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Levande smågrupper
Uppgiften är att sälja in den större 
visionen

Ledarskapet – en tung ryggsäck 
eller bära tillsammans?
När vi pratar ledarskap och vilka egen-
skaper som en ledare förväntas ha är det 
lätt att känna att man inte räcker till. Det 
finns många olika förmågor som vi kan 
skriva upp på en lista när vi skall hitta 
nya ledare. Ledarskapet i en grupp kan 
behöva en rad funktioner för att fungera:

Ordförandeklubban – förmågan att 
hålla ordning när gruppens samlas, att se 
till att tider hålls och att fokus på ämnet 
kan bibehållas.

Förbandslådan – förmågan att hjälpa 
människor som har gjort sig illa. 

Uppslagsboken – att ha mycket 
kunskap, att vara påläst och insatt i olika 
frågor. 

Pärmen – förmågan att organisera grup-
pen och samlingarna, att se till att det 
samlingarna blir planerade och att alla vet 
vad som skall hända och när. 

Hjärtformad kudde – förmågan att ge 
tröst och värme till gruppens medlemmar. 

Om alla egenskaper ska ligga i samma 
ryggsäck kan det kännas för tungt att 
bära för en individ. Ett tips kan vara att 
fundera på vilka ledaregenskaper som 
huvudledaren själv måste ha i sin rygg-
säck och vilka egenskaper som andra 
deltagare i gruppen kan vara bärare av.

Levande smågrupper är ett nyhetsbrev från Bildas profilområde Bildning och kultur i
frikyrkorna där vi berättar om erfarenheter från smågruppsarbete på olika håll i landet
samt ger tips och idéer till ledaren.

I redaktionen ingår Bengt Jörnland, Anders Karlsson, Johanna Karnhill och Tony Karsbo.

– Faktum är att ledarskap är väldigt 
viktigt. Om ledaren är bra, mår grup
pen bra. Vi behöver hela tiden ge upp
muntran och redskap till de som le
der, säger Magnus Tunehag, pastor i 
Johan neskyrkan i Linköping.
 För knappt 20 år sedan bildades 
Johanneskyrkan och hela tiden har 
smågrupperna varit i fokus. De kal las 
husförsamlingar och möts varje vecka 
till fika, tillbedjan, samtal och bön. 
Magnus Tunehag har varit med från 
början.
 – Vi har skapat en fast form som 
grupperna går in i. Där finns bland 
annat bön och lovsång samt ett samtal 
med frågor från söndagens predikan. 
Då behöver inte innehållet hänga på 
ledaren. De har en struktur att förhål
la sig till. För tillfället har vi bara 10–
11 grupper, det var fler tidigare.
 För att en ledare ska orka handlar 
det om stöttning. Magnus vill ge upp
muntran och redskap till de som leder. 
Flera personer har varit i ledaransvar 
under lång tid och ibland finns ett be
hov av en paus. När de söker efter nya 

talar de med befintliga ledare och för
hoppningsvis rekryteras den nya från 
gruppen, men ibland får man ta från 
annat håll. Då söker de efter någon 
som står för kyrkans värderingar och 
deltar i gudstjänstgemenskapen. 
 – Vi söker någon som har de klas
siska egenskaperna: Ett hjärta för 
människor, som tar sitt ansvar och 
uppmuntrar. Inte den som i första 
hand kan allt teologiskt, som kan sva
ra på alla frågor kring Bibeln och hur 
man till exempel förhåller sig till ho
mosexualitet.
 Ofta finns dessa egenskaper redan 
där. Pastorerna hjälper dem att se vad 
de redan gör. Att vara ledare är att gå 
ett halvt steg före i att visa sin svag
het, men också sin längtan efter Gud. 
Men idag att det är svårare att hitta 
ledare.
 – Hos mig finns en stor frustration 
över att människor har så fullt upp. 
Det kan vara svårt att få folk att ge 
sig åt att tjäna i en församling. Upp
giften är att sälja in den större visio
nen, vad en husförsamling är och vad 
vi håller på med. Att hantera den frå
gan är det härliga och svåra. Det är 
inte bara att mötas för att fika, hålla 
ordning på vilka som kommer och fyl
la i en lista, säger Magnus. 
 Varje år har de ett ledardygn i bör
jan av året med fokus på uppdraget. 
Dessutom regelbundna ledarsamling
ar, ibland var fjärde vecka, samt per
sonliga samtal om det är möjligt. 
 – Tanken är att det pastorala an
svaret ligger på husförsamlingsleda
ren. Ibland kan det verka som ett stort 
ansvar, men vi som pastorer kan inte 
känna och ha närhet till alla männi
skor, säger Magnus.



