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Forord
Med dette hæfte ønsker vi at inspirere dig til at lære mere om vækstgrupper. 
Der er ikke én model, men vækstgrupper kan tage mange former. Vi har 
tidligere kaldt dem smågrupper, husgrupper, bibellæsegrupper, cellegrupper 
– navnet er ikke så vigtigt; det væsentlige er at skabe rammer for, at din tro
kan vokse sammen med andre.

Adventistkirken i Danmark ønsker i de kommende år at sætte et særligt fokus 
på vækstgrupper, både i små og store menigheder, og på den måde inspirere 
til åndelig fornyelse og at genfinde glæden ved bibellæsning og bøn. Det er 
en bevidst satsning for at øge engagementet i menigheden.

Den store overskrift, vi arbejder med i disse år, er ”Den bedre samtale”, og 
netop i vækstgrupper har vi mulighed for at lære hinanden en bedre måde at 
tale om troen og hverdagslivet med Gud på.

Det er mit håb, at disse seks værdier fra Adventistkirkens strategi fra 2021 må 
være bærende elementer i kommende vækstgrupper: Jesus i centrum, tillid, 
frihed, begejstring, generøsitet, håb.

Thomas Müller, formand
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Hvad er vækstgrupper?
At være del af en vækstgruppe er en måde at være en del af det kirkelige 
fællesskab på i en mere personlig og uformel sammenhæng udover ved 
sabbatsmøderne. De udgør et tilsigtet, ansigt-til-ansigt møde mellem tre eller 
flere personer, som mødes regelmæssigt på fastsatte tidspunkter med det 
fælles formål at udvikle autentiske relationer, opfylde deltagernes følte behov 
og fremme en åndelig vækst. De indbefatter også at lægge planer for mission 
gennem et samarbejde om at tjene lokalsamfundet og i sidste ende være 
med til at lede andre til at tage imod Jesus som deres livs Herre og Frelser.

Vækstgrupper er tænkt som et miljø, hvor du kan opleve:

Samhørighed: Et sted at skabe relationer
Det er svært udelukkende at skulle opleve ægte fællesskab i store forsam-
linger. De fleste mennesker har brug for at opleve eller udvikle autentiske 
relationer med i det mindste et lille antal personer. Vækstgrupper fungerer 
relationelt, hjælper os med at vokse i Kristus og blive stærkere i vores indbyr-
des relationer. Det er ikke Guds plan, at nogen skal gå gennem livet alene, 
derfor søger mennesket efter at leve livet i fællesskab med andre. Åndelig 
vækst sker bedst i relationer, når vi på en meningsfuld måde engagerer og 
interagerer med hinanden. Relationer er vores primære livsbehov med Gud 
og andre mennesker.

Samtaler centreret om læsning af Bibelen og  
andet relevant materiale
Vækstgrupper hjælper os med at lære Bibelens Kristus at kende. At skabe 
rum, hvor vi kan have en åben dialog om, hvad Guds ord lærer os, er afgøren-
de. ”Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft 
af Kristi ord” (Rom 10,17). En aktiv gruppe fremmer en vækst hos deltagerne, 
hjælper dem med at lære nye sandheder i Bibelens skrifter og hjælper med 
at omsætte disse sandheder i praksis. Når en gruppe samles til dialog om 
en bibeltekst eller blot læser en kristen bog sammen, åbnes der ofte op for 
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ny indsigt og nye måder at gribe tingene an på. Nogle i gruppen ser måske 
noget, som andre har overset, og vi kan finde ideer frem, som aldrig er blevet 
overvejet. Vi kan inspirere hinanden til en trofast stræben efter Gud.

At opelske en forpligtelse til mission
Vækstgrupper hjælper med at holde hinanden fast på at “gå og fortælle” 
verden om Jesus og hans rige. Vækst i Kristus handler ikke kun om informa-
tion, men om transformation. Det betyder, at vi søger efter at blive brugt af 
Gud til at kommunikere budskabet om Kristi død, begravelse og opstandelse 
og andre store temaer i adventbudskabet. I hverdagens rytmik søger vi at 
leve missionale liv for at opfylde Guds mission og skabe naturlige forbindelser 
med dem, der endnu ikke kender Gud. I vores grupper opøver vi os i at have 
’et hjerte for andre’ og griber det an på måder, der kan være til velsignelse 
og vidnesbyrd for vores lokalsamfund. Der er så mange kreative måder, man 
i fællesskab kan gribe evangelisme an på. Vækstgrupper opelsker en missi-
ons-mentalitet og finder et fælles ”projekt” at samles om. 

Ultimativt er vækstgrupper en måde at udleve vores formål både individuelt 
og kollektivt i grupper af troende – at være kirken. Vi deler et fælles trosfun-
dament og erkender, at Gud har kaldet os til at udleve, hvad det indebærer 
for troen i et relationelt fællesskab.
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Hvorfor er vækstgrupper vigtige? 

