
 



	

	 2	

 

 
Connect(e) betyder: forbundet / forbinde / oprette en forbindelse / kontakt med. 
 
Som kirkens vision giver udtryk for, så må vi som det første; connecte med Gud og dernæst med 
hinanden. 
 
Navnet skaber ikke gruppen, men det gør indholdet i gruppen, det som sker når vi kommer sammen. 
 
Jeg er sikker på, at vi alle har prøvet at komme hjem fra et møde, som føltes som ”himlen på jorden”, 
og hvor man tænker; ”sådan skulle det bare være hver gang vi kommer sammen…”  
Men hvorfor er det ikke altid sådan? Hvad var det, der gjorde det så godt, og hvad var det der gjorde 
det knapt så godt? 
 
Førhen havde vi en ledermanual, for det der før hed ”cellegrupper”. Mappen du sidder med her, er ikke 
en færdig manual. Men vi har, med et lille smil på læberne kaldt den for ”Kogebog for connectgruppe-
ledere”.  
 
Her smages der hele tiden til, her kan tilføjes flere retter og nye ingredienser. Her arbejdes ihærdigt i 
køkkenet, i bestræbelserne på at lave velsmagende og sunde retter.  
 
Vi beskriver det, som vi er kommet frem til og vi bliver ved med at arbejde med det og tilsmage det.  
Vi er ikke færdige med ”kogebogen”, men føler at vi er godt på vej… 
 
I denne mappe giver vi udtryk for nogle af de tanker, vi har gjort os gennem årene. Lad os arbejde 
sammen på at gøre connectgrupperne i Livets Kilde til fællesskaber som Jesus fryder sig over, hvor 
mennesker vokser, modnes og elsker hinanden, ligesom Jesus elsker os. 
Lad os også hjælpe hinanden med at blive bedre ledere for grupperne, så vi leder med visdom, 
frimodighed og forstår at lede mennesker videre ind i det som Gud har kaldet dem til.	
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Vel(be)kommen  
 

Hvad er en Pariserbøf uden bøf?  
En Pariserbøf uden bøf, er ikke en rigtig Pariserbøf… 
 
På samme måde kan vi spørge os selv: Hvad er en kirke uden Jesus? 
En kirke uden Jesus, er ikke en rigtig kirke. Den grundlæggende ingrediens mangler.  
 
Vi kan hurtigt miste fokus fra den oprindelige opskrift. Connectgruppen har 4 vigtige ingredienser;  
”De 4 komponenter”, som hjælper os med ikke at afvige for meget fra den oprindelige opskrift.  
Uden dem kan vi med tiden miste fokus, og det som i starten var fuld af liv og kraft kan blive til noget 
helt andet.  
  
”De 4 komponenter” er ment som en reminder, og ikke noget som vi skal holde os slavisk til. Men hvis 
vi for eksempel helt undlader at læse i Bibelen sammen eller helt undlader at bede i gruppen, afviger vi 
dermed så meget fra opskriften, at resultatet bliver noget helt andet. Det ville være som en pariserbøf 
uden bøf.   
 

 
 
”Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med os; 
og vort fællesskab er med Faderen og med hans søn, Jesus Kristus.” (1 Joh 1,3) 
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Styrken i det store og i det mindre fællesskab 
	

Der sker noget særligt, når vi i enhed kommer sammen i kirken, for at bede, dele nadver sammen, 
lovprise, tilbede vores himmelske Far og lytte til en fælles undervisning, der skal være med til at udruste 
og opbygge os som fællesskab.  
 
Når vi går hjem fra Gudstjeneste slutter det ikke der. Kirken er ikke begrænset til en bygning, men 
består af et fællesskab af mennesker. Som Jesus siger:  
”Der hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt iblandt dem” (Matt 18, 20) 
 
Der står om de første kristne: ”Enigt og vedholdende kom de daglig i helligdommen; og hjemme i 
husene brød de brødet og holdt måltid med fryd og i hjertets oprigtighed”. (ApG. 2, 46) 
 
”Både i templet og hjemme fortsatte de hver dag med at undervise og forkynde, at Jesus er den 
salvede”. (ApG. 5, 42)   
 
De mødtes altså både i det store fællesskab og i hjemmene 
 
Det er ikke alle der kan komme til orde søndag, og noget af det, der måske ikke er plads til i ”det store 
fællesskab” (gudstjenesten), kan lade sig gøre i ”det mindre fællesskab” (connectgrupper).  
 
”... og lad os give agt på hverandre til kærlighed og gode gerninger.” (Hebr. 10, 24) 

 
”... og se ikke hver på sit eget, men også på de andres.” (Filip 2,4) 
 
”... så I med al visdom lærer og påminder hverandre med salmer, hymner og åndelige sange.” (Kol. 3, 16) 
 
”Som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde skal I tjene hverandre,  
hver med den nådegave, han har fået...” (1. Peter 4, 10) 
 
Guds oprindelige plan for hans kirke, var en levende kirke. Bibelen beskriver kirken som et legeme, 
hvor Kristus er hovedet. En enhed, hvor hånden ikke gør noget uden armen, hvor alting arbejder 
sammen. Hvis en del af kroppen lider, lider resten af kroppen også. En krop der har omsorg for 
hinanden og som tjener i hinanden - det er kirken. 
 
”Han er hoved for legemet, kirken. Han er begyndelsen, den førstefødte af de 
døde, for at han i alle ting skulle være den første.” (Kol. 1,18) 
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Vigtigt: midlet og målet! 
 

Midlet må altid tage os til målet, men midlet må aldrig blive målet i sig selv. 
Ofte gør vi noget som var tiltænkt som et middel - til selve målet. For eksempel er discipelskab ikke 
målet med det at være en efterfølger af Jesus. Men discipelskab er midlet der former og hjælper os til 
at tænke, tale og handle som Jesus, kort sagt – at blive som Jesus. 
 
At synge lovsange og tilbedelsessange er heller ikke et mål i sig selv, men det hjælper os til at flytte 
vores opmærksomhed fra os selv, over på Jesus og elske Ham. 
 
Husk dette princip gennem flere af de emner vi her vil gennemgå:  
Noterne er et middel - og ikke et mål i sig selv! 
"De 4 komponenter” er heller ikke et mål i sig selv, men et middel der hjælper os til at få det resultat, vi 
gerne vil opnå med connectgrupper." 
 

De 4 komponenter: 

 
1) Fællesskab - med Gud og mennesker 
 

Vi ønsker at være et fællesskab, hvor ingen står alene. Det græske ord for fællesskab er "Koinonia”.  
I Det Nye Testamente bruges dette ord mange gange, både som betegnelse for den enkelte kristnes 
fællesskab med Kristus og for de troendes fællesskab med hinanden. Ordet betyder enhed, fællesskab, 
andel og fællesliv. 
 
Vi blev skabt til at være med i Guds familie. Hele Bibelen er historien om Gud, der skaber en familie, 
som vil elske ham, ære ham og regere med ham for evigt. 
Gud sagde: ”Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os!”. Det hele startede med 
fællesskab, og alt i Guds rige udspringer af fællesskab.  
 
