


Program
19.35: Lovsang

19.40: Undervisning v. Frans: Forbundet og 
forpligtet

20.05: Kaffepause og gruppetid

20.40: Undervisning v. Lis: Følgeskab

21.00: Gruppetid

21.30: Afslutning i grupper



Liv i Gud – i hjemmet
• De kom i enighed i templet hver 

dag; hjemme brød de brødet og 
spiste sammen. ApG 2,46

• Sidste gang: Følgeskab i det private 
rum, hjertet

• I aften: Fællesskab i hjemmets 
sfære

• Næste gang: Livet i ”templet”, det 
store fællesskab



SPOR i hjemmet



At komme hjem

”Hjemkomst”
Arne Haugen Sørensen

- For min søn her var død, 
men er blevet levende igen, 
han var fortabt, men er 
blevet fundet.
- Mit barn, du er altid hos 
mig, og alt mit er dit.
Luk 15,23 og 15,31



At høre til i Guds familie
Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den 
discipel, han elskede, sagde han til sin mor: 
»Kvinde, dér er din søn.« Derpå sagde han til 
disciplen: »Dér er din mor.« Fra den time tog 
disciplen hende hjem til sig.
Joh 19,26-27

Som Guds børn er vi forbundet og 
forpligtet.
- I hjemmet
- På tværs af hjem



Del 1: Mit hjem



Kan vi hive samtalen ”hjem”?

• Nej tak til spaltning 
mellem discipelskab og 
dagligdag!

• Jesus vil bo i mit hjem, 
som det virkelig er – ja 
tak!



Når vi taler om hjemmet…

• To perspektiver:

– Hjemmet under 
pres. Umulige krav.

– Et overflodssamfund 
fyldt med 
muligheder



Jesus kalder til discipelskab …

• Vores hjem og hverdag sætter rammen for 
discipelskabet.

– Skabt af omstændigheder

– Skabt af vores egne valg

• Hvad gør vi, når rammen bliver spændt til det 
yderste?



Hvilke byrder bærer jeg på?
• Det du forpligter dig på…

• Ægtefælle, børn, familie, menighed, gæld, arbejde, forretninger, 
venskaber, frivillighed …

• Det du ejer og forbruger...
• Hus, lejlighed, bil, tøj, hobbyer, mad, oplevelser, ferier, 

opsparing, underholdning …

• Er der noget, jeg kan give slip på – for at leve 
under en lettere byrde?

• Hør/genhør prædiken fra d. 18. Sept 2022



Refleksion

• Hvad er tilstanden i dit hjem lige nu?

• Er der plads og "luft" til det uforudsigelige, 
eller kan små ting bringe mig/os ud af kurs?



Del 2: Forbundet med andre hjem



Mit hjem og andre hjem

• Rigtig mange vil gerne finde den eneste ene 
og være kernefamilie

• Hvorfor være forbundet med andre hjem?

• Hvorfor har vi brug for flere end ægtefællen 
og/eller børnene?



Du er ikke nok mennesker!
Når et par har et skænderi nu om dage, tænker de 
måske, at det handler om penge eller magt eller sex 
eller børneopdragelse eller alt muligt andet. Men 
hvad de i virkeligheden siger til hinanden uden at 
ænse det, er: Du er ikke nok mennesker!
En ægtemand, en hustru og nogle børn er ikke en 
familie. Det er frygtelig sårbar overlevelsesenhed.
- Kurt Vonnegut, ”God Bless You, Dr. Kevorkian”



Kirken – din udvidede familie

Men med hvem, hvad og hvor? Altså nåren
stor kirke ikke altid føles familiær…



Hvem er din flok?

• En gruppe af andre hjem, som dit hjem er 
forbundet med

• Et sted, hvor ”søskenderelationer” kan opdyrkes

• Mindst 3-4 hjem

• Men lille nok til, at alle kan kende alle

• Flokken kan være: En smågruppe, en klynge, 
mande-/kvindegrupper, lokalt fællesskab etc.



Hvordan lever flokken sammen?

• Vi møder Gud sammen i bøn og tilbedelse

• Vi lærer mere om Gud sammen gennem 
bibelstudie og samtale

• Vi støtter hinanden i liv og tro, og øver os i at 
vise sårbarhed



Målrettet og afslappet

• Vi planlægger ting 
sammen 

• Vi hænger ud

Enhver sund familie 
gør begge dele!



Leg og arbejde
• Vi mødes for at give og modtage noget fra hinanden
• Vi tjener og giver noget til andre

– Det kan se ud på forskellige måder…
– Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som 

vælder med vand til evigt liv. Joh 4,14
Hvor er det hul, som gør, at flokken ikke bliver til en sump?

Det er godt for en familie at gøre begge dele!

Mere om dette på SPOR – 5. aften – VERDEN



Ideal og virkelighed
• Fællesskab er hårdt arbejde
• Fællesskab kræver, at der bliver skabt rammer –

giv et tillidsfuldt mandat til ledelse
• Fællesskab er noget, du må skabe plads til
• Dietrich Bonhoeffer: ”Den, der elsker sin drøm 

om et kristent fællesskab højere end selve det 
kristne fællesskab, vil ende med at ødelægge 
fællesskabet.”



Kød og konflikter

• Når der er noget på spil, kommer der 
konflikter

• Vi øver os i at indgå i konflikter med ydmyghed 
og ærlighed



Hvordan bliver jeg en del af en flok?

• Tilslut dig én af kirkens klynger
• Tilslut dig en smågruppe (kontakt Frans)
• Fortsæt fællesskabet i Spor-gruppen!
• Start en ny:

– Nærhed er altid godt
– Afstem forventninger
– Fordel roller
– Gå i gang!



Spørgsmål til samtale

• Hvordan vil du beskrive dit hjems tilstand lige 
nu? Hvordan er forholdet mellem resurser og 
behov?

• Hvordan påvirker hjemmets tilstand dit/din 
families liv med Gud?

• Er dit hjem forbundet med andre hjem i et 
fællesskab omkring Jesus? Hvordan?



KAFFE OG FORFRISKNING

75 kr,- MobilePay: 86 406

Kaffe/the
Chokolade og frugt

Betal én gang for alle 
fem kursusaftner







Espalier

Trivsel
Frugt







Læringscirklen



Gruppetid

1. Hvad tænker I om dette: Man går glip af velsignelse; hvis 
man lever isoleret og ikke deler liv med andre kristne?

2. Del jeres egne erfaringer med selv at have en 
medvandrer/åndelig forælder og at være det? I dit hjem, i 
din flok i, din menighed.



Næste gang: Tirsdag d. 25. okt.
Undervisere: Arvid Asmussen og Ruben Dalsgaard



LederSPOR
Tirsdag d. 29. november kl. 19.30

… om at gå foran i et dybere liv 
med Jesus.

Fokus på kald, identitet og 
opgaven som leder. 

Alle er velkomne!


