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INNHOLDSFORTEGNELSE 





Du er blitt kalt og ordinert til biskop for 
å oppfylle Herrens hensikter. Ditt kall 
har fire ansvarsområder, slik som vist 
i diagrammet. 

Denne studieveiledningen med ledsa-
gende videokassett forklarer og viser 
hvordan du kan oppfylle ditt ansvar når 
det gjelder omsorg for de trengende. 
For å gjøre dette stoffet enklere, gjel-
der alle henvisninger til biskop også 
grenspresident. 

instruksjoner: Begynn med å se inn-
ledningen på videokassetten Omsorg 
for de trengende, og les så del 1 i den-
ne studieveiledningen og besvar spørs-
målene. Hvis ikke videokassetten er 
tilgjengelig, brukes bare denne studie-
veiledningen. 



DEL 

Det primære ansvar for å forebygge 
behov påhviler den enkelte. Ditt ansvar 
som biskop er å påse at medlemmene 
gjør alt de kan for å hjelpe seg selv, fa-
milien og andre. I samarbeide med 
prestedømsquorumene og Hjelpefore-
ningen skulle du undervise i to nøkkel-
prinsipper i evangeliet som har tilknyt-
ning til velferd: At man skal være selv-
forsynt og være rundhåndet når man 
gir. 

Medlemmene forebygger timelige be-
hov ved å etterleve budene og følge 
disse to prinsippene. Undervis i det å 
være selvforsynt og gi rundhåndet ved 
å være et verdig eksempel og legge 
vekt på disse prinsipper i intervjuer og 
møter. Bruk en del av alle møter i vel-
ferdskomitéen til opplæring og til å må-
le fremgangen på vei mot det å etterle-
ve disse prinsipper. 

Skap selvhjulpenhet 

Selvforsynte personer sørger for seg 
selv og sin familie ved sitt eget arbei-
de. (Se 1. Mos. 3:19.) De er fremsynte, 
flittige, holder seg fri for unødvendig 
gjeld, viser omsorg for sine aldrende 
foreldre, og forbereder seg på fremtidi-
ge nødssituasjoner. (Se L&p 38:30, 
78:14.) 

«La oss arbeide for det vi trenger. La 
oss være selvhjulpne og uavhengige. 
Frelsen er basert på de samme prinsip-
per. Frelse er en personlig sak, og vi 
må utarbeide vår egen frelse både når 
det gjelder de timelige og de åndelige 
ting.» (Marion G. Romney, «På min 
egen måte», Lys over Norge, apr. 
1977, s. 66.) 

«Ingen ekte siste-dagers-hellig som 
fysisk og følelsesmessig er i stand til 
det, vil frivillig velte byrden av sin 
egen eller familiens ve og vel over 
på en annen. Så lenge han kan, under 
Herrens inspirasjon og ved hjelp av 
sin egen arbeidskraft, vil han tilføre 
seg selv og sin familie livets åndelige 
og timelige nødvendigheter.» 

(Spencer W. Kimball, «Og Herren kalte 
sitt folk Sion», Lys over Norge, des. 84, 
s. 6.) 

Prestedømsquorumene og Hjelpefore-
ningen hjelper medlemmene til å lære 
hvordan de skal være selvhjulpne. Sli-
ke anstrengelser kan konsentreres om 
det å kunne lese og skrive, utdannelse, 
yrkesopplæring, økonomisk styring, 
hjemmeproduksjon og -lagring, samt 
fysisk, sosialt og følelsesmessig vel-
være. 

På side 3 har vi tatt med en sjekkliste 
for å hjelpe medlemmene til å bli selv-
hjulpne. Du kan fremme selvforsynthet 
og bidra til å forebygge velferdsbehov i 
wardet ved å be enkeltpersoner og fa-
milier om å fylle ut sjekklisten. 

