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VELKOMMEN – maksimum tidsforbrug: 5 minutter

SÅDAN BRUGES DETTE ARBE JDSHÆFTE

NÅR DU SER DISSE BESKEDER, SKAL DU FØLGE DENNE VEJLEDNING

Læs Se Drøft Overvej Aktivitet

En person læser 
højt for hele 
gruppen.

Hele gruppen ser 
videoen.

Gruppens 
medlemmer deler 
deres tanker i to 
til fire minutter.

De enkelte 
personer 
overvejer, 
mediterer og 
skriver i stilhed.

Gruppens 
medlemmer 
arbejder 
individuelt 
eller sammen 
med andre i et 
bestemt angivet 
tidspunkt.

Bed en om at bede bøn.

Bed en om at holde øje med tiden for hver del.

Hver deltager bør bruge 30 sekunder på at sige sit navn og fortælle 
gruppen noget om sig selv.

Velkommen! Formålet med dette hæfte er at præsentere 
selvhjulpenhedsgrupper for dig. Det er et nyt kirkeinitiativ, der vil 
hjælpe medlemmer til at lære praktiske færdigheder og styrke 
åndelige vaner. Dagens oplæring vil ligne og føles ligesom de 
selvhjulpenhedsgruppemøder, som du skal være formidler for. I de 
næste to timer vil vi vil dække følgende emner:
○ Hvad er en selvhjulpenhedsgruppe?
○ Din rolle som formidler
○ Strukturen i et møde i en selvhjulpenhedsgruppe
○ Sådan kommer folk med i en selvhjulpenhedsgruppe
○ En formidlers administrative ansvar

Bøn:

Tid:

Præsentation:

Læs:
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LÆR – maksimum tidsforbrug: 85 minutter

HVAD ER EN GRUPPE FOR SELVHJULPENHED? (10 minutter)

»I Will Provide for My Saints«, som findes på srs .lds .org/ videos 
under »Video Resources« i afsnittet »Facilitating Groups«.  
(Ingen video? Læs blot videre).

Hvordan vil min tro på Jesus Kristus påvirke min åndelige og 
timelige selvhjulpenhed?

Drøft:

Formålet med selvhjulpenhedsgrupper er at hjælpe folk til at 
ændre den måde, som de lever på. Ældste M. Russell Ballard har 
sagt: »Jeg tror, at råd er den mest effektive måde virkelig at opnå 
resultater på. Derudover ved jeg, at råd er Herrens måde, og at 
han skabte alt i universet ved et himmelsk råd, som der står i den 
hellige skrift« (»Familieråd«, Liahona, maj 2016, s. 63).

Ved at arbejde sammen i form af et råd har gruppens medlemmer 
adgang til flere talenter og mere inspiration, erfaring og kundskab, 
end de har alene. En selvhjulpenhedsgruppe –
○ består af 8- 12 medlemmer, der arbejder på en fælles interesse, 

såsom at styre deres økonomi, finde et bedre job, forbedre 
deres uddannelse eller begynde og udvikle en virksomhed.

○ er et sikkert sted, hvor alle føler sig godt tilpas ved at deltage 
på lige fod.

○ mødes ugentlig i op til 12 uger for at udvikle nye færdigheder 
og vaner.

○ bruger råd som model, så dens medlemmer kan lære af og 
opmuntre hinanden.

○ forpligter sig til hver uge at handle i overensstemmelse med det, 
som medlemmerne lærer.

○ rapporterer fremgang, så dens medlemmer kan holde hinanden 
ansvarlige for deres forpligtelser.

Hvordan er selvhjulpenhedsgrupper anderledes fra workshops 
eller andre klasser, du har været med til?

Drøft:

Se:

Læs:
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DIN ROLLE SOM FORMIDLER (15 minutter)

»How to Facilitate a Group«, som findes på srs .lds .org/ videos under 
»Video Resources« i afsnittet »Facilitating Groups«. (Ingen video? 
Læs blot videre).

