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Smågrupper i korpset

Smågrupper/

livsnære grupper

Uerstattelige
Livsnære grupper kan ikke 

erstattes fordi

dimensjonene i et menighetsliv 
virkeliggjøres der

gruppe er et uttrykk for menighet, 

3

Uttrykk for menighet hver uke
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Vi er disipler.

Vi er kalt til å gjøre 
andre til disipler.

Oppgave: 

Hvordan gjorde Jesus disipler? 

Jesus gjorde disipler 
ved å leve sammen 
med disiplene i tre 

relasjoner

Jesus levde i tre 
relasjoner

Oppgave: Les Luk 6,12‐20 og finn de 
tre relasjonene.
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Jesus (Luk 6,12-20)

opp

ut inn

Opp  Inn  Ut
• OPP til Gud

– Jesus (alene+ sammen): Levde med Far, ba 
til Far, leste skriftene, deltok i gudstjeneste

– Jeg (alene+ sammen) utvikler nærhet til Gud

• INN til andre troende
– Jesus: Jeg behøver dere. Vi behøver hverandre

– Vi utvikler et fellesskap, livsnære grupper

• UT til verden (kirkeuvante)
– Jesus (alene+ sammen) forkynte, underviste 

og helbredet

– Jeg (alene+ sammen) søker å uttrykke Guds 
rike, å tjene

Hva med korpsene?
• Ladegården

1. Opp

2. Inn

3. Ut

• Solheimsviken
1. Opp

2. Ut

3. Inn

• 1.Korps (2005)
1. Ut

2. Opp

3. Inn
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Livsnære grupper er å 
gjøre disipler slik 
Jesus gjorde det

Smågrupper

Gudstjenesten

Menigheten i NT med to 
vinger

• Hver dag holdt de trofast sammen på 
tempelplassen, og i hjemmene brøt de 
brødet og spiste sammen med oppriktig 
og hjertelig glede. De sang og lovpriste  
Gud og var godt likt i hele folket. Og 
hver dag la Herren til nye som lot seg 
frelse. Apg 2,46-47

• Hva kalles de to vingene? 
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Livsnære grupper er å 
gjøre disipler slik 
Jesus gjorde det.

Det er vel og bra, men 
glem ikke 

vennskapet!

1. Nevn noen av Jesu 
venner

2. Nevn noen av vennene 
til Paulus

3. Hvis venner var viktig 
for Jesus og Paulus, 

hva med deg og meg?

Livsnær grupper har fire relasjoner

Opp

Ut

Inn

Sammen
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Dette skal vi gjøre:

Samtaleopplegg

Samtaleopplegg bibelhelga
(2 timer)

• Mat (30 min) 
– INN
– Slappe av
– Ta imot nye
– Info

• Åpningsspørsmål 
(10 min)
– INN

• Lovprisning (10 
min)
– OPP

• Bibelsamtale (30  
min)
– INN og OPP

• Forbønn (30 min)
– INN og OPP

• Evangelisering og 
tjeneste (10 min)
– UT

Uerstattelige
Livsnære grupper kan ikke 

erstattes fordi

dimensjonene i et menighetsliv 
virkeliggjøres der

Hvis livsnær gruppe er et uttrykk 
for menighet, 

Hvor ofte skal gruppa samles?

Hvordan skal den ledes?
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INN i den livsnære 
gruppa

Inn i den livsnære gruppa

• Samfunn med hverandre

• Fellesskap i og mellom samlingene

• Åpenhet, ærlighet, tillit og trygghet er 
avgjørende

• Maskene faller og vi deler 
hverdagens seire og nederlag

Inn i den livsnære gruppa

• Ethvert medlem i modning og vekst

• Den enkelte glemmer seg selv og 
oppbygger gruppa og mennesker 
utenfor

• Fra å få til å gi

• Fra meg til deg/oss/andre mennesker
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Flere og sunnere 
menigheter

INN: Oppvarmingsspørsmål

• Hvilken årstid liker du best og hvorfor?