Det bibelske mandat
Vækstgrupper er ikke et nyt er ikke et nyt, trendy program, der uden videre 
kan sættes i gang i den lokale menighed. Det er ikke blot en tilføjelse til  
menighedens øvrige programmer. Det, der sker i en velordnet vækstgruppe, 
er en del af selve kirkens arbejde og en del af det bibelske mandat.

Gennem hele Bibelen ser vi vigtigheden af små gruppefællesskaber. Gud 
skabte os som relationelle væsener, der har brug for andre. Fra Første Mose-
bog til Johannes’ Åbenbaring viser Gud os, at grupper af troende er vigtige 
for at hjælpe hinanden til at vokse en åndelig vækst og nå ud til andre med 
Guds kærlighed.

Allerede ved selve skabelsen ser vi vigtigheden af relationer. Bibelen siger, at 
efter Gud havde skabt Adam, erklærede han: ”Det er ikke godt, at mennesket 
er alene” (1 Mos 2,18). Dette er første gang i Skriften, hvor noget omkring ska-
belsen erklæres for ”ikke godt”. Gud løste problemet ved at skabe den første 
kvinde som hustru til Adam. Mens et forhold til Gud var afgørende for Adam, 
var et forhold til et andet menneske lige så vigtigt.

Ødelagte forhold er næppe det, Gud havde til hensigt med os mennesker. 
Mennesker har brug for både et personligt forhold til Jesus og et personligt 
forhold til hans legeme, kirken, hvis de skal vokse og blive de mennesker, Gud 
havde i tanke. En helhedsorienteret tjeneste i en menighed hjælper menne-
sker med at tilknytte sig i begge forhold.

Jesus startede en lille gruppe med sine tolv disciple. Derved opstillede han 
en effektiv metode til, at disciplene kunne vokse, modnes og forberedes til at 
fortsætte det arbejde, han havde påbegyndt.
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Den første menighed mødtes først i små grupper. De sad ikke på bænke-
rækker med ansigtet vendt i samme retning, mens de lyttede til en persons 
tale i 20-30 minutter og kaldte det kirke. De mødtes snarere i et netværk af 
husgrupper, hvor de blev undervist, talte sammen, delte maden imellem hin-
anden og var fælles om alt. Paulus understregede denne tilgang til tingene 
i ApG 20,20, da han forlod Efesos og hævdede, at han ikke havde undladt at 
undervise dem offentligt og fra hus til hus. Offentligt og fra hus til hus ... det 
er Guds vision for den lokale menighed.

Fra tempelpladser til huse
Apostlenes Gerninger 2,42-47 giver en kraftfuld vision for vores tjeneste som 
kirke og menighed: 

”De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og 
ved bønnerne. Alle var fyldt med ærefrygt, og mange undere og mirakuløse 
tegn blev udført af apostlene. Hver og én blev grebet af frygt, og der skete 
mange undere og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og 
de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til 
alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød 
de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet priste de 
Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som 
blev frelst.”

Vi bemærker her, at der var to typer møder, der fandt sted i den tidlige kirke 
– folk mødtes henholdsvis på tempelpladsen og i hjemmene. Begge miljøer 
havde en dybtgående indflydelse på væksten og udviklingen af folks vandring 
med Kristus.

Tempelpladsen var det sted, hvor alle de troende ville søge hen for i enighed 
at tage del i den fælles tilbedelse og undervisning i Skrifterne. Denne ”for-
samling” af mennesker (græsk: ekklesia) delte nogle af de samme elementer, 
som vi kender det fra vores gudstjenester i dag. De troende mødtes også 
mere uformelt i deres egne hjem. Disse nære fællesskaber havde også den 
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betydning, at der blevet taget hånd om folk, livet blev diskuteret, og nye 
troende blev integreret i den kirkelige familie. Det var indenfor rammerne af 
disse uformelle møder, at evangeliets fulde skønhed og det kristne fællesskab 
lod sig realisere. Disse grupper var i høj grad missionale og nåede ud til deres 
omgivende samfund og relationelle omgangskredse.

Over tid, særligt i det tredje århundrede, gik de små gruppers energi og 
intimitet tabt, og den ugentlige kirkegang blev normen.

I vores moderne kultur er de små grupper ofte blot set på som et program 
eller en fællesskabstjeneste i kirken, men i den nytestamentlige kirke var det 
en livsstil, der omfattede alle områder af de troendes liv. Deres indbyrdes 
forhold var altafgørende i deres stræben efter Jesus, deres vækst i Kristus 
og deres vidnesbyrd om de gode nyheder. Det ville være umuligt at erfare 
bibelsk fællesskab adskilt fra åndeligt betydningsfulde, forsætlige relationer 
til andre troende. Relationelle strukturer som vækstgrupper er en integreret 
del af det at ”være” kirke og ikke blot at ”gøre” kirke.

