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KAN DENNE GRUPPE HJÆLPE MIG TIL AT FINDE ET JOB?
Det er ikke let at finde et job, men denne selvhjulpenhedsgruppe vil 
hjælpe dig til at lære den bedste måde at finde et job på og klare det godt. 
Ved gruppemøderne forpligter du dig til at udføre konkrete handlinger, 
og gruppen vil give dig ideer og opmuntring. Målet med denne gruppe 
er ikke kun at hjælpe dig med at finde et job; det er også at hjælpe dig til 
at handle med større lydighed og tro på Herren og modtage hans lovede 
velsignelser ved timelig og åndelig selvhjulpenhed.

HVAD ER EN SELVHJULPENHEDSGRUPPE?
En selvhjulpenhedsgruppe adskiller sig fra de fleste af Kirkens klasser, 
lektioner og workshops. Der er ingen undervisere, ledere eller lærere. 
Gruppens medlemmer lærer sammen og støtter og opmuntrer hinanden. 
Vi holder hinanden ansvarlige for vore forpligtelser, og vi rådfører os med 
hinanden for at løse problemer.

HVAD GØR GRUPPENS MEDLEMMER?
Ved møderne forpligter gruppens medlemmer sig til at handle. Vi ikke blot 
lærer, men gør også ting, der gør os selvhjulpne. Vi forpligter os, hjælper 
hinanden til at holde disse forpligtelser og rapporterer om vore fremskridt. 
Eftersom gruppen fungerer som et råd, er det vigtigt, at medlemmerne 
regelmæssigt kommer til møderne og kommer til tiden. Medbring altid 
dette arbejdshæfte, hæftet Min vej til selvhjulpenhed og hæftet Mit funda-
ment: Principper, færdigheder og vaner. Hvert gruppemøde varer omkring to 
timer. Det vil tage en til to timer pr. dag at følge op på vore forpligtelser.

HVAD GØR EN FORMIDLER?
Formidlere er ikke eksperter i beskæftigelse eller undervisning. De hver-
ken leder eller underviser gruppen. De hjælper ganske enkelt gruppen til 
at følge materialet præcist, som det er skrevet. En selvhjulpenhedsspeci-
alist er typisk formidler ved gruppemøder; men medlemmer af gruppen 
kan efter behov få til opgave at være formidler efter nogle uger. Lær mere 
ved at se Leader Guide og medfølgende videoer på srs. lds. org.

BEVIS FOR FULDFØRELSE AF KURSUS
Gruppemedlemmer, der kommer til møderne og holder deres forpligtel-
ser, er kvalificerede til at modtage et diplom for selvhjulpenhed fra LDS 
Business College. Se kravene på side 29 i Mit fundament.

INDLEDNING

»Der findes ikke noget 
problem i familien, 
menigheden eller 
staven, som ikke kan 
løses, hvis vi søger løs-
ningerne på Herrens 
måde ved at rådføre 

– virkelig rådføre – os 
med hinanden.«

M. RUSSELL BALLARD, 
Counseling with Our 
Councils, rev. udg., 2012, 
s. 4
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FOR FORMIDLERE
På selve dagen for mødet:

• Sms eller ring til alle gruppemedlemmer, hvis du har deres kontaktop-
lysninger. Spørg, om de kommer til mødet. Bed dem om at komme 10 
minutter før for at skrive sig på listen.

• Forbered materialerne til mødet:
◦ Tag et eksemplar af dette arbejdshæfte og hæftet Mit fundament: 

Principper, færdigheder, vaner med til hver person.
◦ Tag fem ekstra hæfter med af Min vej til selvhjulpenhed, hvis nu nogle 

gruppemedlemmer ikke har fået et.
◦ Forbered om muligt en måde at vise videoer på.
◦ Hvis du ikke har nogen hæfter eller videoer, kan du finde dem 

online på srs. lds. org.

30 minutter før mødet:
• Sæt stole rundt om et bord, så alle kan være tæt på.
◦ Formidleren står ikke op under mødet og sidder ikke for enden af 

bordet. Formidleren bør ikke være i centrum, men bør hjælpe grup-
pemedlemmerne til at fokusere på hinanden.

10 minutter før mødet:
• Hils venligt på gruppemedlemmerne, når de kommer. Lær deres navne 

at kende.
• Send et stykke papir rundt og bed alle tilstedeværende om at skrive 

deres fulde navn, menighed og fødselsdato (dag og måned, ikke år ). 
Gå ind på srs. lds. org/ report efter mødet, og følg instruktionerne for at 
registrere alle medlemmerne i gruppen.
◦ Lav efter det første møde en kontaktliste, som gruppen kan få.

• Vælg en til at holde øje med tiden, så gruppen holder tidsplanen. Bed 
ham eller hende om at sætte stopuret, som hæftet anviser.
◦ Der er fx instruktioner, hvor der står: »Sæt stopuret på 60 minutter 

til afsnittet Lær.« Den, der holder øje med tiden, starter tiden på en 
telefon, et ur eller andet og fortæller gruppen, når tiden er gået. Der-
efter kan gruppen beslutte, hvorvidt de begynder det næste afsnit 
eller fortsætter deres drøftelse et par minutter.

1: Hvordan finder jeg de rigtige jobmuligheder?
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Når mødet begynder:
• Sig: »Velkommen til denne selvhjulpenhedsgruppe.«
• Bed folk om at slukke for deres mobiltelefon og andre enheder.
• Sig følgende:
◦ »Dette er en selvhjulpenhedsgruppe, der hedder ›Min jobsøgning‹. 

Er I her alle for at finde et job eller forbedre jeres arbejde?
◦ At få et job er kun en del af vores mål for selvhjulpenhed. Når vi har 

fået job, vil vi blive ved med at udvikle os. Vil I deltage i vore grup-
pemøder, selv efter I har fået et arbejde?

◦ Vi skal mødes 12 gange. Hvert møde varer omkring to timer. Vi 
kommer også til at bruge en til to timer hver dag på at holde de for-
pligtelser, som skal føre til et job. Vil I forpligte jer til at bruge den 
tid på det?«

• Bed en om at indlede med bøn (og syng eventuelt en salme).
• Sig følgende:
◦ »Hver gang vi mødes, begynder vi med et emne fra hæftet Mit 

fundament: Principper, færdigheder og vaner. Dette hæfte hjælper os 
til at lære og efterleve principper, færdigheder og vaner, der fører 
til åndelig og timelig selvhjulpenhed.«

• Sæt stopuret på 20 minutter til Mit fundament.
• Læs Det Første Præsidentskabs introduktionsbrev på side 2 i Mit 

fundament. Udfør derefter 1. princip i hæftet og vend tilbage til dette 
arbejdshæfte.

Mit fundament: 
Principper, 

færdigheder og vaner
SELVHJULPENHED

1: Hvordan finder jeg de rigtige jobmuligheder?
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HVAD VIL VI GØRE I DENNE GRUPPE?
 Tid: Sæt stopuret på 60 minutter til afsnittet Lær.

 Læs: Slå op på indersiden af dette arbejdshæftes forside og læs introduk-
tionen for at forstå formålet med denne selvhjulpenhedsgruppe.
Vi er her for at hjælpe hinanden til at finde et nyt job eller et bedre 
arbejde. Vi har også et højere mål: At blive selvhjulpne, så vi bedre 
kan tjene andre.

 Øvelse: Vi vil sammen erfare, at de, der anvender principperne, 
ofte finder et job meget hurtigt. Så det er det hele værd! 
Slå op i Kort til succes i jobsøgning på den sidste side i 
det arbejdshæfte, og lad alle læse op fra det.

 Læs: Vi vil dagligt forbedre vores jobsøgning. Vi vil fra og 
med i dag koncentrere os om at besvare de seks spørgs-
mål i Kort til succes i jobsøgning for os selv. Vi vil 
forpligte os, handle og derefter rapportere til gruppen. 
Sammen vil det lykkes for os!
Selv når vi har fået job, vil vi blive ved med at komme 
til gruppemøderne for at lære og øve principperne i Mit 
fundament. Vi kan fortsat opløfte gruppens medlemmer 
og få gruppens hjælp til udfordringer i vores jobsøgning.
Her kommer denne uges spørgsmål og handling.

 Læs: UGENS SPØRGSMÅL – Hvordan finder jeg de rigtige 
jobmuligheder?
UGENS HANDLING – Forberede og øve mig på min »mig på 30 
sekunder«- udtalelse og fortælle den til alle, jeg kan. Overvej at 
udføre Fremskyndet jobsøgning (en valgfri aktivitet).

Resten af dette møde vil hjælpe os til at besvare dette spørgsmål og 
udføre disse handlinger.

 Øvelse: Lad os udføre vores første handling som gruppe. Lad os bruge fem 
minutter og beslutte, hvad vi skal kalde vores gruppe.
Skriv gruppens navn nedenfor:

 

KORT TIL SUCCES I  
JOBSØGNING

Hver dag: Yd din indsats, fremskynd din jobsøgning, inddrag dit netværk

Hvordan finder jeg de rigtige 
jobmuligheder?

•  Vedkend mig det, jeg har at tilbyde 
arbejdsgivere.

•  Brug min »mig på 30 
sekunder«- udtalelse over for så mange 
mennesker som muligt.

Hvordan finder jeg det 
»skjulte« jobmarked?

•  Find »skjulte« job gennem netværket.
•  Brug kortfattede præsentationer, der 

viser mit netværk min værdi.
•  Hjælp mit netværk til at hjælpe mig.

Hvordan fremskynder 
jeg min jobsøgning?

•  Udfør Fremskyndet jobsøgning 
hver dag.

•  Registrér mine fremskridt i 
jobsøgning.

Hvordan præsenterer 
jeg mig selv med 
overbevisning?

•  Find ud af, hvordan jeg opnår 
resultater, der er vigtige for 
en arbejdsgiver.

•  Brug kortfattede 
præsentationer, der viser 
arbejdsgivere min værdi.

Hvordan kan jeg fremstå som 
det åbenlyse valg?

•  Vær velforberedt til hvert interview.
•  Lær færdigheder, så jeg kan udmærke 

mig under hvert interview.
•  Lær at udfylde jobansøgninger.

Hvordan kan jeg klare 
mig rigtig godt på mit 

arbejde og fortsætte med at 
have succes?

•  Vær proaktiv og forebyg problemer 
i mit job.

•  Lær arbejdspladsens regler og 
forventninger.

•  Giv min arbejdsgiver mere 
værdi, end jeg koster.

•  Tag ansvar for mit arbejde.

DAGLIG FREMGANG
• Stil konstant disse spørgsmål.
• Find svar og ideer.
• Lær, gør bedre og gentag.

1

2

3

4
5

6

1: Hvordan finder jeg de rigtige jobmuligheder?

LÆRE



5

HVAD HAR JEG AT BYDE IND MED?
 Drøft: Har I nogensinde været forlegne over at fortælle folk, at I har brug 

for et job?

 Læs: Vi bør ikke være bekymrede! Alle har på et tidspunkt haft brug 
for et job. Vi har hver især talenter og erfaringer. Og desuden er vi 
Guds børn. Det kan lykkes for os! Vi må fortælle alle, at vi søger 
alletiders job, og at vi kan klare det!

 Øvelse: Del jer op i grupper på tre. Flyt jeres stole, så I sidder over for hin-
anden, og lav følgende aktivitet.
 1. En af jer fortæller de andre om noget, I har opnået. Gør det kort! 

Det kan være: »Jeg fik en belønning på mit arbejde for ›bedste 
service‹, eller »jeg har været på mission« (eller en anden kirke-
kaldelse), eller »jeg er mor«.

 2. De to andre fortæller nu den pågældende, så hurtigt de kan, 
hvilke færdigheder og evner der var nødvendige for at opnå det. 
Hvis den pågældende sagde: »Jeg har været på mission«, skal de 
andre hurtigt sige: »Så er du modig, en god studerende, hårdtar-
bejdende, en leder, en socialarbejder, en der sætter mål, god til 
mennesker, en underviser, en dygtig planlægger og i stand til at 
udføre vanskelige ting.«

 3. Gentag processen for hver person i gruppen.

 Drøft: Hvordan følte I det, da de andre nævnte jeres talenter og færdig-
heder?

 Læs: Sæt en ring om det, I har opnået, i dette felt, og skriv mere. Vær 
ikke generte. Sæt derefter ring om jeres evner, færdigheder og 
karaktertræk, og skriv flere. Prøv at se jer selv, som vor himmelske 
Fader ser jer!

GERNINGER  
(Sæt en ring og skriv flere)

Kirkekaldelse

Mission

Forælder

Belønninger på arbejdet

Uddannelse

Ledelse

Belønninger for tjeneste

Har ledt møder

Har solgt noget

Har lavet noget

Har holdt en tale

EVNER, FÆRDIGHEDER, KARAKTERTRÆK  
(Sæt en ring og skriv flere)

Ærlig Hårdtarbejdende
Færdigheder inden 
for salg God til at lytte

Pålidelig Venlig
Færdigheder inden 
for rengøring Mekanik

Kommunikation
En, der sætter 
mål

Lærer Opfindsom

Intelligent Vedligeholdelse

Byggebranchen Tålmodig

Kreativ Karakterstyrke

Hurtigt opfattende Holdopbygger

En, der planlægger Positiv

1: Hvordan finder jeg de rigtige jobmuligheder?
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HVORDAN FORTÆLLER JEG ANDRE OM MIG SELV?
 Læs: Nu ved I, hvor meget I har at byde ind med! For at få et godt job 

er I nødt til at fortælle mennesker, hvordan I kan anvende jeres 
færdigheder til at hjælpe dem – og I er nødt til at fortælle dem det 
hurtigt og overbevisende. Skiftes til i hele gruppen at læse »Sofias 
introduktion«.

SOFIAS INTRODUKTION
Hej! 1  Jeg hedder Sofia Jensen, og 2  jeg vil undervise på en privatskole. 3  Jeg 
har fem års erfaring i at undervise og et afgangsbevis. Mine elever får gode karakte-
rer. 4  Jeg er en sjov lærer, og eleverne yder deres bedste over for mig.

1  Navn 2  Mål 3  Kvalifikationer 4  Karaktertræk

 Øvelse: Lav nu jeres egen introduktion bestående af disse fire elementer. 
Skriv på linjerne herunder. Brug 2- 3 minutter. Medtag:
 1. Jeres navn  
 2. Det job, I ønsker (mål) 
 3. Hvorfor I ville være gode til det job (kvalifikationer)

  

 

 4. Nogle karaktertræk eller færdigheder, der vil bidrage til, at I vil 
klare jer godt i det job

  

 

Den slags introduktion kaldes en »mig på 30 sekunder«- 
udtalelse. Rejs jer en ad gangen, og introducer jer selv med jeres 
»mig på 30 sekunder«. Hold det på 30 sekunder. Lad os klappe og 
heppe på hinanden!

Tip til »Mig på 30« 
Gør det kort! Folk 
lytter kun i nogle få 
sekunder.

1: Hvordan finder jeg de rigtige jobmuligheder?
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 Læs: »Mig på 30 sekunder« er en storartet måde introducere jer selv på, 
især når den er specifik. Den har større virkning, når vi tilføjer et 
spørgsmål i slutningen, som er rettet mod den person, vi taler til. 
Sofia øvede sig i at tilføje forskellige spørgsmål i sin introduktion, 
afhængig af den person, hun skulle møde:
Ven, familie: Hvilke lærere eller skoleledere kender du?
Sekretær: Kan du vise mig hen til fr. Willumsen, skolelederen?
Arbejdsgiver: Hvordan kan min erfaring hjælpe dig?
Vi bør introducere os selv til så mange mennesker som muligt for 
at lade dem vide, at vi søger beskæftigelse.

 Øvelse: Brug et par minutter til at skrive jeres »mig på 30 sekunder« igen. 
Gør den bedre. Tilføj konkrete kvalifikationer og karaktertræk. 
Tilføj et spørgsmål, I kan bruge, når I taler med en arbejdsgiver.

  

  

  

 

Spørgsmål:  

 Øvelse: Lav følgende aktivitet som gruppe. Den bør ikke vare mere end 
fem til seks minutter.
 1. Alle rejser sig og går ud, hvor der er gulvplads. I skal hver især 

stå over for en anden person.
 2. Sig jeres »mig på 30 sekunder« til jeres makker.
 3. Derefter siger den anden sin »mig på 30 sekunder« til jer.
 4. Giv hurtigt hinanden denne feedback:

• Indeholdt den alle fire elementer?  
(navn, mål, kvalifikationer og karaktertræk)

• Sluttede den med et spørgsmål?
• Var den oprigtig og overbevisende? Skabte den tillid?
• Smilede personen?
• Ville I gerne henvise denne person til et job eller give ham 

eller hende et?
 5. Byt derefter makker, og gør det igen. Og igen!
 6. Gør det så hurtigt, I kan, indtil alle har prøvet det fem gange.

1: Hvordan finder jeg de rigtige jobmuligheder?
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 Læs: Fra nu af vil vi ikke være forlegne over at fortælle folk, at vi søger 
et job. Vi kan åbne munden og fortælle alle, at vi søger et job, og 
præcis hvor kvalificerede vi er!
Er vi klar til at gå ud og give denne »mig på 30 sekunder« til alle, vi 
ser, før vores næste møde? Gør vi det?

VALGFRI AKTIVITET: FREMSKYNDET JOBSØGNING

(GØR IKKE DETTE UNDER MØDET).
Ved vores femte møde vil vi lære, hvordan vi fremskynder vores jobsøgning. Men hvis I ønsker at 
gå hurtigere frem i jeres jobsøgning nu, kan I lave denne ekstra aktivitet før det. I kan gøre det 
alene eller sammen med andre.
For at I endnu hurtigere kan gøre fremskridt, kan I læse »Fremskyndet jobsøgning« i afsnittet Res-
sourcer på side 15- 20. Drøft og lær sammen med jeres familie, et gruppemedlem eller en anden 
ven. Gå ud og gør det – find ressourcer, kontakt og arranger møder med så mange mennesker, I 
kan. Det tager sandsynligvis to til fire timer om dagen.
At søge arbejde er arbejde! Men når folk følger denne fremgangsmåde, får de meget hurtigere job.
Hvis I vælger at udføre denne aktivitet, må I komme tilbage og bagefter rapportere til gruppen. 
Jeres erfaringer vil hjælpe de andre gruppemedlemmer!

1: Hvordan finder jeg de rigtige jobmuligheder?
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HVORDAN KAN JEG STYRE MIN ØKONOMI KLOGT?
 Læs: At være selvhjulpen indebærer at bruge mindre, end vi tjener, og 

at have en opsparing. Opsparing kan hjælpe os til at klare uforud-
sete udgifter eller til at forsørge os selv og vores familie, når vores 
indtægt er lavere end forventet. Som en del af denne gruppe for-
pligter vi os til at spare op hver uge, om det så er en mønt eller to.

 Drøft: I nogle områder er det en god idé at spare op i en bank. I andre 
områder er det ikke en god idé, fx når et land har høj inflation, eller 
når banker er ustabile. Er forholdende gode i dit område til at spare 
op i en bank? Hvilke banker tilbyder den bedste opsparingsrente?

 Læs: En anden del af det at være selvhjulpen er at være fri for privat 
gæld. Privatlån anvendes til at bruge flere penge, end vi har. 
Profeter har rådet os til at undgå privat gæld, og når vi bliver mere 
selvhjulpne, reducerer og fjerner vi privat gæld (erhvervsgæld kan 
i visse tilfælde være klogt).
Akutte lægeudgifter kan ofte forårsage større økonomiske byrder. 
Forsikringer og den offentlige sygesikring kan ofte bidrage til at 
beskytte os mod disse byrder. Det kan være en vigtig del af vores vej 
mod selvhjulpenhed at tegne en sundheds-  eller ulykkesforsikring.

 Drøft: Visse typer forsikringer (som fx sundheds-  og livsforsikring) er 
lettere at få og mere nyttige end andre typer forsikringer. Nogle af 
dem, der tilbyder forsikringer, er gode, andre er uærlige. Hvad er 
de bedste forsikringsmuligheder i dit område?

1: Hvordan finder jeg de rigtige jobmuligheder?
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HVORFOR ØNSKER HERREN, AT VI SKAL VÆRE 
SELVHJULPNE?
 Drøft: Hvorfor ønsker Herren, at vi skal være selvhjulpne?

 Læs: Læs citatet til højre.

 Drøft: Hvordan kan vore bestræbelser på at få et job tjene et »helligt for-
mål«, som ældste Christofferson sagde?

 Læs: Herren har magten til at hjælpe os til at blive selvhjulpne. Han har 
sagt: »For se, jeg er Gud; og jeg er en Gud, der gør mirakler« (2 Nefi 
27:23). Når vi indvier, eller vier, vore bestræbelser med at lykkes 
i vores job til det hellige formål at blive selvhjulpne, vil Herren 
lede os gennem inspiration. Når vi viser vores tro ved at lytte til 
og adlyde de tilskyndelser, der kommer fra ham, vil Herren udføre 
sine mirakler og få mere ud af vore bestræbelser, end vi selv nogen-
sinde ville kunne.

»At indvie er at ind-
sætte eller vie noget 
til at være helligt, som 
er ofret til et helligt 
formål.«
D. TODD CHRISTOFFERSON, 
»Betragtninger over et liv 
viet til Gud«, Liahona, nov. 
2010, s. 16

1: Hvordan finder jeg de rigtige jobmuligheder?
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HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT FORBEDRE MIG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet med Overvejelse.

 Øvelse: Læs skriftstedet til højre, eller tænk på et andet skriftsted. Over-
vej for dig selv, hvad du har lært. Skriv alle de indtryk, du får, 
herunder.

  
  
  
  
 

 Drøft: Er der nogen, der vil fortælle om deres ideer?

»Anråb [Gud] for 
markens afgrøder, for 
at I må have fremgang 
med dem. Anråb 
for flokkene på jeres 
marker, for at de må 
forøges.«
ALMA 34:24- 25

1: Hvordan finder jeg de rigtige jobmuligheder?
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HVORDAN VIL JEG GØRE FREMSKRIDT HVER DAG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Forpligt jer.

 Læs: Hver uge valgte vi en »handlingsmakker«. Det er et medlem i 
gruppen, som hjælper os til at holde vore forpligtelser. Handlings-
makkere bør kontakte hinanden i løbet af uge og rapportere om 
deres indbyrdes fremskridt. Sædvanligvis er handlingsmakkere af 
samme køn og ikke i familie med hinanden.

 Øvelse: Vælg jeres handlingsmakker. Beslut, hvornår og hvordan I vil kon-
takte hinanden.

Handlingsmakkerens navn Kontaktoplysninger

Læs hver forpligtelse højt for jeres handlingsmakker. 
Lov at holde jeres forpligtelser! Skriv under nedenfor.

MINE FORPLIGTELSER
Jeg vil bruge min »mig på 30 sekunder« over for mindst 20 personer.
   Sæt ring om dit mål:   20   30   40

Jeg vil øve mig på dagens princip i Mit fundament og lære min familie det.

Jeg vil øge min opsparing, om det så kun er med en mønt eller to.

Jeg vil rapportere tilbage til min handlingsmakker.

Min underskrift Handlingsmakkerens underskrift

1: Hvordan finder jeg de rigtige jobmuligheder?

FORPLIGT JER
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HVORDAN VIL JEG RAPPORTERE MINE FREMSKRIDT?
 Se: »Action and Commitment« (Handling og forpligtelse) (Ingen 

video? Læs s. 14).

 Læs: Når vi rapporterer om vore forpligtelser, er det mere sandsynligt, at 
vi holder dem. Læs citatet til højre.

 Øvelse: Anvend dette forpligtelsesskema til at registrere jeres fremgang 
før næste møde. Skriv »Ja«, »Nej« eller antal gange, hvor I udførte 
forpligtelsen, i felterne nedenfor.

Har brugt 
min »mig på 
30 sekun-
der« over 

for mindst 
20 personer 
(Skriv antal)

Har øvet mig 
på Funda-

ment - princippet 
og lært min 
 familie det 

(Ja/Nej)

Har 
øget min 

opsparing 
(Ja/Nej)

Har rappor-
teret tilbage 
til min hand-
lingsmakker 

(Ja/Nej)

 Læs: Husk også at registrere jeres private udgifter på bagsiden af jeres 
hæfte Min vej til selvhjulpenhed.
Ved vores næste gruppemøde vil formidleren tegne et forpligtelses-
skema på tavlen (noget lig ovenstående). Vi vil komme 10 minut-
ter, før mødet begynder, og skrive vores fremgang på skemaet.
Vælg en person til at formidle emnet i Mit fundament ved næste 
møde. Bed ham eller hende om at læse indersiden af forsiden i sit 
arbejdshæfte for at finde ud af, hvad formidlere gør. Han eller hun 
bør formidle på samme måde, som formidleren gjorde i dag:
• Indbyd Ånden; tilskynd gruppens medlemmer til at søge Ånden.
• Stol på materialet. Føj ikke noget til, gør blot, hvad der står.
• Følg tiden.
• Vær energisk, hav det sjovt!
Bed en om at bede afslutningsbønnen.

Bemærkning til 
formidleren:
Husk at registrere alle 
gruppemedlemmer på 
srs. lds. org/ report.
Husk også at lave 
kopier af gruppens 
kontaktoplysninger til 
næste møde.

