Kunsten å bety mye for noen
og mer for flere.
Livsgrupper – relasjon og personlig vekst.
Dersom ditt liv er designet for mer enn å overleve er
Livsgruppene stedet for deg.
Her ﬁnner du grunnleggende og praktisk informasjon
om hvordan du kan oppleve personlig vekst ved å investere
i andres trivsel og utvikling.
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Livsgrupper – relasjon og personlig vekst

Mål for Livsgruppene
Hovedmål for våre Livsgrupper er at menighetens medlemmer og andre deltakere
ivaretar hverandre og sammen opplever utvikling og vekst. Gjennom dette ønsker vi
å bygge et relevant og inspirerende miljø hvor alle kan føle seg hjemme og vokse.

Program
• Kaffe
Enkel servering
• Bønn
Bønnemanual er Misjonskirkens visjon og verdier
• Undervisning
Mest i samtaleform. Oftest utgangspunkt i relevant bok
• Bønn
Personlig bønn for og med hverandre

Tema
Tema i gruppene vil i hovedsak handle om livet slik det oppleves med Gud,
medmennesker og oss selv.

Innhold
Gruppesamlingene skal alltid avspeile målsettingen for Livsgruppene og bidra
til bevisstgjøring og oppfyllelse av Misjonskirkens visjon og verdier.

Møtested
Livsgruppene møtes i hjemmene. Den enkelte gruppe avtaler internt hvor
de møtes.
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Servering
Det tilstrebes enkel servering. Kjeks, frukt og kald/varm drikke er anbefalt ”meny”.

Oppmøte og tidsbruk
Anbefalt oppmøte er fem minutter før oppstart og tidsskjema skal følges. Gruppens
trivsel og utvikling avhenger av oppmøte og engasjement – derfor forventes det at
gruppens deltakere gir beskjed, når de ikke kan delta, når Livsgruppen samles.

Hvor ofte samles Livsgruppene?
Gruppene møtes annenhver uke med unntak av ferier og høytider.

Kostnader
Å delta i Livsgruppene er gratis. Kostnader for eventuell tekstbok til bruk i gruppene
betales av den enkelte. 1- 2 bøker kan påregnes i året.

Ledelse og struktur
Hver Livsgruppe ledes av en hovedleder og nestleder. Disse vil lede slik at ﬂest
mulig deltar aktivt, føler seg hjemme og vokser i den enkelte gruppen. De har også
hovedansvar for at tidsplan for gruppene følges.

Tidsplan for Livsgruppene?
Livsgruppene møtes annenhver uke i hjemmene.
Tidspunktet er kl. 20.00 – 21.30.

Tenk:
Når du bidrar til trivsel og vekst, gir det kvalitet og innhold i eget liv.
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