Vi er alle inviteret med ind i det samme fællesskab, som Sønnen har det med Faderen, og det 
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samme fællesskab som den første kirke oplevede. De var ikke sammen om en følelse eller et slogan, 
men; ”de holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, nadver og ved bønnerne…”. Det var det, der 
bandt dem sammen og gjorde, at fællesskabet blev livsforvandlende og noget ganske særligt.  
 
Hvorfor findes fællesskaber alle vegne? Fordi Gud fra fødslen har lagt behovet for fællesskab ned i alle 
mennesker. Intet menneske vil udvikle sig normalt uden fællesskab. Mennesker, der dyrker fælles 
interesser, eksempelvis sport, politik eller lokalforeninger, er forenet om et fælles mål/samme interesse. 
Vi er som kristne forenet og fælles med Faderen og med hans søn, Jesus Kristus.  
 
Hvor der er mål og vision, er der enhed. Jesus gav os mål og vision. Han kalder os til efterfølgelse, så 
vi kommer til at ligne ham, og han kalder os til at gøre andre til hans disciple. Ud af den fælles vision 
kommer enhed, og derfra udspringer der kraft, så vi kan være en kirke i tiden. 
 
 

 
 

Det handler ikke om mig, men om os! 
 

I vores kultur/samfund er alting så individuelt. Det hele handler om mig, og ofte kan vores fokus på 
troen handle om min tro, min oplevelse af Gud. Men det handler ikke kun om mig, men om os!  
Gud henvender sig ikke kun til enkeltpersoner, men til fællesskabet. Må det vi gør udspringe af 
fællesskabet. 
 
Paulus hilser de kristne i Korinth med ordene ”Helligåndens fællesskab være med jer alle!...”.  
Meget af den åbenbaring, vi modtager, kommer ud af fællesskabet med hinanden, hvor Helligånden 
virker gennem fællesskabet. Gud elsker sin kirke, de helliges fællesskab. Det er et ganske særligt 
fællesskab, som han velsigner.  
 

”Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden”. (1 Joh 1,7) 
 

Vi må først erfare kærligheden og fællesskabet med Gud, før vi kan give det videre til hinanden i 
gruppen. 
 
”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind 
og af hele din styrke. Dernæst kommer: ”du skal elske din næste som dig selv…”  
 

(Mark 12, 29-31) 
 

I connectgruppen vil vi derfor invitere Gud til at være midtpunktet i vores fællesskab, et fællesskab som 
opleves autentisk og levende. Vi vil sammen lovprise, tilbede og søge ham. Kærlighed er at udvikle et 
fællesskab, da vi er ikke skabt til at leve for os selv, men alle er skabt til fællesskab med Gud og 
mennesker. 
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”Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre”.(1 Kor 1,9) 
 
”Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med os; og vort 
fællesskab er med Faderen og med hans søn, Jesus Kristus”. (1 Joh 1,3) 

 
”Hvis da trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis Åndens fællesskab, hvis inderlig 
medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den 
samme kærlighed, med én sjæl og ét sind.  
 

Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer 
selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over 
for hinanden, som var i Kristus Jesus”. (Filip 2, 1-5) 

 

 
 

2) Vokse – lære og modnes til at ligne Jesus 
 

I connectgruppen skal vi ikke prædike for hinanden, men dele liv! Vi ser os selv som disciple af Jesus, 
og vi vil derfor lade Guds ord arbejde med vores liv. Det er derfor vigtigt at alle i gruppen, ikke bare 
tager deres bibel med, men også har et ønske om at lade Guds ord arbejde med dem. 
 
Vi vil ud fra budskabet fra søndagens gudstjeneste og de noter, der er tilgængelige, dele det, Gud har 
talt til os hver især til opmuntring og opbyggelse for hinanden. Det er et vigtigt skridt i efterfølgelsen af 
Jesus, da han ønsker, at vi ligner ham på alle områder i livet.  
 

 
 
”Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, 
hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.” (Rom. 12, 2) 
 
Jesus siger: ”Tag mit åg på jer og lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde 
hvile for jeres sjæle.” (Matt.11, 29) 
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At lære alt om Kristus og hans vilje for vore liv, er en nøgle ingrediens i en connectgruppes liv.  
Alle grupper lærer ved at, de læser i Bibelen, de lærer af hinanden*, og de lærer om sig selv. 
 
(*en effektiv måde at gøre det på, er ved at opmuntre hinanden til at dele vidnesbyrd) 

   
 

Sund mad 
 

Sund mad er måske ikke altid det der tiltrækker os mest, men tilberedt rigtigt, så smager det rigtig godt. 
Vi har ikke kun brug for at fylde os med mad der mætter, men spise den mad der både mætter og 
bringer sundhed til vores krop, mad fyldt med vitaminer og næringsstoffer der gør at vi kan leve sundt. 

”Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund”. (Matt 4, 3-4) 
 
"Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste 
Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen; den, der spiser af det brød, skal leve til evig 
tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden." (Joh 6) 

 
 

 
 
Noterne har flere fordele - her er nogle: 
 

• Alle har en chance for at tænke over emnet og vi kan komme forberedte. 
• Start eventuelt med at læse nogle af nøgleversene fra Bibelen sammen. 
• Brug spørgsmålene som du synes passer til aftenen eller lav dine egne J 
• Noterne tager udgangspunkt i et fælles emne, som hele kirken kan arbejde med.  
  Det gør også at vi kan vokse/bygge sammen og gå i samme retning. 
• Læremæssigt risikere du heller ikke at havne i noget, som du alene står med ansvaret for, eller er    
  vanskeligt at håndtere. 

 
Husk at målet med 
noterne, ikke er at 

gennemgå dem, men de  
er ment som et middel. 

  
Det er godt at bruge dem 

som et udgangspunkt. 

- download dem fra 
hjemmesiden…	
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3) Tjene - Jesus og hinanden 
 

I connectgruppen skal ingen stå alene. Ligesom vi drager omsorg for os selv, ønsker vi også at 
drage omsorg for hinanden og mærke den indbyrdes kærlighed.  
 
Ligesom vi oplever Åndens fællesskab, vil vi også stå sammen, drage omsorg og bede for 
hinanden. Her kan vi også betjene hinanden ved at bruge de åndelige gaver, som Gud har givet os til 
indbyrdes opbyggelse. 
 
”Vi, som er stærke, skylder at bære de svages svagheder og ikke tænke på os selv.   
Vi skal hver især tænke på vor næstes gavn og opbyggelse”. (Rom 15, 1-2) 
 
”Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, 
han har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud; den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud 
giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus…” (1 Peter 4, 10-11) 
 
I connectgruppen kan vi lade nådegaverne komme til udtryk. Vi kan betjene hinanden med de gaver 
som Helligånden har givet os. Husk at gruppen må være et sikkert og trygt sted (SafeZone).  
Vi er sammen for at opbygge og opmuntre hinanden. 

