Gruppelederens veiledning

MIN GRUNNVOLL-GRUPPER

Den dagen møtet skal avholdes:
 Send SMS eller ring til gruppens medlemmer hvis du har kontaktopplysningene deres. Spør
om de kommer på møtet. Be dem komme 10 minutter før for å skrive seg inn.
 Klargjør møtemateriellet:
o
Ta med deg et eksemplar av heftet Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner til
hvert gruppemedlem.
o
Ta med fem ekstra eksemplarer av heftet Min vei til selvhjulpenhet i tilfelle gruppens
medlemmer ikke har fått et ennå.
o
Forbered om mulig å vise video.
o
Har du ikke bøkene eller videoene? Du finner dem på Internett på srs.lds.org.
Klargjøring før møtet:
 Sett stoler rundt et bord slik at alle kan sitte nær hverandre.
o
Gruppelederen står ikke under møtet, og sitter ikke øverst ved bordet. Gruppelederen
skulle ikke være midtpunkt i forsamlingen, men skulle hjelpe gruppens medlemmer å
fokusere på hverandre.
 Tegn løfteoversikten på tavlen med navnene
på personene i gruppen fra og med leksjon
nummer 2.
I begynnelsen av møtet:
 Ta godt imot gruppens medlemmer når de kommer. Lær navnene deres.
 I begynnelsen av det første gruppemøtet sender du rundt et ark og ber gruppemedlemmene
om å skrive fullt navn, menighet eller gren, og kontaktopplysninger.
 Si: “Velkommen til denne selvhjulpenhetsgruppen.”
 Be deltagerne om å slå av telefoner og andre enheter.
 Ha en åpningsbønn (og salme, hvis ønskelig).
 Si følgende:
o
“Dette er en selvhjulpenhetsgruppe som kalles ‘Min grunnvoll’. “Er alle her for å
forbedre deres åndelige selvhjulpenhet?”
o
“I løpet av disse møtene vil dere utvikle ferdigheter og vaner for å forbedre livet deres.
o
Vi skal møtes 12 ganger. Hvert møte vil ta mellom 35 og 60 minutter. Vi skal også bruke
ekstra tid mellom gruppemøtene på å holde våre løfter, noe som vil hjelpe oss å utvikle
bedre vaner. Vil dere bruke denne tiden?”
I løpet av møtet:
 Sett av 5 minutter til rapportering, 20 minutter til læring og 5-10 minutter til ettertanke,
løfter og deling på slutten av gruppemøtet.
Min vei-evaluering: Side 4-5 og avsnittet på side 6: “Hvordan kan jeg styrke min åndelige
selvhjulpenhet?” i Min vei-heftet bør være utfylt før Min grunnvoll-kurset begynner. Hvis deltagerne
ikke har vært med på en Min vei-andakt, kan dette gjøres på det første ukentlige gruppemøtet, slik at
dette blir et 13-ukerskurs. Side 12-13 bør fylles ut på det siste ukentlige gruppemøtet for å evaluere
fremgang.

Oversikt over Min grunnvoll-gruppen
RAPPORTERING 5 minutter
HAR JEG HOLDT LØFTENE MINE?
Les: Vi vil rapportere vår fremgang med å holde våre løfter ved å registrere vår fremgang på
løfteoversikten.
Drøft: Hva lærte dere av å holde forpliktelsene deres? Hvordan kan vi hjelpe? La oss rådføre oss med
hverandre og hjelpe hverandre. Dette er den viktigste diskusjonen på dette møtet.

LÆR AV MIN GRUNNVOLL 20 minutter
På slutten av dette møtet gjør dere følgende:

ETTERTANKE 3-5 minutter
Gjennomgå skriftstedene fra håndboken. Ta dere tid til å tenke over det dere lærer. Skriv gjerne ned
tilskyndelser og inntrykk.

BESTEM DEG 3-5 minutter
HVORDAN SKAL JEG GJØRE DAGLIG FREMGANG?
Les: Hver uke velger vi en “handlingspartner”. Dette er et gruppemedlem som vil hjelpe oss å holde
løftene våre. Handlingspartnere skulle kontakte hverandre i løpet av uken og rapportere til hverandre
om sin fremgang. Vanligvis er handlingspartnere av samme kjønn, og ikke et familiemedlem.
Øv: Velg din handlingspartner. Finn ut når og hvordan dere skal kontakte hverandre.

Les hvert løfte høyt for din handlingspartner. Lov å holde løftene dine!
HVORDAN SKAL JEG RAPPORTERE MIN FREMGANG?
Se videoen: “Handling og forpliktelse” (bare den første uken)
Les: Når vi rapporterer om løftene våre, vil vi med større sannsynlighet holde dem. President Monson
har sagt: “Når ytelsen måles, vil ytelsen forbedres. Når ytelsen måles og rapporteres, vil
forbedringshastigheten akselerere.”
Øv: Før neste møte kan du bruke denne løfteoversikten til å registrere din fremgang. Skriv “Ja”, “Nei”
eller hvor mange ganger du har gjort det du lovet.
Les: På neste gruppemøte vil gruppelederen lage en løfteoversikt på tavlen. Vi skal skrive vår fremgang
på tavlen når vi ankommer.

