«Vekstgruppe» i Kristiansand Frikirke
Har du lyst til å være med i ei «Vekstgruppe» i Kristiansand Frikirke? Vi samles hjemme hos
hverandre (på omgang hos dem som har anledning til å samle gruppa) annenhver uke til
lovsang/tilbedelse, undervisning/samtale og bønn/forbønn.

Vi ønsker at gruppa skal:








gi rom for at alle kan både motta og delta.
gjøre det trygt og naturlig å snakke sant om livet (fortrolig informasjon holdes i gruppa).
gjør det trygt å dele livet med hverandre og betjene hverandre i forbønn.
gi forventning til at Gud kan tale til oss.
gi rom for å øve seg i å praktisere nådegaver.
være inkluderende, det skal være lett å bli med noen kvelder for å se om dette er noe for deg
og lett å slutte hvis det ikke passer deg.
bestå av trofaste medlemmer som gir beskjed dersom de er forhindret fra å komme en kveld.

Hva ligger i navnet «Vekstgruppe»?
 Vi ønsker at alle medlemmer i ei vekstgruppe skal oppleve at gruppa gir vekst på det personlige og
åndelige plan.
 Vi ønsker å ha ei åpen og inkluderende gruppe som er innstilt på, og forberedt på vekst i antall
medlemmer, og som har en strategi for deling når dette oppleves nødvendig.
 Vi ønsker at gruppemedlemmene har en aktiv tilknytning til menigheten gjennom deltakelse i
gudstjeneste og gjerne tjeneste, og på den måten bidra til vekst i menigheten.

Ledelse:
Vi ønsker å ha en tydelig leder med relativt fast regi på kvelden så det blir tid til alle elementer i
gruppekvelden:

Om gruppekvelden:
19:00 «Mingling» med enkle forfriskninger
19:30 Delerunde, vi øver oss i å bli oppmerksom på Guds velsignelser mot oss, alle får mulighet til å
dele en velsignelse siden sist.
19:45 Lovsang/tilbedelse. Vi lytter til noen lovsanger og gir rom for verbal lovsang og tilbedelse.
20:00 Undervisning/samtale. En person gir et raskt resyme fra et kapittel i ei bok/en tekst, og
innleder til samtale.
21:45 Bønn/forbønn. Vi deler oss i grupper.
21:25 Vi samles kort for å dele en visjon for vekstgruppa, og avslutter kvelden med «velsignelsen».

Velkommen!
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