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Gode råd til samtalen 
o Tag en runde ved hvert af spørgsmålene 

(sort boks) 
o Giv tid til eftertanke inden der svares 
o Undlad at kommentere hinandens svar 
o Lav en opsamling til sidst efter alle 

spørgsmål og blive enig om en 
plan/aftale 

Forberedelse af serviceeftersyn 
o Afsæt god tid - mindst en halv time 
o Vælg en, som leder samtalen 
o Vælg en, som skriver jeres aftaler ned 

 

De 5 T’er (forslag til forløb af en samling i 
bibelgruppen) 
o Tjek ind 
o Tilbedelse 
o Tilegnelse 
o Tjeneste 
o Tjek ud 

Afvikling af serviceeftersyn 
o Hvad er godt ved vores gruppe? Hvad 

kunne jeg ønske var bedre? 
o Hvilke forventninger har vi til 

hinanden og til Gud? Hvad vil vi? 
o Hvor ofte vil vi mødes og hvorhenne? 
o Hvordan forløber en aften i vores  

bibelgruppe? (forslag: se gul boks) 
 

 



Få besøg i bibelgruppen 
 

Besøg  
Bibelgrupperne er en central del af vores måde at være menighed på. Heldigvis 
er der et stort sammenfald mellem dem, som er med i grupperne, og de, der 
jævnligt går til gudstjeneste i kirken. Vi, præster, vil gerne gøre dette bånd så 
stærkt som muligt. Derfor tilbyder vi et besøg i jeres gruppe.  

Formål  
Formålet med et besøg er ikke defineret på forhånd.  
Men det kunne bl.a. handle om: 
- at vi mødes for at lære hinanden bedre at kende 
- at I får en lejlighed til at fortælle om jeres gruppe 
- at vi deler visioner og taler sammen om, hvordan vi er kirke hos os  
- at vi drøfter spørgsmål og problemstillinger, som I er løbet ind i 
- at vi opmuntrer hinanden med Guds ord og beder sammen 
 
Datoer 
Følgende aftener er afsat til besøg i efteråret 2022: 

6. oktober og 15. december 

Vi har mulighed for enkelte andre datoer og ugedage end torsdag. Spørg endelig! 
(For aftaler i 2023 – spørg os om konkrete datoer) 
 

Sådan gør I 
- Drøft i gruppen om I ønsker et besøg og hvad I gerne vil tale om 
- Lav en aftale med en af præsterne (ring eller send mail) 
- Aftaler laves efter ’først-til-mølle’ princippet, så vent ikke for længe med at 

henvende jer  
 

Med venlig hilsen 
 
 
Sune Skarsholm  Filip Kildeholm 
T: 5116 0169   T: 3025 5882 
M: suss@km.dk  M : ftk@km.dk  


