
Utkast til samlingsstunder 2013

Jeg er Guds barn
“Alle mennesker – menn og kvinner – er skapt i Guds bilde. Hver især er en elsket ånd,  

sønn eller datter av himmelske foreldre” (“Familien – En erklæring til verden”).



II

Instruksjoner for samlingsstunder og 
barnas program på nadverdsmøtet
Kjære Primærs presidentskaper og musikkledere
I år vil vi få den hellige velsignelse og anledning til å hjelpe hvert barn i Primær å vite at han 
eller hun er Guds barn. Vi håper at barna vil lære denne viktige sannheten og føle vår himmel-
ske Faders kjærlighet til dem. Når du ved bønnens hjelp underviser i læresetningene i disse 
samlingsstund-leksjonene, kan du hjelpe barna å forstå sin guddommelige identitet, sin hensikt 
og sine muligheter. Du kan hjelpe dem å styrke sin tro på Jesus Kristus og sitt vitnesbyrd om vår 
himmelske Faders plan for dem. Du kan også gi dem håp for fremtiden og styrke deres ønske 
om å holde seg på veien tilbake til vår himmelske Fader.

Søk Åndens hjelp når du forbereder deg, underviser og vitner om disse sannhetene. Familier vil 
bli velsignet ved din hengivne innsats. Vi er glad i deg og vil uttrykke vår takknemlighet for den 
hengivne tjeneste du yter for å styrke og beskytte våre dyrebare barn.

Primærs presidentskap på generalplan

Instruksjoner for samlingsstunder

Undervisning i evangeliet
Bruk dette heftet når du forbereder en 15 minut-
ters leksjon hver uke til samlingsstunden. Du 
kan supplere de ukentlige leksjonene med annet 
materiale godkjent av Kirken, som Friend eller 
Liahona. Følgende retningslinjer vil hjelpe deg 
med å planlegge og holde leksjoner.

Ha kjærlighet til dem du underviser. Vis din kjærlig-
het til barna ved å lære deres navn og være opp-
merksom på deres interesser, talenter og behov.

Undervis ved Ånden. Når du forbereder deg til å 
undervise, skulle du be om veiledning og gjøre 
ditt beste for å styrke ditt 
vitnesbyrd om prinsip-
pene du underviser i. 
Dette vil hjelpe deg å 
undervise ved Ånden.

Motiver til læring. Dette 
heftet skal hjelpe deg å 
vite ikke bare hva du skal 
undervise om, men også 
hvordan du skal undervise 
og motivere til læring. Du 
vil undervise mer effektivt 
i læresetningene hvis du 
gjør følgende tre ting i hver leksjon:
 1. Identifiser læresetningen. Fremlegg tydelig 

læresetningen som barna skal lære. Overvei 
hvordan dette kan gjøres verbalt og visuelt. (Se 
for eksempel leksjonene for fjerde uke i februar 
og tredje uke i juli.)

 2. Oppmuntre til forståelse. Forsikre deg om at 
barna forstår læresetningen bedre ved at du 
benytter flere forskjellige undervisningsmeto-
der som engasjerer dem i å lære, som å synge 
sanger, rollespille og lese i Skriftene.

 3. Oppmuntre til anvendelse. Gi barna anlednin-
ger til å anvende læresetningen i sitt eget liv. 
Overvei hvordan de kan gi uttrykk for følelser 
for eller sette seg mål i forbindelse med læreset-
ningen.

Heftet inneholder fullstendige leksjoner for noen 
av ukene i året. Ideer, men ikke fullstendige lek-

sjoner, er inkludert for 
de andre ukene. Suppler 
disse ideene med noen 
av dine egne. Du kan få 
ideer ved å lese andre 
leksjoner i dette heftet. 
Når det er en femte 
søndag, bruker du denne 
tiden til å repetere tid-
ligere leksjoner. Ånden 
kan lede deg når du 
planlegger og forbereder 
aktiviteter til leksjoner.

Samarbeid med musikklederen når du forbere-
der leksjonene. Å synge sanger vil underbygge 
læresetningene du underviser i. Av og til kan du 
be lærere og deres klasser hjelpe deg med deler av 
undervisningen i evangeliet.

Hver uke skulle du plan-
legge hvordan du kan 

 (1)  identifisere  læresetningen, 
(2) hjelpe barna å forstå 
den og (3) hjelpe dem å 

anvende den i sitt eget liv.

Tilgjengelig på Inter-
nett: Informasjonen, 
illustrasjonene og kildene 
som det henvises til i dette 
heftet, er tilgjengelig på 
Internett under Serving in 
the Church på LDS.org.
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Forberedelse: Be om 
veiledning og søk Åndens 
innflytelse når du forbere-
der deg til samlingsstun-
dene. Når du forbereder 
deg og underviser med 
Ånden, vil han bekrefte 
sannheten av det du 
forkynner. (Se UISK, 13.)

Kilder benyttet i heftet

BS  Barnas sangbok

KIE  Kunst inspirert av evangeliet

UISK  Undervisning, intet større kall

Mange leksjoner inneholder forslag om å bruke 
bilder. Du finner bilder i Kunst inspirert av evangeliet, 
bildepakkene til Primærs leksjonsbøker, Kirkens 
tidsskrifter og på Internett på images .lds .org.

Undervisningsmateriell for 2013

Generelt undervisningsmateriell
Barnestuen: Se, deres små; Solstråler: Primær 1; 
VDR 4-7: Primær 3; Djerv 8-11: Primær 5

Grunnleggende undervisningsmateriell
Solstråler: Primær 1; VDR 4-7: Primær 3;  
Djerv 8-11: Primær 7

Noen leksjoner foreslår at du innbyr gjestetalere 
til å delta i Primær. Du skulle få godkjennelse av 
biskopen eller grenspresidenten før du inviterer 
disse personene til å delta.

Sammen med leksjonene er det noen undervis-
ningstips som vil hjelpe deg å forbedre din evne 
til å undervise. Leksjonene inneholder også bilder 
som vil hjelpe deg å se hvordan en aktivitet er. 
Selv om det er viktig å utvikle undervisningsfer-
digheter, er det din åndelige forberedelse og ditt 
vitnesbyrd som vil innby Ånden til å bekrefte 
disse læresetningene for barna.

Sangstund
Musikken i Primær skulle etablere en ærbødig 
atmosfære. Den skulle forkynne evangeliet og 
hjelpe barna å føle Den hellige ånds innflytelse 
og gleden over å synge. 20 minutter av samlings-
stunden skulle brukes til å synge og undervise 
om sang og musikk. Dette vil gi dere tilstrekkelig 
tid til å lære barna nye sanger og la dem fryde seg 
over å synge.

Heftet inneholder en ny sang som barna skal 
lære i år (se side 28). Det inneholder også en del 
med tittelen “Hvordan bruke sang og musikk i 
Primær” (se side 26-27) og flere ideer til hvordan 
man lærer barn sanger (se side 3, 11, 17).

Retningslinjer for barnas program på nadverdsmøtet

Under biskopens eller grenspresidentens ledelse 
avholdes barnas program som regel på nadverds-
møtet i løpet av fjerde kvartal av året. Ha et møte 
tidlig i året med den rådgiveren i biskopsrådet 
eller grenspresidentskapet som har tilsyn med 
Primær, for å drøfte foreløpige planer. Få hans 
godkjennelse når planene er ferdigbehandlet.

