
Sæson & Sendelse

UNIK 4. aften



: 



Reflekter

• Hvad er din nuværende situation? 

• Hvilke livsrum er der i løbet af din uge? 



• Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på 
mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, 
den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på 
grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en 
gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, 
sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er 
grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for 
skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som 
en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de 
bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I 
vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt 
og bliver mine disciple. (Joh. 15,1-8)







Reflekter

• Hvem er du sendt til?

• Hvem er dine nærmeste?

• Hvem møder du i løbet af din uge?



”Når I kommer ind i et hus, skal I først sige: Fred 
være med dette hus! Og bor der et fredens barn 
dér, skal jeres fred hvile over det, men hvis ikke, 
skal den vende tilbage til jer.” (Luk. 10,5-7)



Gruppetid

• Hvad tager du med fra i aften? 

• Del med hinanden

– hvem du er sendt til i denne sæson af dit liv

– Hvordan du kunne drømme om at det fik sit udtryk

• Hvad du konkret vil gøre

– Med det samme / over den næste tid



Undersøg mere ved at begynde på noget…

Børn & Unge

Kald til at tjene ved gudstjenester

Omsorg

Evangeliet
- at andre må komme til tro

Fællesskabsleder
Nye klynger/fællesskaber med en 

mission…

Videre forløb/samtale
Opfølgningsgruppe, (huddle), hvor der arbejdes videre 

med disse spørgsmål

Praktisk
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