Der var en tid, hvor et naturligt netværk af relationer gav folk god støtte 
og holdt den stærke oplevelse af fællesskabet i live. Dette er ikke længe-
re tilfældet. De sidste fire årtier har medført drastiske ændringer. Mange 
bærende strukturer er brudt sammen, storfamilierne er fragmenterede, 
hvilket efterlader folk ensomme, isolerede og uafhængige. Hyppige jobskifte, 
flytninger på tværs af landene, to-karriere ægteskaber og et stigende antal 
enlige voksne bidrager alt sammen til ensomhed. Kirkens medlemmer skal 
tage sig af hinandens behov – bære hinandens byrder (Gal 6,2), undervise og 
formane hinanden (Kol 3,16.17), trøste og opbygge hinanden (1 Thess 5,11), 
bekende synder for hinanden og bede sammen ( Jak 5,16), elske hinanden (1 
Joh 3,22.23; 4,11) og tilgive hinanden (Ef 4,2.32). Folk vil normalt forblive i kir-
ken, hvis de får skabt gode relationer. Dette er en af værdierne ved et stærkt 
vækstgruppe system. Bagdøren bliver hurtigt lukket, hvis det lykkes nytilkom-
ne at få venner og stærke forbindelser.
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Vækstgrupper – passer i tiden
Små grupper med en åben samtale omkring tro og livets store spørgsmål 
passer ind i vores tid. Mange vil gerne være en del af et forum, hvor de både 
bliver hørt og kan lytte til andres erfaringer. Individualismen er blevet stærk, 
og folk forventer at få lov til at være sig selv, blive respekteret og blive hørt på 
egne præmisser.

Vi er også blevet vant til, at der er mange forskellige stemmer omkring os, så 
en gruppe, hvor man er lidt forskellig, opfattes som interessant og udviklen-
de. Dialogen er ”inde” og monologen er dømt ”ude”. Gennem de seneste 70 
år har folks tillid til, hvad man egentlig kan vide, blevet stærkt udfordret (post-
modernismen). Nu taler danskerne om individuelle tolkninger og opfattelser, 
mere end at nogen har den absolutte sandhed. Alligevel er mange interesse-
ret i at finde mere sandhed. Sandheden er aldrig en endestation. Livet bliver 
således en rejse mod en bredere og bedre forståelse af sandheden. Derfor 
bliver også samtalen med andre meget vigtig. Det, som har stor betydning i 
en andens liv, er man villig til at lytte til. Det handler både om erfaringer og 
kundskaber. Derfor er det personlige islæt i vidnesbyrdet og den personlige 
overbevisning om sandhed en vigtig del af evangelisme i dag.

Det menneske, der virker autentisk og ægte, vinder indflydelse. Det gode 
forum for dette er ofte den mindre gruppe, hvor åbne samtaler kan finde 
sted. Gudstjenesten, hvor vi tilbeder Gud og lytter til forkyndelse, vil altid 
have sin plads. En god prædiken vil altid være værdifuld. Der er også plads til 
god undervisning i evangelisme. Men den personlige samtale, hvor meninger 
udveksles i respekt for hinanden, kan give naturlig plads for at kunne vokse. 
Små grupper, hvor man læser Guds Ord, beder sammen og samtidig har en 
åbenhed for hinanden, giver mulighed for vækst og fornyelse. Den mindre 
gruppe med dialogen som udgangspunkt er et godt forum for at troen kan 
vokse, og samtidig passer den ind i vores tid.
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Hvordan starter man vækstgrupper?
Hvordan lancerer man en vækstgruppetjeneste i en menighed, hvor den ikke 
findes? I det følgende gives et par vejledende trin, der er gode at overveje.

1. Anerkend værdien af at have vækstgrupper i jeres lokale  
kirkestruktur

Forstå jeres udgangspunkt. Enhver menighed har en baggrund. Hvis vi vil 
lede menigheden ad nye veje, hvor vi arbejder på nye måder, er vi nødt til at 
forstå, hvordan tingene fungerer aktuelt. Hvis en menighed i årtier har været 
vant til et programbaseret liv, der kræver pastoral ledelse, vil indførelsen af 
et mere relationelt kristent fællesskab højst sandsynligt møde modstand 
i starten. På samme måde kan medlemmer af en menighed godt aflægge 
troskabsed i ord til idéen om at leve i fællesskab med hinanden og nå ud til 
det omgivende samfund med evangeliet, men sandheden kan i virkeligheden 
være, at de blot ønsker, at tingene skal vende tilbage til den måde, menighe-
den gjorde tingene på tidligere, hvor de var passive deltagere ved gudstjene-
sten. Indførelsen af en ny strategi kan måske live op for en kort stund, men 
det vil ikke resultere i velfungerende små grupper. Vi må lade nogle stærke 
overbevisninger vokse frem, om hvorfor dette er vigtigt. Det må være noget, 
vi sætter højt som menighed.

2. Formidle visionen og deltagelsen
Det næste skridt er at udfolde visionen. At udfolde visionen tager tid og evnen 
til at formulere, hvorfor vores menighed har brug for dette, eller hvorfor vi 
uden denne tjeneste vil mangle noget værdifuldt.

