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SMÅGRUPPER I MENIGHETENE 

I vår norske tradisjon har vi ofte ikke stilt oss spørsmål om hvordan smågruppearbeidet 

skal bygges i menighetene. Ofte er det lange tradisjoner for frittstående bibelgrupper eller 

misjonsgrupper med et langt og godt historisk virke. De seinere årene har det imidlertid 

vokst frem en bevisst tenkning og et større mangfold av ulikegruppe typer i menighetene. 

Dette har gitt oss anledning til å reflektere litt nærmere over styrker og svakheter ved 

ulike modeller og organisasjonsformer.  

Det er ingen ting i veien for at ulike verdier, tradisjoner og tilnærminger kan kombineres 

og gi et godt og byggende smågruppearbeid i både frikirker og Den norske kirke.  

Det finnes ganske sikkert flere modeller og gruppetyper enn det som presenteres her. Det 

viktige for ansvarlige i menigheter og organisasjoner blir å stille seg spørsmålene:  

 

Hvordan kan smågruppene få en mer bibelsk plass i menighetsarbeidet? 

Hvilke verdier ønsker vi å bygge vårt smågruppearbeid på? 

Hvordan vil vi forholde oss til de gruppene som har fungert i generasjoner? 

Hvilken funksjon skal smågruppen ha i vår menighet? 

Hvordan skal vi gjøre dette i praksis? 

Denne lille oppsummeringen av gruppetyper kan danne utgangspunkt for en slik samtale. 

Her kan ulike tilnærminger få bryne seg mot våre egne verdier og prioriteringer. 

Det er viktig å gjøre noen valg. Den som ikke velger, blir ofte utsatt for tilfeldighetenes 

spill. Det byggverket vi får være med å bygge, kan bli sende underlig ut og bli et lite 

tjenlig redskap for oss som kirke, menighet eller organisasjon hvis ikke tenker bevist. 
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ÅPNE GRUPPER 

En åpen smågruppe har plass for besøkende og nye medlemmer. Slike grupper kan være 

åpne hele tiden, men det er også mulig å lukke dem etter en tid eller for en periode. Noen 

ønsker å begynne som en åpen gruppe og så ikke ta inn flere når gruppen når et vist antall 

f. eks 10-12 deltagere. En åpen gruppe kjennetegnes imidlertid ved et tydelig ønske om å 

vokse og inkludere nye. 

Fordeler: 

Åpne grupper er ofte evangeliserende og er et velprøvd verktøy for multiplikasjon. 

De hjelper å holde fokus på å nå nye og oppmuntre til regelmessig bønn for å nå nye. 

Det er en relativ enkel måte å få i gang flere grupper på. Ansvaret ligger på 

menighetsgruppen og ikke stab eller prest. 

Svakheter: 

Åpne grupper kan begrense potensialet for dypere fellesskap, ansvarlighet og tillit. 

Det kan bli veldig forskjellige størrelse på gruppene i menigheten, noen lykkes andre 

ikke. 

 

Kan føre til en generell lav overgivelse i smågruppearbeidet. 

 

FASTE SMÅGRUPPER 

Faste smågrupper begrenser antall deltakere for å fokusere på å bygge tillit, nærhet, og 

ansvarlighet mellom gruppemedlemmene. Gruppene er først åpne en kort tid og lukkes så 

for at deltagerne skal vokse sammen. Slike grupper kan i praksis være lukket for nye i fra 

et semester til flere år. 

Fordeler: 

Medlemmene i en slik smågruppe har generelt sett høy forventning til disippelskap og 

åndelig vekst. 

En lukket smågruppe gir en mulighet for dypere nivåer av tillit og ansvarlighet. 

En lukket smågruppe forutsetter et høyt nivå av engasjement fra sine medlemmer. 

Svakheter: 

Lukkede smågrupper kan hindre at en når nye mennesker basert på naturlig relasjoner 

fordi gruppene ikke er åpne. 

 

Noen mener at lukkede smågrupper har en tendens til å bli innadvendte og seg selv 

nok tenkning. 
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Lukkede og faste smågrupper gir ikke mye handlingsrom for vekst i 

menighetsfellesskapet som helhet. Gjør det vanskelig å være menighetsleder. 

 

CELLEGRUPPE 

De ulike cellegruppemodellene ser på smågrupper som den grunnleggende enhet i 

menigheten. På samme måte som en organisk celle er den grunnleggende enhet i en 

menneskekropp. Dermed er små grupper som ikke behandles som "ett program blant 

mange", men som en del av det å være kirke. Fire viktige elementer utgjør DNA i en celle 

gruppe: tilbedelse, oppbyggelse, nå nye og disippelskap. Og hvis cellegruppene fungerer 

riktig tenker man at hver cellegruppe vokser og formere seg på egen hånd. DNA blir 

overført fra gruppe til gruppe. Cellegrupper har vanligvis mellom 5 til 15 medlemmer. 

Cellene møtes relativt ofte i tillegg til å pleie naturlige relasjoner i hverdagen. 

Fordeler: 

Cellegrupper har som mål å skape modne Kristus disipler. 

Cellegrupper er en praktisk og god måte å bygge en kultur for disippelskap i en lokal 

menighet. 

Cellegrupper fokuserer på relasjonsbygging og bruker dette bevisst for at Guds rike 

skal vokse. 

Svakheter: 

Kan fremheve viktigheten av smågrupper på en slik måte at alt annet menighetsarbeid 

blir mindreverdig og derfor engasjerer ikke cellemedlemmene seg i dette arbeidet.  

