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Smågrupper som del av noe større 



Bygge menighet

Grunnlag og oppdrag

Bibelstudiet
Lengsel etter fellesskap



Grunnlag og oppdrag
Hvorfor smågru"er?



Bibelsk bakgrunn for 
fellesskap og smågrupper
Fellesskap er en viktig 
side av hvem Gud er og 
hva han kaller 
menneskene til 

Eksempel: Treenigheten  

Smågrupper er en 
viktig del av Guds plan 
for menigheten i verden 



Et enkelt disippelliv

Jesus sier: Følg meg!



Levende celle 
Jesu disippelmetode

De 70 

De 12 

De 3



Samling på tempelplassen 
og i hjemmene

"Hver dag holdt de 
trofast sammen på 
tempelplassen, og i 
hjemmene brøt de 
brødet og spiste 
sammen med 
oppriktig og hjertelig 
gled" Ap.gj. 2,46



 Menighetsstruktur og klosterfellesskap 

 John Wesly og Metodistene 

 Haugianerne 

 Bedehusbevegelsen og frivillige organisasjoner 

 To strukturer i Guds plan

Gudstjeneste og småfellesskap 
 gjennom historien 





Lengsel etter fellesskap
Smågru"er og tiden vi lever i...



Hva har skjedd?



Funksjonelle struktur i vår tid!



Lengselen...

Fra det aktivitetsbaserte til det 
fellesskapsorienterte 

Fra fokus på bygg og struktur 
til fokus på relasjon og 
mennesker 

Fra tunge styringsstrukturer til 
deltagelse og delaktighet som 
gir eierskap 

Fra form og tradisjonsfokus til 
fokus på visjon, mål og verider



Bibelstudiet
Stu#e til vek$ og liv%jelp



Verdens viktigste 
studium

"Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og  

- nyttig til opplæring 

- tilrettevisning 

- veiledning 

- oppdragelse i rettferd" 

2.tim 3,16 

 





Observasjon 

Forståelse 

Anvendelse

Å nærme seg 
en tekst



Søndagenstekst

Oppdagende 
Bibelstudium

Skriftstudium

Tematisk studium
Jesusmeditasjon Ordstudium

Personstudium

Gjenfortelling 
 og respons



Studium ut 
fra vår 

hverdag

NOEN BIBELSTUDIEMETODER



Bygge menighet
Smågru"er som byg&r m'jonerende menigheter



Hva er smågruppenes funksjon 
og ansvar i menigheten i dag?

Smågrupper har vi men de lever sitt eget liv 

En smågruppebasert menighet 

En menighet med smågrupper



Ulike typer smågrupper
Åpne grupper 

Faste smågrupper 

Cellegrupper 

Interessegrupper 

Nabogrupper 

Prekenbaserte grupper 

Husmenigheter/Huskirker 

Åpne hjem



Smågruppenes betydning 
for menighetsbyggingen

Bygge relasjoner 

Være åpne for andre 

Tenke muliplikasjon 
og deling 

Celler som 
misjonsmetode



Ikke et program for 
"proffene", men for livet!

Historisk velprøvd 
metode for å sette 
mennesker i tjeneste 

Beste metode for å 
skap modne ansvarlige 
kristne

Menigheten vokser gjennom 
gudstjeneste og celler



Praktisk "struktur" på 
samlingene

Vokse oppover

Vokse utover Vokse innover

"Opp - inn -ut"



Kom - Takk - Få - Gi

Kom - å høre til

Takk- Gud er nær

Få - en tro for hverdagen

Gi - å være medmenneske

Samlingen 
delt i fire