Idéer til at igangsætte visionen:
• Få folk til at dele erfaringer om det at tilhøre en vækstgruppe
• Prædikenserie om vigtigheden af fællesskab og at vokse sammen i grupper
• Afhold workshops til træning, der uddanner og inspirerer
• Sæt små reklamespots om vækstgrupper i menighedsbladet, på de sociale 

medier og udarbejd enkle, men indbydende plakater til opslagstavlen
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• Gør egnede bøger og artikler om emnet tilgængelige for læsning
• Giv eksempler på erfaringer i små grupper
• Beskriv i en sabbatsskoleklasse hvad et vækstgruppemøde går ud på
• Anbring et bord i kirkens forhal med information om vækstgrupperne
• Arranger et aftenmøde for dem, som viser interesse i at være med i en 

gruppe. Få folk til at finde sammen.  

3. Beslut jer for hensigten og typen af grupper
Overvej hvilke slags grupper vi kunne have. Hvilke specifikke behov har vi, 
som kunne indfries i vores grupper? Hvad ønsker vi at opnå gennem dem? 
Hvilke funktioner og opgaver skal de have? Hvilket indhold vil være mest 
nyttigt? Overvej under bøn, hvilken model der vil passe bedst ind i jeres 
menigheds sammenhæng. Hvad kalder Gud jer til at opbygge? Foretag en 
brainstorm med andre og med menighedens lokale ledelse.

4. Giv mulighed for, at de, der viser interesse, kan deltage
Der er mange måder at starte op på, men i praksis er det bedst at begynde 
i det små og lade væksten ske harmonisk. Grupper kan starte op, når bare 
nogle få personer føler et behov for det. Det er bedre at begynde at få en 
lille gruppe motiverede mennesker til at fungere sammen i en vækstgruppe 
end at rulle det ud som endnu et program i kirken. Nye ideer må ofte først 
”erfares” snarere end ”tillæres”. Begynd, hvor du er, og med dem, du ved, der 
er interesserede. Mist ikke modet, selvom ikke hele menigheden synes begej-
stret i starten. Kirkens ledelse kunne være med i planerne. 

Idéer til en opstart
Bøn. Hvem kunne du invitere med i en vækstgruppe? Bed Gud hjælpe dig 
med at finde det rette miks af folk.

Lav en liste. Skriv navnene på dem du kan komme i tanke om, selv folk, du 
ikke tror ville deltage i gruppen – du kan blive overrasket! Tænk på personer, 
der allerede er i din indflydelsessfære (andre troende, familiemedlemmer, 
kolleger, venner og naboer). Find personer omkring dig, som er nye i kirken, 
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er nye troende eller har vist interesse for at engagere sig. Begynd med den 
første person på din liste og arbejd dig nedefter. Den første person eller par, 
der samtykker i at være med, kan hjælpe dig med at hverve andre til gruppen.

Fortsæt med at invitere andre. Skab en bølgeeffekt af invitationer ved at 
lade dine venner og også nye gruppemedlemmer invitere deres venner. Brug 
den personlige samtale til at invitere potentielle gruppemedlemmer.

Vær tydelig, når du inviterer for at forklare, hvad du håber at opnå ved at 
starte gruppen. Del din vision med gruppen, og hvorfor du gør det. Forklar, 
hvad I kommer til at lave sammen. Nogle personer vil måske deltage for 
indholdets skyld, men i sidste ende også vil blive der for relationernes skyld! 
Markedsfør dine grupper som et socialt frirum, som et sikkert sted at møde 
nye mennesker, få venner, lære og vokse i troen og have det sjovt. Lov dog 
ikke noget, du ikke kan levere.
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Andre praktiske overvejelser
Gruppens størrelse. Husk, at færre personer i gruppen betyder mere arbej-
de. Når grupper er yderst små, må lederen arbejde hårdere for at gruppen 
bliver en succes, især hvis folk er tøvende med at sige noget, hvilket kan være 
tilfældet i gruppens første tid. Et mindre antal personer, der mødes, kan 
mangle det brede spektrum af tanker og erfaringer. Hvis en gruppe består 
af tre eller fire personer, og der er én i gruppen, der ikke kan komme til en af 
sammenkomsterne, kan det påvirke gruppemødet. Sigt efter 7-12 personer, 
hvor det er muligt. Vækstgrupper må altid være åbne for nye deltagere. Dette 
kan påvirke gruppens nuværende dynamik, men nye mennesker skaber også 
mangfoldighed og nyt liv til en gruppe.
   
Overvej hyppigheden. Hvor ofte mødes vi? Ugentligt, to gange om måne-
den, månedligt? Der er fordele og ulemper ved alle tre. Ugentligt hjælper 
det klart med at opbygge fællesskabet hurtigere, det styrker den åndelige 
vækst, ansvarlighed og venskab, men nogle kan blive overvældet ved at skulle 
forpligte sig ugentligt. En ugentlig forpligtelse kan også betyde, at hvis nogen 
misser et møde, vil der gå mindre tid, før de ser gruppen igen. At mødes hver 
anden uge kan appellere til dem, der allerede har travle tidsplaner, men så 
ville der gå en måned mellem samlingerne, hvis der misses et møde. Arbejd 
med din gruppe for at finde den bedste frekvens. Ikke alle grupper behøver 
at mødes om aftenen. For nogle vil en morgensamling eller tidligt om efter-
middagen fungere bedre.

