Hvordan ser kvelden ut?
Kl 21:00 - Loose up
Dette er en aktivitet for alle sammen, her skal vi få kroppen i gang
etter en heftig uke med alle verdens krav.
Husk det blir så gøy som vi lager det selv.
Ca 21:10 - Aktiviteter, Lovsang, Sosial
Her deler vi kvelden i tre, og du kan velge hva du ønsker.
Aktiviteter:
Her kan du fortsette å være aktiv. Bruk kroppen som Gud har gitt deg.
Vi skal ha fokus på å bygge hverandre opp og innse at Gud virkelig
digger når vi er aktive sammen med Han!
Lovsang:
Vi har et eget rom der vi har lovsang og tilbedelse.
Her kan du komme å prise Gud med den du er.
Vi har blant annet plass til at du kan male, du kan danse,
du kan sitte å lytte, du kan ligge, du kan hoppe,
du kan synge, du kan be og sikkert enda mer enn det.
Vi ønsker bare at du skal få lov til å gi Gud pris med den du er.
Så kom og sjekk dette ut!
Sosial:
Her vil du få mulighet til å bare ”henge”.
Snakke med gamle venner og finne noen nye.
Her kan du kose deg og slappe av før undervisningen begynner.
Vi ønsker at vi skal ha et inkluderende miljø der ingen er utenfor og der
vi bygger opp sunne og gode relasjoner!

Ca 22:00 - Undervisning
Vi ønsker å gi deg en mulighet til å vokse med Gud.
Så vi vil ha undervisninger i aktuelle og viktige temaer.
Vi ønsker at det skal være mulighet får å stille spørsmål underveis.
Det er ønskelig at dere tar med bibel så dere selv kan slå opp på
de forskjellige stedene man evt leser fra.
Hvis ikke du har bibel spanderer vi en på deg!
Og husk notatboka og blyant.
Visste du at når du noterer så husker man inntil sju ganger mer enn
om man ikke gjør det.
Ca 22:30 - Ettermøtet
Når møtet er ferdig inviterer vi de som ønsker til forbønn.
Du kan også sitte rundt bordet ditt å snakke om undervisningen!
Ca 23:00 - Kiosk
Hvis du ikke ønsker dette, så åpner vi en kiosk der du kan kjøpe litt
forskjellig digg. Vi henger og har det gøy utover kvelden. Vi bygger
relasjoner og vennskap.
00:30 - Slutt

