Handledning
för ledare
OBEROENDE

Handledning för ledare

FÖRORD
Det finns stora behov bland oss. Många medlemmar är inte oberoende och
har inte förmågan att ”sörja för sitt eget och familjens andliga och timliga
behov”.1 Genom att hjälpa andra bli oberoende deltar vi i frälsningsarbetet.
President Thomas S. Monson har sagt: ”[Oberoende] är en väsentlig del
av vårt andliga och timliga välbefinnande. … ’Låt oss vara oberoende och
självförsörjande. Frälsningen kan inte uppnås enligt någon annan princip.’” 2
De som behöver hjälp att bli mer oberoende kan vara bland andra de som
tar emot fasteofferhjälp, återvända missionärer, nyomvända, mindre aktiva
medlemmar och lokala prästadömsledare som behöver bättre jobb. Genom
sin kyrka tillhandahåller Herren nu de kraftfulla nya verktyg, resurser och
metoder som beskrivs i denna handledning för att hjälpa medlemmarna på
deras väg till oberoende.3
Som prästadömsledare är du en av dem som Herren har sagt följande
till: ”Jag [har] givit er [nycklar] … för arbetet i tjänandeverket och
fullkomliggörandet av mina heliga” (L&F 124:143) och ”för den som har
fått dessa nycklar sig givna är det inte svårt att få kunskap om fakta rörande
människobarnens frälsning” (L&F 128:11). Läs ”Liknelsen om bussföraren”
till höger. Fundera noga över din roll i att driva detta viktiga initiativ.
Den här ledarhandledningen har tagits fram för att hjälpa dig när du utövar
dina nycklar, tillämpar dessa nya verktyg och hjälper medlemmarna att
arbeta på att bli oberoende. När du gör det vägleder den Helige Anden dig
och Herren ger dig möjlighet att vara ett redskap i hans hand till att lyfta de
fattiga och behövande och påskynda hans frälsningsarbete.
1. Handbok 2: Kyrkans förvaltning (2010), 6.1.1.
2. Thomas S. Monson [citerar Marion G. Romney], se ”Riktlinjer för den enskildes och
familjens välfärd” Nordstjärnan, feb. 1987, s. 3
3. Se srs.lds.org för mer information.

Liknelsen om
bussföraren
”Oberoendeinitiativet
är som en buss som
kräver en godkänd
förare.
Bussen byggs av
oberoendeservicens
anställda. Den levereras genom oberoendecentrets resurser och
stavens oberoendekommitté underhåller
den. Stavens oberoendespecialist och grupphandledare hjälper
medlemmar ombord
på bussen (men de
måste gå ombord
själva). Stavspresidenten och biskoparna
är bussförarna.
Alla måste göra sin del
för att hjälpa medlemmar uppnå oberoende,
men om stavspresidenten och biskoparna
inte vrider om nyckeln
så att motorn startar
och sedan kör bussen
så kommer ingen
någonstans.”
RONALD ABAN, chef för
oberoendeservice i Tacloban, Filippinerna
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PRÄSTADÖMSLEDARES ANSVAR
Stavspresidentskap (eller distriktspresidentskap)

1. Lära dig och undervisa om lärdomarna och principerna för oberoende (se
omslagets baksida). Undervisa biskoparna och medlemmarna i stavens
oberoendekommitté om deras ansvar för oberoende.
2. Fastställa stavens mål för oberoende.
3. Organisera en oberoendekommitté i staven som kan utveckla, verkställa
och överse en handlingsplan för oberoende för staven.
4. Inbjuda i första hand återvända missionärer och nyomvända (efter behov)
till aktiviteter med oberoende i fokus.
5. Ta med oberoende på stavsrådets dagordning.
6. Kalla en oberoendespecialist i staven.
7. Kalla servicemissionärer vid behov.
8. Gå igenom och agera efter stavens rapporter om utvecklingen av oberoende och SUF-lån.
9. Ge vägledning för hur släktforskningscentret efter behov ska användas för
oberoendeservicens syften.

