
 – ca 20 min 

 – ca 5 min 

Använd presentationen ”Träff 3.pptx”  = klicka fram slajd 

 Påminn: kursens innehåll utgår från Rom 15:18-19, läs texten, De tre ledorden. 

 Påminn om kursöversikten (se Powerpointpresentationen). Vi är nu på Träff 3. 

 Påminn om planen för träffarna (se Powerpointpresentationen). 

 



Påminn om filmen de sett. Dela upp deltagarna i grupper om 5-6 personer.  

 Samtalsfrågor: 10 min. 

I filmen säger Magnus: "De upplevda problemen handlar mer om utanförskap, ångest och 

ensamhet och mindre om dåligt samvete för att ha brutit gudomliga föreskrifter."  

 

• Hur kan detta påverka hur vi pratar om tron, Gud och Jesus? 

• Hur kan detta påverka hur vi är församling? 

 

 



Var och en sitter först enskilt i 2-3 minuter och funderar på vad som berörde mest. 

 Dela upp deltagarna i samtalsgrupper om 5-6 personer. 17-18 min Samtalsfrågor: 

• Vad utmanar dig mest i undervisningen? Berätta för varandra. 

• Vilka är de fem utmaningarna? 



• Vilken utmaning känns svårast att ge? Varför? 

• Finns det någon person du skulle vilja ge någon av dessa utmaningar? Vem? 

 

 



Var och en sitter först enskilt i 2-3 minuter och funderar på vad som berörde mest. 

 Dela upp deltagarna i samtalsgrupper om 5-6 personer. 17-18 min Samtalsfrågor: 

• Vad utmanar dig mest i undervisningen? Berätta för varandra. 

• Vilka behov, där vi faktiskt kan göra skillnad, ser vi i vår närmiljö? 

• Hur kan vi konkret, och tillsammans med varandra, möta människor i utanförskap? 

 

  - 5 min 

Veckans övning är att: 

Under veckan som kommer ska du välsigna tre personer, varav åtminstone en inte hör till din 

församling. Till exempel kan du: 

•  Säga ett vänligt ord 

•  Utföra en kärleksfull handling  

•  Ge en gåva 

 

Se till att alla förstått vad övningen är och uppmuntra att påminna varandra under veckan. 

 Påminn om att alla ska se filmen: ”9. Ett missionellt hopp” med Linalie Newman innan 

nästa träff! Länk och samtalsfrågor kommer på e-post. 

 

 - 15 min 

Ta en stund i bön och lovsång, och avsluta med att sända varandra in i nästa vecka.  

 Läs Ps 67:1-2 som avslutning. 