”Lad os altså stræbe efter det, der fører til fred og indbyrdes opbyggelse”. (Rom. 14, 19) 

 
   

4) Dele - de gode nyheder med andre 
 

At elske Gud og elske mennesker, det er de ”to ben” vi står på, så der kommer balance i det hele, så 
vi kan bevæge os og gå fremad. At elske mennesker, består i den grad af at dele evangeliet, de gode 
nyheder med dem. 
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Kærligheden består også i at udvide fællesskabet/familien. Vi ønsker at give det videre, som ”vi har 
fået for intet”. Vi vil bede for vore VIP’s* og bede om frimodighed og visdom til, hvordan vi kan 
formidle Guds kærlighed og frelsesplan ind i deres liv. At hjælpe og inspirere hinanden til at dele de 
gode nyheder, må altid være en del af connectgruppens livsstil.  
Vi må aldrig blive så selvcentreret at vi glemmer mennesker udenfor/omkring os. 
 

 
 
"Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens 
og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har 
befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende." (Matt 28, 18-20) 

 

Vi deler almindeligvis evangeliet med tre forskellige typer af mennesker: 
 
Dem som vi kender: for det meste familie, venner, kollegaer og naboer. 
 
De som kommer til os: besøgende og mennesker vi møder i toget, i forretninger eller i forbindelse 
med fester og til andre arrangementer. 
 
Dem, som vi opsøger: fremmede som vi uopfordret tager kontakt til, mennesker vi aldrig før har mødt. 
Når Jesus siger: ”Gå ud i al verden …” så dækker det en mangfoldighed af mennesker, ikke kun dem 
vi kender. 
 
Vi må huske at bede for menneskers frelse, bede for hinanden, om frimodighed, ”åbne døre” og 
muligheder hvor vi kan dele de gode nyheder med andre…. 
 
”Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker; bed 
for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og 
agtværdighed. Det er godt og værdsat hos Gud, vor frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses 
og komme til erkendelse af sandheden.” (1 Tim 2, 1-4) 
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Den hemmelige ingrediens 
 

Som barn syntes jeg, at min farmor lavede en helt speciel velsmagende mad, lige fra kagerne til 
aftensmaden. Selv frokosten var også noget særligt, der var kælet for detaljerne og pyntet med grønt 
på smørrebrødet. Det var bare noget særligt at spise hendes mad. 
  
Senere fandt jeg ud af, at sovsen var god, fordi hun blandt andet brugte meget fløde. Alt det andet fandt 
jeg aldrig ud af, men godt var det, så godt, at jeg aldrig har glemt hvor godt det smagte. 
 
Selvfølgelig brugte hun alle de velkendte friske råvarer, men alle ingredienserne hun brugte, var med til 
at gøre det til noget særligt. 
 
Udover de mere faste ting i gruppen som ”De 4 komponenter”, hvor for eksempel Bibelen og bønnen 
indgår, er der andre ingredienser der er med til at gøre en aften til noget særligt – her er nogle af dem: 
 

 

God forberedelse - hjælper med at give en god aften 
 

Kommunikation  
Det er forskelligt hvordan grupperne aftaler hvor man mødes og hvem der eventuelt tager kaffebrød, 
snacks eller lignende med. Nogle gør det via SMS, andre via sociale medier eller en udprintet liste.  
Vi anbefaler SMS, da det altid er en god reminder at få. Her kan man også anføre praktiske ting 
gruppen skal huske. Hvis man er forhindret i at komme, er det vigtigt man får meldt afbud i god tid. 

Ingrediens 
 

Dansk ordbog:  
bestanddel som sammen  
med andre bestanddele  
indgår i fremstillingen af 
fx mad; jævnfør råvare  
• element der indgår som 
en karakteristisk del af 
noget.	
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Det er godt at udveksle mobilnumre, så man kan kontakte hinanden. Både omkring det praktiske, men 
også i forbindelse med forbøn. Nogle laver en fødselsdagsliste så man kan huske på hinanden. 
Transport er også noget man må hjælpe med at organisere så der er styr på det. 
 
Aftal start og slut tidspunkt 
Ligesom det er godt at aftale hvornår vi mødes, er det også godt, at aftale hvornår det slutter. Både for 
aftenens forløb om at gøre og for værtens skyld. Nogle skal måske på arbejde tidlig dagen efter, og 
bliver derfor nødt til at gå tidligt. Ved god ledelse undgår du, at nogle går glip af for eksempel det 
sociale, fordi andre ting trak ud, og du vil få aftenen til at forløbe i en fin balance.  
Nogle serverer kaffe til sidst, andre gør det første eller midt på aftenen - gør det som passer bedst  
ind i jeres gruppe. 
 

                          

Hvor lang tid skal de forskellige ting tage? 
Velkomst, Icebreaker, lovsang, bøn, noter, bibellæsning, samtaler, bøn for hinanden, forbøn for vores 
”VIP’s” og tid til at være sociale sammen - pyha… J 
Hvis det første tager så lang tid, at man for eksempel sjældent får tid til at bede for hinanden eller være 
sociale sammen bagefter, må man justere - vær ikke kede af det, hvis I ikke når det hele… J 
 
Hyppighed 
Det er vore erfaring, at hvis man beslutter at mødes hver uge, er der som regel afbud og andre ting der 
gør, at man aflyser én gang i måneden. 
Det kan være en helligdag/ferieuge, eller et weekendarrangement i kirken, som gør at man aflyser. 
Som tiden går, finder man frem til en god løsning hvor ingen bliver ”tabt på gulvet”. Nogle grupper 
aftaler også at lave noget socialt sammen ud over det faste. Det kan man gøre som det passer bedst. 
 

   
 
Værten 
Det er rart at komme til et hyggeligt hjem hvor man føler sig tryg og velkommen. Ligesom der er ting der 
kan gøre der hyggeligt at være sammen, er der også noget der kan ødelægge det for nogen. 
 

Det kan for eksempel være: 
• Det er for varmt eller for koldt – meget rodet og beskidt 
• Når folk sidder bag hinanden i rækker, i stedet for at sidde i en cirkel. 
• Når mobiler ikke er sat på lydløs - for dårlig belysning 
• Når husdyr forstyrrer gruppen. 

 

Det er godt og 
nødvendigt, at 

holde øje  
med tiden… 
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Når man afholder et connectgruppemøde for første gang i et hjem, er det vigtigt at tale med værten om 
alt det praktiske, så det bliver en god oplevelse for alle deltagere. Hvis du aldrig har besøgt 
vedkommende, kunne det være en god idé lige at smutte forbi. 

Aftenens forløb 
Nogle kommer forberedt og med forventning til aftenen, andre kan komme, uden at have hørt 
søndagens budskab, læst eller printet noterne ud.  
Det er vigtigt at man afstemmer forventningerne i gruppen, derved kan man forhindre forskellige 
frustrationer. Nogle forventninger er allerede tydeliggjort i den beskrivelse af gruppen som man læste 
da man meldte sig til gruppen, men nogle gange må man gennemgå, gentage og tale om de fælles 
forventninger sammen. Gør plads til justeringer hen ad vejen, hvor du på en god og kærlig måde kan 
italesætte det som ikke fungerer. 
 
Sommetider er det godt at give et kort resumé af søndagens budskab. Det er også godt at vænne 
medlemmerne til at have deres egne bibler med, så alle lære at slå op i den. Som leder giver det også 
dig, en god fornemmelse af hvor gruppen er i forhold til deres personlige bibellæsning og gudsforhold. 
 
