
NU ÄR            
DET DAGS
AT T  G Å  M E D  I  E N  O B E R O E N D E G R U P P

3. JAG AGERAR I TRO 2. JAG VÄLJER MIN VÄG 1. JAG UPPTÄCKER MINA
    BEHOV

 ○Jag fortsätter arbeta på att bli 
oberoende.

 ○Jag tjänar andra så som Jesus 
Kristus skulle ha gjort.

 ○Jag hjälper andra genom att 
dela med mig av färdigheter 
som har med oberoende 
att göra.

Jag påbörjar min väg till oberoende 
genom att utveckla praktiska färdig-
heter (90 dagar):

 ○Jag startar och utvecklar ett 
företag.

 ○Jag hittar ett bättre jobb.

 ○Jag ser vilka färdigheter jag saknar 
och skapar en utbildningsplan.

 ○Jag sköter min personliga eko-
nomi.

 ○○ Jag sätter mina mål för and-
ligt och timligt oberoende.

 ○○ Jag använder häftet Min 
grund för att börja utveckla 
vanor som är viktiga för 
andligt oberoende.
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Herren har förkunnat: ”Det är min avsikt att 
sörja för mina heliga” (L&F 104:15). Den
uppenbarelsen är ett löfte från Herren att 
han är redo att välsigna dig med oberoende. 
Vi uppmanar dig att flitigt studera och tillämpa 
dessa principer. När du gör det välsignas du
med större hopp, frid och utveckling.

[Oberoendegrupper] hjälper dig att lära dig 
och tillämpa principerna tro, utbildning, hårt 
arbete och tillit till Herren, vilka ger dig större 
möjlighet att ta emot de timliga välsignelser 
som Herren har utlovat.

– Första presidentskapet

När du gått med i en oberoendegrupp 
kommer du att

 ○ närvara vid gruppmöten varje vecka i 12 
veckor (vanligtvis två timmar per vecka)

 ○ agera efter personliga beslut om att uppnå 
dina mål för oberoende (3–6 timmar per 
vecka)

 ○ lära och rådgöra tillsammans som grupp 
och stödja de andra gruppmedlemmarna

 ○ tillämpa evangeliets principer och vanor 
som leder till timligt och andligt oberoende.

DET FINNS FYRA OLIKA
OBEROENDEGRUPPER

Personl ig ekonomi

Hitta ett  bättre jobb

Utbi ldning för bättre jobb

Att  starta och utveckla mitt  företag

Påbörja din väg t i l l  oberoende under seminariet  Min väg t i l l  oberoende.
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