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Forord
Vi håper at dette heftet kan være til hjelp i arbeidet for deg som leder/lærling i

småfellesskapene i Kristiansand Misjonskirke Salem (senere kalt “Salem”). Noen av temaene

som er omtalt rører bare ved overflaten av det som er viktig, derfor har vi samlet ressurser

tilgjengelig for deg.

Dette heftet er en revisjon av det som tidligere ble laget  til Salems småfellesskap.

Fungerende ledere for småfellesskap

2021
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Hvorfor småfellesskap?
Gudstjenestefellesskapet er viktig for å bli inspirert til å komme sammen og se de mange. I

dette store fellesskapet får vi dessuten påfyll gjennom undervisning, vitnesbyrd, sang og

musikk, bønn og forvaltning av sakramenter. Vi ærer Gud og opphøyer hans navn gjennom

lovsang og tilbedelse. Gudstjenestefellesskapet skaper menighetstilhørighet.

Fellesskapet på gudstjenesten er likevel begrenset i forhold til hvor dyp relasjon en kan

utvikle til de andre som går der. Det er en av grunnene til at vi har småfellesskap. Her kan vi

bli sett, få venner og bli savnet når vi ikke kommer. Vi trenger fellesskap hvor vi kan bli

inkludert, sett og elsket. Vi trenger fellesskap hvor vi kan komme med livet slik som det

faktisk er, med gleder, sorger, sår og nederlag, og møte omsorg og oppmuntring. Et

småfellesskap er et fellesskap hvor vi kan hjelpe hverandre å leve det kristne livet der vi er i

hverdagene våre. Vi ønsker at småfellesskapene i Salem skal være et sted der det også kan

være godt å komme for en som enda ikke er kristen, eller er ny som kristen.

En annen grunn til at vi har småfellesskap, er at Jesus og de første kristne hadde både store

og mindre fellesskap. De hadde storsamlinger i templet og mindre grupper i hjemmene hvor

de møttes regelmessig. De hadde praktisk omsorg for hverandre og de delte det de hadde

og gav til dem som var i nød. De hadde lovsang, tilbedelse og bønn, og de spiste sammen

og hadde nattverd. De lyttet til apostlenes undervisning,og de var preget av glede og

takknemlighet. Og resultatet – folk i byen satte pris på dem og hver dag ble nye mennesker

frelst!

Menigheten har som mål at den undervisning som skjer i gudstjenestene, får konkrete

resultater i form av disippelgjøring av oss menighetsmedlemmene. Muligheten for at det skal

skje er vesentlig større dersom småfellesskapene samtaler om hva undervisningen betyr for

den enkelte av oss i hverdagen. Da får vi hjelp av de andre i småfellesskapet til å aktualisere

og konkretisere undervisningen. Kanskje kan en også ansvarliggjøre hverandre til å ta noen

nye steg på områder som undervisningen har aktualisert.
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Oppdraget
Salems hensikt er i tråd med misjonsbefalingen og er formulert som følger: Ære Gud. Gjøre

livet bedre. Gjøre disipler av Jesus. For å klare det trenger vi mer enn møter med tale og

lovsang. Vi trenger småfellesskap hvor vi hjelper hverandre slik at den enkelte av oss finner

sin plass og sine oppgaver i å gjøre livet bedre for noen og gjøre disipler av Jesus.

Småfellesskapene har potensial til å være et verksted som kan hjelpe den enkelte slik at

gaver blir forløst og oppgavefelt identifisert. Her er det viktig å være praktisk og konkret,

samtidig som vi er bevisst at vårt oppdrag og utsendelse gjelder 24/7, og ikke er begrenset til

interne tjenester i menigheten vår. Vi er forskjellige både når det gjelder gaver og utrustning,

situasjon i livet og krefter/overskudd. Men vi kan alle bety en forskjell for den ene Gud lar oss

møte. Tror det er dette Paulus blant annet har i tankene når han formaner de kristne i Filippi

om «å arbeide på frelsen med frykt og beven» (Fil. 2,12). Når det gjelder utdyping av Salems

hensikt og fokusområder, henvises det til Salems strategidokument og handlingsplan for

småfellesskapene. (Lenke til strategidokument her)
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Struktur i småfelleskapene
Valgt struktur har vist seg slitesterkt over tid og gjør at nye medlemmer i småfellesskapene

vet hva de har å forholde seg til. Samtidig er det rom for tilpasning og variasjon i det enkelte

småfellesskap. Dette må deltakerne sammen bli enige om.

● Småfellesskapene samles i utgangspunktet i hjemmene annenhver uke.

● Samlingene bør vare max 2 timer, slik at folk føler de har tid til å komme selv om de

har det travelt. Vi forsøker å ikke bruke så mye tid på mat og småprat.

● Salem sender i begynnelsen av partallsuker en mail til lederne med samtaleopplegget

fra møtenes taler. Disse blir også tilgjengelige på podcast.