Hvad blev formidleren i denne video nødt til at ændre fra at være 
en lærer til at være en formidler? Hvordan påvirkede det gruppen?

Drøft:

Herren sagde om råd eller grupper i Kirken: »Lad ikke alle være 
talsmænd på én gang, men lad én tale ad gangen, og lad alle lytte 
til hans ord, så at alle, når alle har talt, må være blevet opbygget af 
alle, og så enhver må have lige mulighed« (L&P 88:122).

I selvhjulpenhedsgrupper er der ikke nogen, der er kaldet til at 
undervise! Som formidler er dit job at hjælpe gruppens medlemmer 
til at følge materialet, deltage og indbyde Ånden i drøftelsen. Du blev 
ikke kaldet til at være ekspert i emnet. I stedet bør du deltage som et 
medlem af gruppen, holde dine forpligtelser og lære sammen med 
de andre. Hvis du følger principperne nedenfor (med fed), vil det 
hjælpe din gruppe til at få en god oplevelse.

Skab et trygt miljø. Hver uge rapporterer deltagerne åbent til 
gruppen om deres fremgang med at holde deres forpligtelser. 
De vil lave fejl og opleve fiaskoer på deres rejse mod større 
selvhjulpenhed. Det er normalt og sundt. Det er afgørende, at 
deltagerne føler, at de er i trygge omgivelser, hvor de kan prøve, 
mislykkes og til sidst lykkes.

Se:

Læs:
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Hvordan kan du hjælpe deltagerne til at føle sig trygge, godt 
tilpas og accepteret i gruppen?

Drøft:

Motivér til at deltage. Som formidler bør du ikke tale mere end 
de andre i gruppen. Du bør falde ind sammen med de andre og 
hjælpe, så alle får mulighed for at sige noget.

AKTIVITET

1. trin: Læs sammen i grupper på tre nedenstående ting, som formidleren skal gøre.

2. trin: Hver af jer skal vælge en ting fra hver kolonne og tale om, hvorfor den 
enten gavner eller skader deltagelsen.

HVAD TILSKYNDER TIL DELTAGELSE OG 
SAMHØRIGHED?

HVAD SKADER DELTAGELSE OG 
SAMHØRIGHED?

○ At videregive spørgsmål til gruppen

○ At tale respektfuldt om andre

○ At kende alles navn

○ At smile og være venlig

○ At begynde og afslutte møderne til tiden

○ At stole på og følge arbejdshæfterne

○ Nedslående og kritiske kommentarer

○ At kommentere hvert spørgsmål og altid 
have det sidste ord

○ At slutte mødet for sent

○ At tale for meget eller opføre sig som 
læreren

Hvordan vil du håndtere nogen, der dominerer samtalen, eller 
som ikke deltager?

Drøft:

Læs:
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Begynd og slut til tiden. Gruppens medlemmer bør være i stand 
til at stole på, at gruppen vil begynde og slutte til tiden. Hver del og 
aktivitet har en foreslået tidsbegrænsning. Du kan hver uge give 
nogen i gruppen til opgave at holde øje med tiden.

Hvilke andre ting kan du gøre for at hjælpe gruppen med at holde tiden?Drøft:

Lad kommentarer være relevante og positive. Fortæl aldrig 
historier, der er kritiske over for andre, selvom de handler om 
nogen, gruppens medlemmer ikke kender.

Hvordan kan du tilskynde kommentarerne i gruppen til at være 
fokuserede og respektfulde?

Drøft:

STRUKTUREN I ET MØDE I EN SELVHJULPENHEDSGRUPPE (40 minutter)

»›Go and Do‹ Learning«, som findes på srs .lds .org/ videos under 
»Video Resources« i afsnittet »Facilitating Groups«. (Ingen video? 
Læs blot videre).

