
  

Tema - Våren 2013  i Hana menighet 

Fellesskap 
 
 

Temagudstjenester og Fokuskvelder 
 

Temagudstjenester 

20. januar 

Temagudstjeneste:  

”Bønn om kjærlighet, 
innsikt og dømmekraft” 
Filipperne 1,1-11 

 

24.februar 

Temagudstjeneste:  

”Kvaliteter i fellesskapet” 

Filipperne 1,27-2,4 

 

28.april Temagudstjeneste: 

”Gleden i Herren” 

Filipperne 3,1-4,7 

 

9.juni Temagudstjeneste:  

”Alt som er sant, edelt og 
rent” Filipperne 4,8-23 

 

Fokuskvelder 

23. januar Fokuskveld: 

”Motgangens mulighet” 

Filipperne 1,12-26 

 

6.mars Fokuskveld:  

”Jesu person – vårt 
forbilde” Filipperne 2,5-18 

 

3.april Fokuskveld: 

”Tre eksempler på 
trosfaste medarbeidere” 

Filipperne 2,19-30 
 

Våren 2013 setter vi fokus på Filipperbrevet og har temaer om hvordan det kristne 

fellesskapet kan bygges i menigheten vår. Vi ønsker velkommen til disse 

temagudstjenestene og fokuskveldene som sammen danner grunnlaget for samtaler og 

fellesskap i menighetens HUSFELLESSKAPSGRUPPER.  

 

 

Filipperbrevet i 
vårt og 

menighetens liv 



 

 Velkommen til nytt semester! 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  

 

2013 ligger foran oss og vi vet enda ikke hva det nye året vil møte oss med 
av gleder og sorger.  
 
2012 var et spesielt år for menigheten vår.  Arne Dag, som hadde vært 
sokneprest så lenge vi har hatt kirke, døde 14. oktober bare 55 år gammel.  
Flere av oss er fortsatt prega av sorg og savn.  Mange har også annen sorg 
eller smerte å bære med seg inn i det nye året. 
 
Denne våren har vi valgt å ha fokus på Paulus brev til Filipperne.  Det kan 
kanskje virke litt rart, da det er et brev som handler mye om glede. Derfor 
er det viktig for oss å si at når vi snakker om glede så handler det ikke om 
at vi tror livet alltid bare er godt. Som kristne har vi fått del i en glede som 
er der for oss alltid. En evig glede fordi Jesus kom som en frelser for hele 
folket. Den gleden får vi være sammen om også i 2013 uansett hvordan 
dagene er for oss.  
 
Vi har satt fellesskap som overskrift.  Som kristne hører vi sammen og vi 
trenger hverandre. Fellesskapet oss i mellom er både sårbart og slitesterkt. 
Fellesskapet kan både utfordre oss og bære oss og vil alltid være noe vi 
trenger å arbeide med for å styrke.  
 
La oss stå sammen i fred om ditt bord, ansikt til ansikt med verden.  
Vi vil bygge din kirke, gå ut på ditt ord. Gud, gi oss styrke til ferden.  
Nå står vi samlet, vi kommer til deg. Herre vi ber om at du viser vei.  
 (Åshild Kristin Stensrud/Eirik Kaasa) 
 
Rune Rasmussen er prostiprest med ansvar for menighetsutvikling i 
Sandnes.  40 prosent av hans stilling er knytta til oss i Hana. Og vi har vært 
så heldige at han har laget dette heftet til oss. Han vil også lede 
Temagudstjenestene og Fokuskveldene gjennom våren. Her er mye å glede 
seg til. 
 
 
Hilsen Synøve Roalkvam, fungerende sokneprest.  
 

”Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes 
medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen: Ha samme sinnelag og 

samme kjærlighet, vær ett i sjel og sinn” Filipperne 2,1-2 



 

Litt om Filipperbrevet og  

menigheten i Filippi 

 

 
 

 

 
 

  

 

  

Rett etter at Paulus og Silas hadde begitt seg ut på sin andre 
misjonsreise rekrutterte de Timoteus som medarbeider (Ap.gj. 
15,36-16,5). Etter at den Hellige Ånd hadde nektet dem å forsette 
forkynnelsen i Asia, kom de til kystbyen Troas der Paulus hadde et 
syn som ledet ham på veien mot Makedonia (Ap.gj. 16,9). Lukas 
sluttet seg til teamet og de fire drog til Makedonia den neste dagen. 
Dette var den første gangen Paulus forkynte evangeliet i Europa. 
Slik kom Paulus til Filippi der han grunnla en menighet som han 
skulle ha nær kontakt med i årene som fulgte. 