● Det anbefales lederne, i begynnelsen av året, å lage en klar avtale med deltakerne

om disse punktene, en plan over hvem samlingene skal være hos, hva man skal

gjøre om man ikke kan komme, bevertning, viktigheten av å prioritere samlingene,

hva man tenker om vekst/deling etc.

● Lederen gir beskjed til ledergruppa når noen begynner eller slutter i småfellesskapet.

● Vær nøye på når man starter og avslutter kvelden, slik at alle vet hva de har å

forholde seg til.

Småfellesskapets fokus
Vi ønsker å bli en sunn og misjonal menighet, oppnå vekst både i antall og modenhet og

være med og føre mennesker nærmere Gud. En samling med småfellesskapet inneholder tre

fokusområder: Opp, inn og ut. Det handler om relasjonen vår opp til Gud, inn mot hverandre

og ut til verden. Dette er ikke ment som en rekkefølge man slavisk må følge, men som en

hjelp til å holde fokus på alle delene av oppdraget vårt: “Ære Gud, gjøre livet bedre og gjøre

disipler av Jesus”. Det er lurt med en fast struktur på kveldene. Hvis ikke kan fokuset lett bli

på bare én eller to av delene, mens andre viktige områder kan bli glemt.

Opp

Med tilbedelse vender vi fokuset bort fra oss selv og over på Gud. Vi vil takke og tilbe han for

den han er og det han har gjort og gjør. Det kan gjøres på flere måter; ved lovsang, bønn

eller å lytte til musikk.
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Temaet for kvelden tar utgangspunkt i samtaleopplegget Salem sender ut, som er hentet fra

en av de siste talene. Det vil være en fordel om deltakerne har sett samtaleopplegget og hørt

talen på forhånd. Bibelen har en sentral plass i denne delen, men et småfellesskap er ikke

først og fremst ei bibelstudiegruppe. Det skal være fokus på anvendelse. Hva betyr dette i

mitt liv? Hvordan utfordrer det meg?

Vi tror at Gud taler til oss på forskjellige måter; gjennom Bibelen, direkte til oss og gjennom

andre mennesker. Derfor ønsker vi å bruke tid på å være stille, lytte til Den Hellige Ånd og

dele det vi opplever. Etter dette kan det være naturlig å gå over i forbønn for hverandre. Et

tips er å skrive ned det en ber for og følge det opp.

Inn
Småfellesskapet er også et sosial fellesskap i menigheten hvor vi har mulighet til å se

hverandre og dele liv. Vi begynner kvelden med å bruke ca en halv time til å spise og snakke

sammen. Det skal bare være enkel bevertning. Målet med denne delen er en trygg, uformell

atmosfære for å bli bedre kjent.

Lederen eller lærlingen kan gjerne dele en god ting som Gud har gjort for han/henne siden

sist, og deretter oppmuntre de andre til å gjøre det samme. Ta en kort runde hvor alle får

mulighet til å dele liv og opplevelser med Gud. Ved å gjøre dette kan vi lære oss til å kjenne

igjen Gud i hverdagen.

Ut
Salem ønsker å være en misjonal menighet og nå ut til dem som enda ikke har tatt imot

Jesus. I småfellesskapene ber vi derfor for de ikke-kristne vi kjenner. Lag gjerne en liste hvor

hver av deltakerne skriver på et navn eller flere. Be for disse ved navn hver samling, samtal

om hvordan det går med relasjonen til disse, utfordre hverandre til å ta nye steg og

oppmuntre hverandre.

Hvis ikke-kristne blir med i småfellesskapet, prøv å fortsette opplegget som vanlig. Ta hensyn

og forklar hva som skjer, og oppmuntre dem til å spørre hvis det er noe de synes er rart eller

noe de lurer på.
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Leder i småfelleskap
Hvorfor bør alle grupper ha en leder?

Erfaring viser at småfellesskap som ikke har en tydelig leder, lett mister fokus og begynner å

gå i sirkel i stedet for å bevege seg målrettet framover. Bibelen er også full av eksempler på

hvor viktig det er med godt lederskap. Jesus utpekte også ledere som han brukte god tid på

å utruste.

Hvordan være en leder - en disippel som gjør disipler

Å være leder for et småfellesskap handler om mer enn å planlegge samlinger. Det handler

om å modellere det å være, og å leve som disippel. Vi er alle underveis, ingen av oss gjør

dette perfekt, men her er noen råd for å lede småfellesskapet ditt som en tydelig disippel:

1. Leve nært til Gud.

● Ta deg tid i hverdagen til å være sammen med Jesus! Les i Bibelen (2. Tim. 3:16.).

Bruk tid på tilbedelse og bønn. Finn den måten som fungerer best for deg.

● Du trenger selv å bli bedt for og betjent. Dette ønsker vi å legge til rette for på

ledersamlingene.

● Les bøker som inspirerer deg, snakk med ledere som kan dele av erfaring og glede

over det arbeidet de er med på, delta på kurs, konferanser og lignende.