Planlegg at barna skal presentere programmet 
på grunnlag av de månedlige temaene for sam-
lingsstunden. Skriv notater fra barnas taler og 
personlige erfaringer gjennom året for om mulig å 
bruke dem i presentasjonen. Når dere planlegger 
hvordan barna kan fortelle hva de har lært om 

dette årets tema, skulle dere tenke over hvordan 
barna kan hjelpe forsamlingen å fokusere på de 
læresetningene i evangeliet som de underviser 
om. Et medlem av biskopsrådet kan avslutte møtet 
med noen korte bemerkninger.

Husk følgende retningslinjer når dere forbereder 
presentasjonen:

•	Øvelser	skulle	ikke	ta	unødig	tid	fra	klassear-
beidet eller familiene.

•	Visuelle	hjelpemidler,	kostymer	og	mediepre-
sentasjoner passer ikke på et nadverdsmøte.

Ressurser: Du kan finne 
flere undervisningskilder 
som sider å fargelegge, 
historier og aktiviteter i 
Friend, Liahona, barne-
stuens håndbok og Kunst 
inspirert av evangeliet. 
Bruk disse kildene for å 
supplere leksjonene. Se 
også etter en liste over 
kilder til spesielle emner i 
evangeliet i Friend på   
friend .lds .org. Disse 
hjelpekildene kan 
skrives ut og brukes 
i undervisningen.
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Januar Jeg er Guds barn, og han 
har en plan for meg
“Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn” (Romerne 8:16).
Suppler ideene som gis her med noen av dine egne. Hver uke skulle du planlegge hvordan 
du kan (1) identifisere læresetningen, (2) hjelpe barna å forstå den og (3) hjelpe dem å anvende 
den i sitt eget liv. Spør deg selv: “Hva skal barna gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe 
dem å føle Ånden?”

Uke 1: Gud er min himmelske Fader han kjenner og elsker meg.

Identifiser læresetningen (ved hjelp av en 
gjettelek): Fortell barna at du tenker på en som 
elsker oss, som kjenner hver enkelt av oss, og som 
hjelper oss og bor langt borte. Be dem gjette hvem 
du tenker på (vår himmelske Fader). Snakk om 
vårt forhold til vår himmelske Fader. Be barna 
gjenta sammen “Gud er min himmelske Fader. 
Han kjenner og elsker meg.”

Oppmuntre til forståelse (ved å lese skrift-
steder): Del barna i grupper. Be hver gruppe lese 
Enos 1:5, Moses 1:6 og Joseph Smith–Historie 
1:17, og snakke om hvordan Herren taler til hver 
profet. Spør barna: “Hvis vår himmelske Fader 

besøkte dere, hva ville han kalle dere?” Bær vit-
nesbyrd om at Gud kjenner oss ved navn.

Oppmuntre til anvendelse (ved å synge 
sanger): Be barna stå i en sirkel og sende rundt 
flere gjenstander som symboliserer Guds kjær-
lighet til sine barn, mens de synger “Jeg er Guds 
kjære barn” (BS, 2-3) eller “Jeg har en Fader god” 
(BS, 8). Gjenstandene kan være Skriftene, et bilde 
av nadverden, en frukt eller et bilde av en familie. 
Stopp sangen på tilfeldige steder og la barna som 
holder en gjenstand, si én ting som gjør at de vet 
at Gud elsker dem. Gjenta så mange ganger som 
tiden tillater.

Uke 2 og 3: Vår himmelske Faders plan er en plan for lykke.

Identifiser lære-
setningen: Skriv: 
“Vår himmelske 
Faders plan er en 
plan for lykke” på 
et stykke papir. 
Legg papiret i en 
beholder, og pakk 
den inn så det ser ut 
som en gave. Hold 
opp gaven, og fortell 
barna at inni den er 

det noe som vil gi dem lykke. La dem gjette hva 
det kan være. Åpne så gaven og be et barn lese 
setningen for klassen. Forklar at vår himmelske 

Fader har en plan for at vi kan være lykkelige og få 
bo sammen med ham igjen.

Oppmuntre til forståelse (ved å synge en sang 
og svare på spørsmål): Gi hver klasse en ordstrim-
mel hvor et av følgende spørsmål er skrevet:
Hva har livet i vente for meg, og hvor begynte det?
Hva valgte jeg, og hva skulle jeg gjøre mitt beste for 
å oppnå?
Hva skulle jeg følge, og hva kan jeg holde fast i?
Hvordan vil jeg føle meg hvis jeg følger Guds plan?

Syng de to første linjene av “Jeg vil følge Guds 
plan” (BS, 86), og drøft svaret på det første spørs-
målet. Gjenta med resten av sangen og de andre 
spørsmålene.

det førjordiske liv jordelivet
det 

etterjordiske liv

Årets aktivitet: Fortell kort 
om hvordan du har følt at 
Gud elsker deg. Legg en 
liten gjenstand (for eksem-
pel en bomullsdott, en 
bønne eller en liten stein) 
i en gjennomsiktig krukke 
eller beholder. Gjennom 

hele året lar du barna 
fortelle om hvordan de har 
følt at Gud kjenner og 
elsker dem. Hver gang 
et barn forteller noe, 
lar du ham eller henne 
putte en ny gjenstand 
i krukken. Nevn 
krukken ofte, og påpek 
hvor mange måter vår 
himmelske Fader viser 
sin kjærlighet til oss på.

Sang: Jeg er Guds 
kjære barn
(BS, 2-3)

Vår himmelske Faders  

plan er en plan for lykke

Tilpass aktiviteter til 
størrelsen på Primær. Å 
dele et stort Primær i grup-
per for å lese skriftsteder, 
gir flere barn mulighet 
til å delta. Du behøver 
kanskje ikke dele et mindre 
Primær i grupper for å 
engasjere alle barna.
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Oppmuntre til forståelse (ved å fullføre et 
utsagn): Plasser bilder som symboliserer det før-
jordiske, jordiske og etterjordiske liv i tre adskilte 
områder av rommet. Tegn et smilefjes på et 
papirark. Fortell barna at hver gang du holder opp 
smilefjeset, skulle de si: “Lykkelig.” Stå nær bildet 
av det førjordiske liv og beskriv rådet i himmelen. 
Så ofte som mulig lar du barna fullføre setningene 
dine med “lykkelig”, samtidig som du holder opp 
smilefjeset. For eksempel: “Vår himmelske Fader 
vil at vi skal være lykkelige. Han fortalte oss om 
sin plan om å sende oss til jorden for å motta et 
legeme. Han sa at vi kunne være lykkelige hvis 
vi ville adlyde hans bud. Han visste at vi ville 
trenge en Frelser til å hjelpe oss å være lykkelige, 
fordi ingen av oss er fullkomne. Da vi hørte om 
vår himmelske Faders plan, ble vi så lykkelige at vi 

ropte av glede!” Fortsett med denne aktiviteten når 
du kommer til de andre områdene, og beskriv pla-
nen for lykke: “Dere kom til deres familie, og de 
ble så glade da dere ble født.” “Vi er lykkelige når vi 
gjør gode valg.” “Vi vil være glade for å kunne være 
sammen med vår familie og vår himmelske Fader 
og Jesus Kristus for evig i det celestiale rike.” Legg 
til detaljer om planen i forhold til barnas alder og 
forståelse.

Oppmuntre til anvendelse (ved å tegne bilder): 
Gi hvert barn papir med et smilefjes og ordene 
“Vår himmelske Faders plan er en plan for lykke”. 
Be dem tegne et bilde av noe i vår himmelske 
Faders plan som gjør dem lykkelige. Bær vitnes-
byrd om at Faderens plan er til for vår evige lykke.

Uke 4: Jeg har handlefrihet, og jeg er ansvarlig for mine valg.