Feedback
Send jeres ideer, feed-
back, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

»Når en præstation 
måles, øges den. 
Når en præstation 
måles og rapporteres, 
øges præstationen 
drastisk.«
THOMAS S. MONSON, i 
Conference Report, okt. 
1970, s. 107

1: Hvordan finder jeg de rigtige jobmuligheder?
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HANDLING OG FORPLIGTELSE
Vælg roller og lav følgende rollespil:

GRUPPEMEDLEM 1: Vi tror på at indgå 
og holde forpligtelser. Alt det, vi gør i vore 
selvhjulpenhedsgrupper, er bygget op 
omkring forpligtelser og rapportering.
GRUPPEMEDLEM 2: Ved slutningen af et 
gruppemøde gennemgår vi vore handlinger 
for ugen og skriver under for at vise vores 
forpligtelse. Vi vælger også en »hand-
lingsmakker«. Handlingsmakkeren skriver 
under i vores arbejdshæfte for at vise 
sin støtte. Og hver dag mellem møderne 
kontakter vi vores handlingsmakker for at 
rapportere om vore handlinger og om nød-
vendigt få hjælp.
GRUPPEMEDLEM 3: Mellem møderne 
noterer vi vores fremgang i arbejdshæftet 
og anvender de givne redskaber, som fx 
skemaer eller andre formularer. Og hvis vi 
har brug for yderligere hjælp, kan vi ringe 
til vores familie, venner eller formidleren.
GRUPPEMEDLEM 4: I begyndelsen af 
vores næste møde vender vi tilbage og rap-
porterer om vore forpligtelser. Det bør være 
en rar og lærerig oplevelse for alle. Når 
hvert gruppemedlem rapporterer, tænker vi 

på, hvordan han eller hun blev hjulpet ved 
at forpligte sig og rapportere om fremskridt.
GRUPPEMEDLEM 1: Første gang jeg rap-
porterede om mine forpligtelser, tænkte jeg: 
»Det her føles underligt.« Hvorfor skulle 
mine gruppemedlemmer bryde sig om, 
hvad jeg gjorde? Men så fandt jeg ud af, at 
det gjorde de. Og det hjalp mig.
GRUPPEMEDLEM 2: Det gik op for mig, 
at jeg ikke ville svigte min gruppe. Så jeg 
arbejdede virkelig hårdt på at holde mine 
forpligtelser. Jeg ved ikke, om jeg ville have 
gjort regelmæssige fremskridt på nogen 
anden måde. Det har virkelig hjulpet mig i 
mine prioriteringer at skulle rapportere ved 
hvert møde.
GRUPPEMEDLEM 3: Når jeg tænkte på 
min vej til selvhjulpenhed, var jeg bange, 
fordi det var så stor en ting. Men gruppemø-
derne hjalp mig til at få delt det op i mindre 
trin. Og jeg aflagde rapport til min gruppe 
for hvert enkelt trin. Derefter gjorde jeg 
virkelig fremskridt. Jeg tror, at denne succes 
skyldtes, at jeg skabte nye vaner.
Tilbage til side 13

Ressourcer
1: Hvordan finder jeg de rigtige jobmuligheder?
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FREMSKYNDET JOBSØGNING (VALGFRI AKTIVITET)
Studér og anvend disse materialer for at sætte farten op for jeres jobsøgning! I kan 
arbejde på dette sammen med jeres familie, et gruppemedlem eller en anden ven 
eller mentor.

 Se: »Rafael: Job in 6 Days!« (Rafael: Job på 6 dage!) (Se videoen ved at 
gå ind på srs. lds. org).

 Drøft: Hvad hjalp Rafael til at få held med sin jobsøgning?

 Læs: Fremskyndet jobsøgning er en effektiv strategi i den daglige job-
søgning. På nogle områder har denne tilgang reduceret den tid, 
det tager at finde et job, fra 200 dage til 20! Den kræver en intens 
indsats. Den indeholder tre daglige aktiviteter:
• Find 15 nye ressourcer.
• Kontakt 10 mennesker.
• Hav 2 personlige møder eller interview.

 Se: »Daily Job Search: Resources« (Daglig jobsøgning: Ressourcer) (se 
videoen ved at gå ind på srs. lds. org, eller læs følgende).

I skrifterne lærer vi, at »menneskene bør være ivrigt engageret i en 
god sag og gøre meget af egen fri vilje og udvirke megen retfærdig-
hed … for i sig har de den kraft, hvorved de kan handle på egne 
vegne.« Og med denne befaling følger et løfte: »Og for så vidt som 
mennesker gør godt, skal de ingenlunde miste deres belønning« 
(L&P 58:27- 28).
Dygtige jobsøgende forstår, at de »i sig har … den kraft«, og Gud 
vil hjælpe dem, når de bliver ivrigt engageret«. Vi vil helt præcist 
drøfte en afprøvet jobsøgningsstrategi bestående af tre elementer. 
Den kaldes Fremskyndet jobsøgning.
For det første lærer succesfulde jobsøgende at finde 15 nye ressourcer 
dagligt. For det andet kontakter de 10 mennesker hver dag. Og for det 
tredje holder de mindst 2 personlige møder eller interview hver dag.
Til at begynde med kan fremgangsmåden med Fremskyndet jobsøg-
ning virke overvældende. Men når vi drøfter hvert element, vil I se, 
at det virkelig er muligt – og giver succes!
Lad os begynde med ressourcerne. Hvad er en ressource? En res-
source er en person, et sted eller en ting, der kan bidrage med at lede 
en jobsøgende til en mulig chance.
Folk kan benytte venner og familie, kirkemedlemmer og - ledere, 
arbejdsgivere eller kolleger, skolelærere og erhvervsvejledere, men-
nesker i forretningen – praktisk taget alle, der kan give jer nyttige 
joboplysninger og flere ressourcer.

fortsættes

1: Hvordan finder jeg de rigtige jobmuligheder?
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Steder kan være handelsstandsforeninger, lokale myndigheders job-
centre og private foreninger og erhvervsforeninger. Disse kan hver 
især tilbyde oplysninger, der kan være en hjælp.
Og ting, der kan styrke jeres jobsøgning er også erhvervsvejvisere, 
telefonbøger, firmahjemmesider, internettet, erhvervsblade og 
- magasiner, aviser og andre mediekilder.
Lav en liste over mindst 15 af disse hver dag!

 Øvelse: Del et stykke papir op i tre kolonner. Skriv »Kilder«, »Kontakter« 
og »Møder« øverst i hver sin kolonne. Begynd med det samme at 
udfylde det papir ved at skrive så mange ressourcer, I kan, i den 
første kolonne. Det er mennesker, steder og ting, der har oplysnin-
ger, som kan hjælpe jer! Her er nogle eksempler. I skal udfylde de 
andre kolonner senere.

RESSOURCER  
(Lav en liste)

KONTAKTER  
(telefon, e- mail)

MØDER  
(personlige)

Internethjemmesider Kvorums-  eller 
 hjælpeforeningsmedlemmer Mulige arbejdsgivere

Aviser Folk, I har arbejdet sammen med Hjemmelærere

Beskæftigelse Lærere Medlemmer af Kirken

Selvhjulpenhedscenter Mennesker, I møder i en forretning

fortsættes

1: Hvordan finder jeg de rigtige jobmuligheder?
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 Se: »Daily Job Search: Contacts« (Daglig jobsøgning: Kontakter) (se 
videoen ved at gå ind på srs. lds. org, eller læs følgende).

Lad os nu tale om kontakter. En kontakt er ikke blot at sende et cv 
eller udfylde en ansøgning. Af alle de ressourcer, I har fundet frem 
til, behøver I kun at udføre 10 beskæftigelsesrelaterede kontakter.
Kontakter indbefatter alle de beskæftigelsesrelaterede handlinger, I 
har med mennesker: ansøge om et job, sende et cv eller et takkebrev, 
fortælle venner, familie og kirkemedlemmer, at I leder efter arbejde 
– sms’er eller e- mails om arbejde. I kan også have kontakt med 
andre netværkskontakter og selvfølgelig mulige arbejdsgivere. Se 
efter andre muligheder for at have kontakt med mennesker, og lad 
dem vide, at I leder efter arbejde. De fleste vil med glæde præsen-
tere jer for andre mennesker, de kender. Disse forbindelser fører til 
interview, som igen fører til job!

 Øvelse: Brug nu jeres papir til at nedskrive så mange mennesker som 
muligt, som I kunne kontakte inden vores næste møde. Husk: – 
Vær ikke flove. Find ud af, hvordan I kan udføre 10 om dagen!

 Se: »Daily Job Search: Meetings« (Daglig jobsøgning: Møder) (se vide-
oen ved at gå ind på srs. lds. org, eller læs følgende).

Til sidst har dygtige jobsøgende lært værdien af rent faktisk at 
mødes med mindst to mennesker personligt hver dag. Det kan 
være jeres mest værdifulde handling hver dag. Hvorfor? Personlige 
møder eller interview giver mulighed for bedre kommunikation og 
forståelse. Folk »kommunikerer« ofte gennem deres kropssprog og 
ansigtsudtryk. Og disse non- verbale budskaber kan ikke gives over 
e- mail eller telefonen. Når I er der personligt, kan folk se og føle, 
hvilke storslåede mennesker I er!
Desuden giver personlige møder jer mulighed for at se og føle det miljø, 
hvor I måske kommer til at arbejde. I kan lægge mærke til, hvordan 
folk omgås hinanden, hvor venlige eller glade de er, organisationens 
succes, hvilke behov eller muligheder der er, og hvordan I kan imøde-
komme disse behov. Alle slags interview er en storslået mulighed!

fortsættes

1: Hvordan finder jeg de rigtige jobmuligheder?
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Nu behøver ikke alle personlige møder hver dag at være med mulige 
arbejdsgivere. I kan også mødes med andre kontakter, fx venner, 
familie og venners venner, såvel som sekretærer, lærere, rådgivere 
eller andre mennesker, der har den slags job, I gerne vil have. Bare 
I mødes med folk! Giv dem jeres »mig på 30 sekunder« og brug det 
afsluttende spørgsmål til at spørge om fingerpeg til job og flere men-
nesker, I kan møde. Bliv ved med at prøve, sælge jer selv og bede om 
hjælp og råd. Der vil ske store ting!
Det er Fremskyndet jobsøgning! Hvis I hver dag finder 15 ressourcer og 
kontakter 10, vil det være let at få 2 personlige møder. I vil blive for-
bløffede over, hvor meget det speeder jeres jobsøgning op! Gør det med 
stor tro, og døre vil åbne sig for jer, som I aldrig havde troet mulige.

 Øvelse: Brug nu jeres papir til at nedskrive så mange folk som muligt, som 
I kunne mødes med personligt før vores næste møde. Tænk over, 
hvornår og hvor I kan møde dem. Husk at bruge jeres »mig på 30 
sekunder« ved hvert møde.

 Se: »Daily Job Search: Putting It All Together« (Daglig jobsøgning: Saml 
det hele) (se videoen ved at gå ind på srs. lds. org, eller læs følgende).

Disse tre elementer i Fremskyndet jobsøgning er ikke særskilte akti-
viteter. Når I handler, vil I se, at der er ressourcer overalt. Begynd 
hver dag med at supplere jeres liste. Og når I gør det, kommer I til 
at tænke på, hvordan I kan kontakte mennesker, og kontakter leder 
naturligt til møder.
Jeres selvhjulpenhedsgruppe er en stor kilde til ressourcer, kontakter 
og møder. Det er andre kirkemedlemmer, naboer eller kolleger også. 
Bliv ved med at tilføje ressourcer, når I kontakter. Spørg efter flere 
kontakter, når I har personlige møder. Bed alle, I møder, om flere 
interview.
Brug jeres »mig på 30 sekunder«- udtalelse. Fremskyndet jobsøg-
ning er mulig, og det kan blive sjovt, når først I får begyndt. Så vent 
ikke. Tal med alle og enhver. Søg altid Helligåndens vejledning 
og vær værdige. Lav gode notater og følg op. Når I går fremad, vil 
Herren vise jer vejen.

 Øvelse: Se nu på jeres papir. Hvad vil I gøre først? Læg en plan for at finde 
ressourcer, kontakte folk og afholde personlige møder hver dag. 
Beslut jer for, hvornår I kan gøre det, og bed jeres familie eller 
handlingsmakker om at hjælpe jer.
Hold styr på jeres fremgang i oversigten på næste side. Hold styr på 
jeres kontakter i Oversigt over kontaktopfølgning på side 20. Lav 
rigeligt med kopier.

1: Hvordan finder jeg de rigtige jobmuligheder?
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SKEMA OVER RESULTATER I FREMSKYNDET JOBSØGNING
Sæt kryds i felterne, når I har udført hver handling og skrevet noter.

DAG 1

Ressourcer:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Dagligt i alt  

Kontakter:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Dagligt i alt  

Møder:  ☐  ☐ Dagligt i alt  
Noter:

DAG 2

Ressourcer:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Dagligt i alt  

Kontakter:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Dagligt i alt  

Møder:  ☐  ☐ Dagligt i alt  
Noter:

DAG 3

Ressourcer:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Dagligt i alt  

Kontakter:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Dagligt i alt  

Møder:  ☐  ☐ Dagligt i alt  
Noter:

DAG 4

Ressourcer:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Dagligt i alt  

Kontakter:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Dagligt i alt  

Møder:  ☐  ☐ Dagligt i alt  
Noter:

DAG 5

Ressourcer:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Dagligt i alt  

Kontakter:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Dagligt i alt  

Møder:  ☐  ☐ Dagligt i alt  
Noter:

1: Hvordan finder jeg de rigtige jobmuligheder?
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OVERSIGT OVER KONTAKTOPFØLGNING
KONTAKT

Person eller organisation: 
Telefon: Adresse: 
E- mail: Jeg blev henvist af: 
Jeg kontaktede denne person □ Ja □ Nej  Dato: 

DRØFTEDE EMNER:

1. 

2. 

3. 
OPFØLGNINGSAKTIVITETER:

1. Skal være udført den (dato): 

2. Skal være udført den (dato): 

3. Skal være udført den (dato): 
NYE HENVISNINGER:
1. Navn: Telefon: Fax: 

E- mail: Adresse: 

2. Navn: Telefon: Fax: 

E- mail: Adresse: 

KONTAKT

Person eller organisation: 
Telefon: Adresse: 
E- mail: Jeg blev henvist af: 
Jeg kontaktede denne person □ Ja □ Nej  Dato: 
DRØFTEDE EMNER:

1. 

2. 

3. 
OPFØLGNINGSAKTIVITETER:

1. Skal være udført den (dato): 

2. Skal være udført den (dato): 

3. Skal være udført den (dato): 
NYE HENVISNINGER:
1. Navn: Telefon: Fax: 

E- mail: Adresse: 

2. Navn: Telefon: Fax: 

E- mail: Adresse: 

1: Hvordan finder jeg de rigtige jobmuligheder?
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Hvordan præsenterer 

jeg mig selv med 
overbevisning?

Min jobsøgning
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FOR FORMIDLERE
På selve dagen for mødet:

• Sms eller ring til alle gruppemedlemmer. Bed dem om at komme 10 
minutter tidligere for at rapportere om deres forpligtelser.

• Forbered materialerne til mødet. Hvis du ikke har nogen hæfter eller 
videoer, kan du finde dem på srs. lds. org.

30 minutter før mødet:
• Sæt stole rundt om et bord, så alle kan være tæt på.
• Tegn dette forpligtelsesskema på tavlen med navnene på personerne i 

din gruppe (se eksemplet herunder).

Navn på 
gruppe-
medlem

Har brugt 
min »mig på 
30 sekun-
der« over 

for mindst 
20 personer 
(Skriv antal)

Har øvet mig på Fun-
dament - princippet 
og lært min familie 

det 
 (Ja/Nej)

Har 
øget min 

opsparing 
(Ja/Nej)

Har rap-
porteret 
tilbage til 
min hand-

lingsmakker 
(Ja/Nej)

Maria 28 J J J

10 minutter før mødet:
• Hils venligt på folk, når de kommer.
• Når gruppens medlemmer ankommer, beder du dem om at udfylde 

forpligtelsesskemaet på tavlen.
• Vælg en til at holde øje med tiden.

Når mødet begynder:
• Uddel kopier af gruppens kontaktoplysninger (fra sidste møde).
• Bed folk om at slukke for deres mobiltelefon og andre enheder.
• Bed en om at indlede med bøn (og syng eventuelt en salme).
• Bed sagte dem, der kommer for sent, om at slukke for deres mobilte-

lefoner og at udfylde forpligtelsesskemaet, mens gruppen fortsætter 
drøftelsen.

• Sæt stopuret på 20 minutter til Mit fundament.
• Udfør princip 2 i Mit fundament. Vend derpå tilbage til dette arbejds-

hæfte og fortsæt med at læse på næste side.

NYT! 

NYT! 

NYT! 

2: Hvordan præsenterer jeg mig selv med overbevisning?
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OVERHOLDT JEG MINE FORPLIGTELSER?
 Tid: Sæt stopuret på 20 minutter til afsnittet med Rapportering.

 Drøft: Læs citatet til højre. Hvordan gælder det vores gruppe?

 Øvelse: Lad os rapportere om vore forpligtelser. Lad alle dem, der over-
holdt alle deres forpligtelser, rejse sig op. (Klap ad alle dem, der 
overholdt alle deres forpligtelser).

 Læs: Nu skal I alle rejse jer op. Vi må prøve at holde alle vore forpligtel-
ser. Det er en af nøglevanerne hos selvhjulpne mennesker.
Lad os sige vore temaudtalelser sammen, mens vi stadig står op. 
Disse udtalelser minder os om formålet med vores gruppe:

»Og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for alt 
er mit.«

Lære og Pagter 104:15

Vi arbejder sammen i tro på Herren om at blive 
selvhjulpne.

 Læs: Lad os sætte os.

 Drøft: Hvad lærte I ved at holde jeres forpligtelser? Hvordan kan vi 
hjælpe? Lad os sætte os sammen og hjælpe hinanden med vores 
jobsøgning. Dette er den vigtigste drøftelse ved dette møde!
Hvad lærte I ved at give jeres »mig på 30 sekunder« over for folk? 
Har I forbedret det? Skrev I jeres kontakter ned og fulgte op på dem?
Har nogen prøvet Fremskyndet jobsøgning? Nogen resultater?

»Når en præstation 
måles, øges den. 
Når en præstation 
måles og rapporteres, 
øges præstationen 
drastisk.«
THOMAS S. MONSON, i 
Conference Report, okt. 
1970, s. 107

2: Hvordan præsenterer jeg mig selv med overbevisning?

RAPPORTÉR
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HVORDAN PRÆSENTERER JEG MIG SELV MED 
GENNEMSLAGSKRAFT?
 Tid: Sæt stopuret på 60 minutter til afsnittet Lær.

 Se: »The Interview« (Interviewet) (Ingen video? Læs s. 32).

 Drøft: Tror I, disse mennesker blev ansat?
Man ved, hvad der er dårlige svar på spørgsmål i et interview, når 
man ser dem! Men har I sommetider svært ved at komme med et 
godt svar i et interview?

 Læs: UGENS SPØRGSMÅL – Hvordan præsenterer jeg mig selv med 
overbevisning?
UGENS HANDLING – Forbered og anvend kortfattede præsen-
tationer med kontakter i netværket.

 Læs: Ved vores sidste møde talte vi om, hvordan »mig på 30 sekunder« 
kan fange interessen som en introduktion. Vores næste trin er at 
tilføje »kortfattede præsentationer«, som kan vise vores værd over 
for arbejdsgivere og andre.
Kortfattede præsentationer underbygger cv’er og interview. De 
hjælper os til at tale med vores netværk. De kan hjælpe os til at 
fastholde et job, og at det vil gå godt for os.
Lad os læse de fire hovedelementer, en kortfattet præsentation 
består af.

DE FIRE HOVEDELEMENTER I EN KORTFATTET PRÆSENTATION

Find en værdi, 
 færdighed eller 

styrke.

   

Giv et konkret 
eksempel eller 

resultat.

   

Vis resultaterne.

   

Få vores værdi 
til at passe med 
 arbejdsgiverens 

behov.

2: Hvordan præsenterer jeg mig selv med overbevisning?

LÆRE



25

HVORDAN BYGGER JEG EN KORTFATTET PRÆSENTATION OP?
 Læs: Victoria har arrangeret en 5- minutters samtale med en mulig 

arbejdsgiver. Da arbejdsgiveren spørger om hendes erfaring i mar-
keting, bruger hun en af sine kortfattede præsentationer.

VICTORIAS KORTFATTEDE PRÆSENTATION
1  Jeg er kreativ og resultatorienteret! Jeg har fx 2  i ABC Power Company lavet en 

ny marketingplan og en ny marketingbrochure, der 3  direkte øgede det månedlige 
salg med 5 %. Jeg er overbevist om, at jeg kan 4  bidrage med at øge jeres salg i 
samme grad.

1  Finde en værdi, færdighed eller styrke 2  Et konkret eksempel 3  Resultat 4  Matche behov

 Drøft: Hvordan kan denne præsentation hjælpe Victoria i sin jobsøgning?

 Læs: Her er flere eksempler på kortfattede præsentationer fra en hjem-
vendt missionær, en ejer af en lille virksomhed og en mor. De 
søger alle job. Læs dem. Læg mærke til, hvordan de fire elementer 
arbejder sammen.

1. FÆRDIGHED 2. EKSEMPEL 
(Vær konkret)

3. RESULTATER 
(Vær konkret) 4. MATCH BEHOV

Jeg kan sammensætte 
og motivere team.

Jeg var fx frivillig på 
fuldtid i min kirke og 
blev bedt om at lede et 
team på otte frivillige, 
som ikke var forenede 
og ikke opfyldte målene.

Jeg holdt derfor oplæ-
ringsmøder og hjalp 
dem til at værdsætte 
hinanden, sætte mål og 
opfylde disse mål.

Jeg kan hjælpe jeres 
team til at finde sammen 
for at opfylde og overgå 
jeres mål.

Jeg har erfaringer med 
at løse problemer.

I vores familievirk-
somhed var vi fx usikre 
på vore udgifter. Jeg 
besluttede at føre bedre 
regnskab og registrere 
de daglige udgifter.

Ved at holde øje med 
mit regnskab og 
registreringer kunne vi 
påvise, at en leverandør 
opkrævede lidt mere 
på hver faktura uden at 
meddele os det.

Jeg vil anvende disse 
færdigheder som 
problemknuser på alle 
de udfordringer, I måtte 
have, og jeg er sikker på, 
at jeg kan finde en god 
løsning.

Jeg kan organisere. Som mor koordinerer 
jeg fx tre børns lektier og 
pligter i hjemmet.

Ved at styre disse planer 
har jeg sikret mig, at det 
er gået godt med hvert 
barns skolegang, og de 
har lært at arbejde.

Jeg kan bruge disse 
ledelsesevner til at holde 
styr på jeres firmas 
tidsplaner, så alle jeres 
aftaler overholdes.

2: Hvordan præsenterer jeg mig selv med overbevisning?
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 Øvelse: Brug denne side til at lave nogle personlige kortfattede præsentati-
oner. Begynd med at skrive dem i felterne nu. I kan arbejde sam-
men med et andet gruppemedlem.

1. FÆRDIGHED 2. EKSEMPEL 
(Vær konkret)

3. RESULTATER 
(Vær konkret) 4. MATCH BEHOV

 Øvelse: Når I har mindst to kortfattede præsentationer, skiftes I til at bruge 
dem over for et andet gruppemedlem. Sig dem højt, indtil I føler 
jer sikre. Lav mindst fem kortfattede præsentationer før vores 
næste møde.

 Læs: I kan begynde med »mig på 30 sekunder«, når I taler med en om et 
job. Det kan være en arbejdsgiver eller en, I beder om at hjælpe jer. 
Så vil den person sandsynligvis stille jer nogle generelle spørgsmål. 
I får brug for nogle kortfattede præsentationer til at besvare disse 
spørgsmål. I kommer til at give jeres kortfattede præsentationer til 
mange mennesker før vores næste møde.

2: Hvordan præsenterer jeg mig selv med overbevisning?
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 Øvelse: Læs disse instruktioner som gruppe. Når I har læst dem, begynder I 
på aktiviteten. Brug ikke mere end 10 minutter.
 1. Alle rejser sig og går ud, hvor der er gulvplads, for at lave en 

lynøvelse. I skal hver især stå over for en anden person.
 2. Den første person stiller et almindeligt spørgsmål som dette:

• Hvad kan du fortælle mig om dig selv?
• Hvorfor skulle vi ansætte dig?
• Hvad er din største styrke?
• Hvad skal jeg sige om dig til mine kontakter?

 3. Den anden person giver en kortfattet præsentation som svar.
 4. Derefter bytter I. Den anden person stiller et andet almindeligt 

spørgsmål, og den første person svarer med en kortfattet præ-
sentation.

 5. Giv hurtigt hinanden feedback: Indeholdt den alle fire elemen-
ter? Virkede den oprigtig og overbevisende?

 6. Derefter bytter alle makker, og gør det igen. Og igen!
 7. Gør det så hurtigt, I kan, indtil alle har prøvet det fire gange.

 Drøft: Brugte I kortfattede præsentationer til at besvare spørgsmålene? 
Hvilke varianter er der af disse spørgsmål? Hvilke andre spørgsmål 
kunne interviewere stille?

VALGFRI AKTIVITET: HVORDAN VENDER JEG NEGATIVT TIL POSITIVT?

(GØR IKKE DETTE UNDER MØDET).
Hvis I vælger det, kan I udføre denne aktivitet i løbet af ugen:
I kan bruge kortfattede præsentationer til at vende negative spørgsmål og situationer til 
positive muligheder. Læs side 33 i Ressourcer.

2: Hvordan præsenterer jeg mig selv med overbevisning?
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HVOR BRUGER JEG KORTFATTEDE PRÆSENTATIONER?
 Læs: Med vore nye kortfattede præsentationer og vores »mig på 30 

sekunder« har vi nogle storartede redskaber. Men hvordan finder 
vi mennesker, der vil lytte? Nøglen er at tale med alle og enhver. 
Bed dem derefter om at tale med deres kontakter. Det er et »net-
værk«, og det er ligesom at ansætte jeres eget salgsteam!