 

          
 

Icebreaker 

Har et større og dybere formål end bare at skabe en god stemning.  
 
Nogle mennesker siger næsten aldrig noget personligt om dem selv, derfor føles det, som om at vi kun 
kender dem overfladisk. Denne lille leg skal være med til at åbne op på en naturlig måde, og lære 
hinanden bedre at kende. Som tiden går, og alle har fortalt lidt om dem selv, er det lettere at udvikle 
tryghed og fortrolighed i gruppen. 
 
En Icebreaker kan være at svare på et spørgsmål eller fortælle kort om sig selv. 
Ud fra dit kendskab til gruppen kan du udvælge spørgsmål - som: 
 
• Hvor levede du fra du var 7 til du var 12, og hvor mange brødre og søstre havde du? 
• Hvilket transportmiddel brugte din familie? 
• Hvilken person følte du dig mest knyttet til? 
• Hvornår blev Gud mere end et ord for dig? 
 
Hvad skal du være opmærksom på? 
Et problem med “Icebreakers” er, at de kan optage hele aftenen. Det er vigtigt at lederen styrer denne 
del, så det ikke kammer over og tager al tid og opmærksomhed.  
Husk princippet ”middel og mål”. J 
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Lagkageprincippet  
- det er godt at forklare gruppen dette princip og til tider minde dem om det… 
 
Hvis du har ti mennesker på besøg, så forsøger du altid at skære lagkagen i ti lige store stykker. 
Hvis der er ti mennesker i gruppen, så prøv at dele taletid op i ti lige store stykker, så alle ”får et 
stykke”, og har mulighed for at dele hvad de har på hjertet. Selvfølgelig skal vi respektere hvis nogen 
ønsker at være mere lyttende end talende. Men indimellem er der bare nogle der fylder for meget i 
gruppen, og derved ”kvæler” andre, der har noget som de kunne berige gruppen med. 
 
Et tip kan for eksempel være, at man over for mødelederen markerer med håndsoprækning, hvis man 
ønsker at sige noget. På den måde kan mødelederen bedre styre samtalen. 
 
Hvis man for eksempel starter med en runde over spørgsmålet ”Hvad blev levende for dig i søndags?”, 
må man træde ind som leder, hvis emnet pludselig skifter eller svaret bliver til en hel prædiken. 
 

 
	

Gruppens sammensætning 
 

Vi er sjældent herre over hvordan gruppen er sammensat. Hvis hver enkelt leder kunne danne sit eget 
”Dream Team”, så kan vi risikere, at flere ville stå med oplevelsen af ikke at blive valgt, hvilket ikke 
hører hjemme i et kristent fællesskab. Vi er jo kaldet til at elske hinanden, ligesom han elsker os.  
Vi er kaldet til at elske hinanden på trods af forskelligheder.  
 
Indimellem må vi erkende at sammensætningen af gruppen kan være problematisk og derfor kan 
rokeringer være nødvendigt og godt. 
 
En gruppe kan bestå af modne ældre kristne, helt nye kristne, mennesker der har brug for megen 
omsorg og opmærksomhed. Vi må altid spørge Helligånden til råds, når nogen spørger om de kan 
være med i gruppen. Der må være en balance i gruppen, så der både er ressourcemennesker og 
mennesker som har brug for hjælp. 
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Fortrolighed i connectgruppen 
 
Der er mange steder i samfundet, hvor fortrolighed (tavshedspligt) er en selvfølge, hvilket det også må 
være i connectgruppen. 
 
Vi ønsker at tjene hinanden i gruppen, vise hinanden opmærksomhed og omsorg. Connectgruppen må 
være det sted, hvor man kan finde tillid og fortrolighed, et sted hvor man tør åbne sig op for andre og 
derigennem vokse og trives.  
 
Apostlen Jakob skriver i sit brev til menigheden: ”Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for 
hinanden om, at I må blive helbredt”. 
For at kunne betro personlige sager og sider af sig selv til andre, må det gøres i et mindre fællesskab, 
hvor der er fortrolighed til stede. 

Man må oftest gøre sig fortjent til menneskers fortrolighed, det kommer over tid. Det kan tage lang tid at 
opnå fortrolighed, og det kan ødelægges på et øjeblik. 
 
Derfor er det vigtigt, at alle i gruppen er bekendt med, hvad der forstås ved fortrolighed: - et tillidsfuldt 
forhold mellem personer, der betror sig til hinanden – tillid til en andens diskretion, som gør, at man tør 
betro sig til vedkommende - er skjult eller hemmeligt for andre end en snæver kreds”. (www.sproget.dk) 
 
Vi må derfor gøre det klart for hinanden, hvad vi forstår ved fortrolighed i gruppen. Man kan meget kort 
sige, at – det, som bliver delt i gruppen, forbliver i gruppen! 
Vi må have tillid til hinanden og give hinanden ord på, at alt af personlig karakter, der bliver sagt i 
gruppen, gentages ikke udenfor gruppen. 
 
Når gruppen vokser og deles, eller et medlem forlader gruppen, tages fortroligheden med, den forbliver 
intakt og er altid gældende. 
 
Bedeemner, som bliver delt i gruppen, indgår også under dette. Hvis du føler, at flere udenfor gruppen 
skal være med til at bede for et bestemt emne, så spørg vedkommende, der er kommet med 
bedeemnet - må jeg dele dette med andre? Vi deler ikke noget med andre uden for gruppen uden 
tilladelse. 
 
Hvis medlemmer i gruppen ikke udviser stabilitet/trofasthed, kan det også være med til at skade 
fortroligheden. Vi må give udtryk for vores forventning overfor hinanden. Regne med, at man deltager, 
så ofte det er muligt, og melder afbud, hvis man er forhindret i at komme. 
 
Når man er en stor gruppe, kan det være nødvendigt og godt at dele den op i mindre grupper, når vi 
kommer til den del, hvor vi ”tjener hinanden” - ved at lytte, bede og rådgive i fortrolighed. 
Det samme kan blive aktuelt, når vi har gæster eller nogen ”på prøve” i gruppen. Her kan det også 
være hensigtsmæssigt at dele connectgruppen op i to grupper, så fortrolighed kan finde sted. 
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- kirkens vision 

Vores vision er din vision 
 

Vi står ikke alene når vi leder og tjener gruppen, men vi er en del af noget større.  
Vi repræsenterer ikke vores egen tjeneste, men vi repræsenterer kirken, vi tjener kirkens vision.  
Kirken som er en del af Guds rige.  
Du kan kun være en autoritet, når du står under en andens autoritet. Du kan ikke lede nogen, hvis du 
ikke selv bliver ledt af nogen. 

Du har ikke selv taget lederskab, men mandatet til at lede, er givet til dig af kirkens lederskab, som står 
sammen med dig. Det er godt at vide, specielt hvis man føler sig angrebet eller kritiseret.  
Du er ikke alene, men sammen tjener vi ”legemet” med de gaver Gud har givet os. 
 