Hvert gruppemøde består af fem dele. Du bør aldrig springe en 
del over.

Rapportér: I denne del evaluerer gruppens deltagere deres 
bestræbelser og rapporterer deres fremgang til gruppen. De 
fortæller om det, de har lært af at bruge deres nye færdigheder og 
vaner. Det er afgørende at evaluere fremgang for at lave nye vaner. 
(Tager 20- 30 minutter).

Hvordan kan en åben rapportering om vores fremgang til gruppen 
hjælpe os?

Drøft:

Mit fundament: I denne del lærer og udøver medlemmerne 
principperne om tro, uddannelse, hårdt arbejde og tillid til Herren. 
Hver uge gennemgår deltagerne et grundlæggende princip, der vil 
hjælpe dem til at blive mere selvhjulpne. (Tager 20 minutter).

Hvorfor studerer vi både læresætninger og timelige færdigheder i 
vores grupper?

Drøft:

Læs:

Læs:

Se:

Læs:
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Lær: I denne del læser, drøfter og øver gruppens deltagere nye 
ideer og færdigheder, der kan hjælpe dem til at blive timeligt 
selvhjulpne. (Tager 40- 50 minutter).

Overvej: I denne del overvejer og nedskriver gruppens deltagere 
de ting, som de har lært til gruppemødet. De søger vejledning fra 
Herren og finder ud af, hvordan de kan forbedre sig. Spring ikke 
denne del over. (Tager 5- 10 minutter).

Hvordan indbyder overvejelse – i tavshed og uden nogen 
diskussioner – Helligånden til at undervise os?

Drøft:

Forpligt dig: I denne del forpligter deltagerne sig til at øve sig på de 
nye færdigheder og evner, som de lærte og drøftede til gruppemødet. 
At indgå og holde forpligtelser er afgørende for processen med at lave 
nye vaner. Som en hjælp vælger deltagerne et andet medlem af 
gruppen til at være en handlingsmakker. Handlingsmakkere tjekker 
op på hinanden i løbet af ugen for at opmuntre og støtte. Deltagerne 
forpligter sig også til at undervise deres familie eller venner om det, 
som de har lært. (Tager 5- 10 minutter).

Hvorfor er det vigtigt at være og have en handlingsmakker?Drøft:

Handl: Deltagerne skal handle i overensstemmelse med deres 
forpligtelse i løbet af ugen for at ændre den måde, de lever på! At 
gøre og undervise andre om det, de har lært, hjælper med at 
udvikle færdigheder og evner indenfor selvhjulpenhed. (Tager 3- 8 
timer om ugen).

Hvordan kan jeg hjælpe gruppens medlemmer til at handle i løbet 
af ugen for at opbygge gode vaner?

Drøft:
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Nu hvor I kender strukturen, så lad os øve en rigtig del af et 
møde sammen.

AKTIVITET

1. trin: Vælg nogen i gruppen til at være formidler for en Mit fundament- del. 
Formidleren bør ikke undervise gruppen om princippet. I stedet for følger han 
eller hun materialet, som det står skrevet, og opfordrer alle til at deltage.

2. trin: Slå op på side 12 og begynd Mit fundament- princippet »Selvhjulpenhed 
er et af frelsens principper«.

3. trin: Når du er færdig med Mit fundament - delen, så brug spørgsmålene 
herunder til at komme med feedback til formidleren.

○ Hvor godt fulgte formidleren oplægget?

○ Hvordan tilskyndede formidleren til deltagelse af alle medlemmerne af gruppen?

○ Følte gruppens medlemmer Helligåndens indflydelse?

SÅDAN KOMMER FOLK MED I GRUPPERNE (10 minutter)

»Choosing a Self- Reliance Group«, som findes på srs .lds .org/ videos 
under »Video Resources« i afsnittet »Facilitating Groups« (Ingen 
video? Læs blot videre).

Processen med at komme med i en gruppe består af tre trin.