 Øvelse: Flyt jeres stol hen, så I kan tale med jeres sidemand.
 1. Tal om de mennesker, I vil kontakte for at bruge jeres »mig på 30 

sekunder« og kortfattede præsentationer før vores næste møde. 
Skriv nogle navne her:

  

 

 2. Tal om, hvordan I vil udvide jeres netværk for at skaffe jer flere 
kontakter. Skriv jeres ideer her:

  

 

 Øvelse: Før vores næste møde bruger I jeres kortfattede præsentationer over 
for de kontakter, I kender. Og I beder jeres kontakter om at tale med 
deres kontakter. Med jeres »mig på 30 sekunder« og jeres kortfattede 
præsentationer har I to storartede redskaber til at opbygge jeres 
netværk. Jeres jobsøgning begynder at give resultater!

VALGFRI AKTIVITET: FREMSKYNDET JOBSØGNING

(GØR IKKE DETTE UNDER MØDET).
Hvis I vælger det, kan I udføre denne aktivitet efter vores møde:
For at det skal gå hurtigere, kan I læse »Fremskyndet jobsøgning« på side 15. Prøv det – 15 
ressourcer, 10 kontakter, 2 møder – hver dag!

Jer Folk, I kender Folk, de kender

2: Hvordan præsenterer jeg mig selv med overbevisning?
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HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT FORBEDRE MIG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet med Overvejelse.

 Øvelse: Læs skriftstedet til højre, eller tænk på et andet skriftsted. Overvej 
for dig selv, hvad du har lært. Skriv alle de indtryk, du får, herunder.

  

  

  

  

 

 Drøft: Er der nogen, der vil fortælle om deres ideer?

»Men Herren kender alt 
fra begyndelsen; derfor 
bereder han en vej, så 
han kan udføre alle 
sine gerninger blandt 
menneskenes børn.«
1 NEFI 9:6

2: Hvordan præsenterer jeg mig selv med overbevisning?

OVERVEJ
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HVORDAN VIL JEG GØRE FREMSKRIDT HVER DAG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Forpligt jer.

 Øvelse: Vælg jeres handlingsmakker. Beslut, hvornår og hvordan I vil kon-
takte hinanden.

Handlingsmakkerens navn Kontaktoplysninger

Læs hver forpligtelse højt for jeres handlingsmakker. 
Lov at holde jeres forpligtelser! Skriv under nedenfor.

MINE FORPLIGTELSER

Jeg vil bruge mine kortfattede præsentationer over for mindst 20 personer denne 
uge. (Nogle af disse bør være opfølgning på mennesker, I tidligere har kontaktet).
   Sæt ring om dit mål:   20   30   40

Jeg vil øve mig på dagens princip i Mit fundament og lære min familie det.

Jeg vil øge min opsparing, om det så kun er med en mønt eller to.

Jeg vil rapportere tilbage til min handlingsmakker.

Min underskrift Handlingsmakkerens underskrift

FORPLIGT JER

2: Hvordan præsenterer jeg mig selv med overbevisning?
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HVORDAN VIL JEG RAPPORTERE MINE FREMSKRIDT?
 Øvelse: Anvend dette forpligtelsesskema til at registrere jeres fremgang før 

næste møde. Skriv »Ja«, »Nej« eller antal gange, hvor I har holdt 
forpligtelsen, i felterne nedenfor.

Har brugt 
kortfattede 
præsenta-
tioner over 
for mindst 

20 personer 
(Skriv antal)

Har øvet mig 
på Funda-

ment - princippet 
og lært min 
familie det 

 (Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har rappor-
teret tilbage 
til min hand-
lingsmakker 

(Ja/Nej)

 Læs: Husk også at registrere jeres private udgifter på bagsiden af jeres 
hæfte Min vej til selvhjulpenhed.
Ved vores næste gruppemøde vil formidleren tegne et forpligtelses-
skema på tavlen (noget lig ovenstående). Vi vil komme 10 minut-
ter, før mødet begynder, og skrive vores fremgang på skemaet.
Vælg en person til at formidle emnet i Mit fundament ved næste 
møde. Mind ham eller hende om at følge materialet og ikke 
komme med ekstra materiale. (Ved du ikke, hvordan man formid-
ler et emne i Mit fundament ? Læs s. 13 og indersiden af forsiden).
Bed en om at bede afslutningsbønnen.

Feedback
Send jeres ideer, feed-
back, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

2: Hvordan præsenterer jeg mig selv med overbevisning?
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2: Hvordan præsenterer jeg mig selv med overbevisning?

INTERVIEWET
Vælg roller og lav følgende rollespil:

INTERVIEWER: Hvad kan du så fortælle 
mig om dig selv?
KANDIDAT 1: Du mener, hvad jeg godt 
kan lide at lave? I virkeligheden ikke ret 
meget. Jeg har faktisk ikke nogen hobbyer 
eller interesser. Jeg laver egentlig næsten 
ikke noget.
KANDIDAT 2: Øh …jo altså, jeg …
KANDIDAT 3: Jamen, det vil jeg gerne. 
Som du kan se, tilbringer jeg en masse tid 
med at løfte vægte. Det er også meningen, 
jeg skal gå til nogle klasser med at styre 
vrede. Men hvem gider at gå til dem? For-
står du, hvad jeg mener?
KANDIDAT 1: Eller mener du, hvordan jeg 
er på arbejdet? Jeg er egentlig ikke blevet på 
et job længe nok til at vide det. Jeg kommer 
hurtigt til at kede mig og dukker bare ikke op 
mere … Det skulle jeg nok ikke have sagt.
KANDIDAT 2: Øh …
KANDIDAT 3: Jeg mener, den fyr der 
underviser i den klasse med at styre vrede 
… jeg kunne flå ham fra hinanden. Så 
hvem skal være min chef? Dig? Sig mig, 
du er ikke den type, der altid skal tjekke 
for at se, om vi laver noget, vel? Som om vi 
var nogle pattebørn? Det gjorde min sidste 
chef, og det kunne jeg ikke lide.

INTERVIEWER: Hvorfor skulle vi 
ansætte dig?
KANDIDAT 2: I skal ansætte mig, fordi … 
øh …
KANDIDAT 1: Jo altså, jeg har brug for et 
job. Jeg troede, min mor kom i går for at 
tale med jer om det. Hun sagde, jeg skulle 
få mig et job. Gjorde hun ikke det?
KANDIDAT 3: I ville være dumme, hvis I 
ikke ansatte mig. Da jeg kom ind, lagde jeg 
mærke til, at der var nogle ting, som virke-
lig trænger til at blive lavet om her. Det er 
et mirakel, I fyre stadig er i branchen. Jeg 
kunne ordne alt det. Jep. I vil takke mig for 
at redde jeres forretning.
KANDIDAT 2: Fordi … øh …
INTERVIEWER: Hvad er din største 
svaghed?
KANDIDAT 3: Jeg har ikke nogen svaghe-
der. Hvad er dine? Manner, jeg hader den 
slags spørgsmål.
KANDIDAT 2: Svagheder? Øh …
KANDIDAT 1: Hmm … at stjæle. Altså, 
jeg mener, ikke sådan rigtig stjæle. Det var 
ikke at stjæle. Det er en lang historie. Altså, 
jeg mener, jeg ville komme tilbage med det. 
Jeg troede, at min chef ville lade mig låne 
det et stykke tid.

Tilbage til side 24

Ressourcer
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HVORDAN VENDER JEG NEGATIVT TIL POSITIVT?  
(VALGFRI AKTIVITET)
 Drøft: Hvordan besvarer I dette spørgsmål: »Hvad er jeres største svag-

hed?« Læs Marias svar.

»Jo, jeg arbejder på min evne til at styre min tid så effektivt som muligt. Jeg har fundet et 
kalenderredskab, som virkelig hjælper mig, og jeg bruger det dagligt. For nylig hjalp det mig til 
at afslutte et stort salgsprojekt til tiden trods mange konkurrerende opgaver.«

 Læs: Læg mærke til, at Maria –
• fortalte om en svaghed, som er almindelig for mange mennesker.
• beskrev præcist, hvordan hun overvinder den svaghed.
• tilføjede en oplysning fra en kortfattet præsentation.

 Øvelse: Prøv dette med en i familien eller en ven. Lad dem stille jer et nega-
tivt spørgsmål. Svar ved at fortælle om en svaghed, som er almin-
delig for mange mennesker. Beskriv, hvordan I har overvundet den 
svaghed. Tilføj en oplysning fra jeres kortfattede præsentation.

2: Hvordan præsenterer jeg mig selv med overbevisning?
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2: Hvordan præsenterer jeg mig selv med overbevisning?



3
Hvordan får jeg 
adgang til det 

»skjulte« jobmarked?
Min jobsøgning
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FOR FORMIDLERE
På selve dagen for mødet:

• Sms eller ring til alle gruppemedlemmer. Bed dem om at komme 10 
minutter tidligere for at rapportere om deres forpligtelser.

• Forbered materialerne til mødet.

30 minutter før mødet:
• Sæt stole rundt om et bord, så alle kan være tæt på.
• Tegn dette forpligtelsesskema på tavlen:

Navn på 
gruppemedlem

Har brugt 
kortfattede 

præsentationer 
over for mindst 

20 personer 
(Skriv antal)

Har øvet mig på 
Fundament - princippet 
og lært min familie det 

(Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har rapporteret 
tilbage til min 

handlingsmakker 
(Ja/Nej)

Maria 32 J J J

10 minutter før mødet:
• Hils venligt på folk, når de kommer.
• Når gruppens medlemmer ankommer, beder du dem om at udfylde 

forpligtelsesskemaet på tavlen.
• Vælg en til at holde øje med tiden.

Når mødet begynder:
• Bed folk om at slukke for deres mobiltelefon og andre enheder.
• Bed en om at indlede med bøn (og syng eventuelt en salme).
• Bed sagte dem, der kommer for sent, om at slukke for deres mobilte-

lefoner og at udfylde forpligtelsesskemaet, mens gruppen fortsætter 
drøftelsen.

• Sæt stopuret på 20 minutter til Mit fundament.
• Udfør princip 3 i Mit fundament. Vend derpå tilbage til dette arbejds-

hæfte og fortsæt med at læse på næste side.

3: Hvordan får jeg adgang til det »skjulte« jobmarked?
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OVERHOLDT JEG MINE FORPLIGTELSER?
 Tid: Sæt stopuret på 20 minutter til afsnittet med Rapportering.

 Øvelse: Lad os rapportere om vore forpligtelser. Lad alle dem, der over-
holdt alle deres forpligtelser, rejse sig op. (Klap).

 Læs: Nu skal I alle rejse jer op. Lad os sammen gentage vores tema:

»Og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for alt 
er mit.«

Lære og Pagter 104:15

Vi arbejder sammen i tro på Herren om at blive 
selvhjulpne.

 Læs: Lad os sætte os.

 Drøft: Hvad lærte I ved at give jeres kortfattede præsentationer over for 
folk? Har I forbedret dem? Skrev I jeres kontakter ned og fulgte op 
på dem?
Har nogen prøvet Fremskyndet jobsøgning? Nogen resultater?

3: Hvordan får jeg adgang til det »skjulte« jobmarked?

RAPPORTÉR
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HVAD ER DET »SKJULTE« JOBMARKED?
 Tid: Sæt stopuret på 60 minutter til afsnittet Lær.

 Se: »Look Where There Is Less Competition« (Led, hvor der er mindre 
konkurrence) (Ingen video? Læs s. 48).

 Læs: Lad os sammen læse teksten i fiskeillustrationen herunder. Fiskene 
repræsenterer job. Læg mærke til, hvor de fleste af fiskene befinder 
sig, eller hvor de fleste job findes.

 Drøft: Hvem kan fange flest fisk? Sæt en ring om den person. Hvor er det 
»skjulte« jobmarked?

 Læs: Der er mange flere muligheder på det skjulte jobmarked end på det 
almindelige jobmarked. Hvor leder vi efter job? Hvor bør vi lede 
efter job?

Et job, der opslås i 
annoncer eller på 
internettet.

Alle kender til 
jobbet – stor 
konkurrence

Et job, der kan fås 
gennem offentlige 
jobcentre eller pri-
vate jobanvisninger

Mange kender til 
jobbet – mellem-
stor konkurrence

Et firma planlægger 
at få besat et job, 
der ikke nødvendig-
vis er slået op

Få ved det – lille 
konkurrence

Et job slås måske 
ikke op endnu eller 
kan kun fås gennem 
nogen, der kender 
nogen

Ingen ved det – 
ingen konkurrence

3: Hvordan får jeg adgang til det »skjulte« jobmarked?

LÆR



39

 Læs: UGENS SPØRGSMÅL – Hvordan får jeg adgang til det »skjulte« 
jobmarked?
UGENS HANDLING – Hold personlige møder med mulige 
arbejdsgivere.

I løbet af dette møde vil vi lære og øve os på færdigheder, der 
hjælper jer til at besvare dette spørgsmål og udføre denne afgø-
rende handling.

HVOR ER DET SKJULTE JOBMARKED?
 Se: »Most Productive Sources« (De mest produktive kilder) (Ingen 

video? Læs s. 48).

 Læs: Nogle strategier for jobsøgning er mere effektive end andre. I nogle 
lande kan det antal personer, der finder job på visse måder, være lige 
som oversigten nedenfor. Det kan være anderledes i jeres område.

 Øvelse: Besvar disse spørgsmål som gruppe:
 1. Hvilken metode bruger de fleste personer ifølge denne oversigt 

til at lede efter job?
 2. Hvilken metode er den bedste til at finde et job?

METODE
HVOR MENNESKER 
BRUGER TID PÅ AT 

LEDE EFTER JOB

HVOR MENNESKER 
REELT FINDER JOB

Annoncer/Internettet 65 % 14 %

Offentlige jobcentre eller 
private jobanvisninger 27 % 21 %

Personlige kontakter med 
firmaer 3 % 30 %

Mund til mund 
 (personlige kontakter  

og henvisninger)
5 % 35 %

Dette er det skjulte 
jobmarked. Hold 
fokus her og undgå 
92 % konkurrence!

Men overse 
ikke disse 
muligheder, 
ellers kan I gå 
glip af 35 % af 
jobbene!

3: Hvordan får jeg adgang til det »skjulte« jobmarked?
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HVORDAN FÅR JEG ADGANG TIL DET SKJULTE 
JOBMARKED?
 Læs: Vi har allerede nøglerne til dette skjulte jobmarked! Det kræver 

personlige kontakter. Og vi får de bedste personlige kontakter ved 
at bruge vores (1) »mig på 30 sekunder« og vore (2) kortfattede 
præsentationer gennem vores (3) voksende netværk. Som vi lærte 
ved vores sidste møde, indbefatter vores netværk mennesker, vi 
kender, og mennesker, de kender.

 Se: »Building Your Network« (Opbyg dit netværk) (Ingen video? 
Læs s. 49).

 Drøft: Har I brugt jeres »mig på 30 sekunder« og kortfattede præsentatio-
ner siden vores sidste møde? Har I bedt jeres kontakter om at tale 
med deres kontakter på jeres vegne?

Jer Folk, I kender Folk, de kender

3: Hvordan får jeg adgang til det »skjulte« jobmarked?
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 Øvelse: Vores gruppe er vores første kilde til netværk. Lad os begynde med 
at udvide vores netværk lige nu! Læs instruktionerne nedenfor og 
begynd så:
 1. Rejs jer op og vend jer mod jeres sidemand.
 2. Giv den anden person jeres »mig på 30 sekunder« og afslut med 

disse to spørgsmål: »Hvem kender du, der kan hjælpe mig 
med at finde nogle kontakter?« »Vil du tale med disse men-
nesker og bede om deres hjælp?«

 3. Skriv kontakterne ned på netværkslisten på næste side, og bed 
den anden person om at give jer flere, før næste møde, når de 
tænker på dem.

 4. Byt derefter plads, og gør det igen.
 5. Bevæg jer rundt gør det med andre gruppemedlemmer.
 6. Skriv så mange kontakter ned, som I kan, på næste side.
 7. Gør dette over for andre mennesker, I kender, efter vores møde.
 8. Nummerér i prioritetskolonnen hver person, I vil kontakte, 

fra 1 til 20.

Tip til netværk
 1. Spørg efter 

fingerpeg, oplys-
ninger og ideer om 
beskæftigelse hos 
kontakter.

 2. Spørg 
altid efter flere 
henvisninger.

 3. Lav nøjagtige 
notater og følg op.

3: Hvordan får jeg adgang til det »skjulte« jobmarked?
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NETVÆRKSLISTE

Navn Kontaktoplysninger  
(tlf.nr., adresse, e- mail) Prioritet

 Læs: Før vores næste møde vil vi kontakte disse personer såvel som 
enhver anden, vi kender, og deres kontakter. Vi vil hele tiden øge 
listen. Når vi kontakter disse mennesker, vil vi bruge vore kortfat-
tede præsentationer for at vise dem alle, hvad vi kan gøre for dem!
Vi kan tale med disse mennesker og mange flere!
• Venner
• Slægtninge
• Naboer

• Medlemmer af Kirken
• Mennesker, vi dyrker sport med
• Tidligere kolleger

3: Hvordan får jeg adgang til det »skjulte« jobmarked?
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HVORDAN KAN JEG MØDES MED DE PERSONER, DER 
ANSÆTTER FOLK?
 Læs: Netværk kan lede os til virksomheder, der søger folk. Men vi må 

finde den person, der træffer beslutning om ansættelse.

 Øvelse: Lad os øve os som gruppe.
 1. Vælg en person, der skal være den jobsøgende. Denne person 

bør være klar til at give en »mig på 30«, et spørgsmål og en kort-
fattet præsentation til en arbejdsgiver.

 2. Vælg to andre personer til at være medarbejder 1 og medar-
bejder 2.

 3. Vælg en fjerde til at være lederen.
 4. Lad alle fire rejse sig op. Formidleren læser de første par linjer i 

dette rollespil. Derefter læser de andre deres replikker.
Formidleren: Denne jobsøgende træder ind i en forretning eller et 
kontor, hvor hun gerne vil arbejde. Hun taler med den første med-
arbejder, hun ser.
Den jobsøgende: Goddag. Hvem er den fungerende leder?
Medarbejder 1: Åh, det er hr. Svendsen, men jeg ved ikke, hvor han 
er lige nu. Du kan spørge hans assistent derovre.
Den jobsøgende: Tak. (Vender sig mod medarbejder 2).
Den jobsøgende: Goddag. Kan du fortælle mig, hvor hr. Svendsen er?
Medarbejder 2: Han gik ud efter noget. Han skulle være tilbage 
snart. Ja, der er han.
Den jobsøgende: Åh, ja. Tak. (Vender sig mod hr. Svendsen).
Den jobsøgende: God morgen, hr. Svendsen. Jeg hedder ________ 
(navn). (Giver et »mig på 30 sekunder« og slutter med et spørgs-
mål). Hvordan kan en person med mine kompetencer være en 
hjælp i din virksomhed?
Leder: Vi er faktisk begyndt at lede efter en som dig. Jeg har kun et 
minut. Giv mig en kort beskrivelse af dig selv.
Den jobsøgende: (Giver en passende kortfattet præsentation). Jeg 
ved, du har travlt. Hvornår kan vi tilbringe lidt mere tid sammen, i 
eftermiddag eller i morgen?

3: Hvordan får jeg adgang til det »skjulte« jobmarked?
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 Drøft: Hvad kan den jobsøgende sige, hvis lederen siger »nej« eller »kom 
tilbage senere« eller »udfyld en ansøgning«?

 Læs: Vi bliver nødt til at tilpasse os hver situation.

 Øvelse: Rejs jer, og del jer op i fire grupper. Gentag rollespillet, så alle får en 
chance for at være den jobsøgende.

 Læs: Vi har nu indtil flere effektive redskaber, vi kan bruge over for vore 
kontakter: »mig på 30 sekunder«, kortfattede præsentationer og at 
mødes med lederen. I kan også lære at vende negativt til positivt 
på side 33.

 Drøft: Hvordan vil I anvende disse redskaber, så I har mange produktive 
møder, før vi mødes næste gang?

 Øvelse: Slå op på side 50 og skiftes til at læse, hvordan I registrerer jeres 
tiltag med jobsøgning. Vend derefter tilbage hertil.

Den jobsøgende
Medarbejder 1

Medarbejder 2
Leder

3: Hvordan får jeg adgang til det »skjulte« jobmarked?
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HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT FORBEDRE MIG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet med Overvejelse.

 Øvelse: Læs skriftstedet til højre, eller tænk på et andet skriftsted. Overvej 
for dig selv, hvad du har lært. Skriv alle de indtryk, du får, herunder.

  

  

  

  

 

 Drøft: Er der nogen, der vil fortælle om deres ideer?

»Stol på Herren af hele 
dit hjerte, og støt dig 
ikke til din egen indsigt. 
Hav ham i tankerne på 
alle dine veje, så vil han 
jævne dine stier.«
ORDSPROGENE 3:5- 6

3: Hvordan får jeg adgang til det »skjulte« jobmarked?

OVERVEJ
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HVORDAN VIL JEG GØRE FREMSKRIDT HVER DAG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Forpligt jer.

 Øvelse: Vælg jeres handlingsmakker. Beslut, hvornår og hvordan I vil kon-
takte hinanden.

Handlingsmakkerens navn Kontaktoplysninger

Læs hver forpligtelse højt for jeres handlingsmakker. 
Lov at holde jeres forpligtelser! Skriv under nedenfor.

MINE FORPLIGTELSER

Jeg vil bruge »mig på 30 sekunder« og kortfattede præsentationer over for 
mindst 30 kontakter på personer, jeg kender, og personer, de kender (mit net-
værk). (Registrer jeres kontakter på s. 50- 51. Nogle af disse bør være opfølgning på 
mennesker, I tidligere har kontaktet).
   Sæt ring om jeres mål:   30   40   50

Jeg vil arbejde med mine kontakter og prøve at mødes med lederen for at få 
mindst 10 personlige møder med mulige arbejdsgivere. (Registrer jeres kontakter på 
s. 50- 51).
   Sæt ring om jeres mål:   10   15   20

Jeg vil øve mig på dagens princip i Mit fundament og lære min familie det.

Jeg vil øge min opsparing, om det så kun er med en mønt eller to.

Jeg vil rapportere tilbage til min handlingsmakker.

Min underskrift Handlingsmakkerens underskrift

3: Hvordan får jeg adgang til det »skjulte« jobmarked?

FORPLIGT JER
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HVORDAN VIL JEG RAPPORTERE MINE FREMSKRIDT?
 Øvelse: Anvend dette forpligtelsesskema til at registrere jeres fremgang før 

næste møde. Skriv »Ja«, »Nej« eller antal gange, hvor I har holdt 
forpligtelsen, i felterne nedenfor.

Har kontak-
tet mindst 

30 personer 
i netværket 
(Skriv antal)

Har mødtes 
med mindst 

10 mulige 
arbejdsgivere 
(Skriv antal)

Har øvet mig 
på Funda-

ment - princippet 
og lært min 
familie det  

(Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har rapporte-
ret tilbage til 

min hand-
lingsmakker 

(Ja/Nej)

 Læs: Husk også at registrere jeres private udgifter på bagsiden af jeres 
hæfte Min vej til selvhjulpenhed.
Vælg en person til at formidle emnet i Mit fundament ved næste 
møde. (Ved du ikke, hvordan man formidler et emne i Mit funda-
ment ? Læs s. 13 og indersiden af forsiden).
Bed en om at bede afslutningsbønnen.

Feedback
Send jeres ideer, feed-
back, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

3: Hvordan får jeg adgang til det »skjulte« jobmarked?
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LED, HVOR DER ER MINDRE KONKURRENCE
Vælg roller og lav følgende rollespil:

KIM: Manner. Over 200 har ansøgt om det 
job, jeg gerne vil have. Jeg har ikke en chance!
SØREN: Kim, kan du huske det sted, hvor vi 
plejede at fange fisk, da vi var små?
KIM: Ja da. Det var et fantastisk sted, gemt 
bag alle træerne. Man kunne ikke engang 
se, at det var der. Men nu kender alle det. 

Der er så overfyldt nu, at det er svært at 
fange noget.
SØREN: Så hvorfor »fisker« du i din jobsøg-
ning, hvor alle andre »fisker«? Hvorfor leder 
du ikke der, hvor der er mindre konkurrence? 
Jeg tror, du overser det skjulte jobmarked. 
Fisk der, hvor fiskene er!
Tilbage til side 38

DE MEST EFFEKTIVE STEDER
Vælg roller og lav følgende rollespil:

SØREN: Jeg har taget en avis til dig.
KIM: Jeg ser ikke i avisen mere. Husker du 
det? Jeg fisker, hvor der er mindre konkur-
rence.

SØREN: Godt, du er nødt til at fokusere på 
de mest produktive kilder. Men der er nogle 
gode job i avisen. Vi er nødt til at blive ved 
med at prøve alle muligheder. Det handler 
bare om at tilbringe den rigtige mængde tid 
på de mest produktive kilder.
Tilbage til side 39

3: Hvordan får jeg adgang til det »skjulte« jobmarked?

Ressourcer
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BUILDING YOUR NETWORK (OPBYG DIT NETVÆRK)
Vælg roller og lav følgende rollespil:

KIM: Jeg har prøvet at nå op på at udføre 
10 nye kontakter hver dag, men det bliver 
sværere at finde nye kontakter.
SØREN: Altså, jeg har lagt mærke til dig 
de sidste par dage, og det virker på mig, 
som om du har prøvet at gøre det hele selv. 
Du ved, du opnår bedre resultater, hvis du 
bruger noget af din tid på netværket.
KIM: Netværket?
SØREN: Ja, du skulle opbygge et team, et 
netværk af mennesker, der kan fortælle dig 
om muligheder, når de hører om dem. Du 
skulle bruge noget tid på at hjælpe andre, 
og de kan måske hjælpe dig.
KIM: Jeg har talt med alle og enhver, jeg 
kender, mere end en gang.
SØREN: Det er også godt nok. Men dit 
netværk behøver ikke kun at være de 
mennesker, du kender. Det er nødt til at 
omfatte de mennesker, de kender. Bed folk, 
du kender, om at præsentere dig for menne-
sker, de kender.
KIM: Hmmm. Jamen, hvad skal jeg sige til 
de mennesker, når nu jeg ikke kender dem? 