Identifiser læresetningen: Lag to ordstrimler, 
én med teksten “Jeg har handlefrihet”, og én med 
teksten “Jeg er ansvarlig for mine valg”. Del barna 
i to grupper. Be to barn komme frem i rommet. Be 
et av dem om å holde opp den første ordstrimme-
len, og be en av gruppene reise seg og si: “Jeg har 
handlefrihet.” Be det andre barnet holde opp den 
andre ordstrimmelen, og be den andre gruppen 
reise seg og si: “Jeg er ansvarlig for mine valg.” 
Gjenta flere ganger, og la hver gruppe si hver 
setning.

Oppmuntre til forståelse (ved å drøfte kon-
sekvenser): Spør barna hva konsekvensen vil bli 
dersom de velger å ikke spise, å ta på en varm 
komfyr, å gå i kirken eller å være snille mot andre. 
Forklar at vår himmelske Fader elsker oss og vil at 
vi skal gjøre gode valg og motta velsignelsene for 
disse valgene.

Oppmuntre til anvendelse (ved hjelp av en 
lek): Skriv på papirstrimler noen gode valg og 
noen dårlige valg et barn kan gjøre. Legg strim-
lene i en beholder. Be barna stille seg på to rekker, 
en “valg”- rekke og en “konsekvenser”- rekke. Be 

det første barnet i 
hver rekke gå foran 
i rommet mens alle 
synger den første 
linjen av “Velg det 
rette” (Salmer, nr. 
131). Be barnet 
i “valg”- rekken 
velge og lese opp et 
valg. Be det andre 
barnet si en mulig 
konsekvens av 
dette valget. Be de 
andre barna vende 
tommelen opp hvis 
det er et godt valg, 
og vende tomme-
len ned hvis det 
er et dårlig valg. 
Gjenta så mange 
ganger som tiden 
tillater.

Hjelp for musikklederen

Be barna synge refrenget av “Jeg er Guds kjære 
barn” (BS, 2-3) sammen med deg, og lytte etter ord 
som beskriver hva de vil at en annen skal gjøre for 
dem. Skriv svarene (lede, føre, gå med meg, hjelpe, 
lære) på tavlen. Still et spørsmål om hvert ord. For 
eksempel: “Hvem leder oss?” eller “Hvorfor er det 

nødvendig at noen går ved siden av dere?” Bær vit-
nesbyrd om velsignelsene av å ha foreldre, lærere, 
ledere, profeter, Skriftene og Den hellige ånd som 
hjelper oss å finne veien tilbake til vår himmelske 
Fader.

Vis kjærlighet: “Når vi 
viser at vi har kjærlighet 
til dem vi underviser, blir 
de mer lydhøre for Ånden” 
(UISK, 31). Du kan få 
større kjærlighet til barna 
når du ber for dem, blir 
kjent med deres interesser 
og bekymringer, nevner 
dem ved navn og lytter 
oppmerksomt til dem.

Ved aktivt å engasjere 
alle barna i en aktivitet, 
kan man holde på deres 

oppmerksomhet samtidig 
som de får anledning til å 
delta i læringsprosessen.
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Februar Jorden ble skapt for vår 
himmelske Faders barn
“Vi vil skape en jord hvorpå disse kan bo, og vi vil prøve dem ved dette for å se om de vil gjøre 
alt som Herren deres Gud befaler dem” (Abraham 3:24-25).
Suppler ideene som gis her, med noen av dine egne. Hver uke skulle du planlegge hvordan 
du kan (1) identifisere læresetningen, (2) hjelpe barna å forstå den og (3) hjelpe dem å anvende 
den i sitt eget liv. Spør deg selv: “Hva skal barna gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe 
dem å føle Ånden?”

Uke 1: Jesus Kristus skapte jorden under vår himmelske Faders ledelse.

Identifiser læresetningen (ved hjelp av bil-
der): Vis et bilde av jorden, og spør barna hvem 
som skapte jorden. Forklar at Jesus Kristus skapte 
jorden under vår himmelske Faders ledelse. Vis 
deretter et bilde av Jesus Kristus, og be barna si: 
“Jesus Kristus skapte jorden.”

Oppmuntre til forståelse (ved å tegne bilder): 
Fortell barna at en del av vår himmelske Faders 
plan for lykke var at det skulle skapes en jord hvor 
vi kunne motta et legeme slik at vi kunne vokse 
og lære. Tegn seks nummererte sirkler på tavlen. 
Del barna i seks grupper, og be hver gruppe lese 
et av følgende skriftsteder om de seks dagene av 
skapelsen: 1 Mosebok 1:1-5 (dag 1); 1 Mosebok 
1:6-8 (dag 2); 1 Mosebok 1:9-13 (dag 3); 1 Mose-
bok 1:14-19 (dag 4); 1 Mosebok 1:20-23 (dag 5); 
1 Mosebok 1:24-31 (dag 6). Be hver gruppe 
komme frem i rommet, én om gangen, for å for-

telle de andre barna hva som hendte den dagen de 
leste om, og tegne et bilde som symboliserer den 
dagen i den riktige sirkelen. Les 1 Mosebok 2:1-3 
sammen. Repeter for barna hva som hendte på 
hver dag av skapelsen.

Uke 2: Fallet var en del av Guds plan.

Identifiser læresetningen (ved hjelp av et 
bilde): Vis et bilde av Adam og Eva. Fortell barna 
at Adam og Eva var de første menneskene som 
kom til jorden og mottok legemer. De ble satt i 
en hage som ble kalt Eden. Forklar at da de forlot 
hagen, ble det mulig for oss å komme til jorden. 
Det at de forlot hagen kalles fallet. Skriv “Fallet var 
en del av Guds plan” på tavlen, og be barna si det 
sammen med deg.

Oppmuntre til forståelse (ved å snakke om 
læren): Tegn to sirkler på tavlen, og merk den ene 
åndeverdenen og den andre jorden. Forklar at da 
Adam og Eva var i Edens hage, var vi i åndever-
denen. Vis et bilde av noen barn, og fest det på 
tavlen i sirkelen “åndeverdenen”. Forklar at etter 
at Adam og Eva forlot hagen kunne vi komme til 

jorden. Be et barn flytte bildet av barna til sirkelen 
“jorden”. Be barna vende tommelen opp hvis de 
tror at fallet var en god ting, og be et barn forklare 
hvorfor.

Oppmuntre til anvendelse (ved å spille et 
“Hva hører det sammen med” -spill): Lag flere 
par samsvarende setninger som representerer 
velsignelser vi mottar i jordelivet (for eksempel et 
legeme, familier, valg mellom godt og ondt, anled-
ninger til å lære, sunnhet og sykdom, sorg, glede 
og smerte). Fest arkene på tavlen med forsiden 
ned. Be barna komme frem etter tur og velge to 
ark for å se om setningene samsvarer. Når noen 
finner et par, skulle dere snakke om hvorfor det er 
en velsignelse.

Sang: “Min himmelske 
Fader elsker meg”
(BS, 16-17)

Søk Ånden: Be om vei-
ledning og søk Åndens inn-
flytelse når du forbereder 
deg til samlingsstundene. 
Når du forbereder deg og 
underviser med Ånden, 
vil han bekrefte sannhe-
ten av det du forkynner.



5

Jeg har blitt sendt til jorden 
for å motta et ____________ 

og for å bli prøvet.

L&p 10:5

L&p 59:9-10 L&p 119:4

L&p 1:37

 
M

un
n

 
Knær

 

Ører

 
Sinn

 
Øyne

 
Føtter

 
Hender 

Hj
er

te

Tegninger: Oppfordre 
barna til å vise og snakke 
om bildene med familien 
sin. Det vil hjelpe dem 
å huske det de har lært. 
Det vil også gi foreldrene 
anledning til å snakke om 
prinsipper i evangeliet 
med barna (se UISK, 181).