Som det første inviterer menighedsrådet medlemmer til at deltage i 
et foredrag om selvhjulpenhed.

Som det andet vil medlemmer, der deltager i foredraget –
○ lære grundlæggende læresætninger og principper om 

selvhjulpenhed.
○ bedømme deres nuværende åndelige og timelige behov.
○ vælge en gruppe, der vil forbedre deres færdigheder.
○ vælge en dag, et tidspunkt og et sted for deres gruppemøder.

Som det tredje begynder medlemmerne sædvanligvis at deltage i 
den gruppe, de vælger, en uge efter foredraget.

Læs:

Se:

Læs:
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EN FORMIDLERS ADMINISTRATIVE ANSVAR (10 minutter)

Registrering af gruppe

Det er vigtigt at registrere gruppen og senere udfylde en rapport, 
når gruppen er færdig. Processen vil gøre dig i stand til at 
anmode om attester til gruppens medlemmer, modtage 
yderligere oplæringsmaterialer og hjælpe Kirken med at forbedre 
dens selvhjulpenhedsinitiativ. Gennemgå instruktionerne 
nedenfor:
○ Download før det første gruppemøde formularen Group 

Registration på srs .lds .org/ report. Udfyld formularen ved det 
første gruppemøde. Når formularen er udfyldt, så gå ind på  
srs .lds .org/ report og indtast oplysningerne.

○ Kontakt stavens selvhjulpenhedsspecialist hver uge og lad 
vedkommende vide, hvem der var til stede ved mødet samt 
gruppemedlemmernes succeshistorier.

○ Download før det sidste gruppemøde formularen End of Group 
Report and Certificate Request på srs .lds .org/ report. Udfyld 
formularen ved det sidste gruppemøde. Når formularen er 
udfyldt, så gå ind på srs .lds .org/ report og indtast oplysningerne.

Forbered lokalet og videoerne hver uge

Stavens selvhjulpenhedsspecialist bør reservere et lokale i 
kirkebygningen til jer. Hver uge bør du komme nogle få minutter 
tidligere og sætte bordene og stolene parat. Du bør også sørge 
for, at det audiovisuelle udstyr er parat og teste, at videoerne og 
lyden fungerer.

Læs:

Læs:
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AKTIVITET

1. trin: Gennemgå planerne over opstilling i lokalet nedenfor.

2. trin: Tal om, hvorfor det er så vigtigt for gruppens læringsproces, hvordan 
man sidder.

 
Bemærk: Stjernen på billederne repræsenterer formidleren.

FORMIDLER FOR GRUPPEN »FIND A BETTER JOB« (Find et bedre job)

Hvis du er formidler for en gruppe for Find a better job, så er der 
to ting, du skal være opmærksom på.

For det første skal du, når du danner en gruppe ved 
selvhjulpenhedsforedraget, bede gruppens medlemmer om at tage 
en kopi af de job, som de er interesseret i, med til hvert gruppemøde.

For det andet, så er mulighederne for at mødes fleksible. Læs side 
16- 17 i tillægget. Præsenter mulighederne for at mødes for dem, 
der vælger din gruppe ved selvhjulpenhedsforedraget.

IKKE SÅDAN
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SAMMENDRAG

Henvis ofte til denne liste, når du fungerer som formidler.

Det skal du gøre før gruppemødet
○ Ringe eller sende en sms til gruppens medlemmer for at 

minde dem om datoen, tidspunktet og stedet.
○ Gennemgå materialet for at være parat til at være formidler 

– men forbered dig ikke på at undervise i det.
○ Bede stavens selvhjulpenhedsspecialist om at give dig nok 

arbejdshæfter til alle, der har meldt sig til, plus to ekstra 
eksemplarer.

○ Ankomme tidligt og sætte stole, borde og videoen rigtigt.
○ Have kuglepenne og blyanter til dem, der har glemt at tage 

deres egen med.