 
 

- kirkens mission 
 
At være leder, er ikke kun en titel, men det er en funktion, en gave i funktion. Gud har designet 
lederskab til at støtte og opbygge mennesker, så de modnes og vokser op til lighed med Kristus.  
 
”Men sandheden tro i kærlighed skal vi i ét og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. Ud fra ham 
føjes hele legemet sammen og holdes sammen, idet hvert enkelt led hjælper til med den styrke, det har 
fået tilmålt, så legemet vokser og opbygges i kærlighed.” (Ef 4,15-16) 
 
- læs afsnittet ”hyrdetjenesten” i den sidste del af mappen… 
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Temagrupper med mere…	

Hvad er en klassisk gruppe? 
En klassisk connectgruppe, er typisk en gruppe der forsøger at mødes én gang i ugen. En aften vil som 
regel følge de ”4 komponenter”, hvor der bruges tid på lovsang og tilbedelse. Søndagens noter vil blive 
brugt og der vil altid være tid til at bede for hinanden og tid til fællesskab sammen. 
Det finder typisk sted midt ugentligt i tidsrummet kl. 19:30-21:30 
 
Eksempel på andre grupper kan være: 
ung, familie, bøn, international, kvinde- eller mandegruppe…  
 

• forskellige mødedage- og tider 
• hyppighed 
 
Man forpligter sig til at være leder for et år 
efter samtale med kirkens pastor 
 
Nye grupper bliver opslået hvert år i slutningen af december på kirkens hjemmeside. 
 
Her fremgår: 
• Beskrivelse af gruppen – billede, navn og kontaktinfo på lederen og assistenten fremgår. 
Ligeledes fremgår beskrivelse af gruppen, forventninger med mere. 
 
• Connectgruppens medlemmer har mulighed for at melde sig til under den samme leder igen, hvis de 
begge er enige om dette. Man skal altså ikke være bange for, pludselig at miste et fællesskab/ 
gruppe, som man føler sig knyttet til. 
 
Support til dig som connectgruppeleder 
• individuelle samtaler med pastoren eller en anden af kirkens ledere efter eget ønske. 
• connect-leder-samlinger 
• lederdag i januar 
• Connections Danmark lørdags-bibelskoler 



	

	 18	

 
 
Hyrder var nogen man så ned på i Israel, deres erhverv regnede man ikke for noget. Alligevel valgte 
Gud at sende engle der åbenbarede hans frelsesplan og Jesu fødsel for en flok hyrder.  
 
”Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom Faderen kender mig, og 
jeg kender Faderen; og jeg sætter mit liv til for fårene.” (Joh. 10, 14-15) 
 
“…og fårene hører hans røst, og han kalder sine egne får ved navn og fører dem ud. Når han har fået 
alle sine får ud, går han foran dem, og de følger ham, fordi de kender hans røst. Men en fremmed vil 
de aldrig følge; de vil tværtimod flygte fra ham, fordi de ikke kender de fremmedes røst.” (Joh. 10, 3-5) 
 
“Og da Jesus kom i land, så han en stor folkeskare, og han ynkedes over dem, for de var som får uden 
hyrde, og han gav sig til at lære dem om mange ting.” (Mark 6, 32) 
 
“Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra 
bukkene…” (Matt. 25, 34) 
 
Jesus omtaler sig selv som den gode hyrde. Jesus er vores hyrde, som vi efterfølger! 
 

En connectgruppeleder er en hyrde 
 

Efter opstandelsen spørger Jesus Peter tre gange: ”Har du mig kær?”, og derefter giver han Peter en 
opgave; ”Vær hyrde for mine får!” - ”Vogt mine får!”. Peter er den første som kaldes til at være hyrde.  
 
Jesus giver hans kirke; ”nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være 
evangelister og andre til at være hyrder og lærere for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi 
legeme bygges op”. (Ef. 4, 11-13) 
 
Som hyrde er du en gave til menigheden, for at den kan vokse, bevares, bygges op og udrustes 
til tjeneste. En hyrde er ikke det samme som en hyrdehund, der leder fårene ved at løbe rundt, gø, 
skræmme og snappe efter fårene, for at tvinge dem på plads. Men vi er kaldet til at være hyrder, der 
følger Jesus (overhyrden), der elsker og kender dem vi leder, og drager omsorg for dem. 

”Vær hyrder for Guds hjord hos jer, vogt den, ikke af tvang, men frivilligt, som Gud vil det, ikke for ussel 
vindings skyld, men glad og gerne. Gør jer ikke til herskere over dem, I har ansvaret for, men vær 
forbilleder for hjorden; og når hyrden over alle hyrder åbenbares, skal I få herlighedens uvisnelige 
sejrskrans.” (1 Peter 5, 2-4)	
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En tilsynsmand - tilser menigheden/mennesker, ligesom en hyrde på marken tilser hjorden. 
“Hvis nogen ønsker at blive tilsynsmand, er det et vigtigt arbejde, han tragter efter…” (1 Tim. 3, 1) 

”Som Guds husholder må en tilsynsmand være en, der ikke er noget at udsætte på, ikke egenrådig, 
opfarende, drikfældig, voldsom eller ude efter skændig fortjeneste. Han skal være gæstfri, have 
kærlighed til det gode, være besindig, retfærdig, from, herre over sig selv; han skal holde fast ved 
lærens troværdige ord, så han er i stand til både at formane med den sunde lære og at gendrive dem, 
der siger imod.” (Titus 1, 7-9) 
 
En connectgruppe er ikke et opbevaringssted. Men et sted hvor vi skal vokse og udvikles i 
vores tro og efterfølgelse. Det er dit ansvar, at tilse dem du er betroet, som en hyrde der tilser 
hjorden og våger over den og drager omsorg for den. Beskytte dem mod forvirring og usunde 
doktriner der kan ødelægge deres tro. 
 
”Tag vare på jer selv og på hele hjorden; i den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for at I kan 
være hyrder for Guds kirke, som han har vundet sig med sit eget blod. Jeg ved, at når jeg er borte, vil 
der komme glubske ulve til jer, og de vil ikke skåne hjorden. Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og 
tale falsk for at få disciplene med sig.  
Derfor skal I være på vagt. Og husk på, at jeg gennem tre år uophørligt, nat og dag, har vejledt hver 
enkelt under tårer.” (ApG. 20, 28-31) 
 
Det at være hyrde eller tilsynsmand i en menighed, er et stort privilegium og en stor glæde, men 
det vil også være hårdt og forbundet med skuffelser og sorger. 
 

 
 
Det er ikke kun connectgruppen du skal tage vare på. Lyt til rådet fra Paulus til Timotheus ”Giv agt på 
dig selv og på den undervisning, du giver…” (1 Tim. 4, 16). Vi har brug for en sund lære og sunde ledere – 
ledere, som har energi til at udføre deres tjeneste. Gode ledere passer på sig selv. 
 
Privatliv hænger uløseligt sammen med tjenesten. Har du problemer i dit forhold til din familie, vil det 
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uvilkårligt give problemer i din tjeneste, og hvis du ikke gør noget ved det, kan du risikere at leve et liv, 
som ikke længere er ægte og afspejler virkeligheden.  
 