Stavens oberoendekommitté

Stavens oberoendekommitté består av följande personer: en medlem i
stavspresidentskapet (ordförande), högrådsmedlemmen med ansvar för
oberoende, en medlem av Hjälpföreningens presidentskap i staven, ordföranden för biskoparnas välfärdsråd i staven och stavens oberoendespecialist.
Dessutom kan medlemmar av stavens presidentskap för Unga män och Unga
kvinnor, andra stavsspecialister, äldre heltidsmissionärer och servicemissionärer kallas till kommittén.

”Oberoende är en
produkt av vårt arbete
och ligger till grund
för allt annat välfärdsarbete. … ’Låt
oss arbeta för det
vi behöver. Låt oss
vara oberoende
och självförsörjande.
Frälsningen kan inte
uppnås enligt någon
annan princip.’ ”
THOMAS S. MONSON
[citerar Marion G.
Romney], se ”Riktlinjer för den enskildes
och familjens välfärd”
Nordstjärnan, feb. 1987,
s. 3

1.
2.
3.
4.

Titta på videon ”Verka för oberoende” (finns på srs.lds.org/videos).
Utveckla, verkställ och överse en handlingsplan för oberoende för staven.
Hålla regelbundna möten för Min väg till oberoende (se s. 4).
Organisera och bemanna ett oberoendecenter i staven. Ge ett servicemissionärspar eller en oberoendespecialist i uppdrag att leda verksamheten i
centret och bilda oberoendegrupper (se s. 2).
5. Undervisa församlingsråd om deras ansvar inom oberoende.
6. Använda resurser och tjänster som tagits fram av oberoendeservicens
anställda.
7. Inbjuda återvända missionärer och nyomvända (efter behov) att delta i
möten för Min väg och gå med i oberoendegrupper.

Stavens oberoendespecialist

Specialisten är länken mellan alla funktioner inom oberoendeservicen
(stavens oberoendekommitté, stavens oberoendecenter och chefen för
oberoendeservice).
1. Göra upp dagordningen för oberoendekommittén.
2. Utbilda servicemissionärer och volontärer i hur man driver ett
oberoendecenter.
3. Utbilda och tillse andra oberoendespecialister i staven.
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4.
5.
6.
7.

Beställa material om oberoende efter behov.
Utbilda och bistå biskopar och församlingsråd enligt begäran.
Hjälpa medlemmar att registrera sig på srs.lds.org/register.
Bilda, hantera, stödja och främja oberoendegrupper. (Andra medlemmar
kan kallas efter behov för att stödja grupper.)
8. Studera och följa principerna som finns på srs.lds.org/facilitator.

Biskopsråd (eller grenspresidentskap)

1. Undervisa församlingsmedlemmarna om lärdomar och principer för oberoende (se omslagets baksida).
2. Leda oberoendearbetet genom församlingsrådet:
• Identifiera, räkna och inbjuda alla behövande medlemmar att arbeta på
att bli oberoende. Verktyget Vuxna medlemmars oberoende på leader.
lds.org/self-reliance kan underlätta processen.
• Genom kvorum- och biorganisationsledare, ge support, mentorer och
stöd till behövande.

3. Föreslå att de behövande fyller i häftet Min väg till oberoende och går med i
en oberoendegrupp.
4. Kalla oberoendespecialister på församlingsnivå för att stödja grupper efter
behov.
5. Hålla intervjuer om rekommendation för SUF-lån (se srs.lds.org/loans).
6. Gå igenom och agera efter församlingens rapporter om utveckling av oberoende och SUF-lån. Biskopar ska inte involveras i indrivning av SUF-lån.
7. Söka ytterligare hjälp av stavens oberoendekommitté vid behov.

”Det behövs inte
någon ny organisation
för att ta hand om
detta folks behov. Allt
som behövs är att
sätta Guds prästadöme till verket.”
HAROLD B. LEE, ”Förmaningar till Guds prästadöme”, Nordstjärnan,
sep. 1973, s. 375; se
Kyrkans presidenters
lärdomar: Harold B Lee,
s. 166

RESURSER
Oberoendecentrer

Stavar uppmanas upprätta oberoendecentrer i en av kyrkans fastigheter,
ofta genom att dela lokal med släktforskningscentrer. Oberoendecentrer
bemannas av servicemissionärer och volontärer och ger arbetssökande, egna
företagare och blivande studerande tillgång till internet, mentorer och andra
nyttiga resurser.