Uke 3: Jeg har blitt sendt til jorden for å motta et legeme og for å bli 
prøvet.

Identifiser læresetningen (ved hjelp av et 
visuelt hjelpemiddel): Skriv på tavlen: “Jeg har blitt 
sendt til jorden for å motta et ____________ og 
for å bli prøvet.” Be et barn komme frem i rommet 
og tegne kroppen sin på tavlen eller et stort ark. 
Be barna fortelle hva tegningen er (et legeme). Sett 
inn det som mangler, og be barna si setningen 
sammen.

Oppmuntre til forståelse og anvendelse 
(ved å delta i en fysisk aktivitet): Lag et hjul med 
bilder av flere kroppsdeler (se eksemplet). Snakk 
om flere ting kroppen vår kan gjøre, og be barna 

gjøre dem sammen med deg (for eksempel vifte 
med fingrene, trampe med føttene og snurre 
rundt). Forklar at én grunn til at vi kom til jorden 
var for å bli prøvet for å se som vi ville bruke vårt 
legeme til å adlyde vår himmelske Faders læreset-
ninger. Be barna etter tur snurre pilen og fortelle 
hvordan de kan bruke kroppsdelen den peker på, 
til å adlyde vår himmelske Fader. (Hvis du ikke får 
laget et hjul, kan du peke på forskjellige deler av 
din egen kropp og be barna fortelle deg hvordan 
de kan bruke denne delen av sin egen kropp til å 
adlyde vår himmelske Fader.) Be barna synge “Jeg 
har to hender små” (BS, 126).

Uke 4: Hvis jeg holder budene, kan jeg få bo sammen med vår himmelske 
Fader igjen.

Identifiser læresetningen (ved å synge 
en sang): Skriv på tavlen: “Hvis jeg holder 
_______________ , kan jeg få bo sammen med 
vår himmelske Fader igjen.” Nynn “Hold alle 
budene” (BS, 68). Be barna reise seg når de gjen-
kjenner sangen, og nynne med. Spør: “Hva må 
vi gjøre for å få bo sammen med vår himmelske 
Fader igjen?” Skriv “budene” i mellomrommet på 
tavlen. Be barna synge sangen sammen med deg.

Oppmuntre til forståelse (ved å snakke om 
bud): Be noen barn fortelle om noen regler deres 
foreldre har laget, som holder familiemedlemmene 
trygge. Spør: “Hva skjer når dere følger reglene?” 
Skriv forslagene deres på tavlen. Forklar at foreldre 
viser kjærlighet når de lager regler. Spør: “Hva 
skjer når vi adlyder vår himmelske Faders bud?” 
Skriv noen av barnas kommentarer på tavlen. For-

klar at akkurat som å følge foreldrenes regler vil 
holde dem trygge, vil det også holde dem trygge 
å adlyde vår himmelske Faders vilje. Bær vitnes-
byrd om at hvis vi adlyder budene, vil vi få vende 
tilbake for å bo sammen med ham igjen.

Oppmuntre til anvendelse (ved å lese skrift-
steder): Gi hvert barn en blyant og et papirark som 
er inndelt i fire, med en av følgende skriftsted-
henvisninger skrevet i hver del: L&p 1:37, L&p 
10:5, L&p 59:9-10 og L&p 119:4. Be barna lese 
hvert skriftsted sammen som klasse, drøfte budet 
det beskriver og tegne et bilde av dette budet på 
arkene sine. Når de er ferdige, ber du barna for-
telle hvordan det å holde budene vil hjelpe dem å 
forberede seg til å bo sammen med vår himmelske 
Fader igjen.

Barn kan være dine beste visuelle hjelpemidler.

Du finner et hjul ved å klikke her.

Klikk her for utdelingsark.
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Jesus Kristus er vår Frelser
“Lytt til disse ord. Se, jeg er Jesus Kristus, verdens Frelser” (L&p 43:34).
Suppler ideene som gis her, med noen av dine egne. Hver uke skulle du planlegge hvordan 
du kan (1) identifisere læresetningen, (2) hjelpe barna å forstå den og (3) hjelpe dem å anvende 
den i sitt eget liv. Spør deg selv: “Hva skal barna gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe 
dem å føle Ånden?”

Uke 1: Jesus Kristus forkynte evangeliet og satte et eksempel for oss.

Identifiser læresetningen (ved å synge en 
sang): Forklar at når vi følger en annens hand-
linger, følger vi hans eller hennes eksempel. Spør 
hvem som viste oss det fullkomne eksempel (Jesus 
Kristus). Be barna si “Jesus  Kristus satte et eksem-
pel for oss” sammen.

Oppmuntre til forståelse (ved å lese skriftste-
der): Heng bilder av følgende hendelser på tavlen: 
Kristus blir døpt, Kristus sammen med barn, 
 Kristus ber og Kristus underviser. Les et av føl-
gende skriftsteder sammen, og be barna forklare 
hva Kristus lærer oss i det skriftstedet: Markus 
16:15; Johannes 13:34-35; 3 Nephi 11:37; 3 Nephi 
18:19. Pek sakte på hvert bilde, og be barna reise 
seg når du peker på det bildet som best viser at 
Kristus gjorde det han lærte oss å gjøre i skriftste-
det dere leste. Gjenta med de andre skriftstedene.

Oppmuntre til anvendelse (ved å tegne et 
bilde): Gi hvert barn et papir, og be dem tegne 
et bilde av at de selv følger Kristi eksempel. Et 
barn kan for eksempel tegne at han eller hun blir 
døpt, deler evangeliet med en venn, eller hjelper 
noen. Be noen barn vise bildene sine til de andre 
barna, og oppfordre dem til å vise tegningene til 
familien også.

Uke 2: På grunn av Kristi forsoning kan jeg omvende meg og få bo hos 
Gud igjen.

Identifiser læresetningen (ved å fylle ut det  
som mangler): Før Primær skriver du på  tavlen: 
“På grunn av Kristi ______________ kan jeg 
____________ og få bo hos __________ igjen.” 
Skriv ordene forsoning, omvendelse og Gud på hver 
sin ordstrimmel, og fest dem under tre av sto-
lene i rommet. Be barna finne ordstrimlene og 
henge dem på rett plass på tavlen. Les setningen 
 sammen.

Oppmuntre til forståelse (ved å lese skriftste-
der og svare på spørsmål): Heng bilder av Kristus 
i Getsemane og korsfestelsen på tavlen. Dekk 
bildene med flere små papirark. På hvert papirark 
skriver du et spørsmål om hendelsen på bildene 
og en skriftstedhenvisning fra Matteus 26-27 eller 
Lukas 22-23, hvor svaret kan finnes. (Eksem-
pel: Hva heter stedet hvor Jesus gikk for å be? 
Matteus 26:36.) Del barna i grupper, og be hver 

Sang: “Hvis min 
Frelser sto hos meg”
(side 28 i dette heftet)

Oppmuntre til god 
oppførsel: Å rose barnas 
gode oppførsel vil gjøre 
mer for å fremme god opp-
førsel enn å be barna slutte 
med dårlig oppførsel.

Mars

Barn er mer tilbøyelige til å være ærbødige 
når de blir involvert i læreprosessen. I denne 

aktiviteten vil du hjelpe barna å følge med ved 
å få dem til å reise seg og sette seg ærbødig.
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Visuelle hjelpemidler: 
Barn reagerer positivt 
på visuelle hjelpemidler. 
Et mangfold av visuelle 
hjelpemidler vil hjelpe 
deg å holde på barnas 
interesse (se UISK, 182).

gruppe slå opp et av skriftstedene og finne svar på 
 spørsmålet. Be gruppene si svarene på spørsmå-
lene sine og fjerne de tilhørende papirarkene for å 
avdekke bildene.