De første tre familier i menigheten i Filippi 
Det var tre menigheter som utgjorde utgangspunktet for 
menigheten i Filippi slik Apostlenes gjerninger beskriver det. De 
hadde vidt forskjellige sosiale-, religiøse- og samfunnsmessige 
bakgrunner. Allikevel førte møte med Jesus til en personlig 
forvandling som brakte dem sammen og staket ut en god vei for 
menigheten.  
Lydia og hennes familie 

Det var ikke mange jøder i Filippi, men etter sin vanlige strategi 
oppsøkte Paulus alltid  jødene på stedet først. Siden byen ikke 
hadde noen synagoge hadde jødene samlingssted ved en elv 
utenfor byporten. Her fikk forretningskvinnen Lydia høre Paulus 
forkynne og tok imot evangeliet og ble døpt sammen med familien 
sin. 
Slavekvinnen som ble løst  
En kvinne som ble brukt som spåkone og utnyttet for penger, ble fri 
og kunne ikke lenger spå. Hun var antagelig blant de første som 
utgjorde kjernen i menigheten. 
Fangevokteren med hele sitt hus 

Historien om hvordan Paulus og Silas satt i fengsel og hvordan 
fangevokteren fikk møte Jesus er en kjent fortelling. Denne familien  
var også blant de første i menighetskjernen. 

 

Byen Filippi 

Ligger i Makedonia der byen 
ble betraktet som en av 
hovedstedene i denne 
romerske provinsen. 
Thessaloniki var allikevel klart 
provinsens hovedstad. 
 
Filippi var opprinnelig en 
gruveby med gullgruver i 
fjellene og på øya Troas. Som 
en del av det romerske riket, 
fikk byen en ny funksjon og 
betydning som et knutepunkt 
på hovedveien fra Asia til 
Roma.  
 
I dag ligger byen i ruiner, men 
arkeologer har gravd ut en 
markedsplass og by-
fundamenter som strekker 
seg tilbake til Romersk tid.   



 
Senere kontakt med menigheten 
Det var en nær kontakt mellom Paulus og menigheten. 
Menigheten sendte gaver til Paulus ved to anledninger (Fil,14-16). 
Silas ble sendt av Paulus fra Athen for å gjøre mer i byen (Ap.gj. 
17,15-16; 18,5; 1. Tess. 3,1-6).  
Også på den tredje misjonsreise var Paulus innom Makedonia og 
Filippi (Ap.gj. 20,1). Etter tre måneder i Korint var han igjen i 
Makedonia og Filippi før han drog til møtet i Jerusalem (Ap.gj. 
20,2-6). 
 

Tid og sted for brevet 
Nyheten om at Paulus var fengslet i Roma hadde kommet til 
menigheten i Filippi fra en ukjent kilde. Den hadde naturlig nok 
skapt en god del engstelse og uro. For å få førstehånds 
informasjon om hva som skjedde og for å gi et økonomisk bidrag 
til misjonsarbeidet, sendte menigheten ut Epafroditus. Når han så 
situasjonen og behovene for hjelp ble han værende i Roma for å 
forsøke å skaffe flere midler til misjonsarbeidet. Mens han holdt 
på med dette ble han veldig syk og var døende. Denne nyheten 
nådde menigheten og uroen og engstelsen vokste. Epafroditus ble 
helbredet og Paulus sendte han tilbake til menigheten (Fil.2,26-
30). Paulus brukte denne anledningen til å sende Filipperbrevet 
med Epafroditus til menigheten. Brevet ble antagelig skrevet mot 
slutten av Paulus sitt toårige fangenskap i Roma (År 59-61 etter 
Kristus). 

Innbyggerne i 

Filippi 

Byens innbyggere var 
hovedsakelig Romerske 
borgere som hadde 
stemmerett og myndighet til 
å styre seg selv. Byen hadde 
en distinkt romersk 
atmosfære. Den romerske 
del av befolkningen hadde 
antagelig større rikdom enn 
de opprinnelige greske 
innbyggerne. En stor del av 
byens innbyggere var 
militært personell som bodde 
i byen permanent eller var 
stasjonert der for tjeneste. 
 
