
SMÅGRUPPER I ÅVM 
Kendetegn, tilknytning, inspiration & vejledning 

 
Smågruppen er et kristent hverdagsfællesskab, og en vigtig måde at være kirke sammen på i ÅVM. Den 
ugentlige gudstjeneste er et ankerpunkt og hverdagsfællesskabet med andre troende er et andet. 
Gudstjenesteliv uden hverdagsfællesskab efterlader os isolerede, og derfor opfordrer vi alle troende til at være 
en del af et fællesskab.  
 
I det følgende beskrives de overordnede fællesnævnere for smågrupper i ÅVM. Det er ikke en liste af krav, der 
skal følges, men kendetegn man med fordel kan overveje ved opstarten af en smågruppe eller som 
udgangspunkt for et ønske om udvikling i en eksisterende gruppe. Dernæst følger en vejledning til opstart af 
nye grupper, til dig der ønsker at være med i en gruppe, og jer som har været i gang i noget tid. 
 
10 kendetegn ved en smågruppe i ÅVM 
1. En smågruppe i ÅVM er et fællesskab bestående af 4-10 personer.  

 
2. En smågruppe mødes minimum 1 gang i måneden og oftest mødes man i hjemmene. 
 
3. En smågruppe er et socialt fællesskab, der mødes så fast og jævnligt, at man udvikler nærhed, kendskab 

og fortrolighed med hinanden. Tillid, åbenhed og ’spørge-ret’ i hinandens liv, er en effekt man ofte ser. 
 
4. En smågruppe er et åndeligt fællesskab med fokus på medvandring i hinandens liv og tro. Åndelige 

discipliner som ofte benyttes, er: forbøn, bibel- og boglæsning, samtale om teologi og trosspørgsmål.  
 
5. En smågruppe er som kristent fællesskab i sig selv en åndelig disciplin. Deltagelse afføder direkte og 

indirekte åndelig vejledning, inspiration og støtte; smågruppen bliver et sted, hvor man kan tage 
trosskridt sammen, blive opmuntret til efterfølgelse, vokse i åndelig modenhed og udforske nådegaver. 
Man behøver ikke at være troende for at deltage, men åbenhed overfor kristen tro er afgørende. 

 
6. En smågruppe etableres enten uafhængigt af staben ud fra eksisterende relationer, eller ved at en eller 

flere ledere inviterer nye med i opstarten. Staben hjælper med, at der opstartes nye smågrupper 
løbende. 

 
7. En smågruppe kendetegnes ved et stort fælles ejerskab og medbestemmelsesret over gruppen. 
  
8. En smågruppes frekvens, varighed, mødetidspunkter form og indhold afspejler deltagernes behov og 

muligheder. Nogle spiser sammen, andre har et børneprogram. Nogle mødes ugentligt, andre månedligt. 
Nogle i dagtimerne, andre om aftenen. Hvad man bruger tid på, er noget man løbende bliver enig om, og 
derfor er det en godt med en regelmæssig forventningsafstemning. 

 
9. En smågruppe kan med fordel reflektere over hvordan ÅVM’s tre værdier kommer til udtryk i gruppen, 

samt hvordan den understøtter menighedens formål. (se videoer om hhv. værdierne og menighedens 
formål på valgmenighed.tv 

 
10. En smågruppe kan vælge at være åben for nye medlemmer. 
 
 
 
 

http://www.valgmenighed.tv/

