Avslutningsbön och välsignelse
Förslag till
Ledare: Från den plats där vi är till den plats där du behöver oss,
ALLA: KRISTUS, GÅ BREDVID OSS.
Ledare: Från dem vi just nu är till allt du kan göra oss till,
ALLA: KRISTUS, GÅ FÖRE OSS..
Ledare: Från vardagliga samtal och händelser
till de gånger vi kan visa på ditt rikes närvaro,
ALLA: KRISTUS, VAR INOM OSS.
Ledare: Genom denna världs städer, byar och gator till himmelrikets
portar,
ALLA: KRISTUS, VAR OMKRING OSS.
OMSLUT OSS MED DIN NÄRVARO,
INSPIRERA OSS MED DIN VILJA
BEKRÄFTA OSS I DIN KÄRLEK.
AMEN
VÄLSIGNA OSS GUD
MED MÅNENS LJUS OVAN OSS
MED JORDENS KRAFT UNDER OSS
MED VÄNNERS OMSORG RUNT OMKRING OSS
MED DIN AVBILD DJUPT INOM OSS
MED DIN FRAMTID SOM VÄNTAR OSS.
SÅNG Förslagsvis Må din väg gå dig till mötes

Bönerna och välsignelserna är hämtade från ”Den genomskinliga platsen” och är
översatta från engelska av Victoria Rudebark som har rättigheterna till
översättningarna. Användningen av detta dokument är begränsat till ickekommersiellt bruk. För användning utöver detta så kontakta Victoria Rudebark.

AGENDA FÖR NÄTVERKSTRÄFFAR
för det Iona-inspirerade nätverket

Naturligtvis står det varje grupp fritt att själva utforma sin agenda.
Men ibland kan man behöva hjälp att komma igång och det finns en
trygghet i att veta att andra samlas på liknande sätt. Ta detta som
utgångspunkt
NÄR?
Vi föreslår en gång i månaden som en lagom intervall. Skulle någon
grupp vilja det går det naturligtvis att träffas oftare – och mer sällan.
Gruppen träffas på en dag som gruppen kommer överens om. För en
del, särskilt om man bor nära, kan det innebära en vardagskväll. För
dem som bor längre ifrån varandra kan det vara enklare att träffas en
lördags- eller söndagseftermiddag.
VAR?
I hemmet i första hand. Det handlar om gästfrihet, att dela vardag
eller helg till-sammans med varandra.
HUR?
Vi föreslår att vi börjar med att äta tillsammans. Måltiden är en
samvaro med plats för skratt och humor, den är också djupt
teologiskt laddad. När man har ätit är man lugn och avspänd och
reda att dela sitt liv. Detta gäller i första hand för helgträffar. Men
även en kvällsträff kan starta med soppa exempelvis. Det går också
att börja med drop-in-fika. Varje grupp funderar på hur man bäst
skapar möjligheter för föräldrar med barn att vara med. Efter
måltiden förslår vi denna enkla ordning som vi utarbetat utifrån
andras exempel. Inledningen delar vi med alla Ionas familjegrupper,
slutet är bönerna från nätverkets Paus.

Inledande bön:
Ledare: Världen tillhör Gud
ALLA: JORDEN OCH ALLA DESS FOLK
Ledare: Hur underbart, hur härligt är det
ALLA: NÄR MÄNNISKOR LEVER TILLSAMMANS I ENHET
Ledare: Låt tro och kärlek bli till ett
ALLA: LÅT FRED OCH RÄTTVISA GÅ HAND I HAND
Ledare: Om Kristi lärjungar skulle tiga
ALLA: DÅ SKULLE STENARNA ROPA
Ledare: Öppna våra munnar, O Gud
ALLA: OCH VÅRA RÖSTER SKA FÖRKUNNA DITT LOV.
Ledare: O Gud, vår Fader, du gav din tjänare Columba modet, trons och
glädjens gåvor. Du som sände ut människor från Iona för att sprida ditt
evangelium till alla levande varelser, vi ber dig, ge samma gåvor till
kyrkan i vår tid. Låt vår gemenskaps syften stärkas i allt som sker, så att
det som är fördolt kan lyftas fram och vi kan hitta nya vägar att röra vid
alla människors hjärtan.
Må vi bevara uppriktig fred, omsorg och ödmjukhet ibland oss, och låt
oss, om det är din heliga vilja, kunna erbjuda människor en plats där din
närvaro är ett skydd och ett ljus. Gnom Jesus Kristus, vår Herre.
ALLA: AMEN
SÅNG. Förslagvis Ubi caritas et amor (från Taizé)
Runda 1. Låt oss öppet och ärligt dela våra liv, hur det går med vår
strävan att söka Gud, leva profetiskt och bygga gemenskap. Vi gör det
inte för att anklaga varandra utan för att uppmuntra och stödja.
Därpå liten paus om det behövs.
Runda 2. Låt oss dela nyheter och erfarenheter från våra särskilda
ansvars-områden. (Man kan också välja att ta upp ett område per gång
för reflexion och samtal eller bjuda in en gäst.)
En stund av bön och /eller stillhet.
Nattvarden delas här om man tycker att man har tid för det. Det behöver
inte ske varje gång, men kanske någon gång per termin.

