Hur man börjar oberoendeprocessen
Steg

När

1- Bestäm datum
för seminariet
Min väg

Nu

2- Kalla eller
tilldela
specialister och
handledare

5 veckor
innan
seminariet

[Type text]

Viktigt

[Type text]
Andra idéer

Fastställ ett datum i framtiden och börja följa de
andra stegen. Avsätt ett tvåtimmarsblock till att
fylla i arbetsboken för Min väg.

Fastställ ett datum och en tid som fungerar bäst för medlemmarna.
Seminariet kan hållas under Söndagsskolan och
Prästadömet/Hjälpföreningen om biskopen så godkänner.

Kalla eller tilldela specialister och handledare i
församlingen. Medlemmar i församlingsrådet kan ta
på sig dessa roller. Specialister och handledare bör
leda seminariet.

En handledare måste inte ha erfarenhet för att leda
oberoendegrupper. De behöver kunna följa materialet och älska
deltagarna. De ska inte undervisa utan hjälpa medlemmarna delta.

4 veckor
innan

Tillräckligt många häften ”Min väg till oberoende”
och ”Min grund” för varje person som förväntas
delta.

Exemplar av handböckerna för möjliga grupper (Min jobbsökning,
Utbildning för bättre jobb och Att starta och utveckla mitt företag)
bör också finnas tillgängliga så att grupper kan starta direkt efter
seminariet.

4 veckor
innan

Det här kan göras under församlingsrådets möte.
En del stavar väljer att utbilda flera enheter
samtidigt.

Församlingsrådet är nyckeln till framgång. Rådet bör förstå läran och
processen så att de kan nå ut till medlemmarna i deras
organisationer och ge stöd.

3 veckor
innan

Berätta om datumet för medlemmar och
missionärer. Skapa affischer och inbjudningar.

Det kan finnas tillgängligt standardmaterial från oberoendeservice.

6- Undervisa om
läran bakom
oberoende

3 veckor
innan

Använd sakramentsmötet och andra lektioner.

När man undervisar om läran berörs medlemmarnas hjärtan av den
Helige Anden så att de vill bli timligt och andligt oberoende och delta
i seminariet Min väg.

7- Identifiera och
bjud in

2 veckor
innan

Församlingsrådet identifierar personer och bjuder
specifikt in dem att delta i seminariet Min väg. Det
gäller även aktiva medlemmar. Se L&F 84:106.

Det rör sig bland annat om återvända missionärer, nya medlemmar,
mindre aktiva medlemmar, de som får välfärdshjälp och vänner som
inte är medlemmar. Även hem- och besökslärare och ledare.

8- Utbilda
handledare

1 vecka
innan

Utbilda de tilldelade handledarna. Stavens
oberoendekommitté kan hjälpa till med detta.

Det finns material på internet på srs.lds.org, bland annat
utbildningsvideor och information för handledare.

Håll seminariet
Min väg

Samma
vecka som
seminariet

Börja med ett budskap från prästadömsledare (5–
10 minuter) och följ sedan materialet noga. Dela
upp er i oberoendegrupper i slutet.

Om handledare inte redan har tilldelats, välj någon i varje grupp. Om
inbjudna medlemmar missade seminariet, hjälp dem enskilt att gå
igenom materialet Min väg och ansluta sig till en grupp.

1 vecka
efter

Oberoendegrupper ska vara redo att börja inom en
vecka efter seminariet.

I slutet av seminariet Min väg fastställer grupperna mötesdatum och tider.

3- Beställ
material
4- Utbilda
församlingsråd
et
5- Annonsera
seminariet Min
väg

Börja träffas som
oberoendegrupp