Det er anderledes end at tale med menne-
sker, der allerede kender mig. Hvor skulle 
jeg begynde?
SØREN: Begynd med at spørge dine venner, 
om de kender nogen, (1) der ved noget om 
det erhverv, du har valgt, (2) hvem der har 
indflydelse på at ansætte, eller (3) hvem 
der bare kender en masse andre mennesker. 
Så vil dit netværk vokse meget hurtigere og 
blive meget større. Og du vil sandsynligvis 
høre om jobmuligheder ved mund til mund- 
metoden gennem dit netværk. De vil være 
med til at finde det skjulte jobmarked.
KIM: Men hvad skal jeg sige til dem?
SØREN: Det er ikke så meget, hvad du 
siger, men hvordan du siger det. Det hand-
ler mere om, hvordan du præsenterer dig 
selv. Øv dig på din »mig på 30 sekunder« 
og dine kortfattede præsentationer, og du 
vil afgjort gøre et godt indtryk.
KIM: Nå, ja, okay. Måske vil det åbne 
nogle nye døre.
Tilbage til side 40

3: Hvordan får jeg adgang til det »skjulte« jobmarked?
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REGISTRÉR JERES TILTAG
Udfør mindst 30 kontakter i forbindelse med jobsøgning gennem jeres netværk 
før vores næste møde. Det bør lede jer til mindst 10 personlige møder med mulige 
arbejdsgivere.

Bliv ved med at kigge i annoncer og på internettet, og besøg et selvhjulpenheds-
center. Men husk, hvor jobbene er – på det skjulte jobmarked! Tilbring størstedelen 
af jeres tid og indsats med at tale direkte med firmaer og mødes med personlige 
kontakter gennem jeres netværk.

I kan registrere jeres kontakter og møder i dette skema (indeholder eksempler). Tag 
notater af jeres møder på Oversigt over kontaktopfølgning på næste side, eller I kan 
bruge en særskilt notesbog.

ANNONCER/
INTERNETTET

OFFENTLIGE 
 JOBCENTRE 

ELLER PRIVATE 
JOBANVISNINGER

PERSONLIGE 
 KONTAKTER MED 

FIRMAER

PERSONLIGE MØDER 
MED MENNESKER 

FUNDET GENNEM DIT 
NETVÆRK

1. Ansøgt online om et job 
som bogholder

2.

3.

4.

5.

1. Sendt »tak« til Maria på 
jobcentrets kontor

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Opfølgningsbesøg hos 
Michael i Accounting A/S

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

13.

1. Mødt Josefs ven i Toro A/S

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

3: Hvordan får jeg adgang til det »skjulte« jobmarked?
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OVERSIGT OVER KONTAKTOPFØLGNING
KONTAKT

Person eller organisation: 

Telefon: Adresse: 

E- mail: Jeg blev henvist af: 

Jeg kontaktede denne person □ Ja □ Nej  Dato: 

DRØFTEDE EMNER:

1. 

2. 

3. 
OPFØLGNINGSAKTIVITETER:

1. Skal være udført den (dato): 

2. Skal være udført den (dato): 

3. Skal være udført den (dato): 
NYE HENVISNINGER:
1. Navn: Telefon: Fax: 

E- mail: Adresse: 

2. Navn: Telefon: Fax: 

E- mail: Adresse: 

KONTAKT

Person eller organisation: 

Telefon: Adresse: 

E- mail: Jeg blev henvist af: 

Jeg kontaktede denne person □ Ja □ Nej  Dato: 

DRØFTEDE EMNER:

1. 

2. 

3. 
OPFØLGNINGSAKTIVITETER:

1. Skal være udført den (dato): 

2. Skal være udført den (dato): 

3. Skal være udført den (dato): 
NYE HENVISNINGER:
1. Navn: Telefon: Fax: 

E- mail: Adresse: 

2. Navn: Telefon: Fax: 

E- mail: Adresse: 

3: Hvordan får jeg adgang til det »skjulte« jobmarked?
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3: Hvordan får jeg adgang til det »skjulte« jobmarked?
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Hvordan kan jeg 
fremstå som det 
åbenlyse valg?

Min jobsøgning
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4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?

FOR FORMIDLERE
På selve dagen for mødet:

• Sms eller ring til alle gruppemedlemmer. Bed dem om at komme 10 
minutter tidligere for at rapportere om deres forpligtelser.

• Forbered materialerne til mødet.

30 minutter før mødet:
• Sæt stole rundt om et bord, så alle kan være tæt på.
• Tegn dette forpligtelsesskema på tavlen:

Navn på 
gruppemedlem

Har 
kontaktet 
mindst 30 
personer i 
netværket 

(Skriv antal)

Har mødtes 
med mindst 

10 mulige 
arbejdsgivere 
(Skriv antal)

Har øvet mig på 
Fundament  

- princippet og lært 
min familie det  

(Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har rapporteret 
tilbage til min 

handlingsmakker 
(Ja/Nej)

Maria 33 12 J J J

10 minutter før mødet:
• Hils venligt på folk, når de kommer.
• Når gruppens medlemmer ankommer, beder du dem om at udfylde 

forpligtelsesskemaet på tavlen.
• Vælg en til at holde øje med tiden.

Når mødet begynder:
• Bed folk om at slukke for deres mobiltelefon og andre enheder.
• Bed en om at indlede med bøn (og syng eventuelt en salme).
• Bed sagte dem, der kommer for sent, om at slukke for deres mobilte-

lefoner og at udfylde forpligtelsesskemaet, mens gruppen fortsætter 
drøftelsen.

• Sæt stopuret på 20 minutter til Mit fundament.
• Udfør princip 4 i Mit fundament. Vend derpå tilbage til dette arbejds-

hæfte og fortsæt med at læse på næste side.
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4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?

RAPPORTÉR

OVERHOLDT JEG MINE FORPLIGTELSER?
 Tid: Sæt stopuret på 20 minutter til afsnittet med Rapportering.

 Øvelse: Lad os rapportere om vore forpligtelser. Lad alle dem, der over-
holdt alle deres forpligtelser, rejse sig op. (Klap).

 Læs: Nu skal I alle rejse jer op. Lad os sammen gentage vores tema:

»Og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for alt 
er mit.«

Lære og Pagter 104:15

Vi arbejder sammen i tro på Herren om at blive 
selvhjulpne.

 Læs: Lad os sætte os.

 Drøft: Hvad lærte I, da I kontaktede mennesker i jeres netværk? Mødtes I 
med nogle personer, der ansætter folk? Skrev I jeres kontakter ned 
og fulgte op på dem?
Har nogen prøvet Fremskyndet jobsøgning? Nogen resultater?
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HVORDAN KAN JEG FREMSTÅ SOM DET ÅBENLYSE VALG?
 Tid: Sæt stopuret på 60 minutter til afsnittet Lær.

 Se: »What Is He Looking For?« (Part I)« (Hvad vil han vide? Del 1) 
(Ingen video? Læs s. 66).

 Drøft: Hvad vil arbejdsgivere gerne vide under et interview, eller når de 
giver jer en ansøgning? Hvad hvis jeres svar kan hjælpe jer til at 
fremstå som det åbenlyse valg hos en arbejdsgiver?

 Læs: UGENS SPØRGSMÅL – Hvordan kan jeg fremstå som det åben-
lyse valg?
UGENS HANDLING – Kom med gode svar på spørgsmål i inter-
view og ansøgninger.

I løbet af dette møde vil I lære at besvare spørgsmål i forbindelse 
med interview og udfylde ansøgninger på en måde, der vil få jer til 
at skinne igennem!

4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?

LÆR
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HVORDAN FORBEREDER JEG MIG TIL ET INTERVIEW?
 Læs: Er vi bange for interview? Spekulerer vi på, hvad interviewere vil 

spørge om, eller hvad de egentlig ønsker at vide?
Faktisk kan vi godt vide det. De fleste interviewere stiller alminde-
lige spørgsmål. Lad os som gruppe skiftes til at læse dette skema.

ALMINDELIGE SPØRGSMÅL HVAD INTERVIEWEREN MÅSKE 
ØNSKER AT HØRE

REDSKABER TIL  
AT SVARE

Hvad kan du fortælle mig om dig selv? Kan hun tale for sig? Er hun forberedt? »Mig på 30 sekunder«

Hvad er dine stærke sider? Opfylder hans erfaring vore behov? Kortfattet præsentation

Hvorfor vil du arbejde for os? Har hun et klart mål? Kortfattet præsentation

Hvad mener du om din sidste chef? Respekterer hun ledere? Kortfattet præsentation

Hvordan reagerer du på pres? Tager hun ansvar for problemer? Kortfattet præsentation

Hvad forventer du at få i løn? Er hans forventninger rimelige? Svar med et spørgsmål

 Se: »What Is He Looking For? Part II« (Hvad vil han vide? Del 2) Hold 
pause og deltag som anvist. (Ingen video? Læs s. 67- 68).

 Drøft: Hvornår er jeres »mig på 30 sekunder« et nyttigt redskab under et 
interview? Hvornår er jeres kortfattede præsentationer de rigtige 
redskaber? Kunne I se, hvordan man vender negativt til positivt?

 Øvelse: Brug seks til syv minutter på at udføre følgende »lynøvelse«.
• Rejs jer op og vend jer mod en anden i gruppen.
• Den ene af jer er arbejdsgiveren. Stil et almindeligt spørgsmål 

fra skemaet ovenfor.
• Den anden er den jobsøgende. Besvar spørgsmålet med jeres 

redskaber.
• Byt roller, og gør det igen. Giv hinanden nyttig feedback!
• Når I har været både arbejdsgiver og jobsøgende, går I videre til 

en anden makker. Gentag, indtil tiden er udløbet.
Bliv ved med at øve jer efter vores møde på familie og venner. Se 
flere spørgsmål i skemaet på side 69.

4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?
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HVORDAN BESVARER JEG SPØRGSMÅL MED SPØRGSMÅL?
 Læs: Hvad nu, hvis vi ikke ved, hvad intervieweren ønsker? Eller hvad 

hvis vi har brug for flere oplysninger? Sommetider kan vi svare 
med et spørgsmål.

 Læs: Lad os se på disse to almindelige spørgsmål. Vi læser hvert spørgs-
mål, og derefter oplysningerne til højre for det.

ALMINDELIGE 
SPØRGSMÅL

HVAD INTERVIEWEREN 
MÅSKE ØNSKER AT HØRE

REDSKABER TIL 
AT SVARE

SVAR MED ET 
SPØRGSMÅL

Hvad vil du have i løn? Er han selvsikker nok til at 
 forhandle? Svar med et spørgsmål Hvad betaler I typisk til en i 

denne stilling?

Har du nogen spørgsmål? Forstår hun jobbet? Svar med et spørgsmål Hvad er det bedste ved at 
arbejde her?

 Drøft: Hvornår vil det være godt at besvare et spørgsmål med et spørgs-
mål? Hvornår er det ikke en god idé? Hvordan kan I forberede jer 
på at stille gode spørgsmål under et interview?

 Læs: Før interviewet er vi nødt til at undersøge lidt om arbejdsgiveren 
og komme forberedte på at stille gode spørgsmål. Vi kan også være 
forberedte på at tilføje et spørgsmål til en »mig på 30 sekunder« 
eller en kortfattet præsentation. Fx: »Hvilke andre kompetencer 
kunne du tænke dig, at jeg skal tale om?«
Gode spørgsmål kan skabe en god samtale!

Jeg er meget 
interesseret i 
jeres produkter. 
Hvordan laver I 
dem?

VALGFRI AKTIVITET: HVORDAN FORHANDLER JEG BESKÆFTIGELSE, 
DER OPFYLDER MINE BEHOV?

(GØR IKKE DETTE UNDER MØDET).
Hvis I vil, kan I udføre denne aktivitet før vores næste møde. En vigtig del af et interview er 
forhandling. Hvis I gerne vil lære mere, kan I tage jer tid til at gennemgå »Hvordan forhandler 
jeg beskæftigelse, der opfylder mine behov?« på side 70- 72 i afsnittet med Ressourcer. Drøft 
det med og øv jer på jeres familie.

Jer Interviewer

Det er jeg glad for, 
du er interesseret 
i! Først anskaffer 
vi råmaterialerne. 
Så bearbejder vi …

Tip:
Lær, hvornår man skal 
stille spørgsmål, og 
hvornår man ikke 
skal. Overdriv ikke at 
besvare spørgsmål 
med spørgsmål.
Vær opmærksom på 
interviewerens følelser. 
Vær ikke for aggressiv.

4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?
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HVORDAN ER MIN HOLDNING OG FREMTRÆDEN?
 Øvelse: Alle rejser sig og gentager sammen denne sætning tre gange:

Vi får kun én chance for at gøre et godt førstehåndsindtryk!

 Drøft: Hvad betyder det for jer, når I prøver at skinne igennem?

 Øvelse: Flyt jeres stol, så I kan arbejde sammen med et andet gruppemed-
lem. Læs denne oversigt for hinanden. Beslut, hvad I kan gøre for 
at få det bedste frem i jer selv.

TIP TIL SUCCES

Indstilling • Bed om hjælp og ro på.
• Vær høflig og respektfuld.
• Kom til tiden.
• Vis interesse for firmaet og intervieweren.
• Smil og vær elskværdig.
• Optræd overbevisende.
• Tal tydeligt.

Soignering • Vær ren: ansigt, hænder og negle.
• Brug moderat makeup (kvinder).
• Hav en moderat frisure.
• Duft godt.
• Trim eller barber hårvækst i ansigtet (mænd).
• Se professionel ud.

Påklædning • Hav rent tøj på uden huller i (det behøver ikke være dyrt tøj).
• Stryg tøjet.
• Tag lidt pænere tøj på end arbejdstøjet:

◦ Hvis I på arbejdet har cowboybukser og T- shirt på, så tag lidt pænere bukser på 
og en lidt pænere skjorte eller bluse.

◦ Hvis I skal have skjorte på, så tag en skjorte og slips på (for mænd) eller en bluse 
(for kvinder).

4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?
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HVORDAN UDFYLDER JEG JOBANSØGNINGER?
 Læs: Vi vil gerne bruge det meste af vores tid på personlige kontakter og 

interview gennem vores netværk. Men vi kommer sandsynligvis 
også til at udfylde ansøgninger, enten på papir eller online. En 
ansøgning er ligesom et interview på papir.

 Øvelse: Find sammen med to andre gruppemedlemmer. Udfyld ansøgnin-
gen på de to næste sider. Læs derefter følgende og drøft, hvor-
dan I kan forbedre jeres ansøgning. Gennemgå side 73- 75 efter 
vores møde.

AFSNIT FOR 
ANSØGNING HVAD DE SER EFTER VÆRKTØJER OG TIP

Personlige 
 oplysninger

Er der noget, der gør hende uegnet (fx en for-
brydelse eller et andet problem)?

Besvar alle spørgsmål.
Brug oplysningerne i jeres »mig på 30 sekunder«.
Vær ærlig; undgå unødige detaljer.

Uddannelse Har han den nødvendige uddannelse?

Begynd om muligt med den højeste eksamen 
eller bevis, og gå baglæns i tid.
Tilføj al særlig uddannelse og alle beviser.
Suppler med oplysninger fra kortfattede præ-
sentationer.

Tidligere 
 ansættelser Har hun den erfaring, vi har brug for?

Begynd om muligt med det seneste arbejde, og 
gå baglæns.
Forsøg at undgå huller i tidsforløbet eller 
forklar dem.
Brug oplysninger fra kortfattede præsentationer.

Referencer Er der tilstrækkeligt med oplysninger til, at jeg 
kan kontakte dem?

Forbered mindst en henvisning (få tilladelse) 
om jeres karaktertræk (ærlighed osv.) og en om 
jeres arbejdskompetencer og - resultater.

Belønninger eller 
anerkendelser Har han særlige færdigheder?

Begynd om muligt med det vigtigste og bevæg 
jer mod det mindst vigtige.
Suppler med oplysninger fra kortfattede præ-
sentationer.

Generelt Er ansøgningen pæn og ordentlig? Skriv tydeligt.
Sørg for, den er behagelig at se på.

4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?
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JOBANSØGNINGSSKEMA

Navn:    Dato:  

Adresse:  

Telefonnr.:   E- mail:   

Stilling:    Ønsket løn:   Rådighedsdato:   

Har du tidligere arbejdet for dette firma? □ Ja □ Nej Dato: 

Hvis ja, hvornår? 

Er du nogensinde blevet dømt for en forbrydelse? □ Ja □ Nej Dato: 

Hvis ja, forklar venligst: 

Uddannelse

Uddannelsesinstitution:   Adresse:  

Fra:   Til   Bestod du? □ Ja □ Nej Eksamensbevis:   

Gymnasium:   Adresse:  

Fra:   Til   Bestod du? □ Ja □ Nej Eksamen:   

Referencer

Fulde navn:    Stilling:   Telefonnr.:  

Fulde navn:    Stilling:   Telefonnr.:  

Fulde navn:    Stilling:   Telefonnr.:  

4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?
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Tidligere job

Stillingsbetegnelse:     Begyndelsesløn:   Slutløn:  

Ansvar:  

Fra:   Til:   Årsag til ophør:     

Firma:    Telefonnr.:  

Stillingsbetegnelse:     Begyndelsesløn:   Slutløn:  

Ansvar:  

Fra:   Til:   Årsag til ophør:     

Firma:    Telefonnr.:  
Jeg bekræfter, at mine svar er ærlige og fuldstændige efter min bedste overbevisning.
Hvis denne ansøgning fører til beskæftigelse, er jeg indforstået med, at falske eller vildledende oplys-
ninger i min ansøgning eller mit interview kan medføre min opsigelse.

Underskrift:    Dato:  

4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?
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HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT FORBEDRE MIG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet med Overvejelse.

 Øvelse: Læs skriftstedet til højre, eller tænk på et andet skriftsted. Overvej 
for dig selv, hvad du har lært. Skriv alle de indtryk, du får, herunder.
  
  
  
  
  
 

 Drøft: Er der nogen, der vil fortælle om deres ideer?

»Jeg vil lære og under-
vise dig om den vej, du 
skal gå, jeg vil give dig 
råd, mit blik er rettet 
mod dig.«
SALMERNE 32:8

4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?

OVERVEJ
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HVORDAN VIL JEG GØRE FREMSKRIDT HVER DAG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Forpligt jer.

 Øvelse: Vælg jeres handlingsmakker. Beslut, hvornår og hvordan I vil kon-
takte hinanden.

Handlingsmakkerens navn Kontaktoplysninger

Læs hver forpligtelse højt for jeres handlingsmakker. 
Lov at holde jeres forpligtelser! Skriv under nedenfor.

MINE FORPLIGTELSER

Jeg vil bruge »mig på 30« og kortfattede præsentationer over for mindst 40 kon-
takter på personer, jeg kender, og personer, de kender (mit netværk).
   Sæt ring om dit mål:   40   50   60

Jeg vil arbejde med mine kontakter og prøve at mødes med ledere for at få 
mindst 10 personlige møder med mulige arbejdsgivere.
   Sæt ring om jeres mål:   10   15   20

Jeg vil øve mig på mine færdigheder inden for interview og ansøgning i forbin-
delse med arbejdsgivere og andre.

Jeg vil øve mig på dagens princip i Mit fundament og lære min familie det.

Jeg vil øge min opsparing, om det så kun er med en mønt eller to.

Jeg vil rapportere tilbage til min handlingsmakker.

Min underskrift Handlingsmakkerens underskrift

4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?

FORPLIGT JER
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HVORDAN VIL JEG RAPPORTERE MINE FREMSKRIDT?
 Øvelse: Anvend dette forpligtelsesskema til at registrere jeres fremgang før 

næste møde. Skriv »Ja«, »Nej« eller antal gange, hvor I har holdt 
forpligtelsen, i felterne nedenfor.

Har kon-
taktet 

mindst 40 
mennesker 
i netværket 
(Skriv antal)

Har mødtes 
med mindst 

10 mulige 
arbejdsgivere 
(Skriv antal)

Har øvet mig 
på færdig-

heder inden 
for interview 
og ansøgning 

(Ja/Nej)

Har øvet mig 
på Funda-

ment - princippet 
og lært min 
familie det  

(Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har rapporte-
ret tilbage til 

min hand-
lingsmakker 

(Ja/Nej)

 Læs: Husk også at registrere jeres private udgifter på bagsiden af jeres 
hæfte Min vej til selvhjulpenhed.
Vælg en person til at formidle emnet i Mit fundament ved næste 
møde. (Ved du ikke, hvordan man formidler et emne i Mit funda-
ment ? Læs s. 13 og indersiden af forsiden).
Bed en om at bede afslutningsbønnen.

4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?

Feedback
Send jeres ideer, feed-
back, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.
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HVAD VIL HAN VIDE? DEL 1
Vælg roller og lav følgende rollespil:

SCENE: Jens (chef) interviewer Michael (job-
søgende). Vi kommer ind midt i interviewet.
JENS: Okay, godt. Nu vil jeg bede dig 
beskrive din seneste større fejl, hvorfor den 
skete, og hvad du gjorde ved det?
MICHAEL: (I tankerne) Hvad slags spørgs-
mål er det? Hvad er det, han ønsker? Jeg 
ville ønske, at jeg vidste, hvad han vil vide.
JENS: (I tankerne) Jeg vil bare se, om han 
forstår, hvad han gjorde forkert, og om han 
fik ordnet problemet.

MICHAEL: (I tankerne) Jeg ved, hvad han 
vil vide. Jeg må vende negativt til positivt!
MICHAEL: (Højt) Jo, jeg kan huske engang, 
hvor min chef troede, jeg havde overskredet 
en deadline. Det, der egentlig skete, var, 
at jeg ikke havde fået kommunikeret nogle 
ændringer fra kunden. Fra da af sikrede jeg 
mig, at alle fik at vide, hvad der skete!
JENS: Det lyder rigtig godt, Michael. Det 
lyder som om, du har lært noget!

Tilbage til side 56

Ressourcer
4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?
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HVAD VIL HAN VIDE? DEL 2
Vælg roller og lav følgende rollespil: Bemærkning til formidleren: Når der står 
Drøft, lader du gruppen svare, før du går videre.

FORTÆLLER: Så her har vi Jens (inter-
vieweren) og Michael (den mulige 
medarbejder). Jens skal til at stille fire 
almindelige spørgsmål. Vi skal tale om, 
hvordan Michael bør svare. Er I klar?

JENS: Goddag. Lad mig høre, hvad du kan 
fortælle mig om dig selv.

DRØFT:  (1) Hvad ønsker intervieweren at vide? (2) Hvordan 
kan Michael bruge en »mig på 30 sekunder«- udtalelse 
som svar? (Se på punkterne til højre).

FORTÆLLER: Okay, dette er, hvad chefen 
rent faktisk tænker.
JENS: Kan han give et klart svar? Er han 
kvalificeret?
FORTÆLLER: Så Michael skal sandsynlig-
vis bruge sin »mig på 30 sekunder«.
MICHAEL: Jeg hedder Michael Kristen-
sen. Jeg ansøger om at være jeres nye 

regnskabschef. Jeg har seks års erfaring, 
og jeg har været leder for et regnskabsteam 
på fem mennesker. Tilsammen sænkede vi 
sidste år vore omkostninger med 15 % og 
øgede arbejdsydelsen med 23 %. Jeg har et 
afgangsbevis i regnskab, og jeg er statsauto-
riseret. I weekenderne elsker jeg en god gang 
fodbold. Hvad ellers vil du gerne vide?

JENS: Det er fint, tak skal du have. Hvilke 
andre styrker har du?

DRØFT:  (1) Hvad ønsker intervieweren at vide? (2) Hvordan 
kan Michael bruge en kortfattet præsentation som 
svar? (Se på punkterne til højre).

FORTÆLLER: Dette er, hvad Jens egentlig 
ønsker at høre.
JENS: Har han de kompetencer, vi har brug 
for? Kan han bevise det med resultater?
FORTÆLLER: Eftersom det er det, Jens 
ønsker, kunne Michael sandsynligvis bruge 
en kortfattet præsentation som svar.
MICHAEL: Lad mig give dig et eksempel. 
Jeg er altid på udkig efter, hvordan omkost-
ninger kan reduceres. Fx henvendte jeg mig 

for omtrent tre måneder siden til min chef 
og forklarede, at vi mistede omkring 3.000 
om ugen på grund af for sene betalinger. Til 
at begynde med var han skeptisk, men jeg 
viste ham tallene. Så bad han mig om at 
løse problemet. I løbet af 10 uger kunne jeg 
reducere de sene betalinger med 30 dage pr. 
faktura, hvilket sparede os for tusinder. Jeg 
kan anvende denne evne til løse problemer 
her i Sportsselskabet.

»Mig på 30 
sekunder«
 1. Navn
 2. Formål
 3. Krav
 4. Karaktertræk
 5. Afslut med et 

spørgsmål

Kortfattet 
præsentation
 1. Find en kompetence 

eller styrke
 2. Et konkret eksempel
 3. Resultat
 4. Match behov

4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?
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FORTÆLLER: Her kommer et andet spørgs-
mål – et vi ikke bryder os om at høre!

JENS: Hvad er nogle af dine svage sider?

DRØFT:  (1) Hvad ønsker intervieweren at vide? (2) Hvordan 
kan Michael svare ved at vende negativt til positivt? (Se 
på punkterne til højre).

