Nettverk for menighetsplantere i Frikirkens Østre presbyterium inviterer til

INSPIRASJONS- og FELLESSKAPSDAG

”En menighet som tjener
Gud og samfunnet”
Med FriBUopplegg for
barn 4-12 år

Lørdag 14. oktober 2006
Sted: Moss Frikirke

Gled dere!

Nettverk for menighetsplantere i Frikirkens Østre presbyterium inviterer til INSPIRASJONS- og
FELLESSKAPSDAG lørdag 14. oktober 2006. Hver for oss står vi midt i en spennende hverdag med
menighetsplanting og menighetsarbeid. Derfor gleder vi oss til å komme sammen i Moss.
Program for dagen
Kl 10 15:
Kl 11 00:
Kl 12 15:
Kl 13 15:

Kl 14 45:
Kl 15 00:
Kl 16 00:
Kl 16 30

Velkomst, presentasjon, lovsang
”En menighet som tjener Gud og samfunnet”
Erfaringer fra planting i Trondheim. Ved Per Chr Lunde, pastor i Trondheim Vineyard.
Varm lunsj
Workshops:
1. Hva gjør vi med gudstjenestene for at kristne kan få mat og kirkefremmede vil
trives? Ved Per Chr Lunde.
2. Livsnære grupper for barn. Ved Åse Tveiten Andersen, Åsen
3. Å være ”insider” & annerledes; Hvordan kan vi være – og utrustes til – evangelisttjeneste på jobb og i nærmiljø? Ved Dag William H Stang, Nedre Glomma
4. Medvandring & sjelesorg. Hvordan kan vi hjelpe hverandre – og andre - i små
menigheter? Ved Tonje H Stang, Nedre Glomma
Fruktpause
Kort presentasjon av menighetene og prosjektene.
Kaker & kaffe
Avsluttningssamling
Veileder Jon Arne Nygård, Frikirkens Landsmisjon
Takk & lovsang. Forbønn. Nattverd.

Vi er ferdig innen klokken 18 00.
M.t.p. workshops er det fint om hvert fellesskap tenker gjennom å fordele seg på de ulike. Vi tar en
opptelling når vi møtes.
Det blir lagt opp et eget opplegg for barn 4 til 12 år i regi av Frikirkens Barn og Unge (FriBU). Husk alder
på barna ved påmelding.
Påmelding til ditt lokale fellesskap innen 24. september/5.oktober. Det vil si: Det er mulig for voksne å
melde seg på fram til 5. oktober, men vi må ha beskjed senest 24. september hvor mange barn som
skal være med på FriBUs opplegg og hvilken alder disse har. Pris pr person er satt til kr 150,-. Barna
deltar gratis. Betaling skjer til ditt fellesskap.
Gi beskjed ved påmelding om du har matintoleranse eller annet det kan være greit å vite.
Vær med og be til Gud om at våre fellesskap blir gjort glade og dyktige gjennom denne spennende
dagen. Vi gleder oss!
Varme hilsener fra
Tonje Haugeto Stang, Petter Lande Johansen, Jarle Skullerud og Geir Øystein Andersen