Hvor lang tid skal hver sammenkomst være? Tag hensyn til kulturelle 
forventninger. Mere end 90 minutter vil ikke være hensigtsmæssigt. Lad altid 
mad indgå som en del af samværet, enkelt og i et prisleje, så det ikke bliver en 
belastning for gruppen.

Varighed. Det er lettere for folk at forpligte sig over en kortere periode. 
Ingen ønsker at blive låst fast i noget for evigt. Sørg for en bestemt start- og 
slutdato for dine grupper. Ti til tolv sammenkomster kan være passende og 
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tag derefter en pause. Måske kunne et forløb på tre måneder efterfulgt af en 
måneds pause være passende. I frimåneden kan nye grupper etableres med 
nye medlemmer eller etablering af nye grupper. Dette kan ændre sig, hvis 
gruppen vokser og ender med at blive en menighedsplantning.

Ved planlægning af gruppernes varighed bør man være opmærksom på 
ferietider og andre højtider, hvor tempoet sættes ned. Gældende kulturelle 
normer og infrastruktur kan tilpasses, så vækstgrupperne har mulighed for 
fremdrift og succes. Det er nemmere for nye personer at komme med, når 
der er en ny opstart. At afsætte faste perioder at mødes kan også være et 
værn mod stagnation, udbrændthed og at blive for komfortable! Når gruppe-
medlemmer bliver så fortrolige med hinanden, at de begynder at vide, hvad 
andre medlemmer vil sige, før de siger det, kan væksten stoppe.

Afsæt datoerne for at mødes. Aftal som gruppe hvilke dage og tidspunkter, 
I vil mødes. Nøglen er at mødes på regelmæssig basis.

Bliv enig om mødestedet. For det meste vil det være godt at mødes i 
hjemmene, hvor rammerne er afslappede og indbydende, og hvor gæstfrihed 
kan være naturlig og ligetil. Der kan dog være situationer, hvor det at mødes 
på et offentligt sted som fx på en café kan være at foretrække, især for yngre 
mennesker.

Send en påmindelse ud før hvert gruppemøde. Opret en emailliste eller 
messengergruppe til at sende påmindelser og andre informationer til grup-
pens medlemmer.
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Nøgleelementer til vækstgruppemøder
Mens hver gruppe vil have sin egen unikke identitet og mission, bør nøgle- 
elementerne for de regelmæssige sammenkomster omfatte: tid til omsorg 
og at dele erfaringer, bøn, et relationelt studium med fokus på Bibelen eller 
andet materiale som f.eks. en inspirerende bog eller en læseplan (valgt af 
gruppen), vidnesbyrd og til sidst mad. 

Et vækstgruppemøde kunne derfor omfatte:

Åbning, velkomst og en bemærkning til at bryde isen. Når I er klar til at 
begynde, så lad gruppen vide, at I begynder. Det kan være så simpelt som at 
sige: Så er det tid til at begynde. I opstarten af en gruppe er en isbryder en 
glimrende måde at lære hinanden bedre at kende og få folk til at åbne sig. 
Når gruppen er veletableret, er isbrydere nok overflødige. En anden idé er at 
afsætte tid af til at dele tanker med hinanden: ”Hvad jeg er taknemmelig for 
denne uge” – som er en mulighed for alle i gruppen til at fortælle om de gode 
ting, der er sket for dem, og de bønnesvar, de har oplevet i løbet af den sidste 
uge.

At dele og være omsorgsfulde. Folk er ligeglade med, hvor meget du ved, 
indtil de har mærket, hvor meget du bekymrer dig om dem. En af de vigtigste 
egenskaber ved en effektiv lille gruppe er at vise, at vi tager vare på hinanden. 
Den bedste måde at vise det på er ved at vide, hvad der sker i hinandens liv 
og huske begivenhederne fra uge til uge. Et godt tidspunkt at gøre det på 
er, når vi hilser på hinanden. For nogle mennesker falder dette naturligt, for 
andre kan det være nødvendigt at gøre nogle notater hver uge og bruge 
disse som en del af forberedelsen. Det tager tid at opbygge et indbydende og 
åbent miljø, men at vise interesse for mennesker i opstarten af mødet er en 
god begyndelse til at opnå målet. Det kan være en god idé, at der ved det før-
ste møde lægges vægt på det sociale, hvor folk kan lære hinanden at kende. 
De inviterede kan høre en kort beskrivelse fra lederen om den lille gruppes 
dannelse og formål.
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Tilbede. Nogle grupper vil måske inkludere en tid med lovsang og tilbedelse, 
men det vil ikke være alle, der er komfortable med at synge i en lille gruppe. 
Ikke-kirkevante besøgende er måske ikke vant til sådanne ting. Beslut dig 
for, om sang vil være en passende form for tilbedelse for din gruppe, før du 
introducerer den.

