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Store kredse 
 
Generelt: 

 Vær stolt af jeres arbejde. 
 Jeres styrker er: 

o Mange ressourcer og mange nådegaver som kan komme i spil; Mange som kan hjælpe 
og bakke op, flere om at løfte opgaven.  

o Kan lave kredslejre 
 Brug tid på Gud – bed for jeres flok 

 
I de store fællesskaber er der 2 store grøfter man skal være opmærksomme på  

1. Man kan let blive væk i de store fællesskaber. 
o Både folk, som flytter til, nye som kigger ind, men også folk som pludselig kommer lidt 

på afstand kan have svært ved at komme tilbage. 
o Bibelkredsene kan være en ressource idet de kan være opmærksomme på hinanden, 

men der er også brug for ekstra ressourcer. 
o Find nogle som skal være omsorgspersoner, som kan lægge mærke til om der er nogle 

nye, nogle ensomme eller måske endda nogle som I ikke har set i et stykke tid. 
2. Man kan have en tendens til kun at bruge de samme. 

o Mange bliver fastholdt i kristendommen fordi de havde en opgave/ en tjeneste som de 
skulle klare. 

o Jesus mener det samme – derfor 1.Kor. 12 om at alle har en nådegave. 
o Hvilke nådegaver findes hos jer? 
o Kræver at man kommer rundt og snakker med folk. 
o Vi skal ikke bare lave fejl eller sjuske med tingene, 

men dem som tør at lave fejl, er dem, som tør prøve 
ting af. Som fællesskab er det væsentlige, at vi er der til at samle op, hvis der er blevet 
begået fejl. 

o Vi kan godt leve med at lovsangen var lidt falsk, at der i indledningen blev byttet rundt 
på David og Moses eller at nogle glemte at tage kage med til mødet. Vi dør ikke af det. 

o Et fællesskab lider, hvis vi bliver bange for at gøre noget forkert. 
 Træn jeres folk 

o Hvis der er en som skal holde andagt for første gang, så tilbyd at lave den sammen med 
vedkommende, da mange er bange for at sige noget forkert. 

 Lav visioner for arbejdet (Brug evt. redskaber fra databoksen – under visionsaften) 
 Brug tid på at lave en ordentlig forkyndelsesplanlægning – der vil inden længe blive lavet en 

værktøjsmail om det. 
 

 
Mission: 

 Vær synlig i nærmiljøet 
o Snak med avisen – lad dem lave et interview med jer. 
o Inviter dem I kender med – nabo osv. 

 Kom og se jf. Filip (Joh. 1.46)* 
 Måske siger de ja – hvis ikke så har vi intet mistet. 

o Sæt indbydelse op i Brugsen, på bibliotek osv. 
o Lav nogle arrangementer hvor det er oplagt at invitere folk med. 

 f.eks. en skovtur for hele familien, kristendomskursus, snak om ægteskab, 
fastelavn, lav noget for forældre og børn – måske også fokus på enlige med børn 

 
 

VIGTIGT: Tør at tage chancer og lad 
folk turde lave fejl. 
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* Filip har netop mødt Jesus. Han har tilbragt en dag sammen med Jesus. Dagen efter møder han 
Nataniel. Han beretter glad om mødet og proklamerer at han tror Jesus er Messias. Nataniel fortæller 
at der intet godt kommer fra Nazareth og at han ikke tror på Jesus. Filip siger: ”kom og se”. Ingen 
diskussion, ingen argumenter, men en invitation. Nataniel tog med og blev kristen. Filip lod Jesus tage 

sig af sin ven. 
 


