Små kredse og mødepladser
Generelt:
 Vær stolt af jeres arbejde.
o Kan I lide at komme der, så opfylder det jo en vigtigt funktion
o Lad være med at sammenlign jer med andre
 Jeres styrker er:
o Nærhed, et tættere åndeligt fællesskab, omsorg for hinanden (vi ved hvornår nogle
bliver væk), større åbenhed i forhold til at turde stille spørgsmål, mere optaget af
mission (måske også oftere bedre til at invitere andre med til møde)
 Brug tid på Gud – bed for jeres flok
 Vær ikke tilbageholdende med at invitere prædikanter til at komme hos jer
o Selv om I ikke er mange, så vil de fleste prædikanter også gerne komme til jer.
o Ofte nyder mange den nærhed, og åbenhed for spørgsmål og kommentarer, der er.
 Lav noget sammen med andre mødepladser
o Tag på tur sammen
o Hav nogle fælles møder med hinanden
 Kan han have lovsangsaften + vidneaften
o Tag på lejr sammen eller mød hinanden på Bibelcamping
Mission:
 Vær synlig i nærmiljøet
 Hvis I har få kræfter:
o Snak med avisen – lad dem lave et interview med jer.
o Inviter dem I kender med – nabo osv.
 Kom og se jf. Filip (Joh. 1.46)*
 Måske siger de ja – hvis ikke så har vi intet mistet.
o Sæt indbydelse op i Brugsen, på biblioteket osv.
 Flere ressourcer:
o Lav de samme ting som hos dem med få ressourcer
o Lav nogle arrangementer hvor det er oplagt at invitere folk med.
 f.eks. en skovtur for hele familien, kristendomskursus, snak om ægteskab,
fastelavn, lav noget for forældre og børn – måske også fokus på enlige med børn

* Filip har netop mødt Jesus. Han har tilbragt en dag sammen med Jesus. Dagen efter møder han
Nataniel. Han beretter glad om mødet og proklamerer at han tror Jesus er Messias. Nataniel fortæller
at der intet godt kommer fra Nazareth og at han ikke tror på Jesus. Filip siger: ”kom og se”. Ingen
diskussion, ingen argumenter, men en invitation. Nataniel tog med og blev kristen. Filip lod Jesus tage
sig af sin ven.
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