
LEDARSKAP  

I varje grupp väljs en gruppledare och en vice gruppledare. Ledaren ska inte vara styrande och 

bestämmande utan mera vara sammankallande. Ledaren ska hålla samman gruppen och se till att 
alla får information, och att man har någonstans att samlas.  

Ledaren får också se till att ordningen följs och att man slutar när man har bestämt. Varför ska det 
då finnas en vice gruppledare?  

1. Om ordinarie ledare är borta tar vice över.  

2. Tanken är att när gruppen blir för stor delas den och då blir vice gruppledaren ledare för den nya 
gruppen. 

Gruppledarna och församlingens pastor träffas med jämna mellanrum för handledning och bön. 

   

TID 

Tid och dag för samlingarna bestämmer gruppen själva. Man bestämmer också från början hur lång 

en samling ska vara ex: 1 – 2 timmar. VIKTIGT är att sedan hålla den bestämda tiden. Ska man sluta 
kl. 21.00 så slutar man då, oavsett hur intressant samtalet än är. 

  

FÖRTROENDE 

En grundregel är allt som sägs i gruppen stannar inom gruppen. Detta skapar en större trygghet och 

man vågar öppna sig mer för varandra i både bön och samtal. 

  

 

Vill du komma med i en av församlingens cellgrupper? 

Kontakta församlingens  

• Pastor Samuel Drewitz. Tel: 070 230 64 11 

• Ungdomsledare Joel Skoglund. Tel: 076 320 60 16 
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Det är fantastiskt att få mötas i en gudstjänst!  

I Slättenkyrkan möts vi varje söndag i förmiddagsgudstjänsten för att tillsammans sjunga, be, ta del 
av bibelord och predikan m.m.  

Gudstjänsten är viktig och den ingår i varje församlings liv, det är kanske veckans höjdpunkt. Men 
… för en levande kristen gemenskap behövs något mer än gudstjänsten. Vi behöver också träffas i 
ett mindre sammanhang, i mindre grupper. I Nya Testamentet ser vi att man byggde den första 
kristna församlingen genom att samlas i hemmen. Samlingarna i hemmen var basen och sedan 
möttes man också i templet (gudstjänsten). Det är alltså inget nytt som någon på senare tid ”hittat 
på”. Förebilden att samlas i mindre grupper finns redan i Nya Testamentet. 

 De flesta av frikyrkoförsamlingarna i Sverige har också sitt ursprung i en liten grupp. Det började 

ofta med små samlingar i hemmen. Sedan växte den lilla gruppen och man byggde missionshus, 
kapell och kyrkor. I den tillväxt som ägde rum tappade man någonstans på vägen bort gemenskapen 
i den lilla gruppen. Gemenskapen i den lilla gruppen är något som man idag kan sakna och längta 
efter. 

 Den utveckling som skett i vårt land under de senaste årtiondena har gjort behovet av en nära 

gemenskap människor emellan större än någonsin. I vårt samhälle idag har relationerna försvagats 
och många lever i stor anonymitet och ensamhet. Den kristna församlingen har som uppgift att 
motarbeta att människor isoleras och lämnas ensamma. Tyvärr har vi inte alltid varit vakna över detta 
och istället tappat familjekänslan. 

 



 VISION 

I Slättenkyrkan tror vi på den lilla gruppens dynamik och betydelse för relationsbygge. Det finns flera 

olika mindre grupper i församlingen som träffas regelbundet. Sedan en längre tid tillbaka har visionen 
om att starta cellgrupper varit levande. I början av år 2014 var det dags att gå från ord till handling. 
En ny grupp som var byggd på den s.k. ”cellgruppsmodellen” startade. En modell som praktiserats i 
många församlingar över hela världen. I en församling nära oss har man använt den här modellen 
sedan 1997. Vi tog därför vara på både erfarenheter och idéer bl.a. därifrån när vi började med 
cellgrupper i Slättenkyrkan. Det finns både ”vuxengrupper” och ”ungdomsgrupper.” 

 

VAD ÄR DÅ EN CELLGRUPP? 

Vad är det då som är så speciellt med en cellgrupp? Vad är det som skiljer den från andra 

bönegrupper eller gemenskapsgrupper/omsorgsgrupper? Mycket är givetvis lika men det finns ändå 
vissa särdrag. 

En cellgrupp: 

• Består av 2 – 12 personer (aldrig mer än 12 helst färre). 

• Samlas regelbundet.  

• Är en grupp där man delar livet tillsammans. 

• Är en grupp där man ber tillsammans. 

• Har som mål att växa (och sedan dela sig). 

• Väljer man att vara med i (inte intvingad).  

• Det är en grupp man prioriterar. 

 Själva idén med cellgrupper kan sammanfattas på följande sätt… 

• Det är en Bibliskt erkänd form. (Apg 2:46, 5:42, 12:12, 20:20, Rom 16:5, 1 Kor 16:9, Kol 4:15).  

• Idén praktiserades i de första Kristna församlingarna.  

• Bara den som vill är med i en grupp. 

• Medlemmarna är gruppens utgångspunkt. 

• Gruppen motsvarar det allmänna prästadömet beskrivet i 1 Kor 14:28. 

• Den är en trygg plats att praktisera de andliga nådegåvorna. 

• Den är ett sammanhang för en god lärjungaträning. 

• Den ger personlig hjälp, stöd och utveckling. 

• Den är en plats där värderingar ventileras. 

• Gruppens mål är att växa för att sedan delas. 

 EN SAMLING I CELLGRUPPEN 

Hur kan då en samling i en cellgrupp se ut?  

Tanken är att man försöker hålla sig till ett speciellt koncept. Man gör alltså inte lite som man vill eller 
olika från gång till gång. En cellgruppsträff kan till exempel se ut så här: 

 1. Man börjar med att fika tillsammans (enkelt fika, inget överdåd) 

 2. Bön för kvällen. T.ex. den som är kvällens värd ber för samlingen. 

 3. Sedan kommer något som kalls för ”Rundan”. Det innebär att alla i gruppen får ca 3 – 4 minuter 
var att berätta om ex: det som upptagit min tid och mina tankar den senaste veckan. Eller så 
kan man berätta om en positiv händelse den senaste tiden. Eller dela ett personligt böneämne. 
När man är klar är det nästa persons tur. Skulle det vara så att man känner att man inte vill säga 
något ”passar man” vidare till nästa. Så fortsätter man tills det gått runt till alla, därav namnet 
”rundan”.  Under den tid som var och en har sina minuter i rundan får ingen annan avbryta med 
kommentarer eller frågor. Det är bara den personens tid som ingen annan får ta. 

 4. Så är det dags för bön, förbön och ev. lovsång. Man ber för böneämnen som har nämnts eller 
tackar för bönesvar. 

 5. Så kommer något som kallas för ”temasamtal”. Guppen väljer själv vad man tar för tema. T.ex.: 
söndagens predikan, en bibeltext, en text ur en bok man har valt. 

 6. Avslutning. Tiden för avslutning ska vara fastställd.  

   

 

Första gången tar man dock längre tid för rundan då man får 5 – 10 min per person att ge sin 

livsberättelse.  

Givetvis kan gruppen träffas och göra annat ibland tex. en utflykt, bowla, gå till badhuset eller 
liknande.  

Vid sådana tillfällen frångår man ordinarie upplägg av träffarna. 

  

 