Oppmuntre til anvendelse (ved hjelp av en 
konkretisering): Snakk med barna om betydnin-
gen av ordene forsoning og omvendelse, og forklar 
hvordan forsoningen kan velsigne oss (se Tro mot 
pakten: En oppslagsbok i evangeliet [2004], 73-79, 
110-113). Vis barna en gave. Be et barn om å prøve 
å gi gaven til et annet barn, og be det andre barnet 
om å nekte å ta imot den. Forklar at når vi ikke 
tar imot en gave som gis oss, kan vi ikke nyte 
velsignelsene av gaven. Be barna lytte etter hva de 
må gjøre for å motta forsoningens gave mens dere 
sammen leser Lære og pakter 19:16.

Uke 3: Fordi Jesus sto opp fra de døde, vil jeg også gjøre det.

Identifiser læresetningen (ved å høre en histo-
rie): Bruk illustrasjonen på side 123 i barnestue-
håndboken (se instruksjonene på side 121) til å 
fortelle historien om oppstandelsen (se Johannes 
19:41-42; 20:1, 11-18). Forklar at da Jesus Kristus 
sto opp fra de døde, ble hans legeme og ånd gjen-
forenet, og dette gjorde det mulig for alle å oppstå 
fra de døde. Be barna si: “Fordi Jesus Kristus sto 
opp fra de døde, vil jeg også gjøre det.”

Oppmuntre til forståelse (ved å snakke om 
følelser): Lag en liste på tavlen over ord som 
beskriver hva disiplene kan ha følt den dagen 
Jesus døde (for eksempel sorg, bedrøvelse og for-
tvilelse ). Be barna foreslå motsetninger til disse 
ordene (for eksempel lykke, glede, håp og tro), og 

skriv dem på tavlen. Forklar at det var dette disip-
lene følte da Jesus sto opp fra de døde. Snakk om 
noen av velsignelsene som kommer ved å vite at vi 
skal oppstå (se Jesaja 25:8; Alma 22:14).

Oppmuntre til anvendelse (ved å snakke om 
følelser): Skriv på tavlen: “Jeg er takknemlig for 
at Jesus sto opp fra de døde fordi …” Inviter et 
medlem av menigheten som har mistet en av sine 
nærmeste, til Primær for kort å fortelle hvorfor 
han eller hun er takknemlig for oppstandelsen. 
Spør barna om de kjenner noen som har gått bort, 
og be dem lukke øynene og tenke på vedkom-
mende. Be noen av barna reise seg og fullføre 
setningen på tavlen, og fortelle hva oppstandelsen 
betyr for dem.

Uke 4: Jesus Kristus er vår Frelser.

Identifiser læresetningen (ved å snakke om 
ordet “Frelser”): Vis noen gjenstander eller bilder 
som representerer personer som kan redde vårt 
liv (for eksempel en lege, en politimann eller 
en livvakt), og snakk om hvordan de kan redde 
oss. Vis et bilde av Jesus, og forklar at han er den 
eneste som har makt til å frelse oss fra de evige 
konsekvensene av død og synd. Skriv på tavlen: 
“Jesus Kristus er vår Frelser,” og les det sammen 
med barna. Legg vekt på ordet “Frelser”.

Oppmuntre til forståelse og anvendelse 
(ved hjelp av historier fra Skriftene): Fortell barna 
noen historier fra Skriftene om personer som 
Frelseren frelste fra synd (for eksempel Alma den 
yngre [se Alma 36:6-24], Enos [se Enos 1:1-8], 
Zeezrom [se Alma 15:3-12], Lamonis far [se Alma 
22:1-26] eller mannen som ble bragt til Jesus [se 
Lukas 5:17-26]). Forklar at på grunn av Jesu Kristi 
forsoning kan vi alle bli frelst fra synd. Bær vitnes-
byrd om at Jesus Kristus er vår Frelser, og be noen 
barn om å bære sitt vitnesbyrd om ham.

For å tilpasse skriftlesningsaktiviteter til yngre barn, kan du be dem lytte 
mens du leser og reise seg når de hører et bestemt ord eller et uttrykk.
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Jesus Kristus gjenopprettet 
sin kirke i de siste dager
“Jeg har sendt ut mitt evangeliums fylde ved min tjener Joseph” (L&p 35:17).
Suppler ideene som gis her, med noen av dine egne. Hver uke skulle du planlegge hvordan 
du kan (1) identifisere læresetningen, (2) hjelpe barna å forstå den og (3) hjelpe dem å anvende 
den i sitt eget liv. Spør deg selv: “Hva skal barna gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe 
dem å føle Ånden?”

Uke 1: Etter at Jesus Kristus og hans apostler døde, gikk en rekke 
sannheter i evangeliet tapt.

Identifiser læresetningen (ved å snakke 
sammen): Be barna nevne noe av det Jesus Kristus 
forkynte da han var på jorden. Vis et bilde av 
Kristus som ordinerer apostlene. Forklar at etter 
at Kristus døde og sto opp fra de døde, forkynte 
apostlene evangeliet, men mange ville ikke lytte 

til dem. Snart døde apostlene, og noen viktige 
sannheter om evangeliet ble ikke lenger forkynt. 
Skriv på tavlen: “Etter at Jesus Kristus og hans 
apostler døde, gikk sannheter i evangeliet tapt,” 
og be barna si det sammen med deg.

Oppmuntre til forståelse (ved å tegne bilder): 
Skriv på tavlen noen prinsipper i evangeliet som 
gikk tapt eller ble forandret under frafallet (for 
eksempel dåpen, prestedømmet, templer, levende 
profeter og nadverden). Del barna i små grupper. 
Gi hver gruppe et papir hvor et av evangeliets 
prinsipper er skrevet, og be barna tegne et bilde 
som forestiller dette prinsippet. Be et barn fra 
hver gruppe om å henge bildet på tavlen. Forklar 
at da Kristus var på jorden, forkynte han alle 
disse viktige sannhetene i evangeliet. Be barna 
lukke øynene. Fjern alle bildene, og gjem dem. 
Be så barna åpne øynene. Forklar at sannheter i 
evangeliet gikk tapt etter at Jesus Kristus og hans 
apostler døde. Fortell barna at evangeliet ble gjen-
gitt gjennom Joseph Smith. Bytt ut bildene, og bær 
vitnesbyrd om at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige har alle sannhetene som en gang var tapt. 
(Behold bildene så du kan bruke dem i uke 4.)

Uke 2: Vår himmelske Fader og Jesus Kristus viste seg for Joseph Smith.

Identifiser læresetningen (ved hjelp av et 
bilde): Dekk til et bilde av det første syn med flere 
mindre papirlapper. Be barna fjerne én lapp om 
gangen. Be barna stille rekke opp hånden når de 
vet hva bildet er. Når alle papirlappene er fjernet, 
ber du barna fortelle deg hva som foregår på bildet.

Oppmuntre til forståelse (ved å lese skrift- 
steder): Vis barna hvor i Skriftene vi kan lese 
Joseph Smiths beskrivelse av sin opplevelse i Den 
hellige lund (Joseph Smith–Historie 1:14-19). Les 
eller be noen av barna lese noen vers som beskri-
ver hva som hendte. Du kan gjerne be yngre barn 

om å gjøre enkle bevegelser, som for eksempel 
å strekke armene i været som trær, eller folde 
armene som om de ber. Spør barna hva de ville 
ha følt om de kunne ha sett vår himmelske Fader 
og Jesus Kristus vise seg og snakke med Joseph 
Smith. Snakk om hvor viktig denne hendelsen er.

