
VEJLEDNING TIL FORMIDLEREN

Tillykke! Du er blevet bedt om at tjene som formidler for en selvhjulpenhedsgruppe. Din opgave er at hjælpe gruppens 
medlemmer lære at blive mere selvhjulpne.

HVAD LAVER EN FORMIDLER?

Din opgave består i at vejlede medlemmer i en gruppe, som skal hjælpe dem til at blive timeligt og åndeligt selvhjulpne. 
Brug følgende retningslinjer.
• Lær din gruppe at kende ved at stille spørgsmål til medlemmerne. Vis dem interesse og elsk dem.
• Vær godt kendt med materialet, heriblandt hæfterne Min vej og Mit fundament.
• Sørg for at samtalerne er positive, i ro og orden og at der er balance mellem deltagerne (en person bør ikke dominere). 

»... og 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).

• Deltag aktivt som en del af gruppen. Fastsæt, hold og fortæl om dine egne forpligtelser.
• Du er ikke lærer eller ekspert i forretningsanliggender, beskæftigelse eller uddannelse. De bedste formidlere taler 

mindre end 20 procent af tiden. Elsk gruppens medlemmer og opmuntr dem til at handle i tro og tjene hinanden.

VÆR FORBEREDT TIL ALLE GRUPPEMØDER
• Hver dag bør du forberede dig åndeligt ved at studere skriften og bede for gruppens medlemmer. 
• Gennemgå ugentlig de tildelte principper fra hæftet Mit fundament med din familie eller en ven. 
• Læs ugentlig materialet til det kommende møde og se de medfølgende videoer.
• Tag ugentlig kontakt til gruppens medlemmer for at opmuntre dem til at komme til næste møde eller tilbyd dem hjælp.
• Hvis du ikke kan deltage i et gruppemøde, skal du bede et medlem af gruppen om at være formidler – aflys ikke mødet.

VÆR FORMIDLER AF BERIGENDE GRUPPEMØDER
• Tilfør energi og hav det sjovt! Bifald når gruppemedlemmer fortæller om deres succes eller overvinder svære ting. 

Lyt, få øjenkontakt og tal med begejstring. 
• Tilskynd alle til at deltage. Sid med gruppen i rundkreds (stå ikke op) under møderne. Lad gruppen finde svar på 

deres egne spørgsmål. Du kan fx sige: »Det er et fint synspunkt. Hvad tænker I andre?« eller »Hvordan ville I løse det?« 
Kontakt dem, som udebliver fra et møde. 

• Vis tillid og følg instruktionerne. Du bør ikke udelade afsnit eller tilføje ekstra under mødet. 
• Fokusér på mål, handling og resultater. Tegn forpligtelsesskemaet på tavlen hver uge og bed deltagerne om at 

fortælle gruppen om deres fremskridt, selv hvis de kommer for sent.
• Følg tiden. Begynd til tiden og bed en om at holde øje med tiden for hvert afsnit. Du kan spørge: »Hvor meget tid har 

vi?« eller sig: »Jeg tror, vi må gå videre.« Giv altid tid til »Overvej«-delen, fordi det hjælper gruppens medlemmer til at 
modtage personlig vejledning fra Helligånden.

FORTÆL, FØLG OP OG FORBEDR
• Omkring samtidig med det første gruppemøde, skal du besøge srs.lds.org/report for at registrere din gruppe.
• Brug hver uge formidlerens egen evaluering (bag på denne side) for at evaluere dine fremskridt.
• Efter sidste gruppemøde, skal du udfylde brugerundersøgelsen, der findes på srs.lds.org/report.
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Gennemgå nedenstående udsagn efter hvert gruppemøde og afkryds dine fremskridt.

HVORDAN KLARER JEG MIG SOM FORMIDLER?

Jeg kontakter gruppens medlemmer inden hvert møde. Aldrig Nogle 
gange

Næsten 
altid Altid

Jeg tegner forpligtelsesskemaet på tavlen hver uge og alle deltagere fortæller om 
deres fremskridt. Aldrig Nogle 

gange
Næsten 

altid Altid

Jeg viser min begejstring og kærlighed overfor alle medlemmer af gruppen. Aldrig Nogle 
gange

Næsten 
altid Altid

Jeg bruger tid på »Overvej«-delen, så Helligånden kan vejlede gruppens 
medlemmer. Aldrig Nogle 

gange
Næsten 

altid Altid

Jeg lader gruppens medlemmer tale mere end jeg gør, og alle deltager jævnbyrdigt. Aldrig Nogle 
gange

Næsten 
altid Altid

Jeg lader gruppen besvare spørgsmålene i stedet for selv at give svarene. Aldrig Nogle 
gange

Næsten 
altid Altid

Jeg afpasser det anbefalede tidsrum for hver aktivitet. Aldrig Nogle 
gange

Næsten 
altid Altid

Jeg følger instrukserne og færdiggør alle dele og instrukser. Aldrig Nogle 
gange

Næsten 
altid Altid

HVORDAN KLARER MIN GRUPPE SIG?

Gruppens medlemmer elsker og tjener hinanden. Ingen Nogle De fleste Alle

Gruppens medlemmer holder deres forpligtelser. Ingen Nogle De fleste Alle

Gruppens medlemmer opnår timelige og åndelige resultater. Ingen Nogle De fleste Alle

Handlingsmakkere kontakter og opmuntrer hinanden i løbet af ugen. Ingen Nogle De fleste Alle

VIDEO RESSOURCER

Følgende videoer kan være til hjælp. Se dem på srs.lds.org/videos

• »How to Facilitate a Group« • »›Go and Do‹ Learning« • »My Purpose«

FORMIDLERENS EGEN EVALUERING


