
OM CELLEGRUPPENEVERDIER OG HENSIKT

Hva er en cellegruppe?
Hvilke grupper finnes?

Hvorfor finnes de?
Hva gjør de?

KARMØY FRIKIRKE
2015

ETTERFØLGERE
Alt som skjer i gruppa har samme hensikt; å inspirere og 
oppmuntre hverandre til å leve et liv i etterfølgelse av 
Jesus. BLIKKET OPP! 

INKLUDERENDE
Det er plass til alle slags mennesker i alle grupper, og det 
er et felles ansvar å møte hverandre med Guds kjærlighet. 
BLIKKET INN! 

LIVSNÆRT
Cellegruppa er livsnær. Det handler om levd liv, slik det er 
på skikkelig. 

GI
Alle har noe å gi. Alle kommer for å styrke fellesskapet og 
den enkelte.  

TYDELIG LEDELSE
Alle gruppene har en leder og en nestleder. Nestlederen er 
den neste lederen for ei gruppe. Lederne får oppfølging i 
nettverksmøter.  

FRIHET
Hver cellegruppe har sitt eget særpreg – for å nå de som 
ikke er med i ei gruppe. Gruppene bygger kjernen i Kar-
møy Frikirke. 

TILHØRIGHET
Cellegruppene er en viktig byggestein i Karmøy Frikirke, 
og det er viktig at gruppa og enkeltpersonene erfarer at 
de er en del av hele Karmøy Frikirke, og av Guds menighet 
av kristne. 

TILLIT
Det som blir delt i gruppa, blir i gruppa! Trygghet og tillit 
er et felles ansvar.

VEKST
Gruppene vokser for å deles! Derfor er det alltid plass til 
nye på alle grupper! Vi vil at flere skal bli kjent med Jesus! 
Når vi deler ei gruppe, så feirer vi! BLIKKET UT!

Karmøy Frikirkes hverdagspuls står på to bein; 
gudtjenestene og cellegruppene. I gudstjenesten 
vektlegges fellesskapsbygging, lovprisning,  undervisning 
omkring Guds ord og bevisstgjøring om det å tilhøre en 
menighet.

På cellegruppa er det rom for den enkeltes historie om seg 
og Gud. Der kommer vi med våre spørsmål, vår glede, 
inspirasjon og vår smerte. Når alle kommer for å gi, så vil 
alle få!

Vi tror at vekst og modning hos den enkelte henger 
sammen med deltagelse i, og prioritering av cellegruppe-
kvelden.

Gruppa er vår viktigste åndelige og menneskelige øvingsa-
rena, der vi møter Jesus og vi møter hverandre.

PASTOR
Lars Øystein Folkedal

ADRESSE
Håvikveien 46
4265 Håvik

E-POST
Karmoy@frikirken.no

WEB
www.karmoy.frikirken.no 

TELEFON
970 38 419

CELLEGRUPPE!
Bli med i



CELLEGRUPPENE I KARMØY FRIKIRKE

Dette er cellegruppa for deg som ønsker å gå i ei rein kvinne-
gruppe. Hensikten med å møtes er å støtte hverandre, lære 
av hverandre, oppmuntre hverandre og be for hverandre. 
Så her er kvinner i alle aldre velkommen til et ærlig og nært 
fellesskap.

Vi er godt voksne personer som møtes i cellegruppa der vi 
kan være åpne og ærlige om livet - også når ting er vanskeli-
ge. Da er det verdifullt å lytte til hverandre og ha fellesskap 
rundt Bibelen. Det er et mål at vi skal føle oss nærmere 
hverandre og Gud etter en cellegruppekveld.

Gruppa består av jordnære og positive mannfolk. Vi har en 
praktisk tilnærming til livet, og engasjeres lett av teknikk, 
og dingser. På cellegruppa deler vi liv, studerer bibel og ber 
sammen. Vi ønsker at Jesus skal prege våre liv og at flere får 
kjenne de gode nyhetene om han.

Leder Berit Harnes Monsen
Sms 977 02 033
E-post berit.monsen@haugesund.kommune.no

Leder Kjetil Vold
Sms 958 65 385
E-post kjevold@online.no

Leder Berit Johanne Folkedal
Sms 915 26 154
E-post bjfolkedal@haugnett.no

Leder Bjarne Nilsen
Sms 992 91 327
E-post bjarne.n55@gmail.com

Leder Øystein Kalstø
Sms 922 15 244
E-post okalsto@gmail.com

Leder Rebecca Christiansen
Sms 470 54 195
E-post rebeccachristiansen@gmail.com

Leder Anne Merethe Opsahl Søreng
Sms 404 27 934
E-post anne-mereteo@live.no

Vi vil gjerne bli kjent med deg / dere med små barn! Vi 
kommer sammen som voksne, men noen ganger tar vi med 
barna i cellegruppa. Her deler vi liv, ber i lag og bruker tid 
med Bibelen. Gjennom fellesskapet hjelper vi hverandre 
med å fokusere på Jesus i en ellers så hektisk hverdag.

Denne gruppa er en salig miks av mennesker med og uten 
barn og ektefelle; ca 35-45 år. Vi drømmer om å være 
inkluderende, overbærende og ærlige i gruppa- og ønsker å 
vokse nærmere Jesus sammen med hverandre!

I denne cellegruppa møter du sosiale og sangglade 
mennesker rundt 40 år - i ulike livssituasjoner; med og uten 
barn og ektefelle. Vi drømmer om at livene våre sammen 
med Gud kan gjøre en forskjell for de menneskene vi møter 
i hverdagen.

I gruppa vår treffer du omsorgsfulle og prateglade
mennesker på 40+. Vi søker Guds vilje for livet, og har høyt 
bønnefokus. Vi drømmer om å få være øyne som ser og 
hender som hjelper når noen har det vanskelig.

KVINNEGRUPPE
Annenhver tirsdag kl 20:00 - 22:00

GODT VOKSEN
Ca. hver 3. lørdag kl 19:30

MANNSGRUPPE
Annenhver mandag kl 20:00

UNGE FORELDRE
Annenhver tirsdag kl 20:00

MIKS 1
Annenhver onsdag kl 20:00

MIKS 2
3 mandager/mnd kl 20:00 - 22:30

40+
Hver onsdag kl 19:00 - 22:00