Oppmuntre til anvendelse (ved å bære vitnes-
byrd): Be barna synge “Den hellige lund” (Liahona, 
april 2001). Bær så vitnesbyrd om at vår himmel-
ske Fader og Jesus Kristus viste seg for Joseph 
Smith. Be noen barn om å bære sitt vitnesbyrd om 
det første syn.

Sang: Valgfri sang fra 
Barnas sangbok

Bær vitnesbyrd: 
Når du underviser barna, 
skulle du benytte enhver 
anledning til å vitne 
om evangeliets sann-
heter (se UISK, 45).

Ved å tegne kan barn uttrykke sin forståelse av evangeliets prinsipper. 
Barn liker å se sine egne bilder bli brukt som visuelle hjelpemidler.

April
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Joseph Smith 
oversatte  

Mormons bok  
og gjenga  

evangeliets 
sannheter.

Gjestetalere kan gjøre Primær 
mer variert og interessant.

Uke 3: Prestedømsmyndighet ble gjengitt av himmelske sendebud.

Identifiser læresetningen (ved å synge en 
sang): Spør barna hvordan de ville ha bekjentgjort 
noe svært viktig. Forklar at for lenge siden blåste 
man i basuner når noe viktig skulle  bekjentgjøres. 
Be barna lukke øynene og forestille seg at de 
hører basuner mens pianisten spiller “Alt gjenopp-
rettet er” (BS, 60). Be barna synge sangen og finne 
ut hvilket viktig budskap denne sangen bekjent-
gjør. Be noen barn forklare hva sangen betyr.

Oppmuntre til forståelse (ved å lytte til 
 gjestetalere): Vis barna bilder av Det 
aronske og Det melkisedekske preste-
dømmes gjengivelse. Inviter en bærer 
av Det aronske prestedømme til kort 
å fortelle historien om gjengivelsen 
av Det aronske preste-
dømme (se L&p 13; 
Joseph Smith–Historie 
1:68-72). Inviter så en 
bærer av Det melkise-
dekske prestedømme 
til å fortelle barna om 
gjengivelsen av Det 
melkisedekske preste-
dømme (se L&p 27:12-13; 

Joseph Smith–Historie 1:72). 
Vis bildene igjen, og be barna 
si navnene på menneskene på 
bildene.

Oppmuntre til anvendelse 
(ved å bære vitnesbyrd): Be 
hver klasse skrive på et papir-
ark én ting vi har i dag fordi 
Det aronske prestedømme 
ble gjengitt (for eksempel 

dåp og nadverd), og én 
ting vi har fordi 
Det melkisedekske 
prestedømme ble 
gjengitt (for eksem-
pel bekreftelse og 
salving av syke). Be 
noen av barna fortelle 
hva de skrev. Uttrykk 
din takknemlighet for 
de velsignelser som 

kommer fra vår himmelske 
Fader på grunn av preste-
dømmets gjengivelse.

Uke 4: Joseph Smith oversatte Mormons bok og gjenga evangeliets 
sannheter.

Identifiser læresetningen og oppmuntre til 
forståelse (ved å snakke sammen): Før Primær 
skriver du “Joseph Smith oversatte Mormons bok 
og gjenga evangeliets sannheter” på et ark, og 
klipp deretter opp arket i puslespillbiter. På bak-
siden av hver bit skriver du navnet på en person 
eller en ting med tilknytning til oversettelsen av 
Mormons bok (for eksempel Joseph Smith, urim 
og tummim, engelen Moroni, gullplatene, Guds 
kraft og Oliver Cowdery). Gi hver klasse en av 
puslespillbitene, og be dem snakke om hvilken 

 tilknytning gjenstanden eller personen på baksi-
den har til Mormons bok. Be hver klasse komme 
frem i rommet, fortelle hva de har snakket om og 
feste sin puslespillbit på tavlen. Når puslespillet er 
ferdig, leser dere setningen sammen.

Oppmuntre til forståelse (ved å lytte til en 
gjestetaler): Inviter en prestedømsbærer til å 
fremstille Joseph Smith og fortelle historien om 
hvordan han oversatte Mormons bok. Gi ham 
noen av bildene barna tegnet i uke 1, og be ham 
fortelle hvordan evangeliets prinsipper ble gjengitt 
gjennom Joseph Smith. Han kan bruke et enkelt 
kostyme, som for eksempel en svart sløyfe. Be 
ham ta av seg kostymet og bære vitnesbyrd om 
Joseph Smith.

Oppmuntre til anvendelse (ved å utveksle 
ideer): Be barna reise seg hvis de kan nevne en 
sannhet i evangeliet som hadde vært tapt og 
ble gjengitt gjennom Joseph Smith. Be noen 
av barna dele sine tanker med de andre. Bær 
ditt vitnesbyrd om det gjengitte evangelium og 
 Mormons bok.

Tilpass aktivitetene: 
Noen av aktivitetene i 
dette utkastet fungerer best 
for eldre barn, mens andre 
fungerer best for yngre 
barn. Når du planlegger 
dine leksjoner, skulle du 
vurdere alderen og evnene 
til barna du underviser.

Klikk her for puslespill.
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Profeter lærer oss å etterleve 
det gjengitte evangelium
“For Herren Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbaret sine skjulte råd for sine tjenere 
profetene” (Amos 3:7).
Suppler ideene som gis her, med noen av dine egne. Hver uke skulle du planlegge hvordan 
du kan (1) identifisere læresetningen, (2) hjelpe barna å forstå den og (3) hjelpe dem å anvende 
den i sitt eget liv. Spør deg selv: “Hva skal barna gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe 
dem å føle Ånden?”

Uke 1 og 2: Den levende profet leder Kirken under veiledning av 
Jesus Kristus.

Identifiser læresetningen (ved å se på bilder 
og leke en lek): Vis et bilde av den levende profet. 
Be noen barn bytte på å lede Primær i en enkel 
handling som å hoppe eller klappe i hendene. Pek 
på bildet av profeten, og forklar at han er Kirkens 
president og at vi skulle gjøre det han ber oss 
gjøre. Spør: “Hvem følger profeten?” Vis et bilde av 
Jesus Kristus, og forklar at profeten arbeider under 
hans veiledning.

Oppmuntre til forståelse (ved å snakke om 
profetens læresetninger): Vis barna det siste kon-
feransenummeret av Ensign eller Liahona. Forklar 
at på generalkonferansen lærer profeten oss hva 
Jesus Kristus ønsker at vi skal gjøre. Velg ut 
setninger fra profetens taler, og be noen barn om 

å lese dem høyt. Sammen lager dere en liste med 
forslag til hva barna kan gjøre for å følge profeten.

Oppmuntre til anvendelse (ved å tegne et 
bilde): Gi hvert av barna et ark. Be dem brette det 
i to. Be dem tegne et bilde av profeten på den ene 
halvparten av arket og skrive eller tegne hvordan 
de vil følge profeten på den andre halvparten. Be 
barna reise seg og holde bildene sine mens de syn-
ger refrenget av “Følg profeten” (BS, 58-59).

I uke 2 underviser du barna om noe profeten har 
sagt på en generalkonferanse i den senere tid. 
Når du planlegger hvilke aktiviteter du vil bruke, 
skulle du tenke på hvordan du vil identifisere 
profetens læresetning, og hjelpe barna å forstå den 
og anvende den i sitt eget liv.

Uke 3: Profeter lærer meg å betale tiende.