Din familie er den mindste menighed, og den vigtigste menighed som er dig betroet. Lad aldrig dit liv og 
din familie blive ofre for din tjeneste. Gud ønsker ikke, at du skal være udmattet og udslidt, mens du 
forsøger at tjene andre. Der er med garanti vanskelige og hårde tider, men du kan ikke opretholde en 
frugtbar tjeneste, hvis du konstant er udmattet og under pres. 
 
Vær vis, når du for eksempel planlægger ombygning af huset eller andre projekter i din fritid, side-
løbende med fuldtidsjob, familie og tjeneste - at du har beregnet omkostningerne før du starter. 
 
Sørger du følelsesmæssigt, åndeligt og fysisk for dig selv, så du har energi og kapacitet til at lede din 
gruppe? Vær god til at planlægge og sætte rammer for din tid og dine prioriteringer. Lær at sige ”nej”, 
selv om du måske kommer til at skuffe andre. 
Lad der være ”luft” i dit liv og ledig plads i din kalender, til familie, venner og hvile. Husk at ”tanke op” 
hver dag. Sæt tid af til stilhed med Gud og tid til at feste. Sørg for at din ”beholder” er fyldt, så du giver 
til andre af dit overskud. 
 

 

Husk altid på at det ikke er din kirke, men at Jesus er hovedet for sin kirke, og vi er kaldet og sat 
her, for at tjene kirken gennem et tjenende lederskab. 
 
Bibelen bruger ordet tjeneste til at karakterisere lederskab. Den, som ikke er villig til at tjene, er ikke 
egnet til at lede. ”End ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og 
give sit liv som løsesum for mange.” (Mark 10,45). 
 
En connectgruppeleder er en hyrde som leder og tjener hjorden, og sørger for at udvikle dem de har 
ansvar for i gruppen. En leder tager tjenerens håndklæde op og efterligner Jesu liv og lederskab. 
 
Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens 
fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Sandelig, 
sandelig siger jeg jer: En tjener er ikke større end sin herre, og en udsending ikke større end den, der 
har sendt ham. Når I ved det, er I salige, hvis I gør det. (Joh. 13, 14-17) 
 

Ledere har kærlighed  
 

Man opnår aldrig ret til fuldt ud at lede dem, man ikke elsker. Omsorgsfulde og tillidsfulde relationer er 
grundlaget for ethvert levende fællesskab. Som Jesus elsker os, skal vi også elske hinanden. 
Kærlighed til Gud, til hans kirke, til connectgruppen og til de fortabte må være kendetegnende for 
ledere der vil vokse. Mennesker har lettere ved at modtage sandheden, også korrektioner og 
irettesættelser, hvis man har kærlighed og ægte omsorg for dem. Lær dine medlemmer at kende og 
udtryk ægte kærlighed over for dem. I de fleste tilfælde vil de med iver følge din ledelse. 
 
• Vær hyrder for dem ved at efterligne Jesu omsorg og offervilje  
• Elsk dem og led dem. 
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Forbundet med Kristus 
 

Enhver kristen har brug for at leve en livsstil i et dagligt fællesskab med Jesus, dette gælder især en 
connectgruppeleder. Du leder bedst ud fra et indre liv, som vokser og udvikles i Guds nærvær. Hvis du 
gør dette, kan du udfordre din gruppe til den samme hengivelse.  
 
Brug tid sammen med Gud i ordet og bønnen. Lad Helligånden derigennem inspirere dig i din daglige 
efterfølgelse. I stedet for at bekymre dig for de vanskelige livssituationer i gruppen, så -”bring i alle 
forhold dine ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, 
vil bevare dit hjerte og tanker i Kristus Jesus.” (Filip 4, 6-7) 
 
”Hvor dyrebar er dog din godhed, Gud! Mennesker søger tilflugt i dine vingers skygge. 
De mætter sig ved overfloden i dit hus, du lader dem drikke af din herlige bæk;  
for hos dig er livets kilde, i dit lys ser vi lyset”. (Salme 36, 8-10) 

 
Vær tro mod dit kald 
 
Det er vigtigt at vide sig kaldet før man går i gang med at lede en connectgruppe. En klar kalds-
bevidsthed vil tage dig gennem svære tider i tjenesten, når du ved at det var Herren der kaldte dig til 
tjeneste, så vil han også hjælpe dig og give dig den visdom du behøver. 
 
”Derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større iver på at befæste jeres kaldelse og udvælgelse*, 
gør I det, vil I aldrig snuble. For så vil døren til vor Herres og frelsers, Jesu Kristi, evige rige stå på vid 
gab for jer.” (2 Peter 1, 10-11) 
 
* ”gør jeres kaldelse og udvælgelse urokkelig…” (1948 og Hverdagsdansk oversættelse) 

 
For Gud handler det ikke om hvor kvalificeret du er. Men det handler om hjertet. Gud ser efter hjertet, 
og en af de karakteregenskaber han ønsker at fremelske, er trofasthed, som betyder meget for Gud. 
Gud er helt igennem trofast, og han ønsker at vi skal udvikle trofasthed over for ham og det han har 
betroet os. 
 
I Johannes Åbenbaringen nævnes det at være trofast, som en af de egenskaber som kendetegner dem 
der følger Jesus:  
”…men Lammet vil sejre over dem, fordi det er herrernes herre og kongernes konge, og sammen med 
det sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste, der er i dets følge.” (Åb. 17, 14) 

 
De mænd og kvinder som Gud har brugt gennem tiden, og som fuldførte deres løb/kaldelse, har alle 
været trofaste over for Gud, og trofaste i deres kald.  
Vores hjerte må være ved Herren, for at vi kan forblive trofaste, ligesom Jesus var trofast.  
Peter besluttede sig for at være trofast, men før hans hjerte var forandret lykkedes det ikke. 
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Men efter at hans hjerte blev forandret af Jesus, forblev han trofast til døden. 
 
Paulus omtaler sine medarbejdere som trofaste: 
 

”Derfor har jeg sendt Timotheus til jer, han er mit kære og trofaste barn i Herren; han skal minde jer om 
mine veje i Kristus Jesus, således som jeg lærer overalt, i enhver menighed.” (1 Kor. 4, 17) 
 
Et trofast menneske kan man stole på. Han har givet dig sit ord, og du kan stole på det. Han har 
troværdighed. Vi må være mænd og kvinder der er trofaste over for evangeliet og Jesus vi efterfølger. 
 

Vogt din karakter 
 

En livsstil forbundet med Kristus og troskab mod dit kald vil uden tvivl hjælpe dig med dette. 

”Frem for alt: Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. Hold dig fra falsk tale, lad svigefulde ord være 
fjernt fra dig. Dine øjne skal se lige frem, dit blik skal være rettet lige ud. Giv agt på den vej, du går, 
du skal styre hele din færden; bøj ikke af til højre eller venstre, hold din fod fra det onde!” (Ordsp. 4, 23-27) 
 
At være sandfærdig og pålidelig hører til en leders karakter. Det er umuligt at adskille lederskab og tillid. 
Mennesker følger dig fordi de har tillid til dig, fordi du er den, du siger du er. Det er vanskeligt at rette op 
på et tillidsbrud mellem dig og dem du leder. 
Paulus opmuntrede hans unge leder Timotheus til at være: ”et forbillede for de troende i tale, i adfærd, 
i kærlighed, i troskab, i renhed. (1 Tim. 4, 12) 
 
Paulus ønskede, at Timotheus skulle bevare sin integritet og være et forbillede i kristen livsførelse for 
resten af kirken. Bevar dit hjerte fra tanker, handlinger og holdninger som vil skade dig.  
Lev et ”gennemsigtigt” liv over for mennesker du har tilladt at tale ind i dit liv, og vær villig til at ransage 
og granske dig selv ind for Guds ansigt og i lyset af hans Ord. 
 

