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Kap 6    

Isbrytare

Isbrytare är frågor som man kan ställa i en grupp för att få igång samta-
let. Frågorna kan handla om allt mellan himmel och jord, och hela idén är 
att gruppdeltagarna ska bli ”varma i kläderna” och ”komma in i matchen”. 
Hoppas att dessa frågor kan bli till hjälp i din grupp!

Vilken är den lyckligaste stunden du haft i ditt liv? 
Berätta om din första förälskelse! 
Vem är det som är kung i ditt liv? 
Vad är det värsta du någonsin gjort? 
Den största komplimangen någon gett mig är ...
Vem var din första riktiga bästis? 
Vilket av rummen i ditt hus/lägenhet tycker du bäst om? 
Var någonstans kände du dig varmast och tryggast som barn? 
Om du hade en tidsmaskin som endast fungerade en gång, vilken  
plats i framtiden eller i det förflutna skulle du då vilja besöka? 
När var det senast du gjorde något för första gången? 
Om det fanns ett piller som gjorde att du levde i 1000 år,  
skulle du då äta det, och varför? 
Skulle du vilja veta vilken dag du kommer att dö? 
Vilken är din favoritsläkting, och varför? 
Vilken stund kommer du ihåg som den lyckligaste i din barndom? 
Om du kunde ändra på två saker i din uppväxt,  
vilka två saker skulle det då vara? 
Om du gör något som är klantigt, bryr du dig då  
vad andra tycker och tänker? 
Vem eller vad använde Gud för att få dig att förstå  
att du behövde Jesus? 
Om du kunde byta plats med en bibelperson,  
vem skulle du då välja och varför? 
Vilken är din favoritbibelbok och varför är den det? 
Vilken är den finaste present du fått? 
Vad är det bästa som hänt under veckan som gick? 
Om du fick resa vart du ville i världen, vart skulle du då åka? 
Vad gör dig riktigt rädd? 
Vilket TV program är det bästa du vet? 
Vilken är din största besvikelse? 
Vad värderar du högst inom mänsklig vänskap? 
Vilken skådespelare skulle du helst vilja träffa, och varför? 
Du har just vunnit 10 miljoner, hur skulle du använda  
dessa pengar? 
Vad är du mest tacksam för? 
Vad har denna cellgrupp gett dig? 
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