Oberoendegrupper

Ett möte för oberoendegrupper sker på samma sätt som ett rådsmöte och
skiljer sig från de flesta andra av kyrkans kurser, lektioner och workshops.
Det finns ingen lärare eller instruktör. Istället samråder gruppens medlemmar
med varandra, de lär sig tillsammans, verkar som mentorer för varandra,
beslutar sig för att agera efter det de lär sig och håller varandra ansvariga
för gjorda åtaganden. Gruppmentorer och samråd, tillsammans med arbetsböcker och videor, skapar en dynamisk inlärningsmiljö som stärker varje
medlem i strävan att bli oberoende.
Stavens eller församlingens ledare kallar oberoendespecialister till att bilda
och ge support till oberoendegrupper. Grupphandledare är inte lärare. Istället
hjälper de gruppen följa oberoendeprocessen som beskrivs i handledningarna. Handledare behöver ibland tillgång till internet och resurser för att visa
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”Det finns inget problem i familjen, församlingen eller staven
som inte kan lösas om
vi söker efter lösningar
på Herrens sätt genom
att samråda – verkligen samråda – med
varandra.”
M. RUSSELL BALLARD,
Counseling with Our
Councils, rev. ed. (2012),
s. 4
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videor under gruppmöten. Ledare kan bilda så många grupper och kalla så
många specialister som det behövs. Gruppmedlemmar kan vid behov kallas
till handledare. Varje grupp träffas minst 12 gånger, mötena varar i två timmar och gruppen består av 8–14 medlemmar. Grupper kan träffas i stavens
oberoendecenter, kyrkans byggnader eller på andra lämpliga platser som
passar medlemmarna.
Lokala ledare avgör vilka av följande grupper som behövs i deras enheter.

1. Gruppen Att starta och utveckla mitt företag hjälper personer starta eller förbättra sina egna företag. Den gruppen ersätter starta-eget-workshopen.
2. Gruppen Min jobbsökning hjälper personer hitta nytt eller bättre jobb. Den
gruppen ersätter yrkesvalsworkshopen.
3. Gruppen Utbildning för bättre jobb hjälper personer hitta den utbildning
de behöver för att öka sin inkomst. Den gruppen ersätter Planera för
framgång.

Varje grupp studerar också de tolv punkterna om läran om oberoende i
häftet Min grund: principer, färdigheter och vanor.

Support från anställda inom kyrkan och
rekommenderade resurslistor

Kyrkan anställer personer i varje område som arbetar med oberoendeprogrammet. Bland annat en oberoendechef i området (ASRM), en verksamhetschef för oberoende, en chef för oberoendeservice och andra anställda. De
anställda bidrar till att samordna behoven hos stavarnas oberoendecentrer
och tillhandahåller resurser och utbildning för stavar. De här resurserna
kan vara mentorer, listor över rekommenderade program och skolor, lokala
arbetstillfällen och namn på organisationer som kan finansiera nya företag.

Hur kan jag mäta
framsteg inom
oberoende hos
medlemmarna i min
församling eller
stav?
I ditt arbete för att din
församling eller stav
ska bli mer oberoende
kan du periodvis räkna
antalet medlemmar
som:
1. biskopar uppger
inte är oberoende
2. har gått igenom
Min väg
3. har gått igenom
Min grund
4. har startat eget,
fått ett bra arbete
eller påbörjat en
utbildning.

Webbplats om oberoende

Mer information för ledare och medlemmar finns på pef.lds.org.

Resurser för ledare och kamrerer

Verktyget Vuxna medlemmars oberoende kan hjälpa biskopar när de identifierar och fokuserar på medlemmar som saknar livets nödtorft. Den resursen
finns på leader.lds.org/self-reliance.

Möten för Min väg till oberoende

Stavar eller församlingar håller regelbundet möten för Min väg till oberoende.
Sådana möten får medlemmar att börja gå längs vägen till oberoende genom
att de hjälper dem förstå hur viktigt oberoendet är för deras andlighet, att
utvärdera deras nivå av oberoende, att fastställa vilka färdigheter och vilken
inkomst de behöver för att vara timligt oberoende, samt välja den oberoendegrupp som kan hjälpa dem nå det målet. Häftet Min väg till oberoende
bidrar till detta. Utvärderingen kan också göras enskilt, tillsammans med en
prästadömsledare, en oberoendespecialist, på ett oberoendecenter eller på
annat sätt. Titta på ”Hur man använder Min väg ” på srs.lds.org/videos.
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Utbildningsvideor

Titta på följande videor på nätet på srs.lds.org/videos.