Oppfordre til å gi rundhåndet 

Herren har sagt: «Det er saligere å gi 
enn åta.» (Ap. gj. 20:35.) Medlemmene 
gir rundhåndet ved å ofre av sin tid, 
sine talenter og ressurser i denne 
erklærings ånd: «[Jeg skulle] ønske I 
ville gi av eders gods til de fattige, hver 
etter sin evne.» (Mosiah 4:26.) Selv de 
som har lite, kan gi. (Se Mosiah 4:24.) 
Fremelsk gavmildhet blant wardets 
medlemmer ved å oppfordre dem til å 
gi fasteoffer og yte barmhjertighetstje-
neste i familien, i Kirken og i lokalsam-
funnet. 

Fasteoffer skulle minst tilsvare 
verdien av to måltider som man avstår 
fra i forbindelse med fasten. Hvis 
medlemmene er istand til det, skulle de 
gi mer. 

«Jeg tror at når vi er velstående, som 
mange av oss er, skulle vi være meget 
rundhåndet og gi, ikke bare det beløp 
vi har spart ved å faste over to mål-
tider, men kanskje mye, mye mer — ti 
ganger mer hvis vi er i den situasjon at 
vi kan gjøre det.» (Spencer W. Kimball 
i Conference Report, apr. 1974, 
s. 184.) 

Barmhjertighetstjeneste skulle ytes 
av alle medlemmer. Herren har befalt: 

«Og kom alltid ihu de fattige og de 
trengende, de syke og de lidende, for 
den som ikke gjør dette, er ikke min 
disippel.» (L&p 52:40.) Når med-
lemmene gjør alt de kan for å hjelpe 
seg selv, blir de velsignet med et ønske 
om å hjelpe andre. Dette ønske 
kommer til uttrykk ved at de deler med 
andre, deltar i organiserte tjeneste-
prosjekter og engasjerer seg i 
samfunnstjeneste, spesielt for de 
trengende. 

Når medlemmer og ledere følger 
disse prinsipper, nærmer de seg den 
tilstand som omtales som Sion. 
«Herren kalte sitt folk SION, for de 
var av ett hjerte og ett sinn og levet 
i rettferdighet; og der var ingen fattige 
blant dem.» (Moses 7:18; se også 
Moses 7:17.) 

Instruksjoner: Vennligst se del 1 av 
videokassetten Omsorg for de tren-
gende. 

Spørsmål til repetisjon 

Når du har lest del 1 av denne studie-
veiledningen og sett del 1 av videokas-
setten Omsorg for de trengende, skri-
ver du svar på følgende spørsmål. Hvis 
du vil, kan du også skrive ned tilskyn-
delser du fikk mens du gjennomgikk 
materialet. Disse notatene vil hjelpe 
deg å huske dine tanker når opplærin-
gen er over. 

1. Hvem har det primære ansvar for å 
forebygge behov? 
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2. Hvilket ansvar har prestedømsquo-
rumene og Hjelpeforeningen når 
det gjelder å forebygge behov? 

3. Hvilket ansvar har du for å forebyg-
ge behov? 

4. På hvilke måter trenger medlemme-
ne i ditt ward å bli mer selvhjulpne? 

5. Hva vil du gjøre for å oppmuntre 
wardets medlemmer til å gi mer 
rundhåndet? 

Oppdrag 

Fyll ut sjekklisten for selvhjulpenhet 
sammen med familien. Sett opp per-
sonlige mål og mål for familien. Ved å 
gjennomgå denne øvelsen vil du bli 
bedre istand til å hjelpe prestedøms-
quorumene og Hjelpeforeningen til å 
bruke dette verdifulle redskap. 

Instruksjoner: Vennligst gå videre til 
del to av denne studieveiledningen. 

Sjekkliste for selvhjulpenhet 

Spørsmål 

• Har du fast arbeide eller andre 
pålitelige inntektskilder som tilstrekkelig 
sikrer dine personlige og familiens 
behov? 

• Har du orden i økonomien slik at du 
unngår unødvendig gjeld? 

• Forbereder du deg økonomisk på 
uventet sykdom, kriser og pensjonist-
tilværelsen? 

• Vedlikeholder du dine eiendommer og 
eiendeler? 