Det gør du ved gruppemødet
○ Hilser varmt på gruppens medlemmer og lærer dem at kende.
○ Anerkender og lykønsker dem med deres resultater og 

fremgang.
○ Giver en til opgave at styre de foreslåede tider.
○ Tilskynder til drøftelse blandt gruppens medlemmer.
○ Lægger vægt på at handle i overensstemmelse med 

forpligtelserne mellem møderne.
○ Minder gruppens medlemmer om at respektere fortrolig 

information.

Det gør du efter gruppemødet
○ Går ind på srs .lds .org/ report efter det første og det sidste 

gruppemøde for at registrere, rapportere og få attester.
○ Tilskynder handlingsmakkere til at kontakte og hjælpe 

hinanden i løbet af ugen.
○ Kontakter stavens selvhjulpenhedsspecialist hver uge og 

lader vedkommende vide, hvordan tilstedeværelsen var, og 
hvordan mødet gik.

○ Gennemgår bønsomt materialet til det næste gruppemøde.
○ Forbereder dig åndeligt og følger de tilskyndelser, du 

modtager.

Læs:
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MIT FUNDAMENT: SELVHJULPENHED ER ET AF FREL-
SENS PRINCIPPER – maksimum tidsforbrug: 25 minutter

Johannes 10:10 (til højre)

Hvad er et liv i overflod?

»He Polished My Toe«, som findes på srs .lds .org/ videos. 
(Ingen video? Læs s. 13).

Tror du, at der findes løsninger på dine problemer? Hvordan 
kan vi gøre os værdige til Herrens kraft til at hjælpe os?

Håndbog 2 henviser til og citerer ældste Dallin H. Oaks (til 
højre). At være selvhjulpen betyder ikke, at vi kan gøre eller 
få alt det, som vi sætter næsen op efter. Det er snarere 
troen på, at vi gennem Jesu Kristi nåde eller bemyndigende 
kraft og vores egen indsats er i stand til at få alle livets 
åndelige og timelige nødvendigheder, som vi har brug for til 
os selv og vores familie. Selvhjulpenhed er beviset på vores 
tillid til Guds magt til at flytte bjerge i vores liv og til at give 
os styrken til at sejre over prøvelser og trængsler.

Hvordan har Kristi nåde hjulpet dig til at få livets åndelige 
og timelige nødvendigheder?

AKTIVITET

1. trin: Vælg en makker og læs alle principperne nedenfor.

2. trin: Drøft, hvorfor tro på disse sandheder kan hjælpe jer til at blive 
mere selvhjulpne.

EVANGELISKE PRINCIPPER FOR SELVHJULPENHED

 1. Selvhjulpenhed er en befaling. »Kirken og dens medlemmer er blevet 
befalet af Herren at være selvforsynende og 
uafhængige« (Kirkens præsidenters lær-
domme: Spencer W. Kimball, 2006, s. 119).

 2. Gud kan og vil sørge for en måde, 
hvorpå hans retskafne børn kan 
blive selvhjulpne.

»Og det er min hensigt at sørge for mine 
hellige, for alt er mit« (L&P 104:15).

 3. Det timelige og det åndelige er et 
for Gud.

»Derfor, sandelig siger jeg jer, at for mig er 
alle ting åndelige« (L&P 29:34).

Overvej:

Drøft:

Se:

Drøft:

Læs:

Drøft:

»Jeg er kommet, for at de 
skal have liv og have i 
overflod«.