MÅLGRUPP
Ledare

VIDEO
Jag sörjer för mina heliga
Stavens oberoendekommitté
Möte för stavens oberoendekommitté
Stavens oberoendespecialister
Hjälpa församlingsråd
Hur man bildar oberoendegrupper
Verka för oberoende
Min grund -videor (12)

Handledare

Mitt syfte
Hur man leder en grupp
Hur man förbereder
Hur man leder: Min grund
Hur man leder: Rapportera
Hur man leder: Lär
Hur man leder: Begrunda
Hur man leder: Åtaganden
Hur man hanterar möten
Lära genom att göra

Ge gärna feedback

Lämna idéer, feedback, förslag och förväntningar till SRSfeedback@ldschurch.org
eller srs.lds.org/feedback.
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Gruppmaterial

Material, videor och utbildning finns i mobilappen Evangeliebiblioteket
och på nätet på srs.lds.org. Material kan också beställas från kyrkans
distributionscenter.

Min väg till oberoende

Min väg till
oberoende

Alla deltagare börjar med det här häftet för att bedöma
sin aktuella nivå av oberoende och se vilken grupp som
kan hjälpa dem bli mer oberoende. Det finns grupper för
eget företagande, jobbsökning och utbildning.

Min grund: principer, färdigheter och vanor
Min grund:
principer, färdigheter
och vanor

Medlemmarna i alla tre grupperna använder det här
häftet under varje möte för att samtala om och tillämpa
viktiga andliga principer för oberoende.

OBEROENDE

Att starta och utveckla mitt företag

Att starta och
utveckla mitt
företag
OBEROENDE

För dem som har ett eget företag eller vill starta eget.
Gruppens medlemmar övar på bokföring,
marknadsföring och hantering av kontanter. De testar
också hur de kan öka sin inkomst genom mindre
företagsexperiment.

Min jobbsökning

Min
jobbsökning
OBEROENDE

För dem som har färdigheterna som krävs för att få ett
bra jobb. Gruppens medlemmar arbetar på att få jobb
genom att hitta arbetstillfällen, övar på nätverkande,
hur man presenterar sig på ett imponerande sätt och
förbereder sig inför intervjuer. Syftet med gruppen är att
deltagarna ska få jobb.

Utbildning för bättre jobb

Utbildning
för bättre jobb
OBEROENDE

För dem som behöver utbilda sig för att få ett bra jobb
eller starta eget. Gruppens medlemmar ser vilket arbete
som kan hjälpa dem bli oberoende och hittar sedan den
skola eller det program (däribland tillvägagångssättet)
som leder till det jobbet. Syftet med gruppen är att ta
fram en skolplan och ansöka om SUF-lån (vid behov).

Gruppmedlemmar som uppfyller kraven i Min grund och Att starta och
utveckla mitt företag kan vara behöriga till kursdiplom från LDS Business
College.
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LÄRDOMAR OCH PRINCIPER FÖR OBEROENDE
Lärdomar
1. Det timliga och det andliga är ett

Läran och förbunden 29:34; Alma 37:38–43

2. Herren befaller oss att bli oberoende och har all makt att
hjälpa oss

Läran och förbunden 104:15–16; 100:1; 1 Nephi 9:6; 2 Nephi 27:21, 23;
Mosiah 4:9; Matteus 28:18

3. Oberoende är en upphöjelsens princip
Läran och förbunden 132:20

Principer

För mer information om följande principer för oberoende, se broschyren
Min grund: principer, kunnighet och vanor.

1. Utöva tro på Jesus Kristus

1 Nephi 9:6; Hebreerbrevet 11

2. Var lydig

Läran och förbunden 93:28; 130:20–21; Abraham 3:25;
Hebreerbrevet 5:8–9

3. Handla

2 Nephi 2:16, 26

4. Tjäna och bli ett

Mose 7:18; Galaterbrevet 5:14

