OHJEITA RYHMÄNVETÄJILLE
Ryhmän kulku (ehdotus)
((Laita ennen ryhmän alkua ryhmässä luettavaa materiaalia esille pöydälle (otsikkomonisteet 12 askeleesta ja
perinteestä), josta ryhmäläiset voivat valita tekstejä, joita he haluavat lukea))
1. Toivota ihmiset tervetulleeksi ja esittele lyhyesti itsesi
Esim. ”Hei, minun nimeni on ______ ja palvelen tänään vetämällä ryhmää. Muusta tarjoilusta vastaa tänään_____.
Toivotan jokaisen tervetulleeksi ryhmään! Onko täällä paikalla ketään, joka osallistuu ensimmäistä kertaa Original
Group –ryhmään?”
Jos on…TERVETULOA! Sinulle annetaan väliajalla mahdollisesti puh. numeroita, miehille miesten ja naisille naisten,
joihin voit ottaa rohkeasti yhteyttä aina kun on tarve puhua ja saada tukea.
2. Esitellään itsemme ja toivotetaan toisillemme Jumalan rauhaa. Kerätään kolehti.
Pidetään esittelykierros, jossa samalla toivotamme toisillemme Jumalan rauhaa. Samalla laitetaan kiertämään
vapaaehtoinen kolehti, jolla maksamme vuokrat, kahvit ja muut toiminnasta aiheutuvat kulut.
3. Esittele ryhmälle toimintaperiaatteet ja miten ryhmä toimii
Toivomme kaikkien viihtymiseksi, että pitäisimme puhelimet äänettöminä ryhmän ajan. Ryhmässä on kiertävä
puheenvuoro, kenenkään ei ole kuitenkaan pakko puhua mitään. Ryhmään saa tulla koska haluaa ja sieltä saa
lähteä pois koska haluaa. Ryhmä loppuu viimeistään klo ____ joten otetaan puheenvuoroissa huomioon,
että kaikki ehtivät puhua. Ryhmän puolessa välissä pidämme tauon.
Luen kohta OG-ryhmästä lisää, mutta tervetulleita ovat siis kaikki, jotka pyrkivät päihteettömään
elämäntapaan. Puheenvuoron saavat kaikki, jotka eivät ole päihtymistarkoituksessa käyttäneet mitään
tajuntaan tai mielialaan vaikuttavaa ainetta. Emme ota kantaa kenenkään lääkärin määräämiin lääkkeisiin.
Olemme yhteiskristillinen ryhmä, emmekä ota myöskään kantaa mihinkään eri seurakuntien tai yhteisöjen
opillisiin kysymyksiin. OG-ryhmänä emme lähde vastaamaan henkilökohtaisiin seurakunnallisiin tai sielunhoidollisiin
tarpeisiin, vaan rohkaisemme etsiytymään niissä asioissa seurakuntien puoleen.
Ryhmään voi liittyä jäseneksi kirjoittamalla nimensä ja ensimmäisen päihteettömän päivän ja halutessaan
myös puhelinnumeron pian kiertävän kirjan takasivulle. Olet ryhmän jäsen, kun vain itse ilmoitat olevasi ja käyt
ryhmässämme säännöllisesti.
OG-materiaalia löytyy sivuilta www.originalgroup.net. Sivusto voi olla hyvä apu ryhmäläiselle silloin, kun hän
ei ole päässyt ryhmään.
4. Raamatunluku ja rukous
Luetaan Raamatusta teksti, jonka jälkeen rukoilemme muutaman minuutin.
5. Luetaan Tervetuloa OG-ryhmään jos on uusia, sekä 12 askelta otsikot, 12 perinnettä otsikot
Voit pyytää ryhmäläisiä lukemaan…
6. Luetaan päivän hengellinen perinne, periaate tai teema.
Päivän varsinaisena tekstinä on vuorossa _____. Tarkoitus on vuorotella joka kolmas viikko askeleen, perinteen ja
teeman kesken. Jos ryhmässä on tulokas, joka ei ole aikaisemmin käynyt missään 12 askeleen ryhmässä, luetaan
ensimmäinen askel.
7. Puheenvuorot
Kun testi on luettu: ”Se, joka tuntee tarvetta aloittaa ensimmäisen puheenvuoron, on siihen nyt vapaa. Loput
puheenvuorot myötäpäivään kiertäen (tai viittaamalla jos on sovittu).
8. Lopetus, rukous, tiedotukset ja siunaus
Kun kaikki ovat saaneet puhua siirrytään rukoukseen. Onko jollakin jotakin esirukousaihetta tuotavaksi? Rukouksessa
ryhmänvetäjä voi huomioida kunkin läsnäolijan rukousaiheet ja tilanteen.
Onko OG:hen liittyvää tiedotusta? (Kerrotaan esim. seuraavasta asiapalaverista tai luetaan edellisen palaverin
pöytäkirja).
Kokoonnutaan rinkiin ja päätetään yhteiseen Isä Meidän -rukoukseen tai Herran siunaukseen.

