 

Kommentar:  
«Det ble snakket om i talen at det er mange måter å være raus 
på. Vi kan være rause med tiden vår, tingene våre, pengene våre, 
vi kan være rause med ord, med klemmer, med omsorg etc». 

- Hva hindrer oss i å være rause i hverdagen?  
- Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å bli litt mer rause i 2023?  

 
 
Be gjerne: 

- For det som har kommet frem i løpet av kvelden og samtalen. 
- For et rausere hjerte i 2023.  
- For og med hverandre og velsign hverandre. 
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