FORTÆLLER: Dette er, hvad intervieweren 
tænker.
JENS: Er han klar over en svaghed? Har 
han gjort noget for at løse det?
FORTÆLLER: Eftersom det er det, Jens 
ønsker at høre, kunne Michael svare ved at 
vende negativt til positivt.
MICHAEL: Nogle mennesker siger, at jeg 
interesserer mig for meget for at hjælpe 
kunder til at betale deres faktura til tiden. 
Så jeg har arbejdet hårdt på at opveje 

betalingsresultaterne med kundeservice. 
Og jeg har lært en masse. Ved at interessere 
mig mere for alle kunder og deres behov har 
jeg faktisk været i stand til at hjælpe fir-
maet til hurtigere at få betaling. Og jeg har 
fået en belønning for bedste kundeservice 
den forgangne måned.
FORTÆLLER: Okay, nu følger et sidste 
almindeligt spørgsmål.
JENS: Alletiders, Michael. Tak. Lad mig 
høre, hvorfor du vil arbejde for os.

DRØFT:  (1) Hvad ønsker intervieweren at vide? (2) Hvordan 
kan Michael bruge en kortfattet præsentation som 
svar? (Se på punkterne til højre).

FORTÆLLER: Dette er, hvad intervieweren 
tænkte.
JENS: Ved han, hvad vi har brug for? Inter-
esserer det ham?
FORTÆLLER: Eftersom det er det, 
intervieweren ønsker, kunne Michael 
sandsynligvis bruge endnu en kortfattet 
præsentation som svar.
MICHAEL: Jo, ser du, hr. Mortensen, det, 
jeg undersøgte om Sportsselskabet, var 
meget interessant. I fokuserer på at sælge 

sportsudstyr, og I har haft succes. Jeg 
har hørt, at I starter op med nogle nye og 
forbedrede produkter. Jeg vil gerne arbejde 
for et succesrigt selskab, der vokser. Jeg ved 
også en del om sportsaktiviteter og motion. 
I det forgangne år har jeg været frivillig 
fodboldtræner, og jeg har hjulpet holdet til 
at forbedre både udholdenhed og præsta-
tion. Jeg kan se, hvad I prøver at opnå, og 
det kan jeg hjælpe jer med.

Tilbage til side 57

Vend negativt til 
positivt
 1. Fortæl om en 

 svaghed, som er 
almindelig for 
mange mennesker.

 2. Beskriv, hvordan 
I konkret har 
overvundet den 
svaghed.

 3. Tilføj oplysninger 
fra jeres kortfattede 
præsentationer.

Kortfattet 
præsentation
 1. Find en kompetence 

eller styrke
 2. Et konkret eksempel
 3. Resultat
 4. Match behov

4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?
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ØV JER I AT BESVARE ALMINDELIGE SPØRGSMÅL
Øv jer med jeres handlingsmakker, familie eller venner i at besvare spørgsmål før 
vores næste møde.

ALMINDELIGE SPØRGSMÅL HVAD INTERVIEWEREN MÅTTE 
ØNSKER AT VIDE OM DIG

REDSKABER TIL  
AT SVARE

Hvad kan du fortælle mig om dig 
selv? Kan hun tale for sig? Er hun kvalificeret? »Mig på 30 sekunder«

Hvad er jeres stærke sider? Opfylder hans erfaring vore behov? Kortfattet præsentation

Hvilke svagheder har I? Er hun ærlig? Har hun forbedret sig? Vend negativt til positivt

Hvorfor vil du arbejde for os? Har hun lavet noget research? Har hun mål? Kortfattet præsentation

Beskriv din seneste større fejl. Er hans årsag til fejlen logisk? Lærte han af 
det? Vend negativt til positivt

Hvad mener du om din sidste chef? Respekterer hun ledere? Kortfattet præsentation

Hvordan reagerer du på pres? Tager han ansvar for problemer? Kortfattet præsentation

Er dine forslag nogensinde blevet 
afvist? Er hun ihærdig? Er hun positiv? Vend negativt til positivt

Hvad er dine karrieremål? Vil han bidrage til vores fremgang? Er han 
målrettet? »Mig på 30 sekunder«

Hvad forventer du at få i løn? Er hans forventninger rimelige? Svar med et spørgsmål

Har I nogen spørgsmål til mig? Interesserer det ham? Er han interesseret? Svar med et spørgsmål

4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?
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HVORDAN FORHANDLER JEG BESKÆFTIGELSE, DER OPFYLDER 
MINE BEHOV? (VALGFRI AKTIVITET)
 Læs: Når arbejdsgiveren beslutter sig for at tilbyde os et job, skal vi 

måske drøfte betingelserne for vores ansættelse. Disse betingelser 
omfatter vores løn, hvornår og hvor længe vi arbejder, arbejdsfor-
hold eller andre emner. Målet er at være åben og ærlig og at alle 
føler sig godt tilpas med resultatet.

 Drøft: Hvad er vanskeligt ved forhandling? Hvorfor skal I forhandle?

 Læs: Her er fem trin, vi kan bruge til at forberede os til den slags drøftelse:
• Vær på forhånd klar over jeres behov.
• Beslut, hvad der er det vigtigste og alle acceptable minimumsbe-

tingelser.
• Find ud af, hvad arbejdsgiveren kan tilbyde, og hvad der er vig-

tigt for dem.
• Søg inspiration. Tænk på, hvordan både vi og arbejdsgiveren 

kan »vinde«.
• Øv jer på samtalen med en i familien eller en ven.

 Øvelse: Brug følgende skema til at tænke over jeres behov i forbindelse 
med job.
Eksemplerne står med gråt. Skriv bare hen over dem.
 1. Nummerér hvert behov efter jeres vigtigste rækkefølge. Brug »1« 

som førsteprioritet.
 2. Afgør, hvad I mener minimumskravet er for hvert behov.
 3. Drøft dem med jeres ægtefælle eller familie. Lad dem vise deres 

prioriteter, og sæt sammen nogle minimumskrav. Hvis der er 
forskelle, så nå til enighed.

4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?
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MINE BEHOV 
(Supplér med 

et hvilket 
som helst)

MINE 
 PRIORITETER 
(I numme-
rerer hvert 

af dem. 1 er 
højest)

FAMILIENS 
 PRIORITETER 
(de numme-
rerer hvert 

af dem. 1 er 
højest)

ACCEPTABELT 
MINIMUM  

(laveste 
grænse for 

hvert behov)

ARBEJDSGIVERENS 
PRIORITETER  

(deres ønsker/
behov efter 

 prioritet, hvis  
I ved det)

Løn 1 2 3.000 pr. måned Lønområde 
2.200- 3.200

Arbejdstider 5 1 Ingen søndage Arbejdsweekender  
efter behov

Rene 
 omgivelser 6 5 Ingen farlige 

kemikalier
Kemikalier, der gør 
 arbejdet hurtigere

Kolleger 3 6 Ærlig Punktlige, 
hårdtarbejdende

Muligheder 2 4 Lønforhøjelse efter 
3 måneder Holdmedarbejder

Sundhed og 
helbred 4 3 - - - - - 

 Drøft: Hvad lærte I af denne oplevelse?

 Øvelse: Tænk nu på en arbejdsgiver, I gerne vil arbejde for. Hvad er deres 
prioriteter? Kan I finde ud af, hvad der er det vigtigste for dem? 
Sæt jeres arbejdsgivers prioriteter ind i skemaet ovenfor før jeres 
interview.

 Drøft: Hvordan kan I ud fra jeres erfaringer få jeres behov til at passe 
med arbejdsgiverens ønsker?

4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?
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Tip:
Hvis et tilbud er for 
lavt, så prøv med tavs-
hed. Vent 10 sekunder 
med at svare. Den per-
son, I forhandler med, 
vil ofte komme med 
et bedre tilbud for at 
bryde tavsheden.

 Øvelse: Lav dette rollespil med en i familien eller en ven.
 1. Læs denne situation: I sit første interview lærte Søren, at lønom-

rådet for denne stilling lå på 95 til 105 om dagen. Nu er han ved 
det andet interview. Arbejdsgiveren tilbyder ham et job til 96 
om dagen. Søren har brug for mindst 100 om dagen. Han kunne 
også godt bruge hjælp til transport, og han har besluttet, at han 
ikke vil arbejde om søndagen.

 2. Den ene af jer har rollen som arbejdsgiveren, og den anden som 
Søren. Arbejdsgiveren begynder med at tilbyde Søren jobbet 
til 96 om dagen. Han beder ham om at arbejde to søndage om 
måneden. Søren bør prøve at forhandle sig frem til en løsning, 
som begge kan acceptere.

 3. Byt derefter roller, og prøv igen.

 Drøft: Hvordan gik det? Besvarede I spørgsmål med spørgsmål? Tænkte I 
på at forhandle andre goder?

 Læs: Her følger et eksempel på, hvilket udfald Sørens forhandling kan 
få. Lad os læse dette skema sammen. Hvem vinder? Fik de løst 
problemet med at arbejde om søndagen?

 OPRINDELIGE 
TILBUD

VIGTIGT FOR 
FIRMAET

VIGTIGE FOR 
SØREN

DET, SØREN 
FORHANDLER NYE TILBUD

Løn på 96 pr. dag

Firmaet kan 
betale op til 98 
om dagen for 
en med Sørens 
erfaring.

Søren har brug for 
100 om dagen. 
3 af de 100 går 
til transport til 
arbejde.

Søren beder 
firmaet om 97 om 
dagen og at betale 
for hans busbillet 
på 3 pr. dag.

Firmaet går med til at betale 
Søren 97 om dagen og at betale 
for hans busbillet. Firmaet har 
en aftale med busselskabet. Det 
betaler kun busselskabet 1 om 
dagen for Sørens billet.

 Drøft: Hvad nu, hvis I ikke kan nå frem til en aftale? Bør I udvandre fra 
denne forhandling, hvis den ikke opfylder jeres behov?

 Læs: Ved at øve jeres forhandlingsevner kan I ofte opnå en aftale, der er 
god for alle involverede. Uanset hvilken aftale, I får, skal I bede om at 
få det på skrift inden for en bestemt dato. Det beskytter alle parter!

4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?
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EKSEMPEL PÅ ANSØGNING

JOBANSØGNINGSSKEMA

Navn:    Dato:  

Adresse:  

Telefonnr.:   E- mail:   

Stilling:    Ønsket løn:   Rådighedsdato:   

Har du tidligere arbejdet for dette firma? □ Ja □ Nej Dato: 

Hvis ja, hvornår? 

Er du nogensinde blevet dømt for en forbrydelse? □ Ja □ Nej Dato: 

Hvis ja, forklar venligst: 

Uddannelse

Uddannelsesinstitution:   Adresse:  

Fra:   Til   Bestod du? □ Ja □ Nej Eksamensbevis:   

Gymnasium:   Adresse:  

Fra:   Til   Bestod du? □ Ja □ Nej Eksamen:   

Referencer

Fulde navn:    Stilling:   Telefonnr.:  

Fulde navn:    Stilling:   Telefonnr.:  

Fulde navn:    Stilling:   Telefonnr.:  

FornavnEfternavn
Hansen Anders 6. december 2013

12 34 56 78

Procesunderviser 70.000 Januar 2014

Teknisk Skole

Alsted Gymnasium

2011

2002

2013 X

X

X

X2007

Attest

Attest

Vivian Nielsen

Jeanne Petersen

Kaja Madsen

Lærer

Chef

Kollega

12 34 56 91

12 34 56 92

12 34 56 93

Hvilkenvej 56, Hvilkenby

Ingenvej 34, Alstrup

anders1234@emailcompany.com

Allevej 12, Alstrup

4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?
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Tidligere job

Stillingsbetegnelse:     Begyndelsesløn:   Slutløn:  

Ansvar:  

Fra:   Til:   Årsag til ophør:     

Firma:    Telefonnr.:  

Stillingsbetegnelse:     Begyndelsesløn:   Slutløn:  

Ansvar:  

Fra:   Til:   Årsag til ophør:     

Firma:    Telefonnr.:  
Jeg bekræfter, at mine svar er ærlige og fuldstændige efter min bedste overbevisning.
Hvis denne ansøgning fører til beskæftigelse, er jeg indforstået med, at falske eller vildledende oplys-
ninger i min ansøgning eller mit interview kan medføre min opsigelse.

Underskrift:    Dato:  

Tilsynsførende

Opsyn med arbejdere

Oplære arbejdere i produktionen

40.000

2010

2008

2011

2010

30.000Jobkonsulent 32.000

Gå på skole

Nyt job

Enhedsselskabet

Nyfirma

12 34 56 94

12 34 56 95

6. december 2013Anders Hansen

45.000

4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?
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EKSEMPEL PÅ CV

William Olsen
Adresse: Allegade 123
Telefonnummer: 12 34 56 96
E- mailadresse: olsen1234@emailcompany.com

Personlige oplysninger
Fulde navn William Olsen
Køn Mand
Fødselsdato 16. april 1980
Fødested Holbæk, Danmark
Ægteskabelig status Ugift

Uddannelse
2007- 2011 Afgangsbevis fra Enhver Teknisk Skole
2000 Eksamen fra Alle Gymnasium

Arbejdserfaring
2004- 2006 Tjent som fuldtidsmissionær
2007- 2011 Arbejdet som teamleder i Alle Restaurant
2011 - Arbejder for Alle Limousiner som bookingagent

Uddannelseskurser
2009 Fuldført kursus i regneark
2013 Fuldført kursus i kundeservice
2012 Fuldført kursus i kundeservice

Computerfærdigheder
2003 Regneark, database, internet/e- mail

Sprog
Engelsk Modersmål
Dansk Godt

Interesser og hobbyer
Læse bøger, dyrke sport, internettet

Referencer
1. Sandra Petersen Telefonnummer: 12 34 56 97
2. Erik Andersen Telefonnummer: 12 34 56 98

4: Hvordan kan jeg fremstå som det åbenlyse valg?
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5: Hvordan kan jeg fremskynde min jobsøgning?

FOR FORMIDLERE
På selve dagen for mødet:

• Sms eller ring til alle gruppemedlemmer. Bed dem om at komme 10 
minutter tidligere for at rapportere om deres forpligtelser.

• Forbered materialerne til mødet.

30 minutter før mødet:
• Sæt stole rundt om et bord, så alle kan være tæt på.
• Tegn dette forpligtelsesskema på tavlen:

Navn på 
gruppemedlem

Har 
kontaktet 
mindst 40 
mennesker 
i netværket 
(Skriv antal)

Har mødtes 
med mindst 

10 mulige 
arbejdsgivere 
(Skriv antal)

Har øvet 
mig på 

færdigheder 
inden for 

interview og 
ansøgning 

(Ja/Nej)

Har øvet 
mig på 

Fundament  - 
princippet 

og lært min 
familie det 

(Ja/Nej)

Har 
øget min 

opsparing 
(Ja/Nej)

Har rapporteret 
tilbage til min 

handlingsmakker 
(Ja/Nej)

Maria 52 14 J J J J

10 minutter før mødet:
• Hils venligt på folk, når de kommer.
• Når gruppens medlemmer ankommer, beder du dem om at udfylde 

forpligtelsesskemaet på tavlen.
• Vælg en til at holde øje med tiden.

Når mødet begynder:
• Bed folk om at slukke for deres mobiltelefon og andre enheder.
• Bed en om at indlede med bøn (og syng eventuelt en salme).
• Bed sagte dem, der kommer for sent, om at slukke for deres mobilte-

lefoner og at udfylde forpligtelsesskemaet, mens gruppen fortsætter 
drøftelsen.

• Sæt stopuret på 20 minutter til Mit fundament.
• Udfør princip 5 i Mit fundament. Vend derpå tilbage til dette arbejds-

hæfte og fortsæt med at læse på næste side.
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OVERHOLDT JEG MINE FORPLIGTELSER?
 Tid: Sæt stopuret på 20 minutter til afsnittet med Rapportering.

 Øvelse: Lad os rapportere om vore forpligtelser. Lad alle dem, der over-
holdt alle deres forpligtelser, rejse sig op. (Klap).

 Læs: Nu skal I alle rejse jer op. Lad os sammen gentage vores tema:

»Og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for alt 
er mit.«

Lære og Pagter 104:15

Vi arbejder sammen i tro på Herren om at blive 
selvhjulpne.

 Læs: Lad os sætte os.

 Drøft: Har I øver jer på gode svar på almindelige spørgsmål i forbindelse 
med interview? Var der nogen af jer, der brugte dem i et interview?
Hvad lærte I af at drøfte forslag til forhandlinger med jeres familie? 
Øvede I jer i at forhandle? Har I nogen bekymringer?

5: Hvordan kan jeg fremskynde min jobsøgning?

RAPPORTÉR
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HVORDAN KAN JEG FREMSKYNDE MIN JOBSØGNING?
 Tid: Sæt stopuret på 60 minutter til afsnittet Lær.

 Læs: Vi har fået nogle gode værktøjer til at hjælpe os i vores jobsøgning:
• »Mig på 30 sekunder«
• Kortfattede præsentationer
• Vende negativt til positivt
• Besvare spørgsmål med spørgsmål
• Besvare almindelige spørgsmål i forbindelse med et interview
• Udfylde ansøgninger
• Forbedre fremtoning og indstilling
Under dette møde vil vi lære, hvordan vi anvender alle disse værk-
tøjer tilsammen for at fremskynde vores jobsøgning!

 Drøft: Hvordan føler I det, nu hvor I har alle disse værktøjer til at hjælpe 
jer i jeres jobsøgning?

 Læs: UGENS SPØRGSMÅL – Hvordan fremskynder jeg min jobsøg-
ning?
UGENS HANDLING – Øg i betydelig grad mine ressourcer, 
kontakter og personlige møder.

Nogle i vores gruppe har måske allerede foretaget Fremskyndet job-
søgning. Under dette møde vil vi alle fremskynde vores jobsøgning.

5: Hvordan kan jeg fremskynde min jobsøgning?

LÆR
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DAGLIG JOBSØGNING
 Læs: Nu er tiden inde til, at vi anvender alle disse værktøjer og frem-

skynder vores jobsøgning.

 Se: »Rafael: Job in 6 Days!« (Rafael: Job på 6 dage!) (Ingen video? Læs 
»Daglig jobsøgning: Albas historie« på s. 88).

 Drøft: Hvad hjalp Rafael eller Alba til at få succes i den fremskyndede 
jobsøgning?

 Øvelse: Fremskyndet jobsøgning er en effektiv strategi i den daglige job-
søgning. På nogle områder har denne tilgang reduceret den tid, 
det tager at finde et job, fra 200 dage til 20! Den kræver en intens 
indsats – mellem to og fire timer om dagen eller mere. Den inde-
holder tre daglige aktiviteter:
 1. Find 15 nye ressourcer.
 2. Kontakt 10 personer på grundlag af disse ressourcer.
 3. Hav mindst 2 personlige møder eller interview med disse kon-

takter.

5: Hvordan kan jeg fremskynde min jobsøgning?
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 Se: »Daily Job Search: Resources« (Daglig jobsøgning: Ressourcer) 
(Ingen video? Læs s. 88).

 Øvelse: Begynd med at udfylde skemaet på næste side lige nu ved at 
skrive så mange ressourcer, I kan komme i tanker om, i den første 
kolonne. Det er mennesker, steder og ting, der har oplysninger 
til jer! Der er allerede skrevet nogle eksempler. Udfyld selv mere 
før næste møde ved at bruge skemaet på side 91. Tag kopier af det 
blanke skema, efterhånden som I fortsat øger jeres ressourceliste.

 Se: »Daily Job Search: Contacts« (Daglig jobsøgning: Kontakter) 
(Ingen video? Læs s. 89).

 Øvelse: Skriv nu på næste side så mange mennesker, I kan komme i tanker 
om, som I kan kontakte før vores næste møde. Husk: – Vær ikke 
flove. Find ud af, hvordan I kan foretage 10 kontakter om dagen!

 Se: »Daily Job Search: Meetings« (Daglig jobsøgning: Møder) (Ingen 
video? Læs s. 89).

 Læs: Skriv nu på næste side så mange mennesker som muligt ned, som 
I kunne mødes personligt med før vores næste møde. Tænk over, 
hvornår og hvor I kan møde dem. Husk at bruge jeres »mig på 30 
sekunder« ved hvert møde.

 Se: »Daily Job Search: Putting It All Together« (Daglig jobsøgning: 
Saml det hele) (Ingen video? Læs s. 90).

 Øvelse: Se nu på skemaet på næste side. Hvad vil I gøre som det første? Det 
andet? Det tredje? Læg en plan for at finde ressourcer, kontakte 
og afholde personlige møder hver dag. Beslut jer for, hvornår I vil 
gøre disse ting, og bed jeres familie eller handlingsmakker om at 
hjælpe jer. Bed om Herrens vejledning.

5: Hvordan kan jeg fremskynde min jobsøgning?5: Hvordan kan jeg fremskynde min jobsøgning?
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SKEMA FOR RESSOURCER, KONTAKTER OG MØDER

RESSOURCER  
(Lav en liste)

KONTAKTER  
(telefon, e- mail)

MØDER  
(personlige)

 
Internethjemmesider

 
Kvorums-  eller 
 hjælpeforeningsmedlemmer

 
Mulige arbejdsgivere

 
Aviser

 
Mennesker, I har arbejdet sammen med

 
Hjemmelærere

 
Jobanvisninger

 
Lærere

 
Medlemmer af Kirken

 
Selvhjulpenhedscenter

 
Mennesker, I møder i en forretning

5: Hvordan kan jeg fremskynde min jobsøgning?
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SKEMA OVER RESULTATER I FREMSKYNDET JOBSØGNING
 Læs: Her er et eksempel på Skema over resultater i fremskyndet jobsøg-

ning. Registrer jeres ressourcer, kontakter og møder i skemaet på 
side 92. Lav kopier til så mange uger, som der er behov for.
(Afkryds rubrikkerne og skriv noter. Vis i alt for hver dag).

DAG 1

Ressourcer:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Dagligt i alt  15  

Kontakter:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Dagligt i alt  10  

Interview :  ☑ ☑ ☐ ☐ Dagligt i alt  2  

Noter:
Kassejobbet var besat. De sagde, jeg skulle prøve torvet. De søgte måske nogen.

DAG 2

Ressourcer:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Dagligt i alt  15  

Kontakter:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ Dagligt i alt  8  

Interview :  ☑ ☑ ☐ ☐ Dagligt i alt  2  

Noter:
Jens kunne ikke mødes med mig i dag. Han bad mig komme tilbage på torsdag.

DAG 3

Ressourcer:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ Dagligt i alt  14  

Kontakter:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Dagligt i alt  10  

Interview:  ☑ ☑ ☑ ☐ Dagligt i alt  3  

Noter:
Udfylde jobansøgningen fra Malene på torvet.

5: Hvordan kan jeg fremskynde min jobsøgning?5: Hvordan kan jeg fremskynde min jobsøgning?
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»Søg flittigt, bed 
altid og hav tro, så 
skal alting tjene jer til 
gode, dersom I vandrer 
retskaffent.«
LÆRE OG PAGTER 90:24

HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT FORBEDRE MIG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet med Overvejelse.

 Øvelse: Læs skriftstedet til højre, eller tænk på et andet skriftsted. Overvej 
for dig selv, hvad du har lært. Skriv alle de indtryk, du får, herunder.
  
  
  
  
  
 

 Drøft: Er der nogen, der vil fortælle om deres ideer?

5: Hvordan kan jeg fremskynde min jobsøgning?

OVERVEJ
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HVORDAN VIL JEG GØRE FREMSKRIDT HVER DAG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Forpligt jer.

 Øvelse: Vælg jeres handlingsmakker. Beslut, hvornår og hvordan I vil kon-
takte hinanden.

Handlingsmakkerens navn Kontaktoplysninger

Læs hver forpligtelse højt for jeres handlingsmakker. 
Lov at holde jeres forpligtelser! Skriv under nedenfor.

MINE FORPLIGTELSER

Jeg vil finde mindst 15 nye ressourcer om dagen (mindst 75 i løbet af ugen).
   Sæt ring om dit mål:   75   80   85

Jeg vil foretage mindst 10 kontakter om dagen (mindst 50 i løbet af ugen).
   (Nogle af disse bør være opfølgning på kontakter, I tidligere har foretaget).
   Sæt ring om jeres mål:   50   55   60

Jeg vil afholde mindst 2 personlige møder om dagen med mulige arbejdsgivere 
og andre (mindst 10 i denne uge).
   Sæt ring om jeres mål:   10   12   14

Jeg vil øve mig på dagens princip i Mit fundament og lære min familie det.

Jeg vil øge min opsparing, om det så kun er med en mønt eller to.

Jeg vil rapportere tilbage til min handlingsmakker.

Min underskrift Handlingsmakkerens underskrift

5: Hvordan kan jeg fremskynde min jobsøgning?

FORPLIGT JER
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HVORDAN VIL JEG RAPPORTERE MINE FREMSKRIDT?
 Øvelse: Anvend dette forpligtelsesskema til at registrere jeres fremgang før 

næste møde. Skriv »Ja«, »Nej« eller antal gange, hvor I har holdt 
forpligtelsen, i felterne nedenfor.

Ressourcer: 
Har fundet 

mindst 15 pr. 
dag, 75 pr. 

uge  
(Skriv antal)

Kontakter: 
Har foreta-
get mindst 
10 pr. dag, 
50 pr. uge 

(Skriv antal)

Personlige 
møder: Har 

haft mindst 
2 pr. dag, 

10 pr. uge 
(Skriv antal)

Har øvet mig 
på Funda-

ment - princippet 
og lært min 
familie det 

(Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har rapporte-
ret tilbage til 

min hand-
lingsmakker 

(Ja/Nej)

 Læs: Vælg en person til at formidle emnet i Mit fundament ved næste 
møde. (Ved du ikke, hvordan man formidler et emne i Mit funda-
ment ? Læs s. 13 og indersiden af forsiden).
Bed en om at bede afslutningsbønnen.