2. Be for småfellesskapet.

● Be for alle, med navn, en gang i uka eller oftere. Hvis du enda ikke kjenner

menneskene og behovene så godt, bruk Paulus ord, som han ba for dem rundt seg

(Ef 1:15-19, 3:14-19; Fil 1:9-11; Kol 1:9-12; 2 Tess 1:11.)

● Be for kvelden, gjerne sammen med lærling/medleder.

● Utfordre hele gruppa til å be for hverandre til en møtes igjen neste gang.

3. Inkludere mennesker som ikke kjenner Jesus i livet.

● Be for dem.

● Bruk tid med dem.

● Vær et forbilde i å invitere dem med inn i småfellesskap, hjem på middag, på

alphakurs, møter og lignende.
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4. Hjelpe folk til å dele.

● Gå selv foran i sårbarhet, ærlighet og frimodighet.

● Legg lista lavt i begynnelsen.

● Lær deg å stille gode spørsmål som har fokus på anvendelse. Det er lurt å forberede

disse på forhånd. Her kan samtalespørsmålene som blir sendt ut annenhver uke

være til hjelp.

● Ta tak i det folk sier og still nye spørsmål som åpner opp.

● Se og bekreft den enkelte selv om ikke svaret var 100 % riktig.

5. Vise omsorg for småfellesskapet.

● Vær en tjener – tilby deg å hjelpe med praktiske ting også.

● Bruk tid sammen med dem. La dem vite at du er der for dem når det trengs.

● Ring til folk du ikke har sett på en stund.

6. Holde fokus.

● Sørg for å ha jevnlig fokus på alle 3 delene, OPP, INN og UT. Erfaring tilsier at

ut-fokus ofte blir nedprioritert.

7. Gi alle muligheten til å bidra i tilbedelse og bønn.

De fleste mennesker er villige til å foreslå en sang de har lyst til å synge, lese et

bibelvers eller be en kort bønn om de får tid til å planlegge det. Utfordre noen en uke i

forveien til å gjøre noe av dette.

Ikke vær den som alltid begynner å be og tar for deg alle bønnebegjærene. Våg å

kjenne litt på stillheten, slik at de andre kan få rom.

8. Gi næring til gjestfrihetens gave

Det kan være fint å variere stedet dere har samlingene.
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Lærling/medleder
Hensikten

Salems mål er at flest mulig av menighetens medlemmer og nye som kommer inn i

menigheten blir med i et småfellesskap. Menigheten trenger derfor stadig nye ledere som er

klar til å lede nye grupper. Den metode som er valgt for å rekruttere nye ledere er at lederne i

småfellesskapene utpeker lærlinger. En lærling er altså en person som øver seg i å bli leder

under veiledning av småfellesskapslederen(e). At en skal ha en lærling bygger opp om

verdiene med at vi skal være inkluderende og multipliserende. Bevisstheten både hos

lærlingen og øvrige medlemmer i småfellesskapet om denne ordningen, har stor innvirkning

på modningen hos lærling og dynamikken for øvrig knyttet til vekst og framtidig duplisering av

gruppa. Tanken er at når småfellesskapet har vokst så mye at man begynner å bli for mange,

kan lærling og eventuelt en eller to i tillegg, gå ut og starte et nytt småfellesskap. Lærling kan

også fungere som støtte, og erstatter for leder ved sykdom eller annet fravær.

Hvordan?

Du kan enten utfordre alle, eller en spesiell som du tror kunne passe til oppgaven.

● Be om at Gud skal lede deg i valget.

● Se på oppmøtefrekvens, hvem tar samlingene på alvor.

● Se etter folk som griper ideen med småfellesskap og som omfavner verdiene.

● Vær oppmerksom på personens nådegaver, karakter og sosiale kvalifikasjoner.

● Se etter noen trekk på en god leder, for eksempel noen av disse:

o Ser du at Gud jobber i livet deres?

o Er de lærevillige?

o Bruker de gavene sine?

o Er de oppmerksomme på gavene sine?

o Er de sikre nok på seg selv til å våge å være sårbare og ærlige?

o Deltar de i fellesskapet uten å dominere?

o Har de evnen til å lytte?

o Klarer de å styre en samtale?
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En lærling skal vokse ved at han/hun blir tatt med i å lede småfellesskapet og får mer og mer

ansvar etter hvert. Samtal med den kommende lederen før og etter samlinger, planlegg og

evaluer kvelden sammen, og ta med han/henne på ledersamlingene.

Lederoppfølging
● Vi har et mål om at hver leder skal ha en kontaktperson. Denne skal være ansvarlig for

oppfølging av lederen og kan kontaktes når det er nødvendig. Er det en ny leder er det

naturlig med mer oppfølging. Det vil være noen samlinger i løpet av året hvor vi kan bli

oppmuntret i vår tjeneste og samtale om hvordan det går i småfellesskapene. Disse

gruppene vil være faste grupper med 5-7 personer som møtes 2 ganger hvert semester.
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