
UNIK. Manual til gruppeledere 

En gruppe består af 1 facilitator + max 5 deltagere. Facilitatorens rolle er at lede snakken, stille spørgsmål 

og hjælpe deltagerne til at svare på spørgsmålene: ”Hvad siger Gud til mig?” og ”Hvad skal jeg gøre ved 

det?” 

En kursusaften består af 2 dele, som begge er online. 

1) 30 minutters input ved en oplægsholder 

2) 60 minutters samtale i gruppen.  

Her er en guide til hvordan gruppelederen kan strukturere samtalen: 

a. Entre. Giv et par minutter til at alle kommer med og teknikken virker. (4 min) 

b. Runde 1. Lad deltagerne på skift dele deres indtryk fra oplægget. Til hver session er der 2-3 

spørgsmål, som I kan tage udgangspunkt i. (25 min, dvs. ca. 5 minutter pr deltager) 

c. Runde 2. Lad deltagerne på skift dele deres hjemmearbejde/testresultat. (25 min, dvs. ca. 5 

minutter pr deltager) 

d. Introduktion til lektie til næste gang (2 min) 

e. Bøn og afslutning (4 min) 

Der er adgang til både den fælles undervisning og til grupperne fra kirkens hjemmeside: 

https://silkeborgoasekirke.dk/unik-online-kursus-om-naadegave-identitet-og-kaldelse/#oversigt 

 

Forløbets indhold: 

1) Torsdag 28/5 Personlighed og Profil (underviser: Ruben Dalsgaard) 

Input: Introduktion til UNIK 

Herefter 15 minutter  til at tage personligheds-test på jobindex.dk: https://bit.ly/3ficoY9 

Input: Grundlæggende præsentation af personlighedsprofiler  

Spørgsmål i grupper:  

Hvad i testen genkender du? / er du overrasket over? 

Hvad siger testresultatet om hvem du er? 

 

2) Torsdag d. 4/6 Historie og Hjertesag  

Deltagernes forberedelse: Skriv liste med de 10-20 vigtigste (både pos. og neg.) begivenheder i dit 

liv. Hvordan har oplevelser, relationer og begivenheder været med til at forme dig? 

Input: Oplæg med inspiration fra Bill Hybels: ”Holy Discontent” 

https://www.youtube.com/watch?v=3ATuchAEnZ8 

Spørgsmål i grupper:  

Hvordan har din historie været med til at forme din passion? 

Hvad kan du blive vred/indigneret over?  

Hvad brænder du for? 

 

3) Torsdag d. 11/6 Gud og Gave (Underviser: Frans Vestergaard Jensen) 

Deltagernes forberedelse: APEST-testen: 

https://www.dropbox.com/s/kqk1nv6mfxfoe7e/Test%20Femkanten.pdf?dl=0 

Input: Det 5-foldige tjeneste-begreb.  

https://silkeborgoasekirke.dk/unik-online-kursus-om-naadegave-identitet-og-kaldelse/#oversigt
https://bit.ly/3ficoY9
https://www.youtube.com/watch?v=3ATuchAEnZ8
https://www.dropbox.com/s/kqk1nv6mfxfoe7e/Test%20Femkanten.pdf?dl=0


Spørgsmål i grupper:  

Hvilken af de 5 tjenester har Gud givet dig? 

 

4) Torsdag d. 18/6 Sæson og Sendelse (Underviser: Arvid Asmussen) 

Deltagernes forberedelse:  

Input: Fredens personer og deltagernes nuværende situation 

Spørgsmål i grupper:  

Hvem er du sendt til?  

Hvad kalder Gud dig til at gøre? 