Feedback
Send jeres ideer, feed-
back, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

5: Hvordan kan jeg fremskynde min jobsøgning?
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Ressourcer

DAGLIG JOBSØGNING: ALBAS HISTORIE
Vælg en til at læse følgende.

Min desperation over min manglende 
beskæftigelse fik mig til at ramme den 
mur, hvor kun min himmelske Fader kunne 
hjælpe mig med at løse min situation. Han 
inspirerede én til at komme og opfordre 
mig til at besøge selvhjulpenhedscenteret, 
hvor de startede et jobsøgningsprogram, 
der hedder Fremskyndet jobsøgning. Det 

er en strategi, der går ud på, hvordan man 
hurtigt finder et job. Sikke en velsignelse!
Ved hjælp af dette tiltag fandt jeg ressour-
cer til at få en fast stilling i en stor sam-
fundsorganisation. Jeg blev ansat til at lede 
kommunikationsafdelingen. Jeg er ikke i 
tvivl om, at det var mine bønner og Guds 
svar, der gjorde det muligt.

Tilbage til side 81

DAGLIG JOBSØGNING: RESSOURCER
Skiftes til at læse følgende.

I skrifterne lærer vi, at »menneskene bør 
være ivrigt engageret i en god sag og gøre 
meget af egen fri vilje og udvirke megen 
retfærdighed … for i sig har de den kraft, 
hvorved de kan handle på egne vegne.« Og 
med denne befaling følger et løfte: »Og for 
så vidt som mennesker gør godt, skal de 
ingenlunde miste deres belønning« (L&P 
58:27- 28).
Dygtige jobsøgende forstår, at de »i sig 
har … den kraft«, og Gud vil hjælpe dem, 
når de bliver »ivrigt engageret«. Vi vil helt 
præcist drøfte en bevist jobsøgningsstra-
tegi bestående af tre elementer. Den kaldes 
Fremskyndet jobsøgning.
For det første lærer succesfulde jobsøgende 
at finde 15 nye ressourcer dagligt. For det 
andet udfører de 10 kontakter hver dag. Og 
for det tredje holder de mindst 2 personlige 
møder eller interview hver dag.
Til at begynde med kan fremgangsmåden 
med Fremskyndet jobsøgning virke overvæl-
dende. Men når vi drøfter hvert element, vil I 
se, at det virkelig er muligt – og giver succes!

Lad os begynde med ressourcerne. Hvad er 
en ressource? En ressource er en person, et 
sted eller en ting, der kan bidrage med at 
lede en jobsøgende til en mulig chance.
Mennesker kan benytte venner og familie, 
kirkemedlemmer og - ledere, arbejdsgivere 
eller kolleger, skolelærere og erhvervsvejle-
dere, mennesker i forretningen – praktisk 
taget alle, der kan give jer nyttige joboplys-
ninger og flere ressourcer.
Steder kan være handelsstandsforeninger, 
lokale myndigheders jobcentre og private 
foreninger og erhvervsforeninger. Disse 
steder kan hver især tilbyde oplysninger, 
der kan være en hjælp.
Og ting, der kan styrke jeres jobsøgning er 
også erhvervsvejvisere, telefonbøger, firma-
hjemmesider, internettet, erhvervsblade og 
- magasiner, aviser og andre mediekilder.
Lav en liste over mindst 15 af disse hver dag!

Tilbage til side 82

5: Hvordan kan jeg fremskynde min jobsøgning?
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DAGLIG JOBSØGNING: KONTAKTER
Skiftes til at læse følgende.

Lad os nu tale om kontakter. En kontakt 
er ikke blot at sende et cv eller udfylde 
en ansøgning. Af alle de ressourcer, I har 
fundet frem til, behøver I kun at udføre 10 
beskæftigelsesrelaterede kontakter.
Kontakter indbefatter alle de beskæftigel-
sesrelaterede handlinger, I har med menne-
sker: ansøge om et job, sende et cv eller et 
takkebrev, fortælle venner, familie og kirke-
medlemmer, at I leder efter arbejde – sms’er 

eller e- mails om arbejde. I kan også have 
kontakt med andre netværkskontakter og 
selvfølgelig mulige arbejdsgivere. Se efter 
andre muligheder for at have kontakt med 
mennesker, og lad dem vide, at I leder efter 
arbejde. De fleste vil med glæde præsentere 
jer for andre mennesker, de kender. Disse 
forbindelser fører til interview, som igen 
fører til job!

Tilbage til side 82

DAGLIG JOBSØGNING: MØDER
Skiftes til at læse følgende.

Til sidst har dygtige jobsøgende lært vær-
dien af rent faktisk at mødes med mindst 
to mennesker personligt hver dag. Det 
kan være jeres mest værdifulde handling 
hver dag. Hvorfor? Personlige møder eller 
interview giver mulighed for bedre kommu-
nikation og forståelse. Mennesker »taler« 
ofte gennem deres kropssprog og ansigtsud-
tryk. Og disse non- verbale budskaber kan 
ikke gives over e- mail eller telefonen. Når I 
er der personligt, kan mennesker se og føle, 
hvilke storslåede mennesker I er!
Desuden giver personlige møder jer mulig-
hed for at se og føle det miljø, hvor I måske 
kommer til at arbejde. I kan lægge mærke til, 
hvordan folk omgås hinanden, hvor venlige 
eller glade de er, organisationens succes, 
hvilke behov eller muligheder der er, og hvor-
dan I kan imødekomme disse behov. Alle 
slags interview er en storslået mulighed!

Ikke alle personlige møder hver dag behøver 
at være med mulige arbejdsgivere. I kan 
også mødes med andre kontakter, fx venner, 
familie og venners venner, såvel som sekre-
tærer, lærere, rådgivere eller andre menne-
sker, der har den slags job, I gerne vil have. 
Bare mødes med mennesker! Giv dem jeres 
»mig på 30 sekunder« og brug det afslut-
tende spørgsmål til at spørge om fingerpeg 
til job og flere mennesker, I kan møde. Bliv 
ved med at prøve, sælge jer selv og bede om 
hjælp og råd. Der vil ske store ting!
Det er det, vi kalder Fremskyndet jobsøg-
ning! Hvis I hver dag finder 15 ressourcer 
og udfører 10 kontakter, vil det være let at 
få 2 personlige møder. I vil blive forbløffede 
over, hvor meget det speeder jeres jobsøg-
ning op! Gør det med stor tro, og døre vil 
åbne sig for jer, som I aldrig havde troet 
mulige.

Tilbage til side 82

5: Hvordan kan jeg fremskynde min jobsøgning?
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DAGLIG JOBSØGNING: SAML DET HELE
Skiftes til at læse følgende.

Disse tre elementer i Fremskyndet jobsøg-
ning er ikke særskilte aktiviteter. Når I 
handler, vil I se, at der er ressourcer overalt. 
Begynd hver dag med at supplere jeres liste. 
Og når I gør det, kommer I til at tænke 
på, hvordan I kan kontakte mennesker, og 
kontakter leder ofte til møder.
Jeres selvhjulpenhedsgruppe er en stor kilde 
til ressourcer, kontakter og møder. Det er 
andre kirkemedlemmer, naboer eller kolle-
ger også. Bliv ved med at tilføje ressourcer, 

når I kontakter. Spørg efter flere kontakter, 
når I har personlige møder. Bed alle, I 
møder, om flere interview.
Brug jeres »Mig på 30 sekunder«- 
udtalelser. Fremskyndet jobsøgning er 
mulig, og det kan blive sjovt, når først I 
får begyndt. Så vent ikke. Tal med alle og 
enhver. Søg altid Helligåndens vejledning 
og vær værdige. Lav gode notater og følg 
op. Når I går fremad, vil Herren vise vejen.

Tilbage til side 82

5: Hvordan kan jeg fremskynde min jobsøgning?5: Hvordan kan jeg fremskynde min jobsøgning?
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SKEMA FOR RESSOURCER, KONTAKTER OG MØDER

RESSOURCER  
(Lav en liste)

KONTAKTER  
(telefon, e- mail)

MØDER  
(personlige)

5: Hvordan kan jeg fremskynde min jobsøgning?
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SKEMA OVER RESULTATER I FREMSKYNDET JOBSØGNING
Afkryds rubrikker og skriv noter. Vis i alt for hver dag.

DAG 1
Ressourcer:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Dagligt i alt  

Kontakter:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Dagligt i alt  

Møder:  ☐ ☐ ☐ ☐ Dagligt i alt  

Noter:

DAG 2

Ressourcer:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Dagligt i alt  

Kontakter:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Dagligt i alt  

Møder:  ☐ ☐ ☐ ☐ Dagligt i alt  

Noter:

DAG 3

Ressourcer:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Dagligt i alt  

Kontakter:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Dagligt i alt  

Møder:  ☐ ☐ ☐ ☐ Dagligt i alt  

Noter:

DAG 4

Ressourcer:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Dagligt i alt  

Kontakter:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Dagligt i alt  

Møder:  ☐ ☐ ☐ ☐ Dagligt i alt  

Noter:

DAG 5

Ressourcer:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Dagligt i alt  

Kontakter:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Dagligt i alt  

Møder:  ☐ ☐ ☐ ☐ Dagligt i alt  

Noter:

5: Hvordan kan jeg fremskynde min jobsøgning?5: Hvordan kan jeg fremskynde min jobsøgning?
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OVERSIGT OVER KONTAKTOPFØLGNING
KONTAKT

Person eller organisation: 

Telefon: Adresse: 

E- mail: Jeg blev henvist af: 

Jeg kontaktede denne person □ Ja □ Nej  Dato: 

DRØFTEDE EMNER:

1. 

2. 

3. 
OPFØLGNINGSAKTIVITETER:

1. Skal være udført den (dato): 

2. Skal være udført den (dato): 

3. Skal være udført den (dato): 
NYE HENVISNINGER:
1. Navn: Telefon: Fax: 

E- mail: Adresse: 

2. Navn: Telefon: Fax: 

E- mail: Adresse: 

KONTAKT

Person eller organisation: 

Telefon: Adresse: 

E- mail: Jeg blev henvist af: 

Jeg kontaktede denne person □ Ja □ Nej  Dato: 

DRØFTEDE EMNER:

1. 

2. 

3. 
OPFØLGNINGSAKTIVITETER:

1. Skal være udført den (dato): 

2. Skal være udført den (dato): 

3. Skal være udført den (dato): 
NYE HENVISNINGER:
1. Navn: Telefon: Fax: 

E- mail: Adresse: 

2. Navn: Telefon: Fax: 

E- mail: Adresse: 

5: Hvordan kan jeg fremskynde min jobsøgning?
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NOTER
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arbejde og fortsætte 
med at have succes?

Min jobsøgning
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6: Hvordan kan jeg klare mig rigtig godt på mit arbejde og fortsætte med at have succes?

FOR FORMIDLERE
På selve dagen for mødet:

• Sms eller ring til alle gruppemedlemmer. Bed dem om at komme 10 
minutter tidligere for at rapportere om deres forpligtelser.

• Forbered materialerne til mødet.

30 minutter før mødet:
• Sæt stole rundt om et bord, så alle kan være tæt på.
• Tegn dette forpligtelsesskema på tavlen:

Navn på 
gruppemedlem

Ressourcer: 
Har fundet 
mindst 15 
pr. dag, 75 

pr. uge  
(Skriv antal)

Kontakter: 
Har 

kontaktet 
mindst 10 
pr. dag, 50 

pr. uge  
(Skriv antal)

Personlige 
møder: Har 

haft mindst 
2 pr. dag, 10 

pr. uge  
(Skriv antal)

Har øvet mig på 
Fundament - 

 princippet og lært 
min familie det  

(Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har rapporteret 
tilbage til min 

handlingsmakker 
(Ja/Nej)

Maria 80 53 11 J J J

10 minutter før mødet:
• Hils venligt på folk, når de kommer.
• Når gruppens medlemmer ankommer, beder du dem om at udfylde 

forpligtelsesskemaet på tavlen.
• Vælg en til at holde øje med tiden.

Når mødet begynder:
• Bed folk om at slukke for deres mobiltelefon og andre enheder.
• Bed en om at indlede med bøn (og syng eventuelt en salme).
• Bed sagte dem, der kommer for sent, om at slukke for deres mobilte-

lefoner og at udfylde forpligtelsesskemaet, mens gruppen fortsætter 
drøftelsen.

• Sæt stopuret på 20 minutter til Mit fundament.
• Udfør princip 6 i Mit fundament. Vend derpå tilbage til dette arbejds-

hæfte og fortsæt med at læse på næste side.
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6: Hvordan kan jeg klare mig rigtig godt på mit arbejde og fortsætte med at have succes?

RAPPORTÉR

OVERHOLDT JEG MINE FORPLIGTELSER?
 Tid: Sæt stopuret på 20 minutter til afsnittet med Rapportering.

 Øvelse: Lad os rapportere om vore forpligtelser. Lad alle dem, der over-
holdt alle deres forpligtelser, rejse sig op. (Klap).

 Læs: Nu skal I alle rejse jer op. Lad os sammen gentage vores tema:

»Og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for alt 
er mit.«

Lære og Pagter 104:15

Vi arbejder sammen i tro på Herren om at blive 
selvhjulpne.

 Læs: Lad os sætte os.

 Drøft: Hvad lærte I, da I fandt ressourcer, kontaktede og havde personlige 
møder?
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HVORDAN UDMÆRKER JEG MIG PÅ ARBEJDET?
 Tid: Sæt stopuret på 60 minutter til afsnittet Lær.

 Læs: Når vi har fået et godt job, er vi nødt til at fastholde det job og 
udmærke os i det. Vi må være den bedste medarbejder, vi kan være.

 Læs: UGENS SPØRGSMÅL – Hvordan udmærker jeg mig i jobbet og 
gør det fortsat godt?
UGENS HANDLING – Jeg vil (1) udmærke mig i jobbet, (2) 
bevise mit værd over for min arbejdsgiver og (3) planlægge 
min karriere.

 Se: »That‘s Not My Problem« (Det er ikke mit problem) (Ingen video? 
Læs s. 108).

 Drøft: Hvorfor bad Johnny, chefen, Maria og Johan om at løse deres egne 
problemer?

 Se: »That Is My Problem« (Det er mit problem) (Ingen video? Læs  
s. 109).

 Drøft: Ved at tage ansvar blev Maria og Johan mere værdifulde for deres 
arbejdsgiver. Hvorfor?

 Læs: Vi vil udmærke os i jobbet ved at blive ved med at bruge alle de 
værktøjer, vi har fået i vores jobsøgning:
 1. Kontakte og opbygge et netværk.
 2. Kommunikere tydeligt med andre og udvise en god indstilling 

og fremtoning.
 3. Arbejde hårdt og bevise vores værdi over for vores arbejdsgiver.

6: Hvordan kan jeg klare mig rigtig godt på mit arbejde og fortsætte med at have succes?

LÆR
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HVORDAN TAGER JEG ANSVAR FOR AT HJÆLPE MIN 
ARBEJDSGIVER TIL AT HAVE SUCCES?
 Læs: Arbejdsgivere værdsætter nogle medarbejdere mere end andre. 

Værdifulde medarbejdere indbringer flere penge eller producerer 
mere for firmaet, end de koster firmaet.

 Drøft: Hvordan hjælper det jer, når I hjælper jeres arbejdsgiver?

 Øvelse: Tænk på disse tre medarbejdere, som om I var Johnny, firmaets 
ejer. Hver af jeres medarbejdere koster jer et bestemt beløb i løn, 
udstyr og andre ting. Og hver medarbejder indbringer penge ved 
at lave produktet, sælge eller betjene kunder.

Flyt jeres stol hen, så I kan tale med jeres sidemand. Besvar sam-
men disse spørgsmål:
 1. Hvem er den mest værdifulde medarbejder?
 2. Hvem er den mindst værdifulde?
 3. Hvis I havde en bonus på 2.000, I kunne give en medarbejder, 

hvem skulle det da være?
 4. Hvis jeres mindst værdifulde medarbejder ikke gør det bedre, 

ville I så fyre den person?
 5. Hvis et andet firma prøvede at ansætte jeres bedste medarbejder 

og tage hende fra jer, ville I så give hende en lønforhøjelse for at 
beholde hende?

Tal om jeres svar med hele gruppen.

 Drøft: Drøft som gruppe, hvordan I kan blive mere værdifulde medar-
bejdere.

BENJAMIN

 Indbringer: 50.000
 Koster firmaet: 53.000

 Fortjeneste/tab: - 3.000

MARIA

 Indbringer: 26.000
 Koster firmaet: 25.000

 Fortjeneste/tab: 1.000

ANNE

 Indbringer: 45.000
 Koster firmaet: 25.000

 Fortjeneste/tab: 20.000

6: Hvordan kan jeg klare mig rigtig godt på mit arbejde og fortsætte med at have succes?
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 Øvelse: Flyt jeres stol hen, så I kan tale med jeres sidemand. Tal om hvert 
spørgsmål, og skriv jeres forslag ned.
Hvordan kan I i jeres nuværende job eller det job, I søger –
 1. få flere kunder i virksomheden?

  

 

 2. gøre nuværende kunder gladere og mere loyale?

  

 

 3. få kunderne til at købe mere?

  

 

 4. hæve produktets værdi og pris?

  

 

 5. hjælpe kunderne til at betale hurtigere eller endog betale på 
forhånd?

  

 

 6. hjælpe firmaet med at øge indtjeningen på en anden måde?

  

 

6: Hvordan kan jeg klare mig rigtig godt på mit arbejde og fortsætte med at have succes?
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HVORDAN TAGER JEG ANSVAR FOR AT HJÆLPE MIN 
ARBEJDSGIVER TIL AT BESKÆRE OMKOSTNINGER?
 Læs: Som værdifulde medarbejdere finder vi også frem til, hvordan vi 

kan beskære omkostninger.

 Drøft: Hvordan kan I hjælpe med til at beskære omkostninger?

 Læs: I den anden video havde Johan en god idé: Sæt maskinen på 
vedligeholdelsesskemaet. Han lærte, hvordan han kunne spare sin 
arbejdsgivers penge. Dette skema viser forskellen. Johans idé ville 
spare hans arbejdsgiver for en masse penge – 14.500 på fem år! Når 
Johan viser det til sin chef, vil arbejdsgiveren tydeligt kunne se 
Johans værdi!

OMKOSTNINGER UDEN 
VEDLIGEHOLDESESSKEMA

OMKOSTNINGER MED 
VEDLIGEHOLDESESSKEMA

Reparation Udskiftning Vedligeholdelse Reparation Udskiftning

1. år 2.000 100 0 0

2. år 2.000 100 500 0

3. år 10.000 100 0 0

4. år 100 500 0

5. år 2.000 100 0 0

Samlede omkostninger 16.000 1.500

6: Hvordan kan jeg klare mig rigtig godt på mit arbejde og fortsætte med at have succes?
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 Øvelse: Flyt jeres stol hen, så I kan tale med jeres sidemand. Sørg for at 
skiftes. Se, hvor mange svar I kan finde!
 1. Beskriv jeres job eller det job, I søger, for hinanden.
 2. For hvert af jeres job finder I alle de ideer, I kan, til, hvordan man –

• sparer tid
• forbedrer en proces
• passer bedre på maskiner eller produkter
• reducerer fejl

 3. Skriv gode forslag ned, og prøv at få dem til at ske, hvor I arbej-
der, før vores næste møde. Hvis I endnu ikke har et job, kan I 
overveje, hvordan I kan forberede jer på at gennemføre jeres 
forslag, når I får et job.

  

 

6: Hvordan kan jeg klare mig rigtig godt på mit arbejde og fortsætte med at have succes?
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»For Gud Herren har 
sagt: For så vidt som I 
holder mine befalinger, 
skal I have fremgang i 
landet.«
2 NEFI 4:4

6: Hvordan kan jeg klare mig rigtig godt på mit arbejde og fortsætte med at have succes?

HVORDAN TAGER JEG ANSVAR FOR MIN KARRIERE?
 Læs: Læs sammen skriftstedet til højre.

 Drøft: Vil jeres nuværende job (eller det job, I søger) hjælpe jer til at blive 
selvhjulpne? Tror I, at Herren vil hjælpe jer til at forberede jer til et 
bedre job? Hvordan vil han gøre det?

 Se: »He Is Building a Palace« (Han bygger et palads) (Ingen video? 
Læs s. 110).

 Drøft: Hvad lærte I af denne video? Hvad følte I?

 Øvelse: Flyt jeres stol hen, så I kan tale med en anden person i gruppen.
 1. Beskriv jeres job eller det job, I søger.
 2. Beskriv det job, I ønsker at have om to til fire år. Er det det 

samme job eller noget andet?
 3. Tal om, hvordan det ville være at have penge nok til at rejse til 

templet, tage på mission eller hjælpe andre.
 4. Skriv det, I har drøftet, i disse felter.

HVOR I ER NU HVOR I ØNSKER AT VÆRE

VALGFRI AKTIVITET: SÅDAN FINDER JEG EN MENTOR,  
DER KAN HJÆLPE MIG TIL AT FÅ SUCCES

(LAV IKKE DENNE AKTIVITET UNDER MØDET).
Hvis I vælger det, kan I udføre denne aktivitet før vores næste møde:
En mentor kan hjælpe jer til at kende arbejdspladsens uskrevne regler og forventninger. Læs side 111.
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HVILKE VÆRKTØJER BEHØVER JEG FOR AT NÅ MINE MÅL?
 Læs: Nu, da vi har en idé om, hvor vi vil hen, hvordan når vi så dertil? 

Lad os læse skriftstedet til højre.

 Drøft: Er Kristus i stand til at velsigne jer timeligt? Indbefatter det at hjælpe 
jer til at finde et job, fastholde jobbet og udmærke jer i jeres arbejde?

 Læs: Herren vil give os erfaringer i vores arbejde for at hjælpe os til at 
erhverve kompetencer og viden. Han forventer også, at vi tileg-
ner os kundskab ved studium og forberedelse. Mange job er kun 
mulige for personer med en bestemt eksamen eller afgangsbevis. 
Uddannelse giver os mulighed for at udmærke os på jobbet og 
blive mere værdifulde for vores arbejdsgiver.

 Øvelse: Skriv de kompetencer og den viden, I behøver, for at kunne udføre 
jeres arbejde fremover. Skriv, hvordan I opnår disse. Hvad er jeres 
næste trin på vejen? (Der er vist et eksempel).

STILLINGER DU 
ØNSKER

KOMPETENCER OG 
VIDEN, DU HAR 

BRUG FOR

MÅDER AT OPNÅ 
KOMPETENCER OG 

VIDEN PÅ
NÆSTE TRIN

Byggeleder

Færdigheder i ingeniørfaget
Færdigheder i planlægning

Færdigheder i 
problemløsning

Kommunikationsevner

Klasser på en fagskole 
eller teknisk skole eller en 
ingeniøruddannelse på en 
uddannelsesinstitution.

Melde mig til selvhjulpen-
hedsgruppen »Uddan dig 

til et bedre arbejde« for at 
planlægge mit næste skridt.

»For I er ikke kommet 
så vidt uden ved Kristi 
ord med urokkelig 
tro på ham, idet I helt 
forlader jer på hans 
fortjenester, han der er 
mægtig til at frelse.«
2 NEFI 31:19

6: Hvordan kan jeg klare mig rigtig godt på mit arbejde og fortsætte med at have succes?
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HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT FORBEDRE MIG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet med Overvejelse.

 Øvelse: Læs skriftstedet til højre, eller tænk på et andet skriftsted. Overvej 
for dig selv, hvad du har lært. Skriv alle de indtryk, du får, herunder.
  
  
  
  
  
 

 Drøft: Er der nogen, der vil fortælle om deres ideer?

»Lyt til Herrens ord 
… Tvivl ikke, men vær 
troende.«
MORMON 9:27

6: Hvordan kan jeg klare mig rigtig godt på mit arbejde og fortsætte med at have succes?

OVERVEJ
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HVORDAN GØR JEG FREMSKRIDT HVER DAG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Forpligt jer.

 Øvelse: Vælg jeres handlingsmakker. Beslut, hvornår og hvordan I vil 
kontakte hinanden.

Handlingsmakkerens navn Kontaktoplysninger

Læs hver forpligtelse højt for jeres handlingsmakker. 
Lov at holde jeres forpligtelser! Skriv under nedenfor.

MINE FORPLIGTELSER

Hvis jeg endnu ikke har et job, vil jeg fremskynde min jobsøgning.

Jeg vil forbedre mit arbejde ved at tage ansvar for min karriere.

Jeg vil øve mig på dagens princip i Mit fundament og lære min familie det.

Jeg vil øge min opsparing, om det så kun er med en mønt eller to.

Jeg vil rapportere tilbage til min handlingsmakker.

Min underskrift Handlingsmakkerens underskrift

6: Hvordan kan jeg klare mig rigtig godt på mit arbejde og fortsætte med at have succes?

FORPLIGT JER
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HVORDAN VIL JEG RAPPORTERE MINE FREMSKRIDT?
 Øvelse: Anvend dette forpligtelsesskema til at registrere jeres fremgang før 

næste møde. Skriv »Ja« eller »Nej« i felterne herunder.

Har frem-
skyndet min 
jobsøgning 

(Ja/Nej)

Har forbedret 
mit arbejde 

(Ja/Nej)

Har øvet mig 
på Funda-

ment - princippet 
og lært min 
familie det  

(Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har rapporte-
ret tilbage til 

min hand-
lingsmakker 

(Ja/Nej)

 Læs: Vi vil ved vores næste møde igen foretage en vurdering af vores 
selvhjulpenhed for at se, om vi er blevet mere selvhjulpne. Vi skal 
have vores hæfte Min vej til selvhjulpenhed med.
Vælg en person til at formidle emnet i Mit fundament ved næste 
møde. (Ved du ikke, hvordan man formidler et emne i Mit funda-
ment ? Læs s. 13 og indersiden af forsiden).
Bed en om at bede afslutningsbønnen.