Studietid. Gennemfør et relationelt bibelstudium, læs en bog sammen, 
arbejd en læseplan igennem, studer et udvalgt emne. Emner til diskussion er 
ubegrænsede og kan omhandle specifikke områder såsom ægteskab, familie-
liv, forældreskab, afhængighed, sundhed eller ungdomsspørgsmål. Forbind 
disse emner med en diskussion og del tanker med hinanden. Sabbatspræ-
dikerne kunne også være en glimrende kilde for gruppen, hvis de samtidig 
fik et diskussionsoplæg og et resumé af prædikenen. Du kan også finde flere 
ressourcer til brug på adventist.dk/vaekstgrupper (se øvrige ressourcer i 
slutningen af dette hæfte).

En enkel tilgang til at læse Bibelen kan være at vælge en historie fra Bibelen, 
et afsnit eller et kapitel. Det kan være godt at gennemgå et af evangelierne 
eller en anden bog i Bibelen. Markusevangeliet er godt at begynde med, da 
det er det korteste af evangelierne samtidigt med, at det er handlingsmættet. 

Så følg blot denne proces, hver gang I mødes:
• Få en til at læse historien
• Få en anden person til at læse den samme historie,  

måske i en anden oversættelse
• Forlad bibelteksten og genfortæl historien med input fra alle i gruppen,  

og sørg for at få så mange detaljer med som muligt. På den måde vil  
gruppen have hørt historien mindst 3 gange!

Diskuter derefter følgende fem spørgsmål:
1. Hvad er nyt for os?
2. Hvad overraskede os?
3. Hvad forstod vi ikke?
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4. Hvad kan vi hver især anvende henholdsvis efterleve i denne uge?
5. Hvem vil vi dele denne historie med i denne uge?

Andre har fundet det nyttigt at bruge andre spørgsmål som:
• Hvad lærer denne passage eller tekst mig om Guds karakter?
• Hvad lærer denne passage mig om, hvad Gud ønsker af mig,

tilbyder mig eller inviterer mig til at tro eller gøre?
• Hvad vil jeg ved Guds nåde gøre eller praktisere som svar på det,

vi har læst i dag.

Bøn
En anden vigtig del af mødet er bedestunden. Det giver folk en mulighed for 
at dele spørgsmål fra deres liv, at bede sammen om disse behov, og bede for 
mennesker, der er blevet identificeret af gruppen med særlige behov og takke 
Gud for bønner, der er blevet besvaret. At bede for lokalsamfundet bør også 
inkluderes.

Nøgleprincipper for bøn i grupper
• Gør det naturligt, spontant og personligt
• Læg op til samtalebøn
• Begræns tiden til bønneanmodninger og brug mere tid på at bede for

anmodningerne
• Tving ikke folk til at bede. Italesæt at alle ikke behøver at bede højt
• Brug hverdagssprog i bønnerne
• Tro ikke, at en god bøn er lig med lang bøn. Nogle medlemmer ønsker

måske at bede lange bønner, som kan være trættende især for nye med-
lemmer. Lange eller teologiske bønner er ufølsomme og kan virke skræm-
mende for nye troende

• Vær kreativ i din form. Der er mange forskellige måder at bede på.

Før en dagbog over bøn i gruppen. Det kan være en god idé at skrive ned, 
hvad I har bedt om. Når du har indsnævret bønneanmodningerne, kan 
dagbogen bruges som en reminder til folk om, hvad de skal bede om. Du kan 
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også se, hvilke bønner der er blevet besvaret. Dette både opmuntrer gruppen 
og viser, hvad I fortsat skal bede for. Gennemgå bønnedagbogen hver uge i 
begyndelsen af bønnesessionen og noter bønnesvarene.

Vidnesbyrd
At dele sin personlige erfaring med Gud inspirerer andre og begejstringen 
for troen smitter. Skab trygge rammer for, at gruppen kan dele personlige 
oplevelser med hinanden.
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Vækstgrupper og kirkens mission
Det er vigtigt for troende i en gruppe at have et mål og en opgave som 
rækker udover deres egen kreds. Grupper som mødes til bibelstudium og 
bøn, men ikke har som mål at gøre noget for andre, har en tendens til at gå i 
sig selv og vil ophøre efter to-tre måneder. Den troendes forhold til Gud og 
gruppens dynamik holder sig levende gennem tjeneste. Dette kan ske på så 
mange måder: Nye venner kan inviteres ind i gruppen og samtalerne bliver 
planlagt, så de passer for dem. Man kan i fællesskab tage sig af en tjeneste 
for personer, som har det svært (støtte op om enlige forældre, være besøgs-
ven, deltage i væresteder … mulighederne er mange). Grupper med et sådant 
fokus vil som en del af sine møder have forbøn for de mennesker, man tjener, 
samtaler om hvordan tjenesten kan gøres bedre, og hvordan vidnesbyrdet 
om Jesus kan komme ind i billedet. Det enkle og det nære i den mindre grup-
pe giver anledning til tjeneste for medmennesket og for at dele troen på en 
naturlig måde.

