smågrupper
under pandemin
När vi inte kan samlas i stora grupper är smågrupper vårt enda sätt att fysiskt möta de unga vi har
i våra verksamheter. Men du får inte låta dig luras och tro att smågrupper är det näst bästa. För
att en djup och äkta tro ska växa och formas behöver vi mötas i mindre grupper. I den lilla gruppen
finns det möjlighet för nära relationer och ärliga samtal. Det är i smågrupper som vi kan hjälpa
unga människor att växa i relation med varandra, med goda förebilder och med Gud själv. Nu får vi
ta tillfället i akt och satsa på den lilla gruppen och forma en smågruppsstruktur som vi kan fortsätta med även då vi kan mötas i stora grupper igen.
TIPS TILL EN SMÅGRUPPSLEDARE:
- Ställ frågor
- Lyssna
- Dela ditt vittnesbörd och dina egna erfarenheter av tro
- Se till att ha roligt tillsammans
- Var närvarande

Praktiska redskap för en smågrupp:
UNGDOM

BARN

Discovery Bible Study, DBS - Ett enkelt
sätt att göra ett bibelstudie tillsammans. Välj
ett kort bibelstycke och läs högt tillsammans.
Första steget är sedan att skriva av bibeltexten
var för sig. Andra steget är att skriva om texten
med dina egna ord, som att du skulle förklara
det för en vän. Tredje och sista steget är att
göra texten konkret och skriva ner vad du efter
att ha läst bibeltexten ska göra för praktiskt
med den i ditt eget liv.

Se en bibelberättelse från evangelierna
Använd er av Lumo project och se en bibelberättelse som ni sedan samtalar om med enkla
frågor. Sök på ”Lumo swedish” på YouTube.

a

a

Ungdomsalpha - Bra material som är
enkelt att använda med färdiga filmer och samtalsfrågor.

a

Läs en bok tillsammans - välj en bok
med korta kapitel som ni läser tillsammans och
samtalar om.

a

Unite.stream - Lyssna till undervisning
från Unite och samtala om det ni hört.

a
a

Leva Livet - I vårt söndagsskolematerial
finns det samtalsfrågor till varje lektion. Gör en
enklare undervisning, tex bara bibeltexten, och
använd sedan samtalsfrågorna.

a

Kreativ bön - Be tillsammans på olika
sätt, i Leva Livet har vi en lista med förslag på
olika böner.

