Randesund menighet
har et tilbud til deg.

Det er en del samtalegrupper i
Randesund menighet. De fleste har
eksistert i lengre tid og består av
mennesker som etter hvert er blitt
godt kjent med hverandre og har fått
et nært, trygt og åpent fellesskap
der de kan dele livs- og
troserfaringer med hverandre. Vi vil
også gjerne etablere nye grupper.

Vi som har gleden av å
være med i ei samtalegruppe, vil gjerne at
flere skal få del i den
samme gleden.

Gruppene er ulike:

Hvordan bli med?

 Antall medlemmer varierer

Ta kontakt med
– fra ca. 6 til 12.
diakonen vår, Kristin Haugen,
 Innholdet varierer. Noen henter
tlf. 38 19 68 81 eller e-post:
inspirasjon fra Bibelen (f.eks.
kristin.haugen2@kristiansand.kommune.no
søndagens tekst), andre tar
utgangspunkt i ulik litteratur.
 Etabler ei helt ny gruppe sammen med noen
 Deltakerne er ulike og setter ulikt preg
kjente f.eks. i nabolaget.
på gruppa. Her deltar både par og
Gi i så fall beskjed til Kristin Haugen /
enslige.
menighetskontoret slik at dere blir registrert.
 Møtefrekvensen varierer – fra
annenhver uke til en gang i måneden.
 Eller fyll ut slippen nedenfor og levér eller send
den til menighetskontoret i Søm kirke. Du kan
Felles for gruppene er at de samles
også gå inn på www.randesund.no og klikke på
hjemme hos hverandre. Samværet
fanen Finn din plass!
starter gjerne med et enkelt måltid.

Vi tror at også du vil ha
utbytte av å være med i ei
slik gruppe.
 Du får en fin mulighet til å bli kjent med
nye, interessante mennesker.
 Du får delta i samtaler med mening og
dybde om emner som angår deg. (Du får
selv være med å bestemme tema.)
 Du får være så åpen og personlig som
du selv ønsker.
 Du kan være troende kristen, søkende
eller rett og slett nysgjerrig på hva dette
dreier seg om.
 Noen av oss er etter hvert blitt trygge i
det store menighetsfellesskapet fordi vi
først er blitt kjent med medmennesker i
det lille fellesskapet – samtalegruppa.

Jeg / vi vil gjerne bli kontaktet med tanke på å
bli med i ei samtalegruppe:
Navn:
_______________________________
_______________________________
Adresse:
_______________________________
Telefon: ________________________
E-post: _________________________