Krångla inte till det, våga bjud hem 
folk och tänk ”välkomnande familj”.
Svårare än så är det inte att skapa 
en lyckad hemgrupp.
– Hellre lite dammråttor i hörnen 
än  stängda dörrar, säger Agneta 
Matsson.

För Agneta Matsson, som till vardags 
arbetar som SFIlärare i Hudiksvall, 
har det alltid varit självklart att bjuda 
hem människor. När hon växte upp 
stod dörrarna öppna för människor 
med olika bakgrunder. Det var fika 
och mat och man kände sig alltid väl
kommen. Idag har Agneta och hennes 
man ansvar för en hemgrupp som är 
en del av Höglidenkyrkan. Gruppen 
består av runt 15 personer och har en 
stor kulturell och social spridning, en 
del har varit troende länge och andra 
är helt nya i tron.
– Jag har blivit så välsignad. Jag öns
kar verkligen att fler skulle våga öpp
na upp sina hem och bjuda in dem 
som vid första anblicken kan verka 
främmande. Det drömmer jag om, sä
ger hon.
En samling börjar med fika och små
prat om livet. Man bearbetar sönda
gens predikan eller utgår från en an
daktsbok. Om man har deltagare som 
bara förstår lite eller ingen svenska, 
får alla läsa den aktuella texten ur Bi

Hemgrupp med öppna dörrar

beln på sitt eget språk.  Efter samtal 
avslutas kvällen med bön.
 Språket behöver verkligen inte vara 
ett hinder och hon tipsar om att man 
även kan hjälpa varandra praktiskt.
– I vår grupp har vi till exempel 
hjälpts åt att borra hemma hos någon, 
att läsa brev, att skjutsa, skaffa möb
ler med mera. Det brukar vara väldigt 
uppskattat.
 Visst har det blivit en del kultur
krockar, ett exempel är synen på ti
den, men annars är det nästan bara 
fördelar. Något som gläder Agneta, är 
tillfällen då en deltagare som hållit sig 
avvaktande och tyst plötsligt börjar 
prata och dela med sig till de andra.
– Att få se den människan våga ta för 
sig och känna sig trygg är underbart, 
säger hon.

Agneta Matssons bästa tips 
för en mångkulturell  
hemgrupp
• Ha gärna lexikon till hands. Internet 

funkar både för att slå upp ord och 
att läsa Bibeln på olika språk.

• Ta inte alltför stora uppehåll kring 
somrar och lov. Kanske är behovet 
som störst just då.

• Låt folk be, sjunga och läsa Bibeln 
på sina respektive språk. Du blir väl-
signad utan att förstå!

• Jobba på delaktighet och trygghet i 
gruppen. Skapa en uppmuntrande 
stämning att våga dela med sig av 
sina tankar och använda språket som 
man kanske inte behärskar fullt ut. 
Pressa aldrig. 

• Använd ett enkelt språk och undvik 
religiösa termer och bibelhänvisning-
ar hit och dit.

• Om du önskar att någon ska bjuda 
med dig i en grupp – kanske det 
i stället är du som ska starta en 
grupp?

• Krångla inte till det!  

Den haltande ledaren
”Efter att ha läst boken blev mitt första ord 
'Äntligen!' Mitt i sökandet efter vilka våra 
andliga gåvor är dyker det upp en person 
som förstår hur Guds styrka fullkomnas 
genom vår svaghet. Äntligen finns det en 
som tar upp ämnet som andlig stryka och 
svaghet. För Dan Allender är hältan en kris-
tallklar väg att gå som leder ända fram till 
Guds närhet.” /Leonard Sweet, författare

Som en skatt
En bok med predikningar som Wilfrid Sti-
nissen hållit genom åren. De är präglade 
av Bibelns ord samtidigt som de står nära 
människan. Boken har använts i smågrup-
per som underlag för samtal. Denna bok 
och annat material för den lilla gruppen kan 
beställas på till exempel www.nyamusik.se 
eller www.artos.se

kjell-åke nordquist, red.

Om nationalism, kyrka och samhälle 
Hur ska kyrkor och samfund förhålla sig till 
nationalism och rasism i olika former i vårt 
svenska samhälle? Det är något som disku-
teras i den nya antologin Sverige, Sverige 
fosterland, som Bilda ger ut tillsammans 
med Equmeniakyrkan och Teologiska hög-
skolan Stockholm. Boken bygger på en 
gemensam konferens i december 2014.
Läs mer på www.bilda.nu/sverigesverige
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