6: Hvordan kan jeg klare mig rigtig godt på mit arbejde og fortsætte med at have succes?

Feedback
Send jeres ideer, feed-
back, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Bemærkning til 
formidleren:
Tag fem ekstra hæfter 
af Min vej til selvhjul-
penhed med til næste 
møde.
Resten af møderne vil 
være noget anderle-
des end de møder, vi 
hidtil har holdt. Læs 
materialet før næste 
møde, og vær klar til 
at besvare spørgsmål.
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DET ER IKKE MIT PROBLEM
Vælg roller og lav følgende rollespil:

JOHNNY (CHEFEN): Maria, du kommer 
tre timer for sent.
MARIA: Det er jeg ked af, Johnny. Jeg 
havde brug for mere søvn. Min søn var syg i 
aftes, og jeg kom først meget sent i seng.
JOHNNY: Det er ikke mit problem.
MARIA: Og så ringede alarmen ikke til 
morgen.
JOHNNY: Det er ikke mit problem.
MARIA: Så da jeg endelig var klar, var den 
første bus kørt.
JOHNNY: Det er som sagt ikke mit pro-
blem.
MARIA: Da jeg kom hen til busstoppeste-
det, opdagede jeg, at jeg ikke havde nogen 
penge til billetten.
JOHNNY: Det er stadig ikke mit problem.
MARIA: Så nåede jeg ikke den anden bus, 
fordi jeg måtte gå tilbage efter penge.

JOHAN: Hør lige, undskyld jeg afbryder, 
men maskinen er i stykker, og den lækker 
væske ud over det hele.
JOHNNY: Hvilken maskine?
JOHAN: Jeg ved ikke, hvad den hedder. Men 
det er den, der står i hjørnet nede bagi ved 
hylderne. Thomas er her ikke i dag, og det er 
normalt ham, der sørger for maskinen.
JOHNNY: Det er ikke mit problem.
JOHAN: Så jeg brugte maskinen, og så gik 
den i baglås.
JOHNNY: Argh. Det er ikke mit problem.
JOHAN: Og der findes sikkert en manual, 
men jeg ved ikke, hvor den er.
JOHNNY: Okay, okay. Stop, begge to! 
Johan og Maria, I skal løse problemerne!

Tilbage til side 98

6: Hvordan kan jeg klare mig rigtig godt på mit arbejde og fortsætte med at have succes?

Ressourcer
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DET ER MIT PROBLEM
Vælg roller og lav følgende rollespil:

JOHNNY: Johan, vil du ringe til Thomas 
og finde ud af, hvornår han er tilbage fra sit 
kundebesøg? Vi har brug for mere væske til 
den maskine.
JOHAN: Jeg vidste godt, vi skulle bruge 
noget væske. Jeg har allerede været ude at 
købe noget og sørgede for at fylde den op.
JOHNNY: Hvad? Ventede du ikke på 
Thomas? Jeg vil ikke have, at du ødelægger 
maskinen igen.
JOHAN: Jeg kender alt til den maskine 
nu. Jeg fandt manualen, tog den med 
hjem, læste den og kom tilbage og ordnede 
maskinen. Nu kan jeg sørge for tingene, når 
Thomas er på kundebesøg.
JOHNNY: Det er alletiders!
JOHAN: Ikke kun det. Jeg har lavet en 
vedligeholdelsesplan for den for at hindre 
problemer fremover.
JOHNNY: Tak, Johan. Jeg påskønner virke-
lig den måde, du har håndteret det her på.
JOHAN: Selvfølgelig. Det er mit problem.
JOSEPH: (For sig selv) Hold da op, Johan 
har virkelig rykket. Han har virkelig betalt 
sig selv ind i dag.
JOHNNY: Nå! Hej Maria. Hvordan er du 
kommet hertil? Angela ringede og sagde, at 
hun ikke kunne komme på arbejde i dag, 

fordi buschaufførerne strejker. Jeg troede, at 
du og Benjamin heller ikke kunne komme.
MARIA: Jeg vidste, at buschaufførerne 
havde talt om at strejke, så for et par dage 
siden aftalte jeg med Benjamin, at jeg 
kunne køre med ham i bil, hvis strejken blev 
til noget.
JOHNNY: Det er alletiders, at du tænkte så 
langt frem.
MARIA: Jeg regnede også med, at køerne 
ville være lange i dag på benzinstationerne, 
så jeg gav Benjamin nogle penge og spurgte, 
om han havde noget imod at fylde benzin 
på, før beslutningen om at strejke blev taget.
JOHNNY: Havde du penge nok til det?
MARIA: Ja, jeg har lagt buspenge til side, 
så dem brugte jeg til at betale for benzinen. 
Benjamin og jeg tog over og samlede Angela 
op, og vi er her allesammen.
JOHNNY: Maria, tak fordi du forudså alt 
det. Vore kunder har virkelig brug for jer alle 
tre her i dag.
MARIA: Selvfølgelig, Johnny, det er mit 
problem.
JOHNNY: (For sig selv) Og hende ville jeg 
have fyret? Hun er tre medarbejdere værd 
i dag.

Tilbage til side 98

6: Hvordan kan jeg klare mig rigtig godt på mit arbejde og fortsætte med at have succes?
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HAN BYGGER ET PALADS
Vælg en til at læse følgende.

Forestil jer, at I er et levende hus. Gud 
kommer ind for at genopbygge dette hus. 
I begyndelsen kan I måske forstå det, han 
gør. Han ordner afløbene og stopper hul-
lerne i taget og så videre: I vidste, at disse 
opgaver skulle gøres, så I er ikke overra-
skede. Men nu begynder han at kaste huset 
omkring på en måde, som gør utrolig ondt, 
og som ikke synes at give mening. Hvad i 

alverden er han i gang med? Forklaringen 
er, at han er ved at bygge helt anderledes 
hus i sammenligning med det, I tænkte 
på – kasserer en ny fløj her, bygger en ekstra 
etage, laver tårne, anlægger haver. I mente, 
at I skulle ombygges til en fin lille hytte, 
men han opfører et palads« (C.S. Lewis, 
Mere Christianity, 1960, s. 160).

Tilbage til side 103

6: Hvordan kan jeg klare mig rigtig godt på mit arbejde og fortsætte med at have succes?
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HVORDAN FINDER JEG EN MENTOR, DER KAN HJÆLPE MIG TIL 
AT FÅ SUCCES? (VALGFRI AKTIVITET)
 Læs: En værdifuld medarbejder kender arbejdsgiverens regler og for-

ventninger. Men der er ikke altid en »firmamanual« til at beskrive 
disse forventninger. Og hver arbejdsplads er forskellig.

 Øvelse: Tænk over, hvordan I kan finde ud af de uskrevne regler og for-
ventninger på en arbejdsplads. Spørg eventuelt, hvilke forslag 
familie, venner eller gruppemedlemmer har.

 Læs: Nogle forventninger er bare sund fornuft. Andre kan man obser-
vere. Men nogle kræver en mentor. En mentor er en, I kan stole 
på, som kender firmaets forventninger og regler og er villig til at 
hjælpe jer med at lære dem at kende.

 Øvelse: Vælg en mentor på jeres nuværende arbejdsplads før vores næste 
møde, og bed ham eller hende om at hjælpe jer med at lære firma-
ets regler og forventninger at kende.
Eller beskriv den type person, I gerne ville have som mentor på 
jeres fremtidige arbejdsplads.

6: Hvordan kan jeg klare mig rigtig godt på mit arbejde og fortsætte med at have succes?



112

NOTER
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

6: Hvordan kan jeg klare mig rigtig godt på mit arbejde og fortsætte med at have succes?
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største udfordringer 
med job lige nu?

Min jobsøgning
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FOR FORMIDLERE
På selve dagen for mødet:

• Fra i dag vil møderne være anderledes end de første seks møder. Læs 
materialet på de følgende sider, så I er forberedte på at besvare spørgsmål.

• Sms eller ring til alle gruppemedlemmer. Bed dem om at komme 10 
minutter tidligere for at rapportere om deres forpligtelser.

• Forbered materialerne til mødet.
• Tag fem ekstra hæfter af Min vej til selvhjulpenhed med.

30 minutter før mødet:
• Sæt stole rundt om et bord, så alle kan være tæt på.
• Tegn dette forpligtelsesskema på tavlen:

Navn på 
gruppemedlem

Har 
fremskyndet 

min 
jobsøgning 

(Ja/Nej)

Har 
forbedret 

mit arbejde 
(Ja/Nej)

Har øvet mig på 
Fundament - 
 princippet og 

lært min familie 
det  

(Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har rapporteret 
tilbage til min 

handlingsmakker 
(Ja/Nej)

Maria J J J J J

10 minutter før mødet:
• Hils venligt på folk, når de kommer.
• Når gruppens medlemmer ankommer, beder du dem om at udfylde 

forpligtelsesskemaet på tavlen.
• Vælg en til at holde øje med tiden.

Når mødet begynder:
• Bed folk om at slukke for deres mobiltelefon og andre enheder.
• Bed en om at indlede med bøn (og syng eventuelt en salme).
• Bed sagte dem, der kommer for sent, om at slukke for deres mobilte-

lefoner og at udfylde forpligtelsesskemaet, mens gruppen fortsætter 
drøftelsen.

• Sæt stopuret på 20 minutter til Mit fundament.
• Udfør princip 7 i Mit fundament. Vend derpå tilbage til dette arbejds-

hæfte og fortsæt med at læse på næste side.

NYT! 

NYT! 

7: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?
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OVERHOLDT JEG MINE FORPLIGTELSER?
 Tid: Sæt stopuret på 20 minutter til afsnittet med Rapportering.

 Øvelse: Lad os rapportere om vore forpligtelser. Lad alle dem, der over-
holdt alle deres forpligtelser, rejse sig op. (Klap).

 Læs: Nu skal I alle rejse jer op. Lad os sammen gentage vores tema:

»Og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for alt 
er mit.«

Lære og Pagter 104:15

Vi arbejder sammen i tro på Herren om at blive 
selvhjulpne.

 Læs: Lad os sætte os.
Læs skriftstedet til højre.

 Drøft: Hvordan har »Herrens milde barmhjertighed« styrket jer til at 
overvinde jobudfordringer, når I har holdt jeres forpligtelser?

»Men se, jeg, Nefi, vil 
vise jer, at Herrens 
milde barmhjertighed 
er over alle dem, som 
han har udvalgt på 
grund af deres tro for 
at gøre dem mægtige, 
endog med magt til 
udfrielse.«
1 NEFI 1:20

7: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?

RAPPORTÉR
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HVORDAN KAN VI HJÆLPE HINANDEN MED 
JOBUDFORDRINGER?
 Tid: Sæt stopuret på 40 minutter for denne side (ikke hele afsnittet 

med Lær).

 Læs: Nogle af os har måske et job, andre leder måske stadig efter job, 
men alle har udfordringer med arbejde. Her følger nogle eksempler:
• Jeg har stadig ikke fundet et job.
• Min chef virker til aldrig at være tilfreds med mit arbejde.
• Jeg har et job, men jeg tjener ikke nok penge.
• Jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere bedrageri på min 

arbejdsplads.
• Jeg taler med en masse mennesker, men ingen vil ansætte mig.
• Det er svært at være ærlig over for min arbejdsgiver.
• Jeg kan ikke lide mine kolleger.
• Jeg kan ikke fastholde et job.
Vi bliver mere selvhjulpne, når vi rådfører os med hinanden og 
øver os i at overvinde udfordringer.

 Øvelse: Hvert medlem af gruppen skal skrive sin største udfordring med 
job på tavlen. Gruppen vælger tre af udfordringerne på tavlen. 
Jeres øvelse i dag går ud på at drøfte og udtænke nogle løsninger.
Det kan være nyttigt at gennemgå tidligere øvelser, drøftelser og 
videoer i dette arbejdshæfte. I kender måske også en, der ikke er 
i gruppen, som kan hjælpe med en udfordring. Den person kan 
inviteres med til jeres næste gruppemøde.

7: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?

LÆR
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BLIVER JEG MERE SELVHJULPEN?
 Tid: Sæt stopuret på 20 minutter for denne side.

 Læs: Vores mål er selvhjulpenhed, både timeligt og åndeligt. At det går 
godt med vores arbejde er kun en del af målet.

 Drøft: Hvilke ændringer har I set hos jer selv, når I har praktiseret og 
undervist om principperne i Mit fundament ?

 Øvelse: Slå op i jeres hæfte Min vej til selvhjulpenhed på en blank vurdering 
af selvhjulpenhed (bagi). Udfør trinnene.
Brug tre minutter på at overveje følgende, når I er færdige:
Er I nu mere klar over jeres udgifter? Kan I nu svare »ofte« 
eller »altid« på flere af disse spørgsmål? Er I mere sikre 
på det beløb, I har sat som den indkomst, hvor I er selv-
hjulpne? Er I tættere på at nå den indkomst, hvor I er 
selvhjulpne? Hvad kan I gøre for at gøre det bedre?

Min vej til 
selvhjulpenhed

7: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?
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HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT FORBEDRE MIG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet med Overvejelse.

 Øvelse: Læs skriftstedet til højre, eller tænk på et andet skriftsted. Overvej 
for dig selv, hvad du har lært. Skriv alle de indtryk, du får, herunder.
  
  
  
  
  
 

Hvilken idé vil hjælpe jer i jeres jobsøgning eller gøre jer til en 
bedre medarbejder i denne uge? Forpligt jer til at føre denne idé 
ud i livet.
Skriv denne forpligtelse på næste side.

 Drøft: Er der nogen, der vil fortælle om sin ugentlige jobforpligtelse eller 
andre ideer?

»Sandelig siger jeg: 
Menneskene bør 
være ivrigt engageret 
i en god sag og gøre 
meget af egen fri vilje 
og udvirke megen 
retfærdighed.«
LÆRE OG PAGTER 58:27

7: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?

OVERVEJ
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HVORDAN VIL JEG GØRE FREMSKRIDT HVER DAG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Forpligt jer.

 Øvelse: Vælg jeres handlingsmakker. Beslut, hvornår og hvordan I vil kon-
takte hinanden.

Handlingsmakkerens navn Kontaktoplysninger

Læs hver forpligtelse højt for jeres handlingsmakker. 
Lov at holde jeres forpligtelser! Skriv under nedenfor.

MINE FORPLIGTELSER

Jeg vil holde den nye jobforpligtelse, jeg har valgt i dag:

Jeg vil øve mig på dagens princip i Mit fundament og lære min familie det.

Jeg vil øge min opsparing, om det så kun er med en mønt eller to.

Jeg vil rapportere tilbage til min handlingsmakker.

Min underskrift Handlingsmakkerens underskrift

7: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?

FORPLIGT JER
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HVORDAN VIL JEG RAPPORTERE MINE FREMSKRIDT?
 Øvelse: Anvend dette forpligtelsesskema til at registrere jeres fremgang før 

næste møde. Skriv »Ja« eller »Nej« i felterne herunder.

Har holdt min 
nye jobforplig-
telse (Ja/Nej)

Har øvet mig 
på Funda-

ment - princippet 
og lært min familie 

det  
(Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har rapporte-
ret tilbage til 

min hand-
lingsmakker 

(Ja/Nej)

 Læs: Vælg en person til at formidle emnet i Mit fundament ved næste 
møde.

Bed en om at bede afslutningsbønnen.
Feedback
Send jeres ideer, feed-
back, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

7: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?
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FOR FORMIDLERE
På selve dagen for mødet:

• Vi vil ved hvert møde rådføre os med hinanden om, hvordan man over-
vinder de største udfordringer. De kan være forskellige ved hvert møde.

• Sms eller ring til alle gruppemedlemmer. Bed dem om at komme 10 
minutter tidligere for at rapportere om deres forpligtelser.

• Forbered materialerne til mødet.

30 minutter før mødet:
• Sæt stole rundt om et bord, så alle kan være tæt på.
• Tegn dette forpligtelsesskema på tavlen:

Navn på 
gruppemedlem

Har holdt 
min nye 

jobforpligtelse 
(Ja/Nej)

Har øvet mig på 
Fundament - princippet 
og lært min familie det 

(Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing  
(Ja/Nej)

Har rapporteret 
tilbage til min 

handlingsmakker 
(Ja/Nej)

Maria J J J J

10 minutter før mødet:
• Hils venligt på folk, når de kommer.
• Når gruppens medlemmer ankommer, beder du dem om at udfylde 

forpligtelsesskemaet på tavlen.
• Vælg en til at holde øje med tiden.

Når mødet begynder:
• Bed folk om at slukke for deres mobiltelefon og andre enheder.
• Bed en om at indlede med bøn (og syng eventuelt en salme).
• Bed sagte dem, der kommer for sent, om at slukke for deres mobilte-

lefoner og at udfylde forpligtelsesskemaet, mens gruppen fortsætter 
drøftelsen.

• Sæt stopuret på 20 minutter til Mit fundament.
• Udfør princip 8 i Mit fundament. Vend derpå tilbage til dette arbejds-

hæfte og fortsæt med at læse på næste side.

NYT! 

8: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?
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OVERHOLDT JEG MINE FORPLIGTELSER?
 Tid: Sæt stopuret på 20 minutter til afsnittet med Rapportering.

 Øvelse: Lad os rapportere om vore forpligtelser. Lad alle dem, der over-
holdt alle deres forpligtelser, rejse sig op. (Klap).

 Læs: Nu skal I alle rejse jer op. Lad os sammen gentage vores tema:

»Og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for alt 
er mit.«

Lære og Pagter 104:15

Vi arbejder sammen i tro på Herren om at blive 
selvhjulpne.

 Læs: Lad os sætte os.

 Drøft: Hvordan har »Herrens milde barmhjertighed« styrket jer til at 
overvinde jobudfordringer, når I har holdt jeres forpligtelser?

8: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?

RAPPORTÉR
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HVORDAN KAN VI HJÆLPE HINANDEN MED 
JOBUDFORDRINGER?
 Tid: Sæt stopuret på 60 minutter til afsnittet Lær.

 Læs: Nogle af os har måske et job, andre leder måske stadig efter job, 
men alle har udfordringer med arbejde. Her følger nogle eksempler:
• Jeg har stadig ikke fundet et job.
• Min chef virker til aldrig at være tilfreds med mit arbejde.
• Jeg har et job, men jeg tjener ikke nok penge.
• Jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere bedrageri på min 

arbejdsplads.
• Jeg taler med en masse mennesker, men ingen vil ansætte mig.
• Det er svært at være ærlig over for min arbejdsgiver.
• Jeg kan ikke lide mine kolleger.
• Jeg kan ikke fastholde et job.
Vi bliver mere selvhjulpne, når vi rådfører os med hinanden og 
øver os i at overvinde udfordringer.

 Øvelse: Hvert medlem af gruppen skal skrive sin største udfordring med 
job på tavlen. Gruppen vælger tre af udfordringerne på tavlen. 
Jeres øvelse i dag går ud på at drøfte og udtænke nogle løsninger.
Det kan være nyttigt at gennemgå tidligere øvelser, drøftelser og 
videoer i dette arbejdshæfte. I kender måske også en, der ikke er 
i gruppen, som kan hjælpe med en udfordring. Den person kan 
inviteres med til jeres næste gruppemøde.

LÆR

8: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?
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HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT FORBEDRE MIG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet med Overvejelse.

 Øvelse: Læs skriftstedet til højre, eller tænk på et andet skriftsted. Overvej 
for dig selv, hvad du har lært. Skriv alle de indtryk, du får, herunder.
  
  
  
  
  
 

Hvilken idé vil hjælpe jer i jeres jobsøgning eller gøre jer til en bedre 
medarbejder i denne uge? Forpligt jer til at føre denne idé ud i livet.
Skriv denne forpligtelse på næste side.

 Drøft: Er der nogen, der vil fortælle om sin ugentlige jobforpligtelse eller 
andre ideer?

»Overgiv din vej til 
Herren, stol på ham, så 
griber han ind.«
SALMERNE 37:5

OVERVEJ

8: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?
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HVORDAN VIL JEG GØRE FREMSKRIDT HVER DAG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Forpligt jer.

 Øvelse: Vælg jeres handlingsmakker. Beslut, hvornår og hvordan I vil kon-
takte hinanden.

Handlingsmakkerens navn Kontaktoplysninger

Læs hver forpligtelse højt for jeres handlingsmakker. 
Lov at holde jeres forpligtelser! Skriv under nedenfor.

MINE FORPLIGTELSER

Jeg vil holde den nye jobforpligtelse, jeg har valgt i dag:

 
Jeg vil øve mig på dagens princip i Mit fundament og lære min familie det.

Jeg vil øge min opsparing, om det så kun er med en mønt eller to.

Jeg vil rapportere tilbage til min handlingsmakker.

Min underskrift Handlingsmakkerens underskrift

8: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?

FORPLIGT JER
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HVORDAN VIL JEG RAPPORTERE MINE FREMSKRIDT?
 Øvelse: Anvend dette forpligtelsesskema til at registrere jeres fremgang før 

næste møde. Skriv »Ja« eller »Nej« i felterne herunder.

Har holdt min 
nye jobforplig-

telse  
(Ja/Nej)

Har øvet mig 
på Funda-

ment - princippet 
og lært min 
familie det 

(Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har rapporte-
ret tilbage til 

min hand-
lingsmakker 

(Ja/Nej)

 Læs: Vælg en person til at formidle emnet i Mit fundament ved næste 
møde.
Bed en om at bede afslutningsbønnen.

Feedback
Send jeres ideer, feed-
back, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

8: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?
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FOR FORMIDLERE
På selve dagen for mødet:

• Vi vil ved hvert møde rådføre os med hinanden om, hvordan man 
overvinder de største udfordringer. De kan være forskellige ved hvert 
møde.

• Sms eller ring til alle gruppemedlemmer. Bed dem om at komme 10 
minutter tidligere for at rapportere om deres forpligtelser.

• Forbered materialerne til mødet.

30 minutter før mødet:
• Sæt stole rundt om et bord, så alle kan være tæt på.
• Tegn dette forpligtelsesskema på tavlen:

Navn på 
gruppemedlem

Har holdt 
min nye 

jobforpligtelse 
(Ja/Nej)

Har øvet mig på 
Fundament - princippet 
og lært min familie det 

(Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing  
(Ja/Nej)

Har rapporteret 
tilbage til min 

handlingsmakker 
(Ja/Nej)

Maria J J J J

10 minutter før mødet:
• Hils venligt på folk, når de kommer.
• Når gruppens medlemmer ankommer, beder du dem om at udfylde 

forpligtelsesskemaet på tavlen.
• Vælg en til at holde øje med tiden.

Når mødet begynder:
• Bed folk om at slukke for deres mobiltelefon og andre enheder.
• Bed en om at indlede med bøn (og syng eventuelt en salme).
• Bed sagte dem, der kommer for sent, om at slukke for deres mobilte-

lefoner og at udfylde forpligtelsesskemaet, mens gruppen fortsætter 
drøftelsen.

• Sæt stopuret på 20 minutter til Mit fundament.
• Udfør princip 9 i Mit fundament. Vend derpå tilbage til dette arbejds-

hæfte og fortsæt med at læse på næste side.

9: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?
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OVERHOLDT JEG MINE FORPLIGTELSER?
 Tid: Sæt stopuret på 20 minutter til afsnittet med Rapportering.

 Øvelse: Lad os rapportere om vore forpligtelser. Lad alle dem, der over-
holdt alle deres forpligtelser, rejse sig op. (Klap).

 Læs: Nu skal I alle rejse jer op. Lad os sammen gentage vores tema:

»Og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for alt 
er mit.«

Lære og Pagter 104:15

Vi arbejder sammen i tro på Herren om at blive 
selvhjulpne.

 Læs: Lad os sætte os.

 Drøft: Hvordan har »Herrens milde barmhjertighed« styrket jer til at 
overvinde jobudfordringer, når I har holdt jeres forpligtelser?

9: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?

RAPPORTÉR
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HVORDAN KAN VI HJÆLPE HINANDEN MED 
JOBUDFORDRINGER?
 Tid: Sæt stopuret på 60 minutter til afsnittet Lær.

 Læs: Nogle af os har måske et job, andre leder måske stadig efter job, 
men alle har udfordringer med arbejde. Her følger nogle eksempler:
• Jeg har stadig ikke fundet et job.
• Min chef virker til aldrig at være tilfreds med mit arbejde.
• Jeg har et job, men jeg tjener ikke nok penge.
• Jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere bedrageri på min 

arbejdsplads.
• Jeg taler med en masse mennesker, men ingen vil ansætte mig.
• Det er svært at være ærlig over for min arbejdsgiver.
• Jeg kan ikke lide mine kolleger.
• Jeg kan ikke fastholde et job.
Vi bliver mere selvhjulpne, når vi rådfører os med hinanden og 
øver os i at overvinde udfordringer.

 Øvelse: Hvert medlem af gruppen skal skrive sin største udfordring med 
job på tavlen. Gruppen vælger tre af udfordringerne på tavlen. 
Jeres øvelse i dag går ud på at drøfte og udtænke nogle løsninger.
Det kan være nyttigt at gennemgå tidligere øvelser, drøftelser og 
videoer i dette arbejdshæfte. I kender måske også en, der ikke er 
i gruppen, som kan hjælpe med en udfordring. Den person kan 
inviteres med til jeres næste gruppemøde.

9: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?

LÆR
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HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT FORBEDRE MIG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet med Overvejelse.

 Øvelse: Læs skriftstedet til højre, eller tænk på et andet skriftsted. Overvej 
for dig selv, hvad du har lært. Skriv alle de indtryk, du får, herunder.
  