Mad. Om det at spise sammen skal være en del af smågruppens møder er 
op til gruppen selv at afgøre, dog kan det at spise sammen være med til at 
nedbryde barrierer og hjælpe gruppen med at lære hinanden bedre at kende. 
Mad fungerer lige godt før som efter mødet, selvom det ved slutningen giver 
yderligere muligheder for at opbygge de gode relationer og diskussioner. 

Husk, at der ikke er nogen rigtig måde at have smågrupper på. De kan for-
mes, så de opfylder behovene hos dem, der ser værdien af at være del af en 
lille gruppe.
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At skabe et godt gruppemiljø 

Hvilke værdier skal din gruppe have?
Værdier former vores tænkemåde, handlinger og adfærd. Hver vækstgruppe 
bør arbejde for de værdier, som vil vise dem vej. Nogle vigtige værdier at 
reflektere over kan være:

Kærlighed og accept. Kærlighed er den nødvendige ingrediens i det kristne 
liv. Anerkendelse af mennesker, som de er, er helt afgørende, som gør dem 
i stand til at blive det, som Gud har til hensigt, at de skulle være. Deltagerne 
skal opleve grupperne som steder, hvor de møder kærlighed og accept.

Empati og støtte. Når vi lærer at tænke på andre, vil vi være bedre rustet til 
at vise empati, være tættere på hinanden, som at stå i deres sko, mere klart 
kunne sætte os ind i deres tanker og følelser. Kærlighed og empati leder til 
passende og pålidelig støtte.

Tillid, åbenhed og fortrolighed. Efterhånden som tilliden vokser, vil vi føle 
os bedre klædt på til at dele vores indre kampe og bekymringer. Tillid er en 
vigtig vej til autenticitet og vækst i vores relationer. At dele evangeliet lykkes 
bedst, hvor der skabes tillid.  

Bekræftelse og opmuntring. Behovet for at opmuntre hinanden er et fælles 
tema i Det Nye Testamente. Det modvirker modløshedens heftige aktivitet. 
Opmuntring tænder et lys i mørket, opmuntrer os og giver håb i livets svære 
stunder. Det formidles gennem venligt talte ord, en berøring eller et smil.

Frihed og ansvarlighed. ”Kristus har befriet os, og den frihed skal I holde 
fast ved” (Gal 5,1 Bibelen 2020) Selvom grupper kan indeholde aftaler og 
ansvarlighed, må alle aspekter i gruppen forvaltes gennem nåde, så man der-
ved undgår legalisme, der skaber unødvendig skyld og ødelægger glæden.
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Følsomhed. Vi må rette opmærksomheden på de andre i gruppen. Nogle 
kan have læsevanskeligheder eller kan føle sig utilpasse ved at bede i en 
gruppe eller dele deres historier åbent. Vær forstående.

Tro og håb. Hver vækstgruppe udgør et mikrokosmos i kirken. De må være 
forsamlinger af håb og tro, som vedvarende viser gruppen hen til Jesus som 
det centrale, som det ses i hans liv, død og opstandelse. Det er i hans historie, 
at håbet holdes levende og stærkt.

Hold det virkelighedsnært! Grupper, der bringer håb og forvandler liv, 
nærmer sig aldrig Skrifterne skødesløst eller på et rent akademisk niveau. De 
søger at forstå den dybere betydning for derefter at anvende det i den virke-
lige verden. I hele gruppernes læringsproces vil de søge at gøre det relevant 
for hverdagslivet.
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At lede gruppen
Hver gruppe bør have en egen leder, så gruppemedlemmerne ved, hvem der 
i sidste ende er ansvarlig. Gode egenskaber hos en leder bør omfatte ånde-
ligt engagement, et godt omdømme, at de er inkluderende, har tjenersind og 
fungerer godt blandt mennesker.

- Lederen sikrer gruppens fokus og holder gruppen fast på at mødes  
regelmæssigt

- Lederen fungerer som indgangspunkt og kontaktperson for nye personer, 
der ønsker at være med i gruppen

- Lederen planlægger delt ejerskab ved at tildele andre roller i gruppen og 
holde alle inkluderet

- Lederen hjælper med at formidle gruppemøder. Det betyder ikke, at de 
skal lede det hver gang. Faktisk er en god leder konstant på udkig efter 
andre potentielle ledere, der kan initiere og lede andre fremtidige grupper                                                                     

- Lederen identificerer fremtidige ledere, som kan høste erfaring i den  
etablerede gruppe. Grupper giver fremragende træningsgrundlag for 
fremtidige ledere og afslører ofte, hvilke personer der har lederegen- 
skaber. Ofte vil en sådan person bruge tid på Bibelen, bede og diskutere 
med andre i en gruppesammenhæng.

- Lederen er med til at skabe stemningen. Folks hjerter åbner sig, når de har 
det sjovt sammen. Vi opmuntrer små grupper til at finde måder at have det 
sjovt sammen på regelmæssig basis – enten gennem hvert ugentlige møde 
eller gennem sjove stunder sammen uden for gruppemødet. Når man har 
det sjovt sammen – vil man blive sammen! 