Det var ingen jødisk synagoge 
i byen. og byen var nok ikke (-
var) så positiv til det jødiske 
folket og deres tro. Den 
jødiske befolkningsgruppen 
var for liten til å ha en egen 
synagoge, og møttes derfor 
til bønn utenfor byen ved 
elvebredden.  

SANG 
Vi kommer til deg i bønn du, vår Far 
du ser oss alle, hver tanke vi har. 
Takk, Gud, for venner langt borte og nær 
Lær du oss fellesskap, vi som er her. 
 
La oss stå sammen i fred om ditt bord,  
Ansikt til ansikt med verden. 
Vi vil bygge din kirke, gå ut med ditt ord. 
Gud gi oss styrke på ferden. 
 
Du kommer til oss med håp og med fred, 
møter hvert menneske med kjærlighet. 
Lær oss å følge deg, tro på ditt ord. 
Du gir oss livet, din nåde er stor. 
 
Nå står vi samlet, vi kommer til deg. 
Herre, vi ber om at du viser vei. 
Lær oss å leve som lys og som salt, 
Tjene vår søster og bror overalt. 
 

 

Vi er et folk på vandring. 

Når veien blir slitsom og lang, 

vi søker en eng og en kilde, 

et fristed for bønn og sang, 

et fristed for bønn og sang. 

 

Vi er et folk på vandring. 

I uro, bekymring og nød, 

da søker vi styrke og stillhet, 

og samles om vin og brød, 

og samles om vin og brød. 

 

Vi er et folk på vandring. 

I tro kan vi skimte iblant 

et hjem for hver søkende pilgrim, 

det salige livets land, 

det salige livets land. 
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Samtaleopplegg til temagudstjenesten 20. januar: 
 

”Bønn om kjærlighet, innsikt og dømmekraft” Filipperne 1,1-11 
 
 
 

 

�Fortell om en person du kjenner som du synes har god dømmekraft? 
 
Og/eller 
 
�Når jeg skal være god med meg selv eller virkelig slappe av, da pleier jeg 
å… Fullfør setningen og fortell hvorfor du gjør akkurat dette 

 

�La hver enkelt få en liten lapp, der en skriver en takkbønn for 
menigheten. Legg lappene ned på bordet og bland dem. La hver enkelt 
trekke en lapp og be bønnene sammen. 
 
Og/eller 
 
� Syng et par sanger om menighet og fellesskap. La gjerne en finne noen 
sanger før samlingen. 

 

�Les sammen teksten som ble lest på temagudstjenesten: Filipperne 1,1-
11.  
� Husker vi å takke? Hvorfor er det så lett å glemme å takke?  
�Les teksten en gang til sammen med dette spørsmålet i tanken: Hva ber 
Paulus om for menigheten? Se og hvordan han ber og samtal om hvordan 
våre bønner er i forhold til dette? 
�Hvordan utrykker vi glede over å være sammen og se hverandre? Hva 
betyr fellesskapet i menighet og husfellesskap i praksis for oss? 
�Er det noe annet som slår oss enten fra teksten eller fra prekenen på 
temagudstjenesten? 

 

�Bli enige om en konkret ting dere som gruppe kan bidra med i 
fellesskapet i menigheten, som ikke er en ny ting å gjøre, men som dreier 
seg om en måte å være på. Samtal om dette og sett dere mål. 
�Samtal om det er noen nye i menigheten som trenger deres 
oppmerksomhet på en særlig måte nå fremover. Se hva dere kan bidra 
med konkret. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtaleopplegg til temagudstjenesten 24. februar: 
 

”Kvaliteter i fellesskapet” Filipperne 1,27-2,4 
 
 
 

 

� Hva har gjort deg mest glad siden vi sist var sammen? 
Og/eller 
� Fortell om en situasjon du opplevde å være til oppmuntring 
for en annen? Hvor skjedde med deg? Hva skjedde med den 
andre? 

 

�Ta en takkerunde i gruppen. La den enkelte takke for den 
som sitter til venstre for seg i ringen. Prøv å være konkret i 
dine bønner. Be høyt eller stille. 
Og/eller 
La hver enkelt sitte stille litt å tenke igjennom noe å takke for. 
Del takkeemnene med hverandre. Gjøre så takkeemnene om 
til bønner til Gud i fellesskap. 

 

�Les sammen teksten som ble lest på temagudstjenesten: 
Filipperne 1,1-11.  
�Det er sjeldent vanskelig å finne svakheter ved et kristent 
fellesskap. Samtal derfor om hva vi har av styrker i vår 
menighet. Hvordan kan vi bygge videre på de styrkene vi har? 
� Hva sier Paulus til Filipperne om viktige kvaliteter i en 
kristen menighet?  
� Hvilke kvaliteter synes du/dere er de viktigste for vår 
menighet i dag? 
� Velg et par konkrete utfordringer menigheten vår har og 
vær konkrete i å beskrive hvordan vi kan være med å fremme 
vekst. 
 

 

�Hvordan kan vi som familier og husfelleskap være med å 
styrke menighetens fellesskap. 
�Be sammen om velsignelse og beskyttelse for familiene i 
menigheten. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Samtaleopplegg til temagudstjenesten 9.juni: 
 

”Alt som er sant, edelt og rent” Filipperne 4,8-23 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtaleopplegg til temagudstjenesten 28. april: 
 

”Gleden i Herren” Filipperne 3,1-4,7 
 
 
 

 

�Hvis du spurte noen som står deg nær hva som får deg til å 
klage, hva ville de si da? 
 
Og/eller 
 
�Hva gleder deg mest for tiden?  

 

Be en i husfellesskapet velge ut noen sanger til en 
lovsangsstund. 
 
Og/eller 
 
Be korte bønner sammen. Samtal først om alt vi har å være 
glade for. Ha så en takke- og bønnestund sammen!  

 

�Les sammen teksten som ble lest på temagudstjenesten: 
Filipperne 3,1-4-7.   
�Samtal om hvordan gledens motstandere (omstendighetene, 
mennesker, tingene våre eller bekymringer) forsøker å frarøve 
oss gleden. 
�Hvordan kan glede være grunntonen også under vanskelige 
livsomstendigheter? Hva tenker vi på da? Hvordan kan vi la 
gleder få rom også når ting er vanskelige?  
�Hvordan opplever du glede i ditt liv? Hva gir deg glede? 
Hvordan opplever du glede og hvordan kommer den til uttrykk 
i hverdagen? 
�Når gleden er så viktig i det å leve et liv i tro, hvorfor 
opplever da noen mennesker troen på Jesus som det motsatt 
av glede? 

 

� Hvordan kan vi som et husfellesskap være med å gi glede til 
en som sliter. Prøv å finne frem til en dere vil være til 
oppmuntring for frem til neste samling. Avtal hva dere skal 
gjøre sammen. 

 



 

 

 

 

 

ddd 

Samtaleopplegg til temagudstjenesten 9. juni:  
 

”Alt som er sant, edelt og rent” Filipperne 4,8-23 
 
 
 

 

�Fortell om en fritidsaktivitet/eller engasjement du har som 
de andre kanskje ikke kjenner til. 
 
Og/eller 
 
� Sommeren står for døra. Fortell om en forventing til 
sommeren. Del gjerne også et godt sommerminne med 
hverandre. 
 

 

� Innled stunden med å spille fra en CD eller annen lydfil. La 
en av deltagerne velge et musikkstykke som betyr noe for 
vedkommende. Fortell gjerne litt om hvorfor. 
Og 
�Fortsett med å be sammen, korte bønner. Takk for livet og 
gleden. Takk for hverandre og menigheten. 
 

 

� Les sammen teksten som ble lest på temagudstjenesten: 
Filipperne 4,8-23   
�Menigheten i Filippi hadde en tydelig forståelse av hva det 
vil si å dele og være tilstede som menighet for andre. Hvordan 
kommer dette frem i teksten? Hva betydde det i praksis? 
� Kjennertegner det samme oss som menighet? Hva kan vi 
lære av denne menigheten? 
� Samtal om hvor viktig det er å være tilsted i bydelen og 
bidra i idrett og kulturliv. Hva sier teksten om dette? Hva kan 
vi lære? 
� Hva har du lært gjennom studiet av Filipperbrevet? Prøv å 
være konkret. 

 

�Hvilke andre aktører enn kirken gjør en stor innsats i 
nærmiljøet? Hvordan kan vi som kirke være med å verdsette 
dette? 
�Hvordan kan vi som menighet i større grad engasjere oss i 
bydelen og byen vår? 

 