JOHANNES 10:10

»Selvhjulpenhed er 
evnen, forpligtelsen og 
bestræbelsen på at 
skaffe livets åndelige og 
timelige nødvendigheder 
til sig selv og familien. 
Når medlemmerne er 
selvhjulpne, er de også 
bedre i stand til at tjene 
og drage omsorg for 
andre.«

HÅNDBOG 2: 
FORVALTNING AF KIRKEN, 
2010, 6.1.1

»Uanset, hvad der får os 
til at være afhængige af 
andre i forbindelse med 
beslutninger eller 
ressourcer, som vi kunne 
skaffe selv, så svækker det 
os åndeligt og hæmmer 
vores udvikling mod det, 
som evangeliets plan har 
til hensigt, at vi er.«

DALLIN H. OAKS, 
»Omvendelse og 
forandring«, Liahona, 
nov. 2003, s. 40
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HE POLISHED MY TOE

Hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så læs dette manuskript.

ÆLDSTE ENRIQUE R. FALABELLA Da jeg 
voksede op, havde vi ikke meget. Jeg 
mindes en dag, hvor jeg gik hen til min 
far og sagde: »Papa, jeg har brug for 
nogle nye sko. Disse er allerede slidt 
op.« Han stoppede og kiggede på 
mine sko og så, at de virkelig var slidt 
op. Han sagde: »Jeg tror, at det er 
noget, vi kan ordne.« Han tog noget 
sort pudsecreme og pudsede mine 
sko. De skinnede og så godt ud. Han 
sagde til mig: »Nu er de ordnet, søn.« 
Jeg svarede: »Nej, ikke endnu. Man kan 
stadig se min tå stikke ud af min sko.« 
Han sagde: »Det kan vi også ordne!« 
Han tog lidt mere pudsecreme og 
pudsede min tå!

Den dag lærte jeg, at der er en løsning 
på alle problemer. Jeg er overbevist 
om, at dette princip om selvhjulpen-
hed og dette initiativ er en måde at 
fremskynde Herrens værk på. Det er 
en del af arbejdet med frelse. Vi kan 
alle gøre det bedre end det, vi gør nu. I 
skal give slip på apatien. Mange gange 
bliver vi ligeglade, og det ødelægger 
vores fremgang. Hver eneste dag er en 
dag, hvor jeg kan gøre det bedre, hvis 
jeg beslutter mig for at gøre noget 
anderledes for at forbedre det, jeg 
tidligere har gjort dårligt. Hvis I gør det 
med tro, udøver tro på og har et håb 
om Kristus, at han vil være der for at 
hjælpe jer, vil I finde måden at gå 
fremad på i både det timelige og 
åndelige. Det er, fordi Gud lever, og at 
I er hans sønner eller døtre.

Tilbage til side 12.

Læs præsident Marion G. Romneys citat (til højre). Hvordan 
ved du, om du bliver mere selvhjulpen?

Forpligt dig til at udføre følgende handlinger i løbet af 
ugen. Afkryds feltet for hver opgave, du har udført.

□ Fortæl din familie eller venner, hvad du har lært i dag 
om selvhjulpenhed.

Tilbage til side 8

Drøft:

Forpligt dig:

»Hvis vi ikke kan klare os 
selv, kan vi ikke udleve 
disse medfødte ønsker om 
at tjene. Hvordan kan vi 
give, hvis der ikke er noget 
at give af? Mad til de 
sultne kommer ikke fra 
tomme hylder. Penge til at 
hjælpe de trængende 
kommer ikke fra en tom 
pung. Støtte og forståelse 
kan ikke komme fra den, 
som følelsesmæssigt er 
underernæret. Den ulærde 
kan ikke undervise. Og 
hvad der er vigtigst af alt, 
åndelig vejledning kan 
ikke komme fra de 
åndeligt svage.«

MARION G. ROMNEY, 
»Uafhængighedens 
celestiale natur«,  
Liahona, mar. 2009, s. 19.
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OVERVE J – maksimum tidsforbrug: 5 minutter

Tænk hver for sig på, hvad I har lært i dag, og tænk over, hvad Herren gerne vil have, 
at I gør. Læs citatet nedenfor, og skriv svarene på spørgsmålene.