Identifiser læresetningen (ved å lese et skrift-
sted og høre en historie): Forklar at Malaki var en 
profet i Det gamle testamente som lærte folket å 
betale tiende. Be et barn lese Malaki 3:10 mens 
de andre barna lytter etter hva Herren lover oss 
hvis vi betaler tiende. Forklar at “åpne himmelens 
sluser for dere” henviser til velsignelser vi mottar 
når vi betaler tiende.

Oppmuntre til forståelse (ved hjelp av en kon-
kretisering): Be 10 barn komme frem i rommet. 
Gi hver av dem et eple (eller en annen frukt), og be 
dem holde opp eplene og late som de er epletrær. 
Be et annet barn “plukke” eplene og legge dem i 

en kurv. Forklar at tiende er en tiendedel av det 
vi tjener, og vanligvis betales med penger, men 
tidligere hendte det at man betalte med hva man 
enn hadde. Spør hvor mange epler barnet ville gi 
biskopen som tiende.

Oppmuntre til anvendelse (ved å snakke om 
tiende): Vis en tiendekvittering og -konvolutt. 
Snakk om prosessen med å betale tiende. Be 
barna fortelle om hvordan deres familie har blitt 
velsignet ved å betale tiende. Bær vitnesbyrd om 
velsignelsene ved å følge profetens råd om å betale 
tiende.

Sang: Valgfri sang fra 
Barnas sangbok

Underbygg læren: 
Hele denne måneden 
skulle du understreke at 
den levende profet lærer 
oss hva Jesus Kristus 
ønsker at vi skal vite i 
dag. Hjelp barna å forstå 
at når vi følger profeten, 
følger vi Jesus Kristus.

Mai
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Uke 4: Profeter lærer meg å etterleve Visdomsordet.

Identifiser læresetningen (ved å lese et skrift-
sted): Be barna fortelle om en gang da foreldrene 
deres advarte dem mot en fare. Spør dem hvorfor 
foreldrene ønsker å advare dem. Forklar at vår 
himmelske Fader elsker oss og advarer oss mot 
farer gjennom sine profeter. Be et barn lese Lære 
og pakter 89:4, og be de andre barna lytte etter 
hva denne advarselen kalles. Forklar at profeten 
Joseph Smith mottok denne advarselen, Visdoms-
ordet, som en åpenbaring fra Gud.

Oppmuntre til forståelse (ved å lese skrift-
steder): Før Primær fester du følgende skriftsted-
henvisninger til undersiden av forskjellige stoler: 
L&p 89:7, L&p 89:8, L&p 89:9, L&p 89:10, L&p 
89:12, L&p 89:16. Forklar at vår himmelske Fader 
har gitt oss vårt fysiske legeme, og at han ønsker 
at vi skal ta vare på det. Han har gitt oss Visdoms-
ordet for å hjelpe oss å vite hva som vil hjelpe 
kroppen og hva som vil skade den. Be barna se 
under stolene sine for å finne skriftstedhenvisnin-
gene. Be hvert barn som finner en henvisning, om 
å lese skriftstedet høyt. Snakk om hva hvert vers 
betyr. Forklar at “sterk drikk” er alkohol og “hete 
drikker” er kaffe og te.

Oppmuntre til anvendelse (ved hjelp av en 
lek): Legg i en pose noen bilder av forskjellig mat, 
drikke og andre ting som enten er bra eller dårlig 
for kroppen. Be et barn velge et bilde fra posen og 
vise det til de andre barna. Be barna åpne munnen 
hvis det er noe bra, og holde for munnen hvis det 
er noe dårlig. Les Lære og pakter 89:18-21, og 
snakk om velsignelsene vi mottar når vi følger 
profetens råd om å etterleve Visdomsordet.

Hjelp for musikklederen

En sang for denne måneden kan være “Ha takk for 
profeten du sendte” (Salmer, nr. 17). Her er noen 
forslag som kan brukes til å lære bort en hvilken 
som helst sang. Selv om ordstrimler brukes i dette 
eksemplet, kan bilder noen ganger brukes til å 
lære sanger til små barn.

Skriv linjene i sangen på ordstrimler med 
forskjellige farger (eller skriv hver linje med 
forskjellige farger). Del hver linje i to deler. Bruk 
en av følgende metoder til å lære barna sangen:

 1. Plasser alle ordstrimlene tilfeldig rundt i rom-
met. Be noen barn sette linjene i riktig rekke-
følge mens du og de andre barna synger sangen 
om og om igjen. Syng og snakk om hver linje, 
og syng så hele sangen.

 2. Begynn med ordstrimlene festet på plass på 
tavlen. Syng sangen sammen med barna. Be et 
barn fjerne én ordstrimmel, og syng sangen en 
gang til. Gjenta til alle ordstrimlene er fjernet.

 3. Fest første del av hver linje på tavlen i riktig 
rekkefølge, og plasser andre del av linjene tilfel-
dig rundt på tavlen. Syng første del av en linje, 
og be barna finne den andre delen av linjen og 
forklare hva linjen betyr.

 4. Del barna i to grupper. Be den ene gruppen om 
å synge første del av hver linje, og den andre 
gruppen synge andre del. La gruppene bytte 
og gjenta.

Barn kan lære 
ved hjelp av 
morsomme 
aktiviteter 
og bevegelser, 
og likevel ha 
en ærbødig 
holdning.

Ha takk for profeten du sendte

du Herre på denne vår dag,

for sannhetens baune du tente,

som åpnet vårt blikk for din sak.

Ha takk for hvert gode du yter

ditt folk med så gavmild en hånd.

Med jubel og fryd vi deg lyder.

Å, fyll oss med ydmykhets ånd.

Klikk her for ordstrimler.
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Jeg vil følge Jesus Kristus 
ved å …

bli døpt og bekreftet

og holde mine 
dåpspakter

Jeg vil følge min himmelske Faders 
plan ved å bli døpt og bekreftet
“Kom til meg og bli døpt i mitt navn så dere kan få forlatelse for deres synder og bli fylt med 
Den Hellige Ånd” (3 Nephi 30:2).
Suppler ideene som gis her, med noen av dine egne. Hver uke skulle du planlegge hvordan 
du kan (1) identifisere læresetningen, (2) hjelpe barna å forstå den og (3) hjelpe dem å anvende 
den i sitt eget liv. Spør deg selv: “Hva skal barna gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe 
dem å føle Ånden?”

Uke 1: Jeg vil følge Jesus Kristus ved å bli døpt og bekreftet og holde 
mine dåpspakter.

Før Primær klipper du ut to store fotspor av papir 
i forskjellige farger. På den ene skriver du “bli døpt 
og bekreftet”, og på den andre skriver du “og holde 
mine dåpspakter”. Lag flere mindre fotspor i begge 
farger. Skriv et av følgende på hvert fotspor med 
den første fargen: 8 år gammel, omvende meg, inter-
vju med biskopen, nedsenkning, prestedømsmyndighet, 
pakt, hvite klær, Den hellige ånd. På hvert fotspor 
med den andre fargen skriver du en av normene 
fra “Mine evangelienormer”. Plasser alle de små 
fotsporene tilfeldig rundt i rommet.

Identifiser læresetningen: Skriv på tavlen: 
“Jeg vil følge Jesus Kristus ved å …” Fest de store 
fotsporene på tavlen, ett om gangen, og les dem 
sammen. Forklar at dette er nødvendige trinn 
i vår himmelske Faders plan. Hvis nødvendig, 
hjelper du barna å forstå hva en dåpspakt er.

Oppmuntre til forståelse og anvendelse 
(ved å spille et “Hva hører det sammen med”-
spill): Be et barn å finne et av de fotsporene med 
den første fargen. Be ham eller henne lese ordet 
eller uttrykket på fotsporet og feste det på tavlen 
under det tilsvarende store fotsporet. Spør barna 
hva dette har med dåp og bekreftelse å gjøre. 
Gjenta med alle fotsporene av den første fargen.

