
Hvad er en huddle?
Begrebet ”en huddle” stammer fra amerikansk fodbold. Før hvert spil

mødes holdet i en tæt cirkel for at lægge strategi, motivere og fejre

opture. Det har også den funktion på et stort stadion at lukke støjen ude

fra omverdenen, før selve spillet igen går i gang. 

En missions-huddle er inspireret af denne tanke. En huddle skal fungere

som et trygt sted, hvor man deler tanker og frustrationer om, hvordan et

kristent liv i mission kan se ud i en mangfoldig verden i en kompleks

tidsalder. Samtidig er der plads til at lægge konkrete planer for, hvordan

man kan leve i mission i den efterfølgende periode indtil man mødes i

huddlen igen. 

Huddlen kan se ud på mange måder, men udgangspunktet er, at man er

en lille gruppe, hvor alle ønsker at leve et missionalt liv. En huddle-

gruppe minder meget om smågrupper/klynger/celler som kendt fra

andre fællesskaber, bare med den forskel, at der er tydeligt fokus på

mission. Og ind i det fælles ønske om at være i mission handler det også

om at knytte bånd og hjælpe og støtte hinanden, så man får et tæt og

trygt fællesskab.

Hvorfor missions-huddles? - Guds mission
Grundtanken med missions-huddles er, at Gud kalder alle kristne til at

leve et liv i mission. Han ønsker at bruge hver især med hver deres evner,

færdigheder og personligheder, og han har et mål for at ville ramme alle

personer og målgrupper i verden, så de kan høre evangeliet. I huddle-

gruppen er fokus på at træde ind i denne mission og finde vej i den med

hele sin personlighed. Men det er vigtigt at det samtidig ikke er ved at

hæve forventningerne til deltagerne, eller lægge et ekstra pres på dem.

Guds mission i dig og mig må ikke være en byrde. En missions-huddle

har derimod til formål at inspirere, opmuntre og opløfte den enkelte

deltager - inspirere til hverdagsmission på en god og sund måde, der

passer til individet, fordi vi alle er i mission på hver vores måde.

MISSIONS-HUDDLES
Relation – Inspiration - Mission 



Aftensmad: 

Oplæg: 

SMART-mål: 

Bøn for byen: 

Lovsang 

Forslag til opbygning af en huddle-aften:

Vi tror på, at måltidsfællesskaber er en god ramme for at danne

relationer. 

Man kunne dykke ned i forskellige emner der vedrører mission (f.eks. Five

Marks of Mission). 

I grupper taler man om oplægget, og derudover dele SMART-mål (små

mål, man hver især sætter sig fra gang til gang ift. at leve et liv i mission -

se siden til højre) 

I fællesskab bede for den by, man bor i. 

SMART-mål:
Det kan være svært at starte på at leve et missionalt liv. Det er et liv og

måske en forandring, som er meget svært at få greb om, når

dagligdagen kører afsted. Derfor kan man i huddlen følge et værktøj, der

hedder SMART-mål. SMART-mål er et værktøj fra erhvervslivet, men som

kan være en brugbar hjælp for huddlen og den enkelte til at konkretisere

den enkeltes tanker og ønsker for sit liv ved at sætte nogle personligt mål,

og for at fastholde motivationen for opgaven.



SMART står for:
- Specifikt – hvad er det helt præcist, du vil opnå?

- Målbart – hvornår er du i mål? 

- Attraktivt – hvorfor gider du at kæmpe for at nå det her mål?

- Realistisk – har du faktisk de ressourcer, der skal til for at nå målet?

- Tidsbestemt – hvornår er din deadline? 

Det er vigtigt at SMART-mål ikke bliver udgangspunkt for et

forventningspres eller dårlig samvittighed. SMART-mål skal være en hjælp

til at den enkelte kan se, hvordan han/hun konkret kan være i mission og

række ud til mennesker i sit hverdagsliv. Vi håber at det vil blive til

velsignelse for jer og jeres fællesskab.

Tidsbestemt: Der skal være en deadline på målet. Både for at gøre målet

mere håndgribeligt, men også for derefter at kunne sætte nye mål i

Huddlen. Det skal være en realistisk deadline, forstået at den ikke skal

være meget kort eller alt for lang. Hvis man typisk mødes en gang om

måneden i Uuddlen, kunne målet hedde 1-2 måneder.

Realistisk: Målet skal være afstemt med tid, ambitioner, ressourcer. Målet

skal kunne nås. Sæt hellere et mål, der er for småt, så man kommer i mål,

end for stort, så man mister pusten. Det kan være en fordel, at målet har

delmål også, f.eks. kan man sigte efter det store mål på de 3 venner, men

hvis man kun når 1 eller 2, er man stadig delvist i mål og kan fejre det. 

Målbart: Dit mål skal kunne måles. Man kan ikke måle ”at leve i mission”.

Derimod kan man sætte et tal for, hvor mange venner man ønsker at tage

med i kirke. Vil du f.eks. tage én ven, to venner eller tre venner med i kirke? 

Attraktivt: Målet skal være vigtigt for den enkelte, og man skal selv kunne

svare på hvorfor det er vigtigt. 

Specifikt: Det er vigtigt, at målet er helt specifikt og kan gøres op. Målet

må f.eks. ikke være: Jeg vil leve i mission. Det bliver for ukonkret. Derimod

kunne et specifikt mål være: Jeg vil invitere venner med i kirke. Her er det

specifikt og muligt bagefter at gøre det målbart. 



Til sidst
I Israelsmissionens Unge står vi klar med sparring og lign. til jeres

Huddle. På Israelsmissionens Unges hjemmeside (ung.israel.dk)

findes der også en ressourceside med forskellige relevante

ressourcer, som I altid kan gøre brug af. Først og fremmest er der en

liste over undervisere og forkyndere, som I kan invitere til at holde et

oplæg om et emne, som I ønsker at blive klogere på. Der er også en

liste med inspiration til bøger, podcasts og andet godt, som I kan

gøre brug af. 

Hvis I ønsker at lave andre ting i jeres Huddle, er der her nogle

forslag til, hvad det kunne være: 

 - Besøge steder/organisationer/mennesker der tager del i Guds

mission.

 - Arrangementer der møder mennesker udenfor gruppen.

 - Arrangere ALPHA-kursus i gruppen.

 - Lave lokal diakoni sammen- fx besøge en varmestue.

 

Endnu en gang: Hvis I har spørgsmål eller brug for hjælp, så tøv ikke

med at kontakte os.

huddles er en del af


