
SMÅGRUPPER - ”Det små i det store” 
 
Smågruppene er en viktig del av en stor leir som EXPLORE. Noen deltakere kommer alene, andre 
reiser i grupper. Alle har uansett et behov for å bli sett og inkludert i et fellesskap - det kan være 
avgjørende for om de trives på leiren eller ikke. Her har vi som ledere en viktig oppgave foran oss! 
Smågruppene hjelper oss til å bli kjent med deltakerne, og gjennom dem ønsker vi å sette fokus på et 
lite fellesskap på en leir som kan føles stor. 
 
HENSIKTEN MED SMÅGRUPPER 
1. Se deltakerne 
Vi ønsker at alle deltakerne skal oppleve å bli sett på leiren. Ved å samles i mindre grupper er det 
lettere for oss ledere å få til dette, og vi oppnår en mer personlig og direkte kontakt med deltakerne. 
 
2. Forbilder 
Som ledere er vi forbilder for deltakerne. Likevel er det viktig å få frem at vi ikke er perfekte på noen 
måte, men at også vi synes ting kan være vanskelig i forhold til det å være kristen. 
 
3. Forum for deltakerne 
Smågruppene er ment som et forum for deltakerne hvor det åpnes for spørsmål om tro, tvil eller annet 
de har på hjertet. For at det skal bli lettere å komme i gang med en god samtale skal talerne på 
kveldsmøtene forberede noen enkle spørsmål som kan tas med til diskusjon i smågruppene. 
 
PRAKTISK INFORMASJON 
En smågruppe består av omtrent ti deltakere og to ledere. Det vil være smågrupper de tre første 
kveldene på leiren; umiddelbart etter møtet den første kvelden og kl. 23.00 de to neste kveldene. 
Smågruppene varer omtrent en halv time. 
  
 
Å LEDE EN SMÅGRUPPE 
Mange tenker at det er utfordrende å skulle lede en smågruppe, men ved å ha en liten plan for 
samlingen kan du oppleve større ro for å lede gruppa. Det kan også være lurt å be en bønn før 
smågruppene. Gud ønsker å bruke oss med våre forskjellige evner og særpreg. Tvil derfor ikke på at 
nettopp DU er bra nok til å lede en smågruppe! 
Smågruppene består av deltakere med ulike personligheter; noen er stille, andre er urolige og bråkete, 
noen prater lite, andre er dominerende og prater mye. Slik vil det alltid være. Uansett må du prøve å la 
alle i gruppa komme til orde. Bruk navn og prøv å få til en naturlig samtale. Veksle mellom å stille 
spørsmål ut i lufta og ta runder med spørsmål slik at alle får muligheten til å si noe. Avhengig av 
gruppesammensetningen er ikke dette alltid like lett, men gjør så godt du kan. Det er bra nok. 
 
Til slutt: Du er et forbilde; vær deg selv og gi av deg selv! Her får du en mulighet til å bli kjent med 
deltakerne og dele med dem hva Jesus betyr i ditt liv – bruk den! 
 

”Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, og hvor veldig 
hans kraft er hos oss som tror.” Ef 1,18 
 



OPPLEGG 
Her er et konkret forslag til hvordan du kan holde de tre samlingene. 
 
Samling 1 
1. Navnerunde 
Start med en navnerunde, evt. navnelek: førstemann på runden sier sitt navn, neste sier den første og 
sitt eget navn, den tredje sier de to foregående og sitt eget navn. Fortsetter slik. Sistemann må da si 
alle navnene - hvis han husker dem. 
 
2. Bli-kjent-prat 
Still noen enkle spørsmål: ”Hvilken kjennskap har du til KRIK? Hvilke KRIK-leirer, om noen, har du 
vært på før? Hvilke forventninger har du til EXPLORE?” Dette hjelper deg til å få et inntrykk av 
hvordan deltakerne står i forhold til tro og leiren generelt. Her er det viktig at du som leder også deler 
av deg selv og hva du har vært med på. 
 
3. Bli-kjent-lek 
Forslag: avisleken, dyreleken, fruktsalatleken, trygghetsleker++. Bli med på smågruppesamlinga hvis 
du vil lære disse lekene. 
 
4. Spørsmål fra talen 
Gå gjennom spørsmålene som er forberedt av kveldens taler og prøv å få i gang en samtale. 
 
5. Avslutt med en kort bønn 
F.eks. Fader Vår eller Velsignelsen 
 
Samling 2 
1. Navnerunde 
Repetere navnerunde, eventuelt kjøre navnelek på ny. 
 
2. Prat 
Spør hvordan dagen har vært: ”Hvordan har dere hatt det på aktivitet? Hva har dere gjort etter 
aktivitet? 
Hva har vært kjekt så langt på leiren? Hva har vært kjipt?” Her kan en til en viss grad fange opp 
hvordan deltakerne synes det har vært så langt på leir. 
 
3. Spørsmål fra talen 
Prøv å gå gjennom spørsmålene og spør hva de tenker. Åpne også for spørsmål utenfor talen, 
dersom det blir aktuelt. Her må du se an gruppa litt; hvis det blir vanskelig å få i gang en samtale går 
du over til en lek i stedet. 
 
4. Avslutt med en kort bønn 
Gjerne en bønn som du leder. En helt kort og enkel bønn. Da kan du spørre om deltakerne har noen 
bønneemner og/eller du kan be for aktivitet neste dag, at ingen skal bli skada, at de skal kose seg på 
leir, bli kjent med nye osv. Selv om de ikke er kristne kan det være en fin måte å vise dem hvordan vi 
som kristne tar med Gud i hverdagslige ting. Det blir også mer nært og personlig. Alternativer til 
personlig bønn kan være Fader Vår eller Velsignelsen. 
 
Samling 3 
1. Prat 
Spør dem hvordan dagen har vært og hvordan de har det på leir. 
 
2. Spørsmål fra talen 
Uavhengig av hvordan det har fungert tidligere - Prøv å gå igjennom spørsmålene fra talen. Kanskje 
de har blitt varmere i trøya over natta. Gå over til lek dersom du ser at det ikke fungerer. 
 
3. Avslutt med en kort bønn 