• Fortell om du noe du blir glad for, noe 
som gleder deg

• Hva kan gjøre deg engstelig eller redd?

• Et adjektiv som karakteriserer deg

Hvordan bygge tillit, trygghet, 
åpenhet, ærlighet i gruppa?

• Varme
– Ved godt kroppsspråk viser jeg at jeg 

aksepterer deg

• Respekt
– Jeg formidler at du har betingelsesløs 

verdi

• Empati
– Jeg viser at jeg forstår deg ved å lytte 

oppmerksomt og gjengi dine tanker og 
følelser

Flere og sunnere 
menigheter

Varme

• Med godt kroppsspråk formidle at jeg  
aksepterer deg og har omsorg for 
deg.

”La alle mennesker få merke at dere er 
vennlige” Fil 4,5
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Flere og sunnere 
menigheter

Varme

• Åpen kroppsholdning

• Smil og nikk

• God øyenkontakt

• Vennlig stemme og ”humming”

Forstå varme

Hva sier fagfolk?

38 %
55 %

7 %

Stemme, tonefall

Faktiske ord

Kommunikasjon 
uten ord

Hvordan vise varme?    
(S - Å – L - Ø – S)

S

Å

L

Ø

S

krått overfor

pen kroppsholdning

en litt framover

yekontakt

temmen
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Flere og sunnere 
menigheter

Respekt

• å formidle at du har betingelsesløs verdi

”Vis alle ære” 1. Pet 2,17

Flere og sunnere 
menigheter

Respekt

• Behandle alle som likeverdige

• Legge bort forutinntatte holdninger

• Vis ekte interesse for hver enkelt

• Holde følsom informasjon i gruppa

Flere og sunnere 
menigheter

Empati

• Å vise presis forståelse/ innlevelse

• At jeg speiler tilbake min forståelse i en 
utprøvende respons

”Enhver skal være rask til å høre, men 
sen til å tale og sen til å bli sint” Jak 
1,19
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Å lytte med varme og respekt
Gruppeøvelse

En forteller får et minutt til å fortelle om en hyggelig, spennende 
og god opplevelse han/hun har opplevd i den senere tid. De 

andre deltakerne sier ikke mye, men formidler varme og respekt 
med kroppsspråket.

Etter et minutt avsluttes øvelsen og en evaluerer ved at 
forteller og deltakerne sier hvordan de opplevde dette.

Deretter byttes rollene slik at alle får være både lytter og 
forteller.

4.0 

2.5 

2.0 

1.5 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 1.0 

4.0 

3.5 

3.0 

Intens involvering,
berøring, gråter

Beveger seg mot
fortelleren, berører

Omsorgsfull:
Oppmerksom 
og interessert

Litt engasjert

Mekanisk

Uinteressert
og fjern

Avvisende,
beveger seg bort

DELTAKERE
FORTELLERS 
OPPLEVELSE

Het

Ubehagelig
varm

Varm

Nesten varm nok 

Kjølig

Kaldt

Iskaldt

Øvelse

SITUASJON:
En venn vurderer å flytte til et annet sted i landet for å jobbe der. Han slites 
mellom å prøve nye muligheter til avansement og å måtte reise fra gamle venner 
og familie.

M – for mye omsorg      L – for lite omsorg      R – respektfull

1. ____ Nå tuller du! Hvorfor skulle du ta en slik risiko når du allerede 
har en god jobb?

2. ____ Kan du ikke bare være lykkelig der du er i stedet for å rykke 
opp røttene til hele familien?

3. ____ Du virker bekymret for at denne flyttingen kan ødelegge dine
viktigste relasjoner.

4. ____ Et jobbskifte er ikke noen enkel sak. Jeg kan tenke meg å be for 
avgjørelsen din hver dag i de neste fire ukene.

Rangere respekt og empati

L

L

R

M
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Rangere respekt og empati

5. ____ Det høres ut som du er begeistret over muligheten til å få 
en enda bedre jobb, men at det kan koste en del følelses-

messig.