»Det er miraklet ved råd i Kirken: At lytte til hinanden og at lytte til 
Ånden! Når vi støtter hinanden i Kirkens råd, begynder vi at forstå, 
hvordan Gud kan tage almindelige mænd og kvinder og gøre dem 
til ekstraordinære ledere« (M. Russell Ballard, »At rådføre sig med 
vore råd«,, Stjernen, juli 1994, s. 27).

Hvad er det mest meningsfulde, jeg har lært i dag?

  

  

  

 

Hvad vil jeg gøre som følge af det, jeg har lært?
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FORPLIGT DIG – maksimum tidsforbrug: 5 minutter

Hver uge forpligter vi os. Når vi mødes næste uge, vil vi begynde at rapportere om 
vores forpligtelser. Læs hver forpligtelse højt for din handlingsmakker. Lov at holde 
dine forpligtelser og underskriv nedenfor.

AKTIVITET

1. trin: Vælg en makker i din gruppe og læs forpligtelserne højt for hinanden.

2. trin: Lov hinanden, at I vil holde dem, og underskriv nedenfor.

□ Jeg vil se videoerne nedenfor (findes på srs .lds .org/ videos i afsnittet »Facili-
tating Groups«):
○ How to Lead: Report (Ingen video? Læs blot videre).
○ How to Lead: My Foundation (Ingen video? Læs blot videre).
○ How to Lead: Learn (Ingen video? Læs blot videre).
○ How to Lead: Ponder (Ingen video? Læs blot videre).
○ How to Lead: Commit (Ingen video? Læs blot videre).
○ How to: Manage Meetings (Ingen video? Læs blot videre).

□ Jeg vil registrere min gruppe efter det første møde og færdiggøre rapporten 
under vores sidste møde (gå ind på srs .lds .org/ report).

□ Jeg vil øve mig på Mit fundament- princippet og lære min familie eller venner det.

□ Jeg vil bruge formularen Formidlerens egen evaluering (side 18) hver uge til at 
evaluere min fremgang.

□ Jeg vil begynde at foretage den personlige forandring, som jeg skrev i dag i 
afsnittet »Overvej«.

Min underskrift Handlingsmakkerens underskrift 

Bemærk: Et medlem af stavens selvhjulpenhedskomité vil følge op på dine 
forpligtelser.

Afslut med bøn.
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TILLÆG

FIND ET BEDRE JOB: MULIGHEDER FOR AT AFHOLDE MØDER

Selvom dette kursus er en 12- ugers forpligtelse, er dine muligheder 
for at mødes fleksible. Mange grupper vælger at gå gennem de ti 
kapitler i Find a Better Job (Find et bedre job) i løbet af de to første 
uger, så de kan begynde at øve sig i og anvende disse færdigheder 
til at gå i gang med deres jobsøgning med det samme.

Når I har færdiggjort alle kapitlerne i Find a Better Job, så fortsæt med 
at mødes mindst en gang om ugen de resterende 12 uger. Disse 
møder varer omkring en time, og I skal bruge afsnittet »Sharpen 
Your Skills« (Styrk dine færdigheder) til at rapportere om jeres 
forpligtelser, studere afsnittet »Mit fundament«, øve jer i jeres 
færdigheder og indgå ugentlige forpligtelser.

Her er nogle forslag, som andre grupper har fundet effektive. I kan 
bruge disse forslag eller selv finde på jeres egne muligheder for at 
afholde møder. Forslag til dagsorden findes på side 17.

Hold et møde på 8- 9 timer, første gang I mødes, og færdiggør alle 
kapitlerne. Hold derefter et ugentligt møde på omkring en time i de 
resterende 11 uger.

Hold to møder på 4- 5 timer hver i løbet af de første to uger for at 
færdiggøre alle kapitlerne. Hold derefter et ugentligt møde på 
omkring en time i de resterende 10 uger.

Hold fire møder på 2- 3 timer hver i løbet af de første to uger for at 
færdiggøre alle kapitlerne. Hold derefter et ugentligt møde på 
omkring en time i de resterende 10 uger.

