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Levande smågrupper

Möten som berör – inspirationsdag för smågrupper

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.

För andra året i rad genomfördes den 
17 september en inspirationsdag för 
smågrupper i Pingstkyrkan i Örebro. 
Dagen arrangerades av Studieförbun
det Bilda, Libris förlag, Din Bok samt 
Pingstkyrkan, Immanuelskyrkan och 
Filadelfiakyrkan i Örebro. Mikael och 
Agneta Hallenius var inbjudna som 
inspiratörer för dagen. De jobbar som 
pastorer i församlingen Mötesplatsen i 
Örebro, en församling som bygger på 
hemgrupper
 Dagen inleddes med ett drama och 
introduktion om vad det är att vara 
med i en smågrupp. Sedan lämnades 
ordet till Mikael och Agneta som de
lade med sig av sina erfarenheter av 
smågrupper och utmanade oss som 
lyssnade att se potentialen i smågrup
pen.
 Under dagen kunde deltagarna se
dan välja mellan fyra olika work
shops: ”Att förbli i Ordet – att läsa 
bibeln i hemmiljö”, ”Hur använder 
man böcker i smågruppen?”, ”Olika 
Samtalsmodeller” och ”Smågruppsle
darhandboken”.

Efter workshopen avslutade Mikael 
och Agneta dagen med att tala om de 
utmaningar som finns idag när vi pra
tar smågrupper. Mikael utgick från  
1 Joh 4:20 och nämnde fyra konkreta 
utmaningar som vi ser i vår tid:

• Bekantskap i stället för gemenskap
• Vår tids egoism
• Egen tid
• Personkemi

Dagen var välbesökt och planerings
gruppen har redan börjat sitt arbete 
inför nästa inspirationsdag hösten 
2017. Dagen avslutades med följande 
konkreta tips från Mikael och Agneta:
”Lär er leva med frågor som inte har 
ett omedelbart svar och låt ytterlighe
terna mötas i er mitt.”

Röster från några av deltagarna

”Mikael Hallenius utmananade un
dervisning och hur han pratar om syf
tet med gemenskap i församlingen.”

”Vilken utmaning det är med små
grupper och uppmuntran att fortsätta 
med det.”

”Jag fick konkreta tips om hur jag 
som ledare kan använda Bibeln i min 
smågrupp.”

”Väldigt inspirerande!”

”Intressant att få höra Mikael och Ag
netas erfarenheter om smågrupper och 
att de har en församling som är så ba
serad på smågrupperna.”

”Utmanande!”

”Innehållsrik dag!”



– Vi behöver båda sidor. Om det 
bara blir bibelstudium missar vi hus-
gruppens syfte. Då blir människor 
informerade, men inte förvandlade. 

Jag har stämt träff med Tomas och 
Elisabeth Nilsson för att prata om hur 
en ledare och en smågrupp hanterar 
balansen mellan att studera bibeln och 
dela erfarenheter ur livet. Tomas är le
dare, med Elisabeth som support, för 
en av husgrupperna i Skillinge Mis
sionshus.
 – Det är en delikat avvägning. Vi 
behöver fråga oss vad som är målsätt
ningen med vår grupp och ordentligt 
prata igenom det, så att det blir tyd
ligt. Vi försöker att i uppstarten av en 
ny termin fråga oss vad vi ska ha hus
gruppen till, säger Tomas.
 De är själva måna om att både bi
beln och livet får ta plats under träf
farna. Och är medvetna om att ledaren 
har ett ansvar att vaka över samtalen. 
 – Så att det inte blir en fördjupning 
i bibelstudium, utan en andlig för
djupning i våra egna liv. Det kan ske 
genom att vi delar varandras liv, för
klarar Elisabeth.
 De ber alltid i början av kvällens 
samtal om Guds ledning och hjälp. 
Ledaren försöker vara uppmärksam 
på balansen och vid behov återföra 
samtalet till rätt spår. 
 – Det är viktigt att bibelordet kom
mer nära oss själva, att vi frågar oss 
vad detta vill säga oss i våra egna liv? 
Frågorna får inte hamna för mycket 
uppe i huvudet.
 – Vi har en person i gruppen som 
har erfarenhet av tolvstegsrörelsen 

