Hvorfor melde
smågruppen
inn i NLM?
- Del av et internasjonalt fellesskap med
visjonen «Verden for Kristus»

Vi i NLM Region Vest ivrer og brenner for at
mennesker skal få være med i en livsnær
smågruppe. Vi tror at smågrupper er en viktig
plass hvor vi kan være det Jesus har kalt oss til
å være for hverandre. Vi har noen kjerneelementer vi tror en smågruppe bør ha for å
best kunne fungere som det redskapet Gud
ønsker å bruke gruppen til:

- Tilbud om besøk fra ansatte

Bibel: Vi kommer ikke sammen bare for å samtale

- Nyhetsbrev om NLM sitt arbeid

om Gud, men også for å høre hva han har å si til
oss. Derfor tror vi det er viktig å lese og lytte til
Guds ord, slik at han får lede oss i samtalen og i
hverdagen. Vi ønsker at smågruppen skal være et
sted der livet og Bibelen knyttes sammen, et sted
der vi snakker sant om Bibelen og sant om livet.
Det kan vi gjøre ved å gå gjennom et skrift, lese
søndagens tekst eller bruke et bibelgruppeopplegg.

- Oppdaterte ressurser
- Nærhet til utsendinger i hele verden
- Delta i beslutningsprosesser i organisasjonen
- Utsending på område- og regionårsmøte og på
generalforsamling

Spesielt for fellesskap i NLM ung

Deling: Vi lever alle livet og opplever ulike ting

- Ferske filmer og misjonsstoff fra Barnas
misjonsprosjekt og Siembra

mens vi lever det. I Paulus sine brever i NT brukes
begrepet «hverandre» 37 ganger, 34 av disse er
knyttet til det kristne fellesskapet. For å kunne
være noe for hverandre, må vi plassere oss ovenfor
hverandre med hele livet. Vi tror derfor at det er
viktig at vi i disse fellesskapene både lytter og taler
til hverandre med trøst, oppmuntring og
veiledning.

- Utsending på NLM Ung sitt landsmøte

Bønn: I disse små fellesskapene har vi som mål å

- Jevnlig oppfølging fra ung-arbeider
- Nyttig oppstartspakke
- Oppstartsstøtte på kr. 5000
- Mulighet til frifondsstøtte
- Tilgang på aktuelle ressurser

høre fra Gud og å dele med hverandre. Men vi
ønsker ikke å stoppe der. Vi bruker også tid på
takk og bønn, hvor vi legger det vi har på hjertet
fram for Gud, og ber for og med hverandre.
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Vil du starte eller fornye
en smågruppe?

Ulike typer smågrupper:
Uansett hvilken type gruppe en har, bør den
- inneholde kjerneelementene Bibel, Bønn og Deling
- knytte sammen bibelteksten og livet vi lever
- være åpen for nye medlemmer (ikke hver
gang, men bør få nye minst hvert år)
- være åpen for å dele seg (ved ca 10 pers)
Utover det er det mulig å ha ulik fokus.

Disippelgruppe: Dybde og vekst er to stikkord
her. Grundige bibelstudier holdt sammen med
nærgående samtaler, forbønn og forpliktelse kan
være grobunn for en dypere hengivelse til Jesus.

Familiegruppe: I en familiegruppe kan flere
familier komme sammen og dele det kristne
livet sammen. Det kan være strukturert rundt
måltid, fellessamling samt en del der voksne og
barn kan være hver for seg.
Misjonsgruppe: Med misjonsgruppe tenker vi
på en smågruppe som har ytremisjon som en
hovedsak. Her setter en av tid til å be for
misjonærer og misjonsprosjekter som vi har
internasjonalt. Ha gjerne direktekontakt med
en eller flere misjonærer som en ber spesielt
for.

Multipliserende gruppe: En multipliserende
smågruppe søker å inkludere nye mennesker i
smågruppen for så å dele seg, for så å dele seg,
for så å dele seg.
Misjonal smågruppe: I en misjonal smågruppe er
deltakerne enige om at vi ønsker at nye og
kirkefremmede kan bli med i smågruppen. Her
tar en gjerne med en venn!

Tre praktiske tips:
Ha en leder: Lederen er viktig (men trenger
ikke gjøre alt selv). Lederen har ansvar for å
samle gruppen, at tidskjema holdes, at tema og
samtale blir forberedt og ledet på en god måte
(og ikke kommer «på viddene»), mm.

Bønnegruppe for det sensitive arbeidet:
Noe av arbeidet som NLM er engasjert i, er i
områder hvor vi ikke kan si hvem utsendingene
våre er, eller at de er der. Disse har et særlig
behov for forbønn! Kanskje din bibelgruppe
kan ta ansvar for å be for en av disse
misjonærenhetene?
Husmenighet: Noen steder er det langt til et
større fellesskap hvor en kan få trosopplæring
til barn, regelmessig nattverd og forkynnelse.
Denne smågruppetypen er bevisst på at dette
er det viktigste kristne fellesskapet, og det må
få konsekvenser for hvordan smågruppen er.

Ha en struktur: For å få gjort det en er samlet
for, trenger vi ha struktur. Om sosial prat er
viktig for gruppen, sett av tid til det, men glem
ikke kjerneelementene eller målet deres.

Ha et mål: Alle har godt av å strekke seg etter
noe. Det er mulig å endre noen av målene hvert
semester eller når målene er nådd. Her kan
målet være forbønn, større åpenhet rundt noe,
å starte noe nytt etc.
Hovedmål: at dere skal
*Få nytt mot i hjertet
*Bli knyttet sammen i kjærlighet, og
*Lære Kristus bedre å kjenne (Kol 2,2)