  
  
  
  
 

Hvilken idé vil hjælpe jer i jeres jobsøgning eller gøre jer til en 
bedre medarbejder i denne uge? Forpligt jer til at føre denne idé 
ud i livet.
Skriv denne forpligtelse på næste side.

 Drøft: Er der nogen, der vil fortælle om sin ugentlige jobforpligtelse eller 
andre ideer?

»Kom nær til mig, så 
vil jeg komme nær til 
jer; søg mig flittigt, så 
skal I finde mig; bed, 
så skal I få; bank på, så 
skal der blive lukket op 
for jer.«
LÆRE OG PAGTER 88:63

9: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?

OVERVEJ
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HVORDAN VIL JEG GØRE FREMSKRIDT HVER DAG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Forpligt jer.

 Øvelse: Vælg jeres handlingsmakker. Beslut, hvornår og hvordan I vil kon-
takte hinanden.

Handlingsmakkerens navn Kontaktoplysninger

Læs hver forpligtelse højt for jeres handlingsmakker. 
Lov at holde jeres forpligtelser! Skriv under nedenfor.

MINE FORPLIGTELSER

Jeg vil holde den nye jobforpligtelse, jeg har valgt i dag:

 
Jeg vil øve mig på dagens princip i Mit fundament og lære min familie det.

Jeg vil øge min opsparing, om det så kun er med en mønt eller to.

Jeg vil rapportere tilbage til min handlingsmakker.

Min underskrift Handlingsmakkerens underskrift

9: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?

FORPLIGT JER
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HVORDAN VIL JEG RAPPORTERE MINE FREMSKRIDT?
 Øvelse: Anvend dette forpligtelsesskema til at registrere jeres fremgang før 

næste møde. Skriv »Ja« eller »Nej« i felterne herunder.

Har holdt min 
nye jobforplig-

telse  
(Ja/Nej)

Har øvet mig 
på Funda-

ment - princippet 
og lært min fami-

lie det  
(Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har rapporte-
ret tilbage til 

min hand-
lingsmakker 

(Ja/Nej)

 Læs: Vælg en person til at formidle emnet i Mit fundament ved næste 
møde.
Bed en om at bede afslutningsbønnen. Feedback

Send jeres ideer, feed-
back, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

9: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?
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NOTER
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

9: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?



10
Hvad er mine største 

udfordringer med 
job lige nu?
Min jobsøgning
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FOR FORMIDLERE
På selve dagen for mødet:

• Vi vil ved hvert møde rådføre os med hinanden om, hvordan vi over-
vinder de største udfordringer. De kan være forskellige for hvert møde.

• Sms eller ring til alle gruppemedlemmer. Bed dem om at komme 10 
minutter tidligere for at rapportere om deres forpligtelser.

• Forbered materialerne til mødet.

30 minutter før mødet:
• Sæt stole rundt om et bord, så alle kan være tæt på.
• Tegn dette forpligtelsesskema på tavlen.

Navn på 
gruppemedlem

Har holdt 
min nye 

jobforpligtelse 
(Ja/Nej)

Har øvet mig på 
Fundament - princippet 
og lært min familie det 

(Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing  
(Ja/Nej)

Har rapporteret 
tilbage til min 

handlingsmakker 
(Ja/Nej)

Maria J J J J

10 minutter før mødet:
• Hils venligt på folk, når de kommer.
• Når gruppens medlemmer ankommer, beder du dem om at udfylde 

forpligtelsesskemaet på tavlen.
• Vælg en til at holde øje med tiden.

Når mødet begynder:
• Bed folk om at slukke for deres mobiltelefon og andre enheder.
• Bed en om at indlede med bøn (og syng eventuelt en salme).
• Bed sagte dem, der kommer for sent, om at slukke deres mobiltelefon 

og udfylde forpligtelsesskemaet, mens gruppen fortsætter drøftelsen.
• Sæt stopuret på 20 minutter til Mit fundament.
• Udfør princip 10 i Mit fundament. Vend derpå tilbage til dette arbejds-

hæfte og fortsæt med at læse på næste side.

10: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?
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OVERHOLDT JEG MINE FORPLIGTELSER?
 Tid: Sæt stopuret på 20 minutter til afsnittet med Rapportering.

 Øvelse: Lad os rapportere om vore forpligtelser. Lad alle dem, der over-
holdt alle deres forpligtelser, rejse sig op. (Klap).

 Læs: Nu skal I alle rejse jer op. Lad os sammen gentage vores tema:

»Og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for alt 
er mit.«

Lære og Pagter 104:15

Vi arbejder sammen i tro på Herren om at blive 
selvhjulpne.

 Læs: Lad os sætte os.

 Drøft: Hvordan har »Herrens milde barmhjertighed« styrket jer til at 
overvinde jobudfordringer, når I har holdt jeres forpligtelser?

10: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?

RAPPORTÉR



140

HVORDAN KAN VI HJÆLPE HINANDEN MED 
JOBUDFORDRINGER?
 Tid: Sæt stopuret på 60 minutter til afsnittet Lær.

 Læs: Nogle af os har måske et job, andre leder måske stadig efter job, 
men alle har udfordringer med arbejde. Her følger nogle eksempler:
• Jeg har stadig ikke fundet et job.
• Min chef virker til aldrig at være tilfreds med mit arbejde.
• Jeg har et job, men jeg tjener ikke nok penge.
• Jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere bedrageri på min 

arbejdsplads.
• Jeg taler med en masse mennesker, men ingen vil ansætte mig.
• Det er svært at være ærlig over for min arbejdsgiver.
• Jeg kan ikke lide mine kolleger.
• Jeg kan ikke fastholde et job.
Vi bliver mere selvhjulpne, når vi rådfører os med hinanden og 
øver os i at overvinde udfordringer.

 Øvelse: Hvert medlem af gruppen skal skrive sin største udfordring med 
job på tavlen. Gruppen vælger tre af udfordringerne på tavlen. 
Jeres øvelse i dag går ud på at drøfte og udtænke nogle løsninger.
Det kan være nyttigt at gennemgå tidligere øvelser, drøftelser og 
videoer i dette arbejdshæfte. I kender måske også en, der ikke er 
i gruppen, som kan hjælpe med en udfordring. Den person kan 
inviteres med til jeres næste gruppemøde.

10: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?

LÆR
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HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT BLIVE BEDRE?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet med Overvejelse.

 Øvelse: Læs skriftstedet til højre, eller tænk på et andet skriftsted. Overvej 
for dig selv, hvad du har lært. Skriv alle de indtryk, du får, herunder.
  
  
  
  
  
 

Hvilken idé vil hjælpe jer i jeres jobsøgning eller gøre jer til en 
bedre medarbejder i denne uge? Forpligt jer til at føre denne idé 
ud i livet.
Skriv denne forpligtelse på næste side.

 Drøft: Er der nogen, der vil fortælle om sin ugentlige jobforpligtelse eller 
andre ideer?

10: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?

OVERVEJ

»Rådfør dig med Her-
ren i alle dine gerninger, 
så vejleder han dig til 
din gavn.«
ALMA 37:37
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HVORDAN GØR JEG FREMSKRIDT DAGLIGT?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Forpligt jer.

 Øvelse: Vælg jeres handlingsmakker. Beslut, hvornår og hvordan I vil kon-
takte hinanden.

Handlingsmakkerens navn Kontaktoplysninger

Læs hver forpligtelse højt for jeres handlingsmakker. 
Lov at holde jeres forpligtelser! Skriv under nedenfor.

MINE FORPLIGTELSER

Jeg vil holde den nye jobforpligtelse, jeg har valgt i dag:

 
Jeg vil øve mig på dagens princip i Mit fundament og lære min familie det.

Jeg vil øge min opsparing, om det så kun er med en mønt eller to.

Jeg vil rapportere tilbage til min handlingsmakker.

Min underskrift Handlingsmakkerens underskrift

10: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?

FORPLIGT JER
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HVORDAN VIL JEG RAPPORTERE MINE FREMSKRIDT?
 Øvelse: Anvend dette forpligtelsesskema til at registrere jeres fremgang før 

næste møde. Skriv »Ja« eller »Nej« i felterne herunder.

Har holdt min 
nye jobforplig-

telse  
(Ja/Nej)

Har øvet mig 
på Funda-

ment - princippet 
og lært min 
familie det 

 (Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har rapporte-
ret tilbage til 

min hand-
lingsmakker 

(Ja/Nej)

 Læs: Vælg en person til at formidle emnet i Mit fundament ved næste 
møde.
Bed en om at bede afslutningsbønnen.

Feedback
Send jeres ideer, feed-
back, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

10: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?
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NOTER
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

10: Hvad er mine største udfordringer med job lige nu?



11
Hvad er mine største 

udfordringer med 
job lige nu?
Min jobsøgning



146

FOR FORMIDLERE
På selve dagen for mødet:

• Vi vil ved hvert møde rådføre os med hinanden om, hvordan man 
overvinder de største udfordringer. De kan være forskellige ved hvert 
møde.

• Sms eller ring til alle gruppemedlemmer. Bed dem om at komme 10 
minutter tidligere for at rapportere om deres forpligtelser.

• Forbered materialerne til mødet.

30 minutter før mødet:
• Sæt stole rundt om et bord, så alle kan være tæt på.
• Tegn dette forpligtelsesskema på tavlen.

Navn på 
gruppemedlem

Har holdt 
min nye 

jobforpligtelse 
(Ja/Nej)

Har øvet mig på 
Fundament - princippet 
og lært min familie det  

(Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing  
(Ja/Nej)

Har rapporteret 
tilbage til min 

handlingsmakker 
(Ja/Nej)

Maria J J J J

10 minutter før mødet:
• Hils venligt på folk, når de kommer.
• Når gruppens medlemmer ankommer, beder du dem om at udfylde 

forpligtelsesskemaet på tavlen.
• Vælg en til at holde øje med tiden.

Når mødet begynder:
• Bed folk om at slukke for deres mobiltelefon og andre enheder.
• Bed en om at indlede med bøn (og syng eventuelt en salme).
• Bed sagte dem, der kommer for sent, om at slukke for deres mobilte-

lefoner og at udfylde forpligtelsesskemaet, mens gruppen fortsætter 
drøftelsen.

• Sæt stopuret på 20 minutter til Mit fundament.
• Udfør princip 11 i Mit fundament. Vend derpå tilbage til dette arbejds-

hæfte og fortsæt med at læse på næste side.

11: Hvad er mine største jobudfordringer lige nu?
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OVERHOLDT JEG MINE FORPLIGTELSER?
 Tid: Sæt stopuret på 20 minutter til afsnittet med Rapportering.

 Øvelse: Lad os rapportere om vore forpligtelser. Lad alle dem, der over-
holdt alle deres forpligtelser, rejse sig op. (Klap).

 Læs: Nu skal I alle rejse jer op. Lad os sammen gentage vores tema:

»Og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for alt 
er mit.«

Lære og Pagter 104:15

Vi arbejder sammen i tro på Herren om at blive 
selvhjulpne.

 Læs: Lad os sætte os.

 Drøft: Hvordan har »Herrens milde barmhjertighed« styrket jer til at 
overvinde jobudfordringer, når I har holdt jeres forpligtelser?

11: Hvad er mine største jobudfordringer lige nu?

RAPPORTÉR
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HVORDAN KAN VI HJÆLPE HINANDEN MED 
JOBUDFORDRINGER?
 Tid: Sæt stopuret på 60 minutter til afsnittet Lær.

 Læs: Nogle af os har måske et job, andre leder måske stadig efter job, 
men alle har udfordringer med arbejde. Her følger nogle eksempler:
• Jeg har stadig ikke fundet et job.
• Min chef virker til aldrig at være tilfreds med mit arbejde.
• Jeg har et job, men jeg tjener ikke nok penge.
• Jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere bedrageri på min 

arbejdsplads.
• Jeg taler med en masse mennesker, men ingen vil ansætte mig.
• Det er svært at være ærlig over for min arbejdsgiver.
• Jeg kan ikke lide mine kolleger.
• Jeg kan ikke fastholde et job.
Vi bliver mere selvhjulpne, når vi rådfører os med hinanden og 
øver os i at overvinde udfordringer.

 Øvelse: Hvert medlem af gruppen skal skrive sin største udfordring med 
job på tavlen. Gruppen vælger tre af udfordringerne på tavlen. 
Jeres øvelse i dag går ud på at drøfte og udtænke nogle løsninger.
Det kan være nyttigt at gennemgå tidligere øvelser, drøftelser og 
videoer i dette arbejdshæfte. I kender måske også en, der ikke er 
i gruppen, som kan hjælpe med en udfordring. Den person kan 
inviteres med til jeres næste gruppemøde.

11: Hvad er mine største jobudfordringer lige nu?

LÆR
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HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT BLIVE BEDRE?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet med Overvejelse.

 Øvelse: Læs skriftstedet til højre, eller tænk på et andet skriftsted. Overvej 
for dig selv, hvad du har lært. Skriv alle de indtryk, du får, herunder.
  
  
  
  
  
 

Hvilken idé vil hjælpe jer i jeres jobsøgning eller gøre jer til en 
bedre medarbejder i denne uge? Forpligt jer til at føre denne idé 
ud i livet.
Skriv denne forpligtelse på næste side.

 Drøft: Er der nogen, der vil fortælle om sin ugentlige jobforpligtelse eller 
andre ideer?

»Og Kristus sagde i 
sandhed til vore fædre: 
Hvis I har tro, kan I 
gøre alt, der er tjenligt 
for mig.«
MORONI 10:23

11: Hvad er mine største jobudfordringer lige nu?

OVERVEJ
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HVORDAN GØR JEG FREMSKRIDT DAGLIGT?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Forpligt jer.

 Øvelse: Vælg jeres handlingsmakker. Beslut, hvornår og hvordan I vil kon-
takte hinanden.

Handlingsmakkerens navn Kontaktoplysninger

Læs hver forpligtelse højt for jeres handlingsmakker. 
Lov at holde jeres forpligtelser! Skriv under nedenfor.

MINE FORPLIGTELSER

Jeg vil holde den nye jobforpligtelse, jeg har valgt i dag:

 
Jeg vil øve mig på dagens princip i Mit fundament og lære min familie det.

Jeg vil øge min opsparing, om det så kun er med en mønt eller to.

Jeg vil rapportere tilbage til min handlingsmakker.

Min underskrift Handlingsmakkerens underskrift

11: Hvad er mine største jobudfordringer lige nu?

FORPLIGT JER
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HVORDAN VIL JEG RAPPORTERE MINE FREMSKRIDT?
 Øvelse: Anvend dette forpligtelsesskema til at registrere jeres fremgang før 

næste møde. Skriv »Ja« eller »Nej« i felterne herunder.

Har holdt min 
nye jobforplig-

telse  
(Ja/Nej)

Har øvet mig på Fun-
dament - princippet 
og lært min familie 

det 
 (Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har rapporte-
ret tilbage til 

min hand-
lingsmakker 

(Ja/Nej)

 Læs: Vi vil ved vores næste møde igen foretage en vurdering af vores 
selvhjulpenhed for at se, om vi er blevet mere selvhjulpne. Vi skal 
have vores hæfte Min vej til selvhjulpenhed med.
Vælg en person til at formidle emnet i Mit fundament ved næste 
møde.
Bed en om at bede afslutningsbønnen.

Bemærkning til 
formidleren:
Tag fem ekstra hæfter 
af Min vej til selvhjul-
penhed med til næste 
møde.

Feedback
Send jeres ideer, feed-
back, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

11: Hvad er mine største jobudfordringer lige nu?
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11: Hvad er mine største jobudfordringer lige nu?



12
Hvad er mine største 

udfordringer med 
job lige nu?
Min jobsøgning
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FOR FORMIDLERE
På selve dagen for mødet:

• I dag vil gruppen bruge 20 minutter ekstra på afsnittet om forplig-
telse. Læs den sidste aktivitet i Mit fundament, og vær klar til at besvare 
spørgsmål.

• Sms eller ring til alle gruppemedlemmer. Bed dem om at komme 10 
minutter tidligere for at rapportere om deres forpligtelser.

• Forbered materialerne til mødet.
• Tag fem ekstra hæfter af Min vej til selvhjulpenhed med.

30 minutter før mødet:
• Sæt stole rundt om et bord, så alle kan være tæt på.
• Tegn dette forpligtelsesskema på tavlen.

Navn på 
gruppemedlem

Har holdt 
min nye 

jobforpligtelse 
(Ja/Nej)

Har øvet mig på 
Fundament - princippet 
og lært min familie det 

(Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing  
(Ja/Nej)

Har rapporteret 
tilbage til min 

handlingsmakker 
(Ja/Nej)

Maria J J J J

10 minutter før mødet:
• Hils venligt på folk, når de kommer.
• Når gruppens medlemmer ankommer, beder du dem om at udfylde 

forpligtelsesskemaet på tavlen.
• Vælg en til at holde øje med tiden.

Når mødet begynder:
• Bed folk om at slukke for deres mobiltelefon og andre enheder.
• Bed en om at indlede med bøn (og syng eventuelt en salme).
• Bed sagte dem, der kommer for sent, om at slukke for deres mobilte-

lefoner og at udfylde forpligtelsesskemaet, mens gruppen fortsætter 
drøftelsen.

• Sæt stopuret på 20 minutter til Mit fundament.
• Udfør princip 12 i Mit fundament. Vend derpå tilbage til dette arbejds-

hæfte og fortsæt med at læse på næste side.

NYT! 

NYT! 

12: Hvad er mine største jobudfordringer lige nu?
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OVERHOLDT JEG MINE FORPLIGTELSER?
 Tid: Sæt stopuret på 20 minutter til afsnittet med Rapportering.

 Øvelse: Lad os rapportere om vore forpligtelser. Lad alle dem, der over-
holdt alle deres forpligtelser, rejse sig op. (Klap).

 Læs: Nu skal I alle rejse jer op. Lad os sammen gentage vores tema:

»Og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for alt 
er mit.«

Lære og Pagter 104:15

Vi arbejder sammen i tro på Herren om at blive 
selvhjulpne.

 Læs: Lad os sætte os.

 Drøft: Hvordan har »Herrens milde barmhjertighed« styrket jer til at 
overvinde jobudfordringer, når I har holdt jeres forpligtelser?

12: Hvad er mine største jobudfordringer lige nu?

RAPPORTÉR
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HVORDAN KAN VI HJÆLPE HINANDEN MED 
JOBUDFORDRINGER?
 Tid: Sæt stopuret på 20 minutter for denne side (ikke hele afsnittet 

med Lær).
Bemærk også, at I skal bruge 20 minutter mere end normalt i 
afsnittet Forpligt jer.

 Læs: Nogle af os har måske et job, andre leder måske stadig efter job, 
men alle har udfordringer med arbejde. Her følger nogle eksempler:
• Jeg har stadig ikke fundet et job.
• Min chef virker til aldrig at være tilfreds med mit arbejde.
• Jeg har et job, men jeg tjener ikke nok penge.
• Jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere bedrageri på min 

arbejdsplads.
• Jeg taler med en masse mennesker, men ingen vil ansætte mig.
• Det er svært at være ærlig over for min arbejdsgiver.
• Jeg kan ikke lide mine kolleger.
• Jeg kan ikke fastholde et job.
Vi bliver mere selvhjulpne, når vi rådfører os med hinanden og 
øver os i at overvinde udfordringer.

 Øvelse: Hvert medlem af gruppen skal skrive sin største udfordring med 
job på tavlen. Gruppen vælger tre af udfordringerne på tavlen. 
Jeres øvelse i dag går ud på at drøfte og udtænke nogle løsninger.
Det kan være nyttigt at gennemgå tidligere øvelser, drøftelser og 
videoer i dette arbejdshæfte. I kender måske også en, der ikke er 
i gruppen, som kan hjælpe med en udfordring. Den person kan 
inviteres med til jeres næste gruppemøde.

12: Hvad er mine største jobudfordringer lige nu?

LÆR
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BLIVER JEG MERE SELVHJULPEN?
 Tid: Sæt stopuret på 20 minutter for denne side.

 Læs: Vores mål er selvhjulpenhed, både timeligt og åndeligt. At det går 
godt med vores arbejde er kun en del af målet.

 Drøft: Hvilke ændringer har I set hos jer selv, når I har praktiseret og 
undervist om principperne i Mit fundament ?

 Øvelse: Slå op i jeres hæfte Min vej til selvhjulpenhed på en blank vurdering 
af selvhjulpenhed (bagi). Udfør trinnene.
Brug tre minutter på at overveje følgende, når I er 
færdige:
Er I nu mere klar over jeres udgifter? Kan I nu svare 
»ofte« eller »altid« på flere af disse spørgsmål? Er 
I mere sikre på det beløb, I har sat som den ind-
komst, hvor I er selvhjulpne? Er I tættere på at nå 
den indkomst, hvor I er selvhjulpne? Hvad kan I 
gøre for at gøre det bedre?

Min vej til 
selvhjulpenhed

12: Hvad er mine største jobudfordringer lige nu?
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HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT FORBEDRE MIG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet med Overvejelse.

 Øvelse: Læs skriftstedet til højre, eller tænk på et andet skriftsted. Overvej 
for dig selv, hvad du har lært. Skriv alle de indtryk, du får, herunder.
  
  
  
  
  
 

Hvilken idé vil hjælpe jer i jeres jobsøgning eller gøre jer til en 
bedre medarbejder i denne uge? Forpligt jer til at føre denne idé 
ud i livet.
Skriv denne forpligtelse på næste side.

 Drøft: Er der nogen, der vil fortælle om sin ugentlige jobforpligtelse eller 
andre ideer?

»Herren [er] efter sin 
vilje … i stand til at 
gøre alt for menneske-
nes børn, dersom de 
udøver tro på ham.«
1 NEFI 7:12

12: Hvad er mine største jobudfordringer lige nu?

OVERVEJ
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HVORDAN GØR JEG FREMSKRIDT DAGLIGT?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter for denne side.

Læs hver forpligtelse højt for en makker. Lov at holde 
jeres forpligtelser! Skriv under nedenfor.

MINE FORPLIGTELSER

Jeg vil holde den nye jobforpligtelse, jeg har valgt i dag:

 
Jeg vil øve mig på dagens princip i Mit fundament og lære min familie det.

Jeg vil øge min opsparing hver uge – om det så kun er med en mønt eller to.

Min underskrift

12: Hvad er mine største jobudfordringer lige nu?

FORPLIGT JER
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HVORDAN KAN JEG BLIVE VED MED AT VÆRE 
SELVHJULPEN?
 Tid: Sæt stopuret på 20 minutter til denne side.

 Læs: Slå op på side 28 i hæftet Mit fundament for at lave den sidste akti-
vitet og planlægge et tjenesteprojekt som gruppe. Når I er færdige, 
så vend tilbage hertil.
Tillykke! Vi er færdige med dette arbejdshæfte og har gjort mange 
fremskridt. Vi bliver mere selvhjulpne!
Gruppen kan fortsætte med at mødes i de kommende uger for at 
støtte og opmuntre hinanden, hvis vi ønsker det.
For fortsat at styrke jeres selvtillid kan I –
• melde jer som frivillige og tjene i et selvhjulpenhedscenter i 

nærheden af jer. (Ét formål med at blive selvhjulpen er at kunne 
hjælpe andre. Det er en stor velsignelse at kunne tjene andre).

• blive ved med at mødes med jeres gruppe. Bliv ved med at støtte 
og opmuntre hinanden.

• fortsat overvære foredrag om selvhjulpenhed.
• bevare kontakten til jeres handlingsmakker. Støt og opmuntr 

hinanden.

Jeg vil fortsat gøre fremskridt ved at indgå og holde 
forpligtelser.

Min underskrift

 Læs: Vi vil nu få en afslutningsbøn.

Bemærkning til 
formidleren:
Husk at rapportere om 
gruppens fremskridt 
på srs. lds. org/ report.

Feedback
Send jeres ideer, feed-
back, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

12: Hvad er mine største jobudfordringer lige nu?
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NOTER
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

12: Hvad er mine største jobudfordringer lige nu?
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12: Hvad er mine største jobudfordringer lige nu?



KORT TIL SUCCES I  
JOBSØGNING

Hver dag: Yd din indsats, fremskynd din jobsøgning, inddrag dit netværk

Hvordan finder jeg de rigtige 
jobmuligheder?

•  Vedkend mig det, jeg har at tilbyde 
arbejdsgivere.

•  Brug min »mig på 30 
sekunder«- udtalelse over for så mange 
mennesker som muligt.

Hvordan finder jeg det 
»skjulte« jobmarked?

•  Find »skjulte« job gennem netværket.
•  Brug kortfattede præsentationer, der 

viser mit netværk min værdi.
•  Hjælp mit netværk til at hjælpe mig.

Hvordan fremskynder 
jeg min jobsøgning?

•  Udfør Fremskyndet jobsøgning 
hver dag.

•  Registrér mine fremskridt i 
jobsøgning.

Hvordan præsenterer 
jeg mig selv med 
overbevisning?

•  Find ud af, hvordan jeg opnår 
resultater, der er vigtige for 
en arbejdsgiver.

•  Brug kortfattede 
præsentationer, der viser 
arbejdsgivere min værdi.

Hvordan kan jeg fremstå som 
det åbenlyse valg?

•  Vær velforberedt til hvert interview.
•  Lær færdigheder, så jeg kan udmærke 

mig under hvert interview.
•  Lær at udfylde jobansøgninger.

Hvordan kan jeg klare 
mig rigtig godt på mit 

arbejde og fortsætte med at 
have succes?

•  Vær proaktiv og forebyg problemer 
i mit job.

•  Lær arbejdspladsens regler og 
forventninger.

•  Giv min arbejdsgiver mere 
værdi, end jeg koster.

•  Tag ansvar for mit arbejde.

DAGLIG FREMGANG
• Stil konstant disse spørgsmål.
• Find svar og ideer.
• Lær, gør bedre og gentag.




