
 Forslag til spørgsmål, som I kan tage op og     
 samtale ud fra under punkt 1.
1.  Hvad har Gud specielt mindet dig om og talt til dig om siden sidst?
2.     Hvordan går det med dit personlige bøns- og andagtsliv lige nu?
3.     Hvad har du investeret i dit åndelige liv siden sidst?
 
4.      Hvad glæder du dig over for tiden?
5.       Hvad er du mest udfordret i og af for tiden?
 
6.       Livet, som det er:
a)       Har du givet efter for konkrete fristelser (f.eks. i forhold til det seksuelle,  
 løgn, misundelse, beruselse, havesyge )?
b)       Har du været ærlig i pengesager?
c)        Har du praktiseret gavmildhed?
d)        Har du skadet en anden person ved bagtalelse eller dårlig behandling?
e)        Har du brugt og prioriteret din tid rigtigt? (f.eks. i forhold til TV, PC)?
f)        Har du foretaget gode valg, som du står ved?
 
7.       Har du uafklarede og betændte forhold i dine relationer; i forhold til Gud,  
 familie, venner, menighed, arbejde/studie?
8.       Hvordan står det til med dine ikke-kristne relationer? F.eks. gymnasie- og  
 studiekammerater, kollegaer, venner osv. I hvor høj grad har du været et  
 vidne i ord eller gerning over for dem?  Sæt f.eks. navn på en ikke-kristen  
 relation, som du vil bede for og evt. satse på at gøre noget konkret
 for/sammen med.
9.       Har du dyrket og styrket relationer i dit kristne fællesskab siden sidst?
10.     Hvordan har du det virkeligt lige nu?
 
Nedskriv de yderligere spørgsmål og samtalepunkter, som er vigtige for dig/jer at få 
vendt med hinanden, når I mødes:

11.  ______________________________________________________________

12.  ______________________________________________________________
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MIKRO-FÆLLESSKAB

Kristeligt Forbund for Studerende

Det handler om at være på vej - sammen!

-medvandring to-og-to



Mikro-fællesskab – hvad får jeg ud af det?
·       Du får en medvandrer i dit liv, som du kan være helt fortrolig med

·       Du får en fast bedeven og medvandrer, som ved, hvad dit liv handler  

        om; en medvandrer som lever med i det, du er fyldt af, og de ting,  som

        er vigtige for dig.

·       Du får en lille oase i hverdagslivet, hvor der er rigtig meget gensidig    

        opmuntring, forståelse og livskraft at finde; også i forhold til det at være     

        KFS’er og hverdagskristen.

·        Du kommer et skridt dybere ned i relationen til et andet menneske;

         måske i forhold til en ven, som du allerede har!

·        Du kommer til at opleve sandheden af Paulus’ ord: ”Vi er ikke herrer over  

         jeres tro, men medarbejdere på jeres glæde; I står jo allerede i troen” (2.  

         Kor 1,24)

Konceptet: 
Du og en kristen ven (evt. en fra KFS-gruppen!) laver en aftale om, at I vil være hinan-
dens medvandrere for en periode

a) I mødes for at snakke om livet, som det er; glæder, sorger, udfordringer, erfarin-
ger.
 
b) I mødes for at opmuntre og støtte hinanden i livet og troen og i det at være hver-
dagskristen.
 
c) I mødes for at søge Gud og finde vej sammen under bøn og bibellæsning; under Guds 
omsorg og ledelse.

Mikro-fællesskab - medvandring to-og-to:
- Hvordan i praksis?

·         Aftal hvor, hvornår, hvor ofte I vil mødes (ugentlig, hver 14. dag, hver  

          tredje uge?)

·         Aftal hvor længe jeres møder skal vare. Afsæt mellem en og to timer.

 

·         Aftal, hvad I vil samles om og bruge tid på. Brug f.eks. følgende ramme  

          for jeres møde:

 

Tre hovedpunkter i jeres medvandringsmøde:
1. Samtale om ’livet siden sidst’ og ’livet her og nu’. Se liste over mulige samtalespørgs-
mål nedenfor!

2. Læs et bibelafsnit sammen. Snak om, hvad I får af tanker ud fra stykket, og hvad Gud 
minder jer om. Læs teksten i lyset af det, I har delt med hinanden under punkt 1. Aftal evt. 
at læse nogle kapitler hjemmefra, som I kan tale om, når I mødes.

3. Bøn. Bed sammen og for hinanden og de ting, I har talt om og delt med hinanden.

·         Slut af med at sætte mål for, hvad I hver   

          især vil arbejde med og gøre noget  ved  

          ud fra det I har talt om. Disse punkter   

          tages op, næste gang I mødes.