En cellegruppestruktur kan bli rigid og bli for opptatt av cellesystemet og ikke være 

åpen for de nødvendige praktiske tilpassninger.   

 

Vekten på evangelisering og numerisk vekst kan noen ganger gå utover tillit og 

intimitet i en gruppe. 

 

INTERESSEGRUPPE 

Gruppene dannes rundt spesifikke interesser, emner eller slektskap. Ved å bruke 

deltagernes interesse og hobbyer som utgangspunkt forsøker en å gi innsikt i bibelen og 

eller bygge tilhørighet til menigheten eller organisasjonen. Grupper kan være store eller 

små, og temaer og innfallsvinklene kan være flere. Tradisjonelt har slike smågrupper 

preget kirkene i Norge. De oppmuntrer til mangfold og bruker bevisst folks interesser for 

å bygge opp et arbeid. 
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Fordeler 

Å starte en slik gruppe kan være enkelt hvis man treffer trenden og interesser som folk 

har. 

God måte å nå mennesker på, med lett inngang fordi gruppene er organisert rundt 

hobbyer og interesser. 

Ledere former visjonen for sin gruppe basert på sine egne målsetninger og ferdigheter, 

snarere enn å tilpasse seg en menighets visjon. 

Svakhet 

Ved en slik bred definisjon av små grupper kan smågruppen bli svekket som en 

disippelskapsbyggende arena. 

Grupper behøver ikke være fokusert på åndelig dannelse og vekst. 

Gruppene kan fokusere på felles interesse på en slik måte at de menighetsbyggende 

aspekter kommer i bakgrunnen. 

 

NABOGRUPPER 

En nabogruppe tar utgangspunkt i nære relasjoner der folk bor. En menighet kan f. eks 

bygge opp en nabogruppe i hver gate eller område av menigheten. 

Fordeler 

Geografisk nærhet gir flere sjanser for gruppemedlemmene til et spontant samspill i 

hverdagen. 

Gjør kristent fellesskap til en del av hverdagen. 

Ofte en naturlig modell og innfallsvinkel til kristent fellesskap i mindre byer og 

tettsteder. 

Svakheter 

En rendyrket modell tar kanskje ikke nok hensyn til ungdom og voksne. Kan suppleres 

med andre modeller. 

Begrenser valget for tilhørighet når den rendyrkes. 

Tar ikke hensyn til at vi lever i et nettverkssamfunn der mennesker velger ut fra 

interesser og ikke alltid ut fra geografi. 
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PREKEN BASERTE GRUPPE 

Denne modellen knytter sammen smågruppene med den ukentlige preken og 

gudstjenesten. Gruppemedlemmer studerer samme tema eller skriftsted som ble dekket i 

prekenen. Opplegget blir gjerne laget av presten mens gruppeledere tilpasser materialet til 

sin gruppe. 

Fordeler 

Gir en god type helhetlig læring i menigheten 

Gruppeledere får god hjelp med retningen og studie i gruppen 

Når alle små grupper studere det samme materialet skaper det en utvidet følelse av 

enhet og felles retning. 

Svakheter 

Krever god planlegging. Må være ute i god tid og ha gjennomtenkt prekenene. 

Kan bli litt fastlåst. 

Når prekenen ikke er så god, kan smågruppene bli en arena for kritikk. 

 

HUSMENIGHETER/HUSKIRKER 

Mye til felles med cellegruppene, men her samles gjerne flere mennesker. Noen ganger 

deles huskirken opp i mindre grupper som en del av samlingen. Mye brukt modell blant 

ungdom.  Husmenigheter kan imidlertid noen ganger være helt fritt fra kirkestrukturen, 

selv om mange har en tilknytning til kirke eller organisasjon.  

Fordeler: 

Husmenigheter/huskirken representerer en tilbakevending og forenkling mot kirkens 

første idealer om fellesskap. 

Kan være en god plattform for fellesskap mellom generasjonene. 

Gi høye nivåer av nærhet, ansvarlighet og tillit. Passer ofte for ungdom og unge 

voksne. 

Svakheter: 

Kan være sårbare for sterke ledere når fellesskapet ikke er tilkoblet og ansvarliggjort i 

forhold til en organisasjon eller kirke. 

Kan bli kritisk overfor andre og oppfatter seg selv som en menighet som klarer seg 

selv. 
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Kan bli for ”rigide” på strukturspørsmål og for opptatt av å bygge en alternativ 

struktur.  

 

ÅPNE HJEM 

Noen ledere er rekruttert som "verter". Disse stiller sitt hjem til rådighet og er vert for 

gruppen. Selve programmet er lettere. Men kan f.eks bestå av en ferdig pakke med for 

eksempel en video. Vertskapet stiller med noe å bite i. Kan være et godt utgangspunkt for 

smågrupper i en menighet der det er vanskelig å få ledere til å stille. 

Fordeler: 

Fordi terskelen for å bli en vert er lav, kan mange nye små grupper dannes raskt. 

En enklere gruppeform gjør det lettere for potensielle ledere til å ta ansvaret for en 

liten gruppe. 

Ved å bruke ferdige undervisningsopplegg kan kvaliteten sikres. 

Svakheter: 

Fordi terskelen for å være vert for en gruppe er lav, kan en komme til å rekruttere feil 

ledere. 

En blir veldig avhengig av gode studieopplegg 

Ledere av slike grupper er ofte ustabile og gruppene får en kort varighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