24

- Lederen kan påtage sig en coaching-rolle for andre potentielle ledere, som 
går i gang med at starte nye grupper.

Mens ethvert medlem, der brænder for at pleje og opbygge stærkere net-
værk i menighedsfællesskabet, har potentialet til at lede en vækstgruppe, 
er det vigtigt at samarbejde med den lokale præst og lederteamet for at få 
støtte og vejledning. Alle ledere vil modtage træning og løbende coaching.

Om at mangfoldiggøre grupper
Målet for hver gruppe er at vokse og mangedobles. Dette opnås bedst ved  
at udvikle potentielle ledere, der plejes, mens de er i de etablerede grupper. 
Enhver vækstgruppeleder bør have en lærling, som de vejleder. Det er men-
nesker, der udvikler et hjerte for vækstgruppetjenesten og viser, at de udvik-
ler de færdigheder, der er nødvendige for at lede en gruppe, og som har vist 
en vilje til at lede deres egen gruppe, når muligheden bød sig. Efter at have 
fået erfaring i en tidligere gruppe starter de deres egen og sørger samtidig 
for at udvikle en ny leder i den nye gruppe. På den måde mangfoldiggøres 
ledere, og nye grupper startes. 

Ved at begrænse varigheden af en vækstgruppe og den praksis, det er at 
vejlede nye ledere, kan vi multiplicere grupper naturligt ved mangfoldiggørel-
se af ledere. Dette er en af de strategiske fordele ved at planlægge grupper, 
der har en bestemt opstart og en afmålt slutning. Ved at gøre det på denne 
måde behøver vi aldrig på kunstig vis opdele vækstgrupperne. Vi lader der-
imod hver gruppe køre sit eget forløb og udpege nye ledere fra de allerede 
igangværende grupper til næste runde, der slutter og starter op på ny. Alle, 
som har været med i vækstgrupper, kan derefter slutte sig til nye grupper, 
hvilket giver mulighed for nye relationer, for nye mennesker at deltage og 
med nye emner til at gå i dybden med og diskutere. I vækstgruppernes pause 
kan kirken reklamere for og promovere de nye grupper, lave en liste over de 
forskellige studieemner for hver gruppe og således skabe ny interesse.
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Afsluttende bemærkninger
Enhver med et grundlæggende kendskab til kirkehistorie er klar over den be-
tydningsfulde rolle, små grupper har spillet i deres forskellige former gennem 
århundrederne. Hver gang vi læser fra Det Nye Testamente må vi minde os 
selv om, at vi præsenteres for en bevægelse bestående af små grupper, som 
mangedobles over tid trods enorme udfordringer. Det er en metode, der har 
virket i fortiden og kan virke igen for kirken i det 21. århundrede. Ellen White 
skrev følgende om dette til menigheden:

”Dannelsen af små selskaber som grundlag for kristen indsats er blevet 
præsenteret for mig af Én, der ikke kan tage fejl. Hvis der er et stort antal i 
menighed, så lad medlemmerne blive opdelt i små selskaber for at arbej-
de ikke alene for kirkens medlemmer, men for de ikke-troende. Hvis der ét 
sted kun er to eller tre, der kender sandheden, så lad dem forme sig til en 
gruppe arbejdere. Lad dem være knyttet sammen i et ubrudt bånd, som står 
sammen i kærlighed og enhed, samtidig med at de opmuntrer hinanden til 
fremskridt, således at hver især vinder mod og styrke ved hjælp fra de andre. 
Lad dem vise kristuslignende overbærenhed og tålmodighed, og så de ikke 
siger uoverlagte ting, men bruger talens talent til at opbygge hinanden i den 
allerhelligste tro. Lad dem arbejde i kristuslignende kærlighed til dem uden 
for folden, idet de glemmer sig selv i deres bestræbelser på at hjælpe andre. 
Når de arbejder og beder i Kristi navn, vil deres antal stige, for Frelseren 
siger: “Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om, det skal de få af min 
himmelske fader” (Matt 18,19) (7T s. 21.4).
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Andre ressourcer
Adventistlitteratur:
Peter Roennfeldt, At følge Jesus, Dansk Bogforlag 2021 
David Cox, Think Big Think Small Groups
GC Sabbath school and personal ministries, Keys to Small groups 
Kurt Johnson, Successful Small Groups

Andre udgivelser:
Bill Donahue, Leading Life-Changing Small Groups
Bill Search, Vibrant small groups
Henry Cloud & John Townsend, Making Small Groups Work
Dale Galloway, The Small Group Book

Studiemateriale på nettet:
thestorychurchproject.com

Discipleskabsmateriale udviklet af Den Nordamerikanske Division: 
ifollowdiscipleship.org

Idéer til relationelle bibelstudier:  
simplechurchathome.com/additional-resources

Flere links og ressourcer:
adventist.dk/vaekstgrupper

http://thestorychurchproject.com
http://ifollowdiscipleship.org
http://simplechurchathome.com/additional-resources
http://adventist.dk/vaekstgrupper
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