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Levande 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 Johanna Karnhill, Bengt Jörnland, 
Tony Karsbo, Johan Winbo och Anders Karlsson.

Några frågor till  
P-O Byrskog, regional kyrko-
ledare i Equmeniakyrkan:
1. Vad är Markusåret?
Markusåret är Equmeniakyrkans bibelläs-
ningsutmaning under läsåret 2017/2018. 
Markus är det äldsta och kortaste evange-
liet. Fullt av det glada budskapet om Jesus; 
som det berättades av de första lärjungarna 
och lika relevant för oss idag.
 
2. Har du några tips på material för att 
jobba med Markusåret?
På www.equmeniakyrkan.se/markusaret/
grupp hittar du tips på olika material om 
du vill läsa tillsammans i grupp. Där finns 
bibelläsningsplaner med kortare eller längre 
tankar, där finns tips på bibelkommentarer, 
Markusintroduktion som filmklipp och till 
exempel metodmaterial. 

3. Hur kan man jobba med Markus i en 
smågrupp?
Där finns inga gränser. Man kan köra allti-
från ett traditionellt bibelstudium, där någon 
förbereder, till att bara tillsammans ställa 
frågor till texten. Vad säger texten? Till vem 
är det? Vad betydde det då? Vad kan det-
betyda idag – i mitt liv, i församlingens liv? 
Navigatörerna har tillsammans med Bilda, 
Equmeniakyrkan och Equmenia tagit 
fram en metodbok för personliga samtal i 
grupp, om liv och tro med utgångspunkt 
från vardagsliv och Bibeln. Där finns en 
ledarhandledning med kopplingar till Mar-
kusevangeliet, den heter Bokhyllan och 
förstoringsglaset. 

Jonas Melin är pastor och bibel-
lärare och jobbar som pionjärkon-
sulent i Svenska Alliansmissionen. 
Han är med i Råslätts församlings-
gemenskap, en församling som 
han var med och planterade i bör-
jan av 80-talet. Församlingen till-
hör Evange liska frikyrkan (EFK) och 
Svenska Alliansmissionen (SAM). Vi 
har ställt några frågor till Jonas om 
hans tankar kring smågrupper:

Vad betyder smågruppen för dig per-
sonligen?
Att vara med i en liten grupp där man 
delar livet, läser och samtalar om Bi-
beln och tillämpar den i livet, ber till-
sammans och för varandra, bygger 
nära relationer och har roligt tillsam-
mans har varit avgörande för mitt 
kristna liv. Smågruppen är viktig för 
att växa som lärjunge.

Vad betyder smågruppen för försam-
lingen?
Jag tror att livsnära och missionella 
smågrupper är livsviktiga i ett fung-
erande församlingsliv. Jag vill att för-
samlingen byggs på smågrupperna 
och att församlingslivet framför allt 
levs i vardagen. Därför kallar vi våra 
smågrupper för husförsamlingar. Vi 
vill att det ska vara tydligt att det är 
församlingen som samlas i hemmen.

Har du ett bra tips till den som är 
smågruppsledare?
Det finns alltid en risk att smågrup-
per blir inåtvända och stagnerar efter 
ett tag. Som ledare behöver man hela 
tiden påminna gruppen om att den 
är till även för att nå nya människor. 

Jag tror att en grupp inte bör se lika-
dan ut mer än 18 månader ungefär. 
Det behöver komma in nya männ-
iskor eller ske andra förändringar re-
gelbundet för att gruppen sak växa 
och utvecklas. Man ska helst inte dela 
grupper som växer, utan istället sända 
ut några av medlemmarna (enligt An-
dens ledning till dem) för att starta 
nya grupper med nya människor. På 
så sätt kan man skapa en multiplice-
rande rörelse av nya smågrupper.

Den som vill veta mer om hur Jonas 
tänker kring liv och utveckling i för-
samlingen kan titta in på hans blogg 
http://barnabasbloggen.blogspot.se/ 
Kanske att ett inlägg där kan vara till 
grund för en samling i en smågrupp?

