Praktisk Guide til LFG Grupper
Hvordan fungere LFG grupper?
En gruppe på to eller tre personer af samme køn som mødes ca. en time om ugen eller hver anden
uge. (Anbefales helt klart én gang om ugen).
Gruppen er så lille, at en leder ikke er nødvendig, men at nogen tager intiativet.
Gruppen bliver splittet hvis en fjerde person kobler sig på.
Startmåden for mødet er et udgangspunkt, enten på de mål man har lagt overfor hinanden eller ca.
10 personlige spørgsmål. (Vi anbefaler den første).
Gruppen har brug for fortrolighed og ærlighed for, at fungerer optimalt.
Spørgsmål og mål?
Gruppen vælger selv om den vil tage udgangspunkt i de mål de har sat og de spørgsmål de har
valgt. De mål og spørgsmål som man laver, skal tage udgangspunkt i de områder hvor der er behov
for udvikling og hvor man har brug for at blive holdt til regnskab.
Dog er det afgørende, at Bibellæsning, bøn og det at være et vidne er obligatorisk på ens mål og
spørgsmål.
Spørgsmålene og målene kan blive ændret, tilføjet eller fjernes efter behov og når gruppen kommer
til, at lære hinanden bedre at kende. Personerne i gruppen skal være gode til, at udfordre hinanden.
(I kan se vedhæftet papir for hvordan mål og spørgsmål kan se ud)
Hvem er jeg sammen med?
Du bestemmer helt selv hvem du ønsker at være i LFG Gruppe med.
Hvordan en LFG time praktisk kunne se ud?
1. Man indleder med bøn. (Gør Jesus til centrum af samtalen)
2. Partner 1 spørg ind til hvert eneste mål og spørgsmål partner 2 har, og partner 2 svarer ærligt
og står til regnskab for det. Partner 1 forsøger, at hjælpe partner 2, så godt som han/hun nu
kan. Når det er gået i gennem spørg partner 1, om partner 2, har nye spørgsmål eller mål der
skal skrives ned. Begge skriver målene og spørgsmålene ned.
3. Proceduren gøres den anden vej. Nu spørg Partner 2, partner 1.
4. Mulighed for, at snakke om hvad der ellers ligger på hjertet og i tankerne.
5. Afslutter med bøn.
(Dette er selvfølgelig bare en skabelon og kan ændres efter personlighedstyper og behov)

Udarbejdelse af spørgsmål eller mål I LFG
Eksempel: De tre første spørgsmål er obligatoriske – resten er bestemt efter
behov.
Har jeg læst den aftalte potion af bibelen?
Har jeg bedt dagligt?
Har jeg været et vidne for Jesus?
Har jeg udsat mig selv for pornografisk materiale?
Har jeg uafklarede ting i mit liv, såsom utilgivelse, vrede eller bitterhed?
Har jeg en usund afhængighed til feks. TV, mad eller alkohol?
Er jeg faldet I en personlig svaghed?
Har jeg været et forbillede I denne uge?
Spørgsmål til gifte par – Har jeg vist min ægtefælle kærlighed på en praktisk måde?
Har jeg været ærlig I de overordnet spørgsmål?
Presentation til andre spørgmål I forbindelse med de valgfrie:
1. Har jeg manglet integritet I min måde at forvalte mine penge på? Har jeg brugt
penge uansvarligt?
2. Har jeg såret nogen mennesker med ord, enten bag deres ryg eller ansigt-til-ansigt?
3. Er du blevet bebyrdet med en afhængighed? Forklar.
4. Har du uafklaret vrede i mod en anden person?
5. Holder du din forpligtigelser I skolen?
6. Har du vist et kristen sindelag I denne uge?
7. Har du tjent I din lokale kirke I denne uge?
8. På en skala fra 1-10, hvor stort har dit fokus været på Jesus I den sidste uge?
Det kan også blive gjort i mål, det kunne bla. Se således ud:
1. Jeg skal bede min. 20 minutter hver morgen.
2. Jeg skal læse 3 kapitler i bibelen dagligt.
3. Jeg skal være et verbal vidne for min. 2 personer om ugen.
4. Jeg skal læse en kristen, lederskabs eller personlig udviklingsbog min. én gang om
månenden.
5. Jeg skal høre min. 1 prædiken om ugen, udover dem i kirken.
6. Jeg skal bruge min. en time om ugen på, at reflektere.
7. Jeg skal vise min. 2 personer pratisk kærlighed i denne uge.
8. Jeg skal overholde mine forpligtigelser i skolen.