Be et barn finne et fotspor med den andre fargen. 
Be ham eller henne lese ordet eller uttrykket på 
fotsporet og feste det på tavlen under det tilsva-
rende store fotsporet. Snakk om hvordan etterle-
velse av evangelienormen som står på fotsporet, vil 
hjelpe barna å holde sine dåpspakter. Gjenta med 
de andre fotsporene.

Uke 2: Hvis jeg lever verdig, vil Den hellige ånd hjelpe meg å velge det rette.

Identifiser læresetningen (ved å synge en 
sang): Spør barna hvilken gave vi får etter at vi er 
døpt. Syng andre vers av “Den hellige ånd” (BS, 
56). Før dere synger, ber du barna lytte etter svaret 
på følgende spørsmål: Hva hjelper Den hellige ånd 
oss å gjøre? Hjelp barna å forstå at den milde, lave 
røsten er Den hellige ånd og at han hjelper oss å 
velge det rette.

Oppmuntre til forståelse (ved hjelp av en 
konkretisering): Forklar at vi må lære å lytte til 
Den hellige ånds tilskyndelser ved å være opp-
merksomme på tanker i vårt sinn og følelser i vårt 
hjerte (se L&p 8:2). Be et barn legge en mynt i en 

glasskrukke og riste den. Be barna legge merke til 
hvor tydelig de kan høre lyden. Be barna bruke en 
skje til å legge jord, ris, sand eller bomullsdotter 
i krukken. Etter hver skje, ber du et barn riste 
krukken igjen og lar barna kommentere hvordan 
dette påvirker lyden. Fortsett å fylle på med skjeen 
til barna ikke lenger kan høre mynten. Sammen-
lign dette med vanskelighetene med å lytte til Den 
hellige ånd når vårt liv er fylt med distraksjoner 
eller synd. Tøm krukken og vis hvor tydelig myn-
ten kan høres igjen. Bær vitnesbyrd om at å holde 
budene og omvende oss fra våre synder hjelper oss 
høre Den hellige ånd.

Sang: “Når jeg døpes”
(BS, 53)

Vis kjærlighet: For å 
vise din kjærlighet til dem 
du underviser, gir du opp-
riktige komplimenter til 
barna som deltar, selv om 
et svar de gir ikke er nøy-
aktig det du var ute etter.

Juni

Å knytte en læresetning 
til noe visuelt, vil hjelpe 

barna å huske det du 
ønsker å lære dem.

8 år gammel

nedsenkning
omvende meg

Den hellige ånd

Klikk her for fotspor.
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Oppmuntre til anvendelse (ved å utveksle 
ideer): Del barna i grupper og la hver gruppe 
sende rundt en liten gjenstand mens du synger 
eller sier teksten til “Den hellige ånd”. Stopp 

tilfeldig og be hvert barn som holder en gjenstand, 
fortelle en ting de kan gjøre for å høre Den hellige 
ånd tydeligere. Avslutt med å synge “Den hellige 
ånd” sammen.

Uke 3: Når jeg tar nadverden, fornyer jeg mine dåpspakter.

Identifiser læresetningen (ved å se på bilder): 
Vis et bilde av dåp og et bilde av nadverden, og 
spør hvilken sammenheng det er mellom de to bil-

dene. Minn barna om at 
vi inngår pakter med vår 

himmelske Fader når 
vi blir døpt, og forklar at når vi tar nadverden, 
fornyer vi våre dåpspakter.

Oppmuntre til forståelse (ved å lytte og 
snakke om det): Be barna peke enten på seg selv 
eller på himmelen for å identifisere hvem som gir 
løftet mens du leser følgende utdrag fra nadverds-
bønnen (se L&p 20:77): “påta seg din Sønns 
navn”, “alltid minnes ham”, “holde hans bud”, 
“så hans Ånd alltid kan være hos dem”. Snakk 
om hva hvert av utdragene betyr.

Oppmuntre til anvendelse (ved å gjøre 
bevegelser): Be barna tenke på en bevegelse for 
å minne dem om hver del av pakten vi hører i 
nadverdsbønnen, for eksempel å legge hånden 
over hjertet (påta seg din Sønns navn), peke på 
pannen (alltid minnes ham); åpne hendene som 
en bok (holde hans bud), og folde armene rundt 
seg selv (alltid ha hans Ånd). Gjenta alle fire løfter 
med bevegelser flere ganger. Oppfordre barna til å 
tenke på disse bevegelsene når de hører nadverds-
bønnene.

Uke 4: Når jeg omvender meg, kan jeg bli tilgitt.

Identifiser læresetningen (ved å sette ord 
riktig sammen): Be barna forklare betydningen 
av ordene omvende seg og tilgi. Gi hver klasse en 
konvolutt med følgende ord inni, hvert på et eget 
ark: Når jeg omvender meg, kan jeg bli tilgitt. Be 
hver klasse sette sine ord i riktig rekkefølge. Når 
de er ferdige, ber du alle barna gjenta setningen 
sammen.

Oppmuntre til forståelse (ved å rollespille en 
historie fra Skriftene): Fortell historien om den 
fortapte sønn (se Lukas 15:11-24) med egne ord, 
og bruk så mange bevegelser som mulig (forek-
sempel å holde opp to fingre for å symbolisere to 

sønner, og gni deg på magen for å symbolisere 
sult). Be barna lytte til historien og stille etterligne 
dine bevegelser. Vis et bilde som representerer den 
fortapte sønn, og spør hvordan faren i historien er 
lik vår himmelske Fader. Forklar at akkurat som 
faren, elsker vår himmelske Fader oss og ønsker at 
vi skal vende tilbake til ham. Han vil tilgi oss for 
alt det gale vi gjør, hvis vi omvender oss.

Oppmuntre til anvendelse (ved å lese et skrift-
sted): Be et barn lese Mosiah 26:30. Be barna lytte 
etter hvor ofte noen kan få tilgivelse. Be dem tenke 
over hva de vil gjøre neste gang de gjør noe galt.

Involver alle barna: 
Barn lærer og husker 
ved hjelp av bevegelse og 
aktivitet. Involver dem 
når du forteller en historie 
ved å la dem gjøre enkle 
handlinger og bevegelser.
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Familiebønn

Familier er en del av vår 
himmelske Faders plan
“Familien er forordnet av Gud” (“Familien – En erklæring til verden”, avsnitt 7).
Suppler ideene som gis her, med noen av dine egne. Hver uke skulle du planlegge hvordan 
du kan (1) identifisere læresetningen, (2) hjelpe barna å forstå den og (3) hjelpe dem å anvende 
den i sitt eget liv. Spør deg selv: “Hva skal barna gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe 
dem å føle Ånden?”

Uke 1: Min himmelske Fader planla at jeg skulle komme til en familie.

Identifiser læresetningen: Vis barna “Fami-
lien – En erklæring til verden,” og forklar at den 
lærer oss at vår himmelske Faders plan er at hans 
barn skal komme til jorden i familier.

Oppmuntre til forståelse (ved å se på bilder): 
Del barna i grupper, og gi hver gruppe et bilde av 
en familie (for eksempel Adam og Eva underviser 
sine barn [KIE, nr. 5], Kristus oppvekker Jairus’ 
datter fra de døde [KIE, nr. 41], Lehis familie 
ankommer det lovede land [KIE, nr. 71] og en 
familie ber [KIE, nr. 112]). Be hver gruppe finne 
familiemedlemmene i sitt bilde. Be hver gruppe 
vise sitt bilde til de andