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Tag fastens
udfordring op!
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Fasten 2011: Modellen:
Find en måde hvorpå du kan huske at "tænke på Gud" hver time. Et
ur, der bipper. Små gule sedler rundt omkring: på computeren, køle-
skabet, på bordet mm. Find selv ideer!
Der føres dagbog.
Ugentligt er der "kontrolvejning", hvor du mødes med en eller to med-
vandrere, "running partners". Der bliver uddelt en vejledning med
rammer for medvandrerskab. Løbende opmuntring er vigtig: ikke for
at forvente fuldkommenhed af hinanden, men hjælpe hinanden til
fremskridt.

40 dages tæt vandring med Jesus!
Tag fastens udfordring op! Brug den som den var tænkt: til at finde
ind i en dybere vandring med Jesus - til at opdage hans kærlighed og
kraft og til at tage de vigtige kampe op.

Vi vil gerne invitere jer alle til at deltage i 40 intensive dage, som vil
have 3 spor/fokus:

1. Familier, der lever tæt med Jesus.
Tænk hvad der kunne ske, hvis både store og små i 40 dage dagligt
lyttede til hvad Jesus siger og turde gå på hans ord.
Vi vil med familiesporet gerne samle familier, der ønsker at blive bed-
re til at bede sammen, lytte sammen og følge de indskydelser som
Gud giver gennem dagen.

Sporledere: Irene Nielsen og Signe Thorup
Tilmelding: irenedalsgaardnielsen@qmail.com el. 26611069

Modellen:
Familien afsætter tid til bøn 2 gange dagligt, hvor der sættes fokus på
at lytte til Gud og spørge: Hvad mon Gud vil i dag? Og ligeledes følge.
op: Hvilke døre åbnede Gud? Gik jeg ind ad dem? Der føres en lille
dagbog.
Familien forbindes med en anden familie, og de to familier snakker
sammen mindst en gang om ugen, beder for hinanden og hjælper
hinanden til at blive på sporet (et møde af kort varighed - 1 time).
Alle familier i sporet mødes en gang midt i fasten, nemlig d. 31/3 kl.
19.30 hjemme hos Ruben og Hanne Dalsgaard, Dalstrøget 45, 8600
Silkeborg

Sporledere: Hanne og Ruben Dalsgaard
Tilmelding: ruben@oasepost.dk el. 22852259

3. Kampsporet
Hvilke gennembrud længes du efter at se? Hvilke kampe skal bare
vindes for Guds rige? Hvad ligger på dit hjerte? Din familie, venner/
kolleger, bestemte mennesker i nød, behov, kirken, din by? Må det
koste 40 dage med faste og bøn?

Modellen:
Vi vil hjælpe hinanden i den kamp, vi hver især vil kæmpe.
Vi mødes hver onsdag kl 19.30. (5 onsdage ialt). Her vil der være in-
put om bøn ved Niels Peder.
Vi vil kæmpe nogle kampe sammen i bøn, skrive bønnedagbog sam-
men og bede for hinanden.
Har du ikke mulighed for at komme hver onsdag, kan vi danne små
teams af 2. så kan I være ansvarlige overfor hinanden. Og du er vel-
kommen til at dukke op en eller flere onsdage, hvis du kan.

Sporledere: Niels Peder Nielsen og Ulla Kristensen
Tilmelding: Ulla@oasepost.dk el. 61865844

2. 40/60 eksperimentet
Tallene dækker over 40 dage, 60 minutter (en gang i timen).
Tanken er i fastetiden (40 dage) på en særlig måde at fokusere på
Gud gennem hele dagen, mindst en gang i timen: bede en bøn (kort
eller lang, alt efter situationen) om fylde af HA, om ledelse, om kor-
rektion - alt efter, hvad der er brug for.

Målet med 40-60 er at vi skal vokse, modnes som mennesker og som
kristne. Det vigtigste mål: at leve i kærlighed til Gud og vores næste.
Midlet er villighed og udholdenhed.

Askeonsdag giver startskuddet!

Askeonsdag d. 9. marts mødes vi til Gudstjeneste kl. 19. Der vil være
inspiration til fasten og indvielse til de 3 spor.

Efter gudstjenesten samler sporlederne deltagerne til en kort instruk-
tion og bøn..
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