Hold et ugentligt møde på 2 timer hver uge og gennemgå et kapitel 
per uge. Det vil tage 10 uger at blive færdig med alle kapitlerne. 
Hold et ugentligt møde på omkring en time i de resterende 2 uger.

1. mulighed:

2. mulighed:

3. mulighed:

4. mulighed:
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DAGSORDEN

1. mulighed

MØDE 1  
(8- 9 TIMER)

MØDE 2- 12  
(1- 1,5 TIME) 

Mit fundament

Kapitel 1- 10

Forpligt dig

Rapportér

Mit fundament

Styrk dine færdigheder

Forpligt dig

2. mulighed

MØDE 1  
(4- 5 TIMER)

MØDE 2  
(4- 5 TIMER)

MØDE 3- 12  
(1- 1,5 TIME)

Mit fundament

Kapitel 1- 5

Forpligt dig

Rapportér

Mit fundament

Kapitel 6- 10

Forpligt dig

Rapportér

Mit fundament

Styrk dine færdigheder

Forpligt dig

3. mulighed

MØDE 1  
(3 TIMER)

MØDE 2  
(2 TIMER)

MØDE 3  
(3 TIMER)

MØDE 4  
(2 TIMER)

MØDE 5- 14 
(1- 1,5 TIME)

Mit fundament

Kapitel 1- 3

Forpligt dig

Kapitel 4- 6 Rapportér

Mit fundament

Kapitel 7- 8

Forpligt dig

Kapitel 9- 10 Rapportér

Mit fundament

Styrk dine 
færdigheder

Forpligt dig

4. mulighed

MØDE 1  
(2 TIMER)

MØDE 2- 10  
(2 TIMER)

MØDE 11- 12  
(1- 1,5 TIME)

Mit fundament

Kapitel 1

Forpligt dig

Rapportér

Mit fundament

Kapitel 2- 10 (1 om ugen)

Forpligt dig

Rapportér

Mit fundament

Styrk dine færdigheder

Forpligt dig
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FORMIDLERENS SELVVURDERING

Gennemgå efter hvert gruppemøde udtalelserne nedenfor. Hvor godt klarer du det?

HVORDAN KLARER JEG MIG SOM 
FORMIDLER? Aldrig Sommetider Ofte Altid

 1. Jeg kontakter gruppens medlemmer i 
løbet af ugen. □ □ □ □

 2. Jeg viser min begejstring og kærlighed 
overfor alle medlemmer af gruppen. □ □ □ □

 3. Jeg er med til at sikre, at hvert medlem af 
gruppen rapporterer om sine 
forpligtelser.

□ □ □ □

 4. Jeg taler mindre end andre medlemmer 
af gruppen. Alle deltager lige meget. □ □ □ □

 5. Jeg lader gruppens medlemmer besvare 
spørgsmålene i stedet for at besvare 
dem selv.

□ □ □ □

 6. Jeg holder mig inden for den anbefalede 
tid til hver del og aktivitet. □ □ □ □

 7. Jeg sørger for at have tid til delen 
»Overvej«, så Helligånden kan vejlede 
gruppens medlemmer.

□ □ □ □

 8. Jeg følger arbejdshæftet og færdiggør 
alle dele og aktiviteter. □ □ □ □

HVORDAN KLARER MIN GRUPPE SIG? Aldrig Sommetider Ofte Altid

 1. Gruppens medlemmer elsker, opmuntrer 
og tjener hinanden. □ □ □ □

 2. Gruppens medlemmer holder deres 
forpligtelser. □ □ □ □

 3. Gruppens medlemmer opnår både 
timelige og åndelige resultater. □ □ □ □

 4. Handlingsmakkere kontakter og opmuntrer 
regelmæssigt hinanden i løbet af ugen. □ □ □ □
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NOTER

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 