Samtal om bibeln eller dela livet?

med stor öppenhet i samtalen, där har 
vi mycket att lära.
 De tycker att de tre begreppen mod, 
trygghet och delande är det som byg
ger upp deras träffar. De vill hela ti
den hjälpa varandra till en större öp
penhet.
 – Ibland kan någons behov få allt
för mycket fokus. Behoven kan vara 
sådana att andra resurser utanför hus
gruppen är att rekommendera. En så
dan situation får hanteras med stor 
varsamhet. 
 Om man behöver bättre balans 
tycker de att man tillsammans i grup
pen kan prata om vad som ska för
ändras. Deras grupp har oftast använt 
böcker om bibeln eller predikningar 
som underlag för samtalen. En viktig 
del av varje träff är bönestunden med 
möjlighet till personlig förbön.
 – Sedan gör vi alltid en kort av
stämning efteråt och frågar: Hur blev 
det ikväll, och vad kan vi lära oss? Er
farenheterna är värdefulla inför kom
mande träffar.

Tomas och Elisabeth Nilsson 

Smågruppsledar
dag i Malmö
Lördagen den 1 oktober inbjöd Bil-
da tillsammans med tre frikyrkor i 
Malmö till en dag för smågruppsle-
dare i Hyllie Park-kyrkan. Omkring 
50 personer kom för att låta sig in-
spireras kring den lilla gruppens 
roll i församlingen. En av deltagar-
na var Gustav Burman, präst i S:t 
Matteus kyrka i Malmö.

Varför var du med? 
– Jag fick en inbjudan som verkli
gen kom med perfekt timing. I den 
kyrka där jag verkar står vi just nu i 
diskus sioner om att påbörja ett arbe
te med smågrupper och i den levan
de diskussion som vi har var detta en 
perfekt input för oss. 

Vilka intryck tog du med dig? 
– Massor! Upplägget med korta före
läsningar och möjlighet till diskus
sion gav väldigt mycket, då många 
fick komma till tals. Intrycket är att 
många som varit i sammanhang av 
smågrupper delar en gemensam erfa
renhet av de utmaningar som finns. 
Som präst i Svenska kyrkan är det en 
väldigt spännande utmaning att gå 
in i något som vi inte är så vana vid, 
men som är så tydligt fyllt av liv och 
gemenskap.

Värdefull fördjupningsbok
Spänt läge är en användbar bok för 
smågruppsledare. Den tar upp sex olika ut-
maningar som en ledare eller en smågrupp 
möter. Författarna visar att ledaren behöver 
balansera dessa sex motsatser och betonar 
att båda sidor behövs. Det är sanning och 
liv, omsorg och lärjungaskap, vänskap och 
ansvar, välvilja och konfrontation, uppgift 
och människor, öppenhet och intimitet.
 I intervjun med Tomas och Elisabeth 
ovan tar vi upp den första av bokens sex 
utmaningar. Hur balanserar man mellan att 
läsa bibeln och att dela livet?

Bokhyllan och förstoringsglaset
Under hösten pågår testkörning av ett 
nytt metodmaterial som heter Bokhyllan 
och Förstoringsglaset. Det är equmenia, 
Equmeniakyrkan, navigatörerna och Stu-
dieförbundet Bilda som tillsammans håller 
på att ta fram ett material för grupper 
med blandade åldrar, från övre tonåren 
och uppåt. Syftet är att deltagarna ska få 
uppleva ärliga samtal om det som känns 
viktigt i livet. Vi hoppas kunna återkomma 
med mer information om detta material i 
kommande nyhetsbrev.