 

Lev i konstant udvikling 
 

Jesu undervisning havde til formål at forandre disciplene, deres sind og karakter. Ligeledes er det også 
Jesu mål at forandre og udvikle os, så vi bliver som ham, både i tanke, tale og gerning.  
Det vi hører og ser, må ikke blive til information, men blive til åbenbaring der omsættes til liv og 
tjeneste. 
 
Vi må være disciple (lærlinge) der følger Jesus, for selv at kunne gøre andre til disciple og dermed 
opfylde Guds vision for connectgruppen, der har til opgave, både at tjene og discipelgøre mennesker i 
kirken, række ud og gøre andre til disciple. 
 
”Det kræver et forvandlet liv at forvandle liv” - Joe Stowell 

Som leder, er det dit ansvar, selv at tage føde til dig, og arbejde på din egen udvikling. Hvis en 
connectgruppeleder stagnerer, vil hele gruppen bære præg af det. Vi må altid være i en åndelig 
udvikling.  
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Hvad du har hørt af mig i mange vidners nærværelse, skal du betro pålidelige mennesker, som vil være 
duelige til også at undervise andre. (2 Tim. 2, 2) ”Stræb efter at stå din prøve for Gud som en arbejder, der 
ikke behøver at skamme sig, men som går lige på med sandhedens ord”. (vers 15) 
 
Deltag på bibelskoler der kan udvikle dig åndeligt, brug tid på personlige studier. Vi må lære, for selv at 
kunne lære andre. Vi må have åbenbaring for at kunne give åbenbaring videre. 

Salme 23, 1-4: Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne enge, han leder 
mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny, han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. Selv om 
jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. 
 

  
 
Ordet pastor er latin og betyder ”hyrde”- en hyrde er udstyret med en kæp og en stav, kæppen er til 
brug mod fjenderne, for at beskytte fårene, mod usunde doktriner og forvirring. Staven er til omsorg og 
ledelse. Vi må lede dem derhen hvor de kan få den føde, hvile og næring der gør, at de trives og 
vokser. 
 
Connectgruppelederens hyrdefunktion er lige så vigtig som pastorens. Det er dit ansvar som leder at 
tilse og våge over dem som er blevet dig betroet. Forvent at Gud vil tale til dig om de forskellige og 
deres livssituationer og vandring med Gud. Lad dig lede af Guds ord og Helligånden. Vær åben for 
profetisk inspiration. Sig sandheden i kærlighed. 
 
Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister 
og andre til at være hyrder og lærere. (Ef. 4, 11) 

Jeg giver jer hyrder efter mit hjerte; de skal vogte jer med kundskab og indsigt. (Jer. 3,15) 
 
I connectgruppen må ”fårene” bliver taget hånd om, så de udvikler sig og vokser. 
Alle troende har brug for at blive discipelgjort, de har brug for hyrdens omsorg. Både med opmuntring, 
formaning og ledelse. Husk altid på at du ”er sendt af en anden” i den funktion du har - det er Guds rige 
og Jesu disciple, ikke dit rige og dine disciple - tag det ikke personligt hvis mennesker svigter dig eller 
behandler dig dårligt. Husk, at du er givet autoritet til at lede, at du aldrig er alene, men del af et større 
fællesskab, at Guds ånd bor i dig, vil hjælpe dig, og vejlede dig på alle måder. 
 

     
 

Indlevelse/empati 
 

Det er evnen til at genkende og forstå andres følelser. Det beskrives ofte som evnen til at sætte sig i 
andres sted (ikke at forveksle med sympati, som er evnen til at dele en følelse med en person, dvs. at 
man selv oplever samme følelse som personen).  
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I empatien føler man sig ind i den anden, i sympatien føler man med den anden. Du lever med i deres 
livssituation. Du tjener dem i Kristi kærlighed. De vil vide, at det ikke kun er en opgave du udfører fordi 
du er leder, men at du gør det fordi du virkelig holder af dem, på grund af Jesu kærlighed som bor i dig. 
 
”Glæd jer med de glade, græd med de grædende” (Rom 12, 15) 
 
Vær blandt andet opmærksom på hvornår de forskellige har fødselsdag. Spørg ind til og følg med i 
hvordan det går dem derhjemme, på arbejdet eller i skolen. Hvis de udebliver fra connectgruppen eller 
gudstjenesten, og du ikke ved hvorfor, så tag kontakt til dem. Alt dette gør en hyrde, ikke som en 
kontrollerende instans, men i kærlighed og omsorg for den enkelte. 

Stå ikke med det selv - del byrden med en anden leder 
 

Få hjælp til svære situationer. Gør det du har gaver/kompetencer til. Vær god til at henvise mennesker 
til kirkens rådgivningsgruppe, ægteskabsrådgivere med flere, så du ikke står med det selv. 
 
Tag kontakt til kirkens pastor hvis der opstår særlige konflikter eller situationer der er svære at takle. 
Sig til når du har brug for hjælp eller supervision (vejledning af og evt. opsyn med en medarbejder, 
udført af en erfaren person). Husk at du har tavshedspligt, men har mulighed for at dele det med en 
ældste i kirken der også har tavshedspligt. 
 

 
 

Selvmotiverende - du har ofte brug for skyklapper, det er også at være helhjertet! 
 

David var nu hårdt trængt; folkene truede med at stene ham, for de var alle sammen forbitrede over 
tabet af deres sønner og døtre. Men David hentede nyt mod hos Herren sin Gud… (1 Sam 30, 6) 

David opmuntrede sig selv i Herren – han hentede sin motivation hos Gud. Sådan må vi også altid 
hente vores motivation til hyrdetjenesten hos Gud, lære fra Jesu eksempel og ”spise” god åndelig mad. 
Læs bøger der motiverer og hjælper dig i tjenesten, sørg for selv at modtage undervisning, så du også 
bliver udrustet og inspireret til at lede din gruppe med stor iver og glæde. 
 

Udtalte ord - opmuntrende ord 
 

Vores ord skaber det de nævner. Tal Guds tanker og planer over menneskers liv, det vil løfte dem op 
på et højere niveau. Alle kan se når man gør noget forkert. Men der skal en åndelig person til, der kan 
se forbi alt rodet, se og tale om hvad vores identitet er i Gud, formål og fremtid i livet. 
Gå efter guldet i mennesker, vær en person der taler skabende profetiske ord til opbyggelse og 
opmuntring, så mennesker bliver forvandlet til lighed med Kristus.  

