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Cellegruppernes formål 

I cellegrupperne ønsker vi at hjælpe hinanden til at vokse i troen på Jesus og evangeliet og til at 
vokse som disciple – individuelt og sammen. Det er en del af den oplæring, Jesus har bedt os om at 
sørge for (citat fra Nordvestkirkens ”cellegruppepapir”). 

 

Hvad vil det sige at være gruppeleder? 

Gruppeledere er disciple af Jesus, der til andres gavn og glæde går sammen om at lede et fællesskab 
af mennesker i vækst i Kristus i kærlighed til ham, hinanden og næsten. Med andre ord: De er 
disciple, der selv gør andre til disciple og tager sig af dem.  

De er tjenende ledere, der samarbejder med menighedens ledelse om at tage sig af menigheden ved 
at tage sig af gruppen. De griber menighedens vision og giver den krop.  

Gruppelederne er kaldet til at være som Jesus og oplære andre troende til også at være som ham.  

”En discipel står ikke over sin mester; men enhver, der er udlært, 
skal være som sin mester.” (Luk 6,40).  

 

Sammensætning af et lederskab 

En gruppe ledes af et fællesskab, så der er flere profiler og nådegaver i spil samt dynamik lederne 
imellem. Ledelse ved en enkelt person, vil være for sårbart og ensidigt. Derfor er 3 personer et godt 
tal.  

”Den, der er alene, tvinges i knæ, men to kan holde stand. 
Tretvundet snor brister ikke så let.” (Præd 4,12) 

 

Roller i et lederskab 

Nedenfor er opsat tre roller, som er grundlæggende, naturlige og gode. Samtidig skal det siges, at 
sammensætningen af roller kan variere fra gruppe til gruppe, bl.a. afhængigt af gruppens situation, 
mission og medlemmernes profiler. 

Der er også ansvarsopgaver, som typisk fordeles i ledergruppen, men som ikke skal udføres af 
lederne. Fx hvor man skal være, hvem der skal lede samtalen, hvem der leder bønnen osv.  

Mission 
At lede fællesskabet på den fælles mission. Ledere er forkæmpere for mission og minder gruppen 
om missionens at og hvorfor.  

Lederen kendetegnes typisk ved at: 
• lede fællesskabet ind i forståelse af Guds mission  
• udruste fællesskabet til at dele evangeliet  
• lede dem til at bede for dem, der ikke kender Jesus  
• opsætte visioner for, hvordan man helt konkret kan leve trofast i mission  

http://nordvestkirken.dk/wp-content/uploads/2018/11/NVK-cellegrupper-2018-11-08.pdf


Omsorg 
At tage sig af omsorgen for den enkelte og for fællesskabet. Både åndeligt og praktisk. Har stor nød 
for at se de andre fuldendes i Kristus, leve og vandre i deres identitet som Guds børn og forstå 
evangeliets dybder.  

Lederen kendetegnes typisk ved at: 
• hjælpe fællesskabet med at tale sandheden om Jesus ind i livet  
• ofte lede samtaler og fællesbøn, hvor gruppen styrker relationen til Gud/hinanden  
• hjælpe fællesskabet med at sørge, miste og vokse i sundhed  
• organisere DNA-grupper (3-4 personers-grupper)  

 

Organisering 
At have fokus på fællesskabets aktiviteter. Har øje for det praktiske og for sunde strukturer og 
rutiner, der kan understøtte vækst indadtil og udadtil.  

Lederen kendetegnes typisk ved at: 
• tænke i rytmer, ansvar og kalendere  
• planlægge aktiviteter 
• sørge for kommunikation  
• uddelegere ansvar for børnepasning, mad osv.  

 

TR’s uddelegering til lederskabet 

TR har hyrde- og læreansvaret for menigheden og delegering/involvering er defineret ved: 

• Læren uddelegeres ikke. 

• Den umiddelbare omsorg (åndelig og praktisk) i hverdagen for det enkelte medlem 
uddelegeres til cellegruppelederskabet. 

• TR involveres i sager og situationer, som cellegruppelederskabet ikke føler sig klædt på til 
eller komfortable med. 

 

Ledernes tidsforbrug 

Forvent at opgaven tager tid. Denne tid er ud over deltagelsen i den gruppe, du er leder for og ud 
over dit personlige åndelige liv (andagt, bibellæsning, bøn, hviledag).  

Det kan samles således på månedsbasis:  
• Tid med bøn og tanker for og om fællesskabet.  
• Tid med forberedelse og planlægning. Det kan være forberedelse til samtaler, 

planlægning af møder, planlægning af missionalt engagement eller at hjælpe 
fællesskabet med at blive klar til at tjene. Heri ligger også tiden med coaches, 
ledertræning og omsorgsarbejde.  

• Tid med fokus på folk i det missionale fællesskab ud over de planlagte tiltag. Fx en 
kop kaffe, en øl, en sandwich sammen, sms/chat, telefonopringning, ture osv. Tillad 
dig at fokusere denne ”ekstra-tid” på en person eller et par en måned ad gangen.  

 

Kvalifikationer 

I Apostlenes Gerninger kap. 6 udpeger apostlene de første tjenende ledere. Det gør de ved at kigge 
efter personer, der er fulde af Ånd og visdom. Når vi udpeger tjenende ledere til den særlige opgave 
det er at lede en cellegruppe, kan man opsummere kvalifikationerne i to karaktertræk: Afhængighed 
af Ånden og visdom til opgaven.  



1 Da der i de dage blev stadig flere disciple, begyndte hellenisterne at skumle over 
hebræerne, fordi enkerne hos dem blev tilsidesat ved den daglige uddeling. 2 De tolv 

sammenkaldte så hele discipelskaren og sagde: «Det er ikke rigtigt, at vi forsømmer Guds 
ord for at varetage tjenesten ved bordene. 3 Find derfor blandt jer selv, brødre, syv 

velanskrevne mænd, fyldt af ånd og visdom, som vi kan sætte til denne opgave, 4 men selv 
vil vi fortsat holde os til bønnen og tjenesten for ordet.» (Apg 6,1-4) 

Afhængighed af Ånden 
Helligånden bor i dig. Gud er din hjælper, der giver dig styrke til at elske andre. Ledere er personer, 
der beder og lytter til Ånden. Ledere har indset, at de ikke selv kan forandre nogen. Ledere deler 
trofast evangeliet og prøver nye ting af. De er også hurtige til at vende sig til Gud i bøn og til at lære 
fra andre.  

Visdom – praktisk viden om ledelse af et fællesskab 
De ved, hvordan man skal leve, så man gør andre til disciple og de hjælper også andre til selv at gøre 
disciple. De har en længsel efter at hjælpe andre til at vokse i tro og lydighed ved at vise dem hen til 
Jesus. De har visdom og nådegave til at lære andre at følge Jesus og har erfaring med at hjælpe 
andre til også at gøre det.  

 

Værktøjer 
Værktøjer er gode, men de fungerer kun med levende, tjenende disciple som Gud kan virke 
igennem. Værktøjer skaber ikke disciple af sig selv, men Gud virker gennem sine disciple, der kan 
bruge forskellige værktøjer. Nedenfor et par af de mest grundlæggende. 

De 4 evangeliespørgsmål 

 



 

 

 

 

Fra frugt til rod 

 



 

 