• Kan du forsørge deg selv og familien 
uavhengig av Kirken, det offentlige og 
andre? 

• Gjør du alt du kan for å holde deg i 
fysisk form og holde riktig vekt? 

• Følger du praksis og vaner som vil 
forebygge ulykker og skade? 

• Spiser du næringsrik mat, opprett-
holder du gode hygieniske forhold for 
å forebygge sykdom? 

• Kan du behandle enkle sykdommer 
og skade, og søker du behørig 
medisinsk behandling når det er nød-
vendig? 

• Mestrer du de sosiale og følelses-
messige utfordringer du møter? 

• Kan du lese, skrive og regne i 
tilstrekkelig grad til å kunne sørge for 
deg selv og familien? 

• Har du gode arbeidsvaner? 

• Har du tilstrekkelig reserve av mat, 
klær o.a. for krisesituasjoner? 

Handlingsplan 



DEL Biskopen kartlegger de trengende og drar omsorg for dem 

Apostelen Peter omtalte Jesus som 
«eders sjelers hyrde og biskop». 
(1. Peter 2:25, KJv.) Når vi studerer 
Frelserens eksempel, ser vi at en hyr-
de leder hjorden. Han gir individuell 
omsorg og oppmerksomhet. Han kjen-
ner sine får, og de kjenner hans røst 
og følger den. 

Ettersom du representerer Herren 
blant hans hjord, har han betrodd deg 
den hellige plikt å dra omsorg for de 
mindre heldigstilte. 

«Til biskopen er gitt all den kraft og alt 
det ansvar som Herren spesielt har 
foreskrevet i Lære og pakter m.h.t. å 
hjelpe de fattige. Ingen annen er pålagt 
denne plikt og dette ansvar, ingen 
annen er gitt den kraft og de oppgaver 
som er nødvendig for dette arbeide... 

Utfra Herrens ord er det pålagt bis-
kopen og bare han å ta seg av og 
passe på de fattige i Kirken. Det er 
hans store plikt å bestemme til hvem, 
når, hvordan og hvor mye som skal gis 
til ethvert medlem i hans ward fra 
Kirkens midler og som wardshjelp. 

Dette er hans store og viktige forplik-
telse, som Herren selv har pålagt ham. 
Biskopen kan ikke slippe fra denne plik-
ten; han kan ikke lure seg unna; han 
kan ikke overlate den til en annen og 
således gjøre det lettere for seg selv. 
Uansett hvem han ber om hjelp, er det 
han som er ansvarlig.» (J. Reuben 
Clark jr., sit. av Marion G. Romney i 
«Biskopers rolle i velferdstjenesten», 
Lys over Norge, apr. 1978, s. 112.) 

Mye av det du oppnår, vil komme på 
grunn av innsatsen til andre som 
Herren har kalt til å hjelpe deg — dine 
rådgivere, quorumslederne i Det melki-
sedekske prestedømme og Hjelpefore-
ningens ledere. Når de arbeider under 
din ledelse, kan de hjelpe deg med å 
finne frem til de fattige og trengende, 
gi anbefaling om hjelp, samt foreslå 
arbeidsmuligheter som kan hjelpe dem 
som får velferdshjelp til å bli selv-
hjulpne. 

Finn frem til de trengende 

Som biskop er du ansvarlig for å finne 
frem til de medlemmer som har behov 
for hjelp. Det er ikke tilstrekkelig bare å 
reagere når de kommer til deg og ber 
om hjelp. 

For å kunne virke effektivt, vil du måtte 
være lydhør overfor wardsmedlemme-
nes åndelige, fysiske, følelsesmessige 
og økonomiske forhold. 

«(Enhver biskop skulle) kjenne til sine 
wardsmedlemmers generelle tilstand. 
Dette vil han gjøre ved selv å observe-
re, utifrå rapporter fra besøkende lære-
rinner og hjemmelærere, og gjennom 
intervjuer og ved Åndens hvisken.» 
(Marion G. Romney, «Biskopens rolle i 
Kirkens velferdsprogram», Lys over 
Norge, mai 1980, s. 142.) 

Her er noen måter å kartlegge trengen-
de wardsmedlemmer på: 

1. Åndens tilskyndelse. På grunn av 
ditt spesielle kall, kan Ånden til 
enhver tid tilskynde deg til å under-
søke hvordan det står til med tren-
gende. I all din kontakt med 
wardets medlemmer må du være 
våken og lytte for å høre om Ånden 
åpenbarer skjulte behov. Handle 
alltid etter disse Åndens tilskyn-
delser. 

2. Wardets velferdskomité. Når denne 
komitéen har møte, må du gi leder-
ne i Det melkisedekske prestedøm-
me og Hjelpeforeningen anledning 
til å avlegge rapport om velferdsbe-
hov. Alle saker må behandles konfi-
densielt. Bruk velferdskomitéen til å 
holde deg informert, gi oppdrag og 
be om rapporter om hvordan det 
går. 

3. Hjemmelærerne og de besøkende 
lærerinner. Påse at hjemmelærerne 
og de besøkende lærerinner regel-
messig besøker alle medlemmers 
hjem. De skulle spørre hvordan det 
står til med familien og dekke fami-
liens behov når de kan. 

La dem rapportere velferdsbehov 
som de oppdager. 

Analyser omstendighetene 

Når det gjelder å hjelpe de trengende, 
kan du løse problemet med usikkerhet 
om hvordan og når du skal hjelpe hvis 
du omhyggelig analyserer nøyaktig hva 
problemet er, hvor langvarig det er og 
hvilke ressurser som finnes for å dekke 
behovet. (Se L&p 9:8—9.) Når det er 
passende, engasjerer du også quo-
rumslederen i Det melkisedekske pres-
tedømme og Hjelpeforeningens presi-
dent for å få foretatt denne analysen. 

Skjemaet til analyse av behov og res-
surser vil hjelpe deg når du skal analy-
sere behov og føre opp tilgjengelige 
ressurser. (PG WE 1293 NO; se side 7 i 
dette heftet.) Skjemaet gjelder overalt. 

Bruk din dømmekraft 

Som biskop er du blitt lovet dømme-
kraftens gave, slik at du skal kunne be-
dømme hvilke former for assistanse 
som vil være til hjelp for de fattige og 
de trengende. (L&p 46:27—30.) 

«Med denne ånd som ledelse for dere 
biskoper, vil dere være istand til å kom-
me til den åpenbarede visshet som be-
svarer de ofte gjentatte spørsmål som: 
Hvem skulle jeg hjelpe? Hvor meget 
hjelp skulle jeg gi? Hvor ofte og hvor 
lenge skulle jeg hjelpe? Ingen fast og 
bestemt regel vil noen gang bli gitt som 
svar på disse spørsmål. Som alminne-
lig dommer må du leve verdig til å få 
svarene i hvert enkelt tilfelle fra den 
eneste tilgjengelige kilde — himme-
lens inspirasjon.» («Biskopens rolle i 
velferdsprogrammet», Lys over Norge, 
mai 1980, s. 144.) 

Gi assistanse 

For å kunne avgjøre hva slags hjelp du 
skal gi, vil du først måtte finne ut i hvil-
ken grad den enkeltes og familiens res-
surser er blitt brukt. Velferdsassistanse 
gis for å hjelpe mennesker til å hjelpe 
seg selv, for å utvikle uavhengighet, ik-
ke avhengighet. Søk å bygge opp rett-
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skaffenhet, selvrespekt, verdighet og 
en sunn karakter hos alle som blir hjul-
pet, så det kan utvikle seg til fullstendig 
selvhjulpenhet. 

Følg disse retningslinjer når du yter 
assistanse: 

1. Fasteoffermidlene. De er en pri-
mær ressurs når det gjelder hjelp til 
trengende medlemmer. Du kan bru-
ke fasteoffermidler til å kjøpe mat, 
klær, husly, medisinsk hjelp eller 
annen hjelp til de fattige. Fasteof-
fermidler brukes bare til direkte as-
sistanse til de trengende. 

La Hjelpeforeningens president væ-
re med på å yte assistanse. Hun 
skulle avlegge besøk i hjemmet, 
hjelpe mottageren med å sette opp 
en detaljert liste over grunnleggen-
de behov for mat og klær, og gi deg 
en bestillingsliste som du skal gjen-
nomgå. Din underskrift gjør dem 
berettiget til å benytte seg av et bis-
kopenes lagerhus eller gjøre inn-
kjøp i en forretning på stedet. 

2. Bli enige om assistansen. Biskopen 
og mottageren skulle bli enige om 
hva slags assistanse som skal gis, 
hvor stort omfang den skal ha og 
når den skal gis. 

3. Gi midlertidig hjelp. Assistanse fra 
Kirken gis normalt for å dekke mid-
lertidige behov. Samarbeid med 
Hjelpeforeningen og quorumene i 
prestedømmet for å finne perma-
nente løsninger på langsiktige prob-
lemer. Selv handicappede, eldre og 
andre som kanskje trenger assis-
tanse over lang tid, skulle få anled-
ning til å gjøre alt de kan for å hjel-
pe seg selv. 

4. Gi assistanse for å opprettholde liv. 
«Vi bistår med grunnleggende og 
livsnødvendige varer og tjenester, 
vi forsøker ikke å opprettholde da-
gens levestandard. Enkeltpersoner 
og familier må kanskje senke sin 

levestandard når de må gjøre alt de 
kan for å dekke sine egne behov.» 
(Thomas S. Monson: «Retningsgivende 
prinsipper for personlig velferd og 
velferd i familien», Lys over Norge, 
feb. 1987, s. 7.) 

5. Gjør behørig bruk av ressurser i 
lokalsamfunnet. Samfunnets 
tjenester kan være en akseptabel 
ressurs for assistanse til trengende 
medlemmer. Disse kan omfatte 
familierådgivningskontorer, vernet 
industri for handicappede, att-
føringssentre og arbeidskontorer. 
Hvis medlemmer søker denne slags 
assistanse, må du råde 
dem til å være nøye med å følge 
evangeliets prinsipper og overveie 
denne uttalelse om fremgangsmåte 
fra velferdskomitéen på 
generalplan: 

«Ingen ekte siste-dagers-hellig som 
fysisk og følelsesmessig sett er 
istand til det, vil frivillig velte byrden 
av sin egen eller familiens ve og vel 
over på en annen. Så lenge han 
kan, under Herrens inspirasjon og 
ved hjelp av sin egen arbeidskraft, 
vil han så langt han evner tilføre 
seg selv og sin familie livets ånde-
lige og timelige nødvendigheter... 

Det enkelte medlem av Kirken skul-
le, ledet av Herrens Ånd 
og ved å anvende disse prinsipper, 
ta sin egen avgjørelse med hensyn 
til hva slags assistanse han 
skal ta imot, enten det er fra 
myndighetene eller andre kilder. På 
denne måten fremmes uavhengig-
het, selvrespekt, verdighet 
og selvhjulpenhet, og handlefri-
heten bevares.» (Welfare Services 
Resource Handbook, [1980], 
s. 21.) 

Gi medlemmene det råd at de skal 
rette seg etter alle lover som regu-
lerer hjelp fra det offentlige, spesi-
elt mens de får assistanse fra 
Kirken. 

Tildel arbeide for mottatt 
assistanse 

Arbeide er en åndelig og timelig 
nødvendighet. Det første presi-
dentskap har forklart formålene med 
Kirkens velferdstjeneste på følgende 
måte: «Vårt hovedformål .. . var å sette 
opp, så langt det var mulig, et system 
som ville fjerne lediggangens forban-
nelse, forsorgsvesenets onder og igjen 
opprette uavhengighet, flid, sparsom-
melighet og selvrespekt blant våre 
medlemmer. Kirkens mål er å hjelpe 
medlemmene til å hjelpe seg selv. 
Arbeid må gjenvinne sin posisjon som 
det styrende prinsipp i livet til Kirkens 
medlemmer.» (Lys over Norge, 
des. 1984, s. 4.) 

Medlemmer som mottar assistanse fra 
velferdstjenesten, skulle arbeide for 
det de får i den grad de er istand til 
det. Et arbeidsoppdrag skaper uav-
hengighet, flid, sparsommelighet og 
selvrespekt ved å gi mottageren an-
ledning til å gjøre seg fortjent til det 
han får. 

Tenk over disse forslagene når du gir 
arbeidsoppgaver til gjengjeld for mot-
tatt assistanse: 

1. Bli enige om arbeide. Biskopen og 
mottageren skulle bli enige om hva 
slags arbeide som skal utføres og 
hvor lenge det skal vare. 

«Hvis et menneske nekter å gjøre 
sin del ved å arbeide ifølge det han 
har evne til, har biskopen full rett til 
å holde tilbake hjelp inntil vedkom-
mende har forandret holdning.» 
(«Biskopens rolle i Kirkens vel-
ferdsprogram», Lys over Norge, 
mai 1980, s. 142.) 

2. Gi arbeidsoppga ver som kan hjelpe 
andre trengende medlemmer. 
Forsøk å gjøre arbeidsoppdragene 
slik at en persons arbeide kan være 
til hjelp for en annen og derved dek-
ke behov på lokalplanet og hjelpe 
medlemmene å tjene hverandre. 
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3. Gi arbeide som har et bestemt 
formål. Når det er mulig, skulle det 
tildelte arbeide hjelpe vedkommen-
de å bli selvhjulpen. 

4. Engasjer wardets velferdskomité. 
Det er mange kreative måter å 
skaffe muligheter til arbeide på. 
La komitémedlemmene kartlegge 
og fremskaffe arbeidsmulig-
heter. 

Du ønsker kanskje å gjennomgå For-
slag til arbeidsoppdrag — når du gir 
oppdrag. (Se side 9 i dette heftet.) 
Noter oppdragene på avsatt plass i 
skjemaet Analyse av behov og res-
surser. 

Instruksjoner: Vennligst se del 2 av 
videokassetten Omsorg for de tren-
gende. 

Spørsmål til repetisjon 

Når du har lest del 2 i denne studievei-
ledningen og sett del 2 av videokasset-
ten Omsorg for de trengende, skriver 
du svarene på nedenstående spørs-
mål. Kanskje ønsker du også å skrive 
ned tilskyndelser du fikk når du 
gjennomgikk materialet. Disse notate-
ne vil hjelpe deg til å huske og anvende 
dine tanker etter at opplæringen er 
ferdig. 

1. Skriv med egne ord hva du oppfat-
ter som biskopens plikt når det 
gjelder velferd. 

2. Hvordan vil du gjøre bruk av andre 
(inkludert wardets velferdskomité) 
for å dekke wardsmedlemmenes 
behov? 

Øvelse 

Identifiser en person eller en familie i 
wardet som du nå gir assistanse. Fyll 
ut et skjema for analyse av behov og 
ressurser for denne familien. Ved å 
gjennomføre denne øvelsen, blir du be-
dre kjent med dette skjemaet, og kan 
lettere bruke det hver gang du analyse-
rer behov. 

Instruksjoner: Vennligst gå videre til 
del 3 i denne studieveiledningen. 

3. Hva vil du gjøre for å kartlegge 
trengende medlemmer? 
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Biskopen er med i biskopenes velferdsråd i staven 

Når du deltar i biskopenes råd, vil du: 

1. Motta undervisning i velferdsplikter 
som det å søke ut de trengende, 
analysere behov, gi assistanse og 
tildele arbeide. Av og til kan stavs-
presidentskapet være tilstede og 
undervise. 

2. Utveksle ideer og erfaringer som vil 
hjelpe deg til å lære din plikt og 
finne løsninger på vanskelige 
saker. 

3. Gjennomgå ressurser i samfunnet 
og avgjøre hvilke du med god 
samvittighet kan anbefale medlem-
mene. 

4. Gjennomgå tendenser i forbindelse 
med fasteoffer, velferdsbehov og 
-assistanse. Vær på vakt overfor 
forandringer i behov og mulig mis-
bruk av Kirkens velferdsressurser. 

5. Drøfte hvordan man kan oppmuntre 
til velferdstjeneste blant alle Kir-
kens medlemmer og anstrenge seg 
spesielt for å finne anledninger til å 
engasjere unge menn og unge kvin-
ner personlig i barmhjertighetstje-
neste. Overvei hvordan du kan bru-
ke prestedømsbærere med Det 
aronske prestedømme til å samle 
inn fasteoffer. 

6. Vurdere Kirkens velferdsressursers 
tjeneste, ledelse og drift (der disse 
finnes). Undersøke mulighetene for 
at de som mottar hjelp fra velferds-
tjenesten, kan arbeide på slike ste-
der. Ordne med frivillig arbeide og 
andre nødvendige ressurser. 

7. Kartlegge arbeidsmuligheter og 
drøfte hvordan man kan sikre seg 
at medlemmene arbeider etter 
evne for det de får. 

8. Drøfte hvordan prestedømsquoru-
mene og Hjelpeforeningen kan 
arbeide med dem som trenger vel-
ferdshjelp. 

Instruksjoner: Vennligst se del 3 av 
videokassetten Omsorg for de tren-
gende. 

Spørsmål til repetisjon 

Når du har lest del 3 i denne studie-
veiledningen og sett del 3 av video-
kassetten Omsorg for de trengende, 
skriver du svarene på nedenstående 
spørsmål. Kanskje ønsker du også å 
skrive ned tilskyndelser du har følt 
mens du har gjennomgått stoffet. 
Disse notatene vil hjelpe deg til å 
huske og anvende dine tanker etter 
at opplæringen er ferdig. 

1. Hvilke velferdssaker kunne du ten-
ke deg å drøfte med biskopenes 
velferdsråd i staven? 

2. Hva har du lært i biskopenes 
velferdsråd i staven som har hjulpet 
deg i å utføre dine velferdsplikter 
bedre? 

3. Sett opp en liste over emner 
som du føler burde behandles i 
diskusjoner eller opplæring på råds-
møtene. 

Øvelse 

Sett opp en liste over arbeidstilbud 
som har vært effektive med hensyn til 
å hjelpe medlemmer som har mottatt 
velferdshjelp. (Kanskje vil du ta en titt 
på listen ved siden av med forslag til 
arbeidsoppdrag.) Hvis du gjennomfører 
denne øvelsen, vil du ha nytte av den 
når du skal forberede deg til å være 
med på et fremtidig møte i biskopenes 
velferdsråd på stavsplan. 

Forslag til arbeidsoppdrag 

Disse arbeidsforslagene er satt opp 
for å hjelpe biskopen til å gi passende 
arbeide til personer som har fått assis-
tanse fra Kirken. Gjennomgå denne 
listen så du kan stryke eventuelle for-
slag som ikke passer for ditt område 
og tilføye mulige arbeidsoppdrag som 
er aktuelle på stedet. 

A. Arbeide på Kirkens møtehus og 
tomt: 

1. Maling og reparasjon 

2. Byggeprosjekter 

3. Pass av fyringsanlegget 

4. Assistanse til vaktmesteren 

5. Klipping av hekker 

6. Klipping og stell av plener 

7. Planting og stell av blomster 

8. Snemåking 
9. Vaktmester-hjelp ved sosiale 

aktiviteter 

B. Andre forslag: 

1. Hjelpe wardssekretæren med 
sekretærarbeide og føring av 
opptegnelser 

2. Hjelpe bibliotekarene 

3. Stelle for syke, fattige og eldre 

4. Hjelpe elever som har proble-
mer med enkelte skolefag 

5. Samle og redigere viktige histo-
riske opplysninger om Kirkens 
og wardets funksjoner 

6. Gi andre i wardet undervisning i 
håndverk og ferdigheter 

7. Passe barn for mødre som job-
ber og under spesielle møter 

DEL 3 
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