6. ____ Du er slik en uomtenksom tufs! Du tenker bare på deg 
selv.

7. ____ Hvis du hadde noen tro i det hele tatt, ville du forstå at 
Gud vil sørge for deg.

8. ____ Jeg er så bekymret for deg og familien din. Kanskje jeg 
kunne hjelpe dere ved å snakke med dem hver for seg for å 

bearbeide frykten deres.

9. ____ Jeg har aldri vært bekymret for slikt. Det legger seg til 
rette for alle før eller siden.

10. ____Det kan være litt nifst å bytte jobb og ikke vite hvordan det 
vil virke på familien.

R

L

M

L

L

R

OPP i den livsnære 
gruppa

Opp i den livsnære gruppa

• Jesus i sentrum
– Å la Jesus gjøre noe gjennom oss

– Ikke at vi skal gjøre noe for Jesus

– Gud er den som virker når den enkelte 
deler

– Ikke gruppelederne skal ha æren, men 
Gud
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OPP: Takk
• Gud er nær

– Vi fokuserer på Gud (ikke oss selv) og 
tilber Ham

– Takk har mange former

• Å lede sang/lovsang
– Vær forberedt for kvelden og for året

– Lede ethvert medlem til modning og 
vekst

• Lede fra der deltakerne er

• Lede dit deltakerne skal komme

• La flere lede

Opp, inn og ut: Bønn
• Bønn er noe vi kan lære (ethvert medlem i 

modning og vekst)

• Led ved å gi en trygg ramme for bønn

• Derfor snakker vi sammen om bønn i 
gruppa……men snakker ikke bort tida

• 3 eksempler, modeller:
– Samtale om bønn og lederen 

oppsummerer i bønn

– Samtale om bønnemner. Stille ledet bønn

– Takke- og bønnelapper. Samtalebønn

La oss be i gruppa
• Snakk sammen om hvordan dere vil 

be sammen

• 3 eksempler, modeller:
– Samtale om bønn og lederen 

oppsummerer i bønn

– Samtale om bønnemner. Stille ledet bønn

– Takke- og bønnelapper. Samtalebønn

• Be sammen



14

UT i den livsnære gruppa

Ut i den livsnære gruppa

• Ethvert medlem tar ansvar for 
vennskap med mennesker som ennå 
ikke kjenner Jesus

• Sammen om dette i bønn og arbeid

• Hvordan inkludere nye medlemmer
– Rett holdning

– Smart organisering: Grupper i gruppa

• Avslutte (sende) gruppa for å nå ut
– Syklusen bygge, sende, vinne, bygge….

– Vinne: Alpha, Bygge: Livsnære grupper

Lede livsnære 

grupper
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Hva har korpsets lederskap 
ansvar for

• Utnevne gruppeledere

• Gi gruppelederne opplæring og veiledning

• Bruk medlederprinsippet (multiplikasjon). 
Tren medledere mens de er i gruppa

• Det er lettere å danne nye grupper enn å 
endre tradisjonsrike grupper

• Sørg for ressurser til å finne materiell

• Sørg for at dere har ulike typer grupper 
med de samme verdiene: INN, OPP, UT

• Knytt gruppene og gudstjenesten sammen

• Prioritér grupper (3 ganger i måneden)

En leder som utruster, 
en medleder, 
alle deltakere leder noe

Hva påvirker hvor livsnær gruppa 
blir? 

Ledere (og deltakere) som 

1. Utvikler åndelig fellesskap (opp, inn)
– Gruppa mi hjelper meg til å vokse åndelig.

– Jeg er med i ei gruppe i menigheten der andre kan be 
med meg hvis jeg trenger det

2. Multipliserer disipler, ledere og grupper 
(ut)

– Gruppene våre prøver aktivt å multiplisere seg

3. Integrerer mye (inn, ut, opp)
– I de gruppene jeg tilhører, er det lett for nykommere å 

bli inkludert

4. Gjør gruppa relevant (inn, ut)
– Gruppa mi hjelper meg med livets utfordringer
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opp

ut inn