Herren lede jeres hjerte til Guds kærlighed og til Kristi udholdenhed! (2 Thess. 3, 5) 
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I mit arbejde med forskellige kirker og lederskaber over hele verden har jeg fundet ud af, hvilke nøgle-
punkter man generelt behøver at tage højde for, når man indsætter personer i lederskabet i kirken. 
(Disse principper kan man bruge i mange situationer). 
Vi kunne bruge mange skriftsteder, men følgende giver god grund til at starte i:  
1. Tim. 3, 1-13, 2. Tim. 2, 1-7 og Titus 1, 5-9. 

Karakter  
 

Har personen en karakter, der både er god og afspejler Gud? Har vedkommende også et godt ry blandt 
mennesker uden for kirken? Ingen af os er perfekte, men vores karakter må være lig Kristus, hvis vi 
skal være i et lederskab. 
 

 

Ægteskab og familie 
 

Følgende er vigtigt for os alle sammen, men det er endnu mere væsentlig, når vi bliver indsat i et 
lederskab: Mand og hustru skal være forenede i Kristus og være villige til at tjene kirken. Hvis de 
ikke er det, så åbnes der op for åndelige angreb, der fører til en svækkelse af lederskabet. 

(Jeg har erfaret, at dette er et nøglepunkt, når det kommer til velsignelser eller problemer). 

Hvis der er hjemmeboende børn – hvordan er de så over for forældrene, og hvordan reagerer de på at 
være en del af kirken? Alle er en del af puslespillet, og hvis der er kaos i familien, så kan de ikke bringe 
orden i menigheden. 
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Færdigheder 
 

Karakter er nødvendigt, men der behøves også færdigheder. Lederskab handler om at påvirke og tjene 
andre. Folk følger os ikke kun i det, vi siger, men også i det, vi gør. Vi må være i stand til at se, hvilke 
gaver folk har både naturligt og åndeligt. Enhver person i et lederskab skal have været igennem frelsen 
efterfulgt af dåben i vand og dåben med Helligånden, ligesom vedkommende skal virke i Helligåndens 
gaver. Personen skal også være i stand til at lære ud fra Guds Ord – og derigennem kunne undervise 
og discipelgøre andre. ApG. 6 burde være det normale: “Fuld af tro og Helligånd”.  
Det er vigtigt, at personen ikke kun er villig til at tjene, men at vedkommende allerede tjener uden 
offentlig anerkendelse. Derudover er det også vigtigt, at vedkommende har et godt forhold til andre i 
menigheden, og at andre i menigheden respekterer pågældende.  

Til rådighed 
 

Mange mennesker har både karakteren og gaverne sammen med ønsket om at tjene, men deres 
udfordring er tiden. Dette skyldes pres fra andre områder såsom: Arbejde, forpligtelser over for familien, 
studie eller afstand. Disse ting kan gøre det svært at være til rådighed for at tjene i kirken.  
At klare dette kræver visdom. Det kan være, der er andre ting, der må forandres, sådan at det bliver 
muligt for vedkommende at tjene. De må indse, at det at kunne tjene i kirken kan betyde et offer af tid, 
hvilket kan have indflydelse på familien, som ikke må stå forsømte tilbage. 

Andre nøglepunkter 
 

Villighed til at tjene på alle områder for at møde behov. 

Samarbejde med andre ledere for at undgå splittelser – være loyale over for hinanden, selv når der 
kan være uenighed om noget. 

Fortrolighed - ofte må man behandle emner, som diskuteres, med fortrolighed, hvilket vil sige, at de 
ikke kan deles med ægtefæller eller nære venner.  

Behov for at beskytte sig selv mod mennesker, der tænker, at personer, der er ledere, vil give dem 
fortrolige oplysninger eller prioritere deres interesser. 

En lærevillig ånd - enhver, som kommer ind i en lederskabsposition og “ved det hele”, er en potentiel 
“farlig person”, som kan skabe splittelser.  
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Forventninger 
 

Mange mennesker kommer ind i en lederskabsposition, men de ender op med at være frustreret, fordi 
de ikke forstår, hvad der forventes af dem i lederskabet, til møderne i kirken og også i forhold til at tjene 
og hjælpe mennesker ved siden af møderne. Dette må vi blive ved at fortælle dem. Det er også godt at 
gøre dem opmærksom på, hvad de kan forvente fra de andre ledere såvel som menigheden. 

 

 
Historie 
 

Dette er meget væsentligt, hvis folk har tilsluttet sig menigheden fra en anden kirke eller er tilflyttere. 
Der kan være flere forskellige årsager til, at folk vælger at tilslutte sig en anden kirke.  
Vi må finde ud af, hvorfor folk forlod den forrige kirke. Hvis de forlod den forrige kirke med uløste 
problemer eller på grund af oprør mod lederskabet, kan disse ting altid komme frem igen. Det er en god 
ide, hvis det er muligt at tale med deres forrige pastor, så man kan sikre sig, at der ikke er nogle uløste 
problemer. Hvordan mennesker reagerer på og underkaster sig autoritet, afgør, hvordan de vil passe 
ind i den eksisterende struktur. Det er altid en god ide at forklare, hvordan alle arbejder sammen, og 
hvad, der gøres, når der opstår uenigheder. 

I ovenstående er oplistet nogle af nøglepunkterne, som vi behøver at have klarhed over for at undgå 
problemer. En leder sagde, at det er meget let at “lægge hænder” på en for at indsætte dem i 
lederskabet, men det er ikke så let at “fjerne håndspålæggelsen” og tage en person ud af lederskabet. 
Det er også vigtigt, at vi sikrer os, at nye ledere holder fast i og forstår visionen, værdierne og 
trosgrundlaget for kirken. 

Relationer 
 

Dette er det sidste og måske vigtigste punkt. Vi kan arbejde sammen på en fælles vision, men det, der 
holder os sammen, er stærke relationer, der er indarbejdet i os ved Helligånden. Vi er nødt til at bruge 
tid sammen i lovsang, bøn, arbejde, fællesskab og dele vore hjerter, ligesom vi også må spise og 
slappe af sammen. Dette er vigtige grundelementer, når man tager personer med lederpotentialer og 
indarbejder dem i et hold.  

 

 

   

For yderligere undervisning af Pete Game og undervisning omkring lederskab: www.kirkecenter.nu 
 
 

Disse tanker er baseret ud fra et udkast til et kapitel 
til bogen “We Lead By Faith”, som jeg er ved at 
skrive.Produceret af Pete Game.  
Share Christian Fellowship. 1 Parkfield Avenue 
Eastbourne. BN22 9SD. UK.  
Email: sharecf@aol.com           
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Ledermappen / ”Kogebogen” er udarbejdet til internt brug af: 
 

 

 

Ansvarlig: Frank Ahlmann Kristensen. 
Det er ikke tilladt at sælge eller kopiere materialet. 

 
Hvis ikke andet er angivet, er alle bibelske citater fra den autoriserede oversættelse af 1992. 

- gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab (www.bibelselskabet.dk). 
 

Andre bibelske citater er gengivet fra “Bibelen på Hverdagsdansk”  
med tilladelse fra Forlaget Scandinavia (www.scandinavia.as) 

 
 