Smågruppen är viktig för att 
växa som lärjunge



Ur djupen ropar jag. Job, Klagovisorna och vi. 
Job har förlorat allt. Envist driver han frågan Var-
för? Vännerna tror sig veta: Job måste ha syndat. 
I Klagovisorna har en nationell katastrof utan like 
drabbat Jerusalem, som förstörts. Profeten ser 
varför.
Bibeln idag

En kortlek och fyra böcker som kan vara till hjälp i sam-
tal och bibelläsning. Exemplen är hämtade från bokhan-
deln Nya Musiks hemsida: https://nyamusik.se/bocker/
bocker-for-smagrupper/category-101

Ingångar. Hitta nya infallsvinklar på bibel-
texten.
Ingångar är ett frågespel som utmanar en grupp 
att under lekfulla former utforska en bibeltext. 
”Vad betyder texten, vilka konsekvenser skulle 
den få I vardagen?” Spelet passar för både ton-
åringar och vuxna. 
Argument förlag

Filipperbrevet – för grupper. En guide
Ett litet häfte för bibelstudiegrupper. Praktiska 
råd följs av en faktadel om staden Filippi. I tio 
kapitel gör man igenom brevet. Varje kapitel av-
slutas med samtalsfrågor
Bibeln idag

Markus – dag för dag. Bibelguide
Läsaren välkomnas att vandra med Markus i 92 
dagar, ett kvartal. Varje text avslutas med ”Till 
eftertanke” något att fundera över eller bara låta 
sjunka in. 
Bibeln idag

Böneexperimentet. Upptäck, utforska & 
upplev bönen
Vill du börja be men vet inte hur du ska göra eller 
har du fastnat i gamla hjulspår? Boken innehål-
ler 14 ”experiment” där läsaren får utforska olika 
sätt att be. Boken är både praktisk och lekfull 
och uppmuntrar läsaren att prova på bön. 
Libris

Att vara överens inom gruppen
Har ni samtalat om vilken sorts grupp ni vill vara? Har ni 
bestämt er för vad som ska prägla gruppen? 
 Många konflikter i en smågrupp har sitt ursprung i att 
gruppen inte har en gemensam idé om sin identitet, värde-

Du behöver: Blädderblock/White board och pennor

A. Inled med att prata om syftet med samtalet – var-
för är detta viktigt?

B. Samtala om: Vad är en värdering?

Definition: ”grundläggande uppfattning om hur människor 
bör agera, speciellt mot varandra” 

Ge exempel på vad en värdering kan vara…

C. Samtala om: Varför är värde ringar viktiga, vad har 
de för syfte?

D. Samtala om: Vad händer när olika värderingar 
krockar i en grupp? Vad kan man göra för att hantera 
dessa krockar?

E. Gruppövning

1. Ta några minuter och fundera på en och en: Vilka vär-
deringar är viktiga för dig i en grupp, för att du ska trivas i 
gruppen och uppleva att den fungerar på ett bra sätt?

2. Gå igenom var och en och skriv upp värderingarna på 
blocket/tavlan

3. Samtala om det ni skrivit upp i mindre grupper (ca tre 
personer): Vilka tre värderingar som ni skrivit upp tycker 
ni är omistliga, som inte går att förhandla bort?

4. Dela med er av det ni pratat om i den större gruppen – 
ringa in de värderingar som ni tillsammans upplever som 
absolut viktigast, målet är att ha ca 4–5 värderingar kvar.

F. Samtala om: På vilket sätt kan dessa värderingar 
komma till utryck och bli synliga i gruppen, ge exem-
pel. Här är det viktigt att det blir så konkret som möj-
ligt (t ex respekt är ett vanligt ord med många bety-
delser i praktiken, som komma i tid, inte ha fötterna 
på bordet m m).

G. Kan ni komma överens om att det är dessa värde-
ringar ni vill ska prägla er grupp? 

Värderingsövningen utgår från Appreciative Inquiry (Styrkebaserad un-
dersökning) som grund och bygger på ett processverktyg framtaget av 
Mattias Neve, Movementum AB

En enkel guide för samtal om gemensamma värderingar i en grupp

grund och sitt uppdrag. Det finns all anledning att prata 
igenom detta, så att det inte finns en otydlighet kring vad 
ni vill. 
 Här nedan följer en enkel guide för ett sådant samtal.
 

Tips på material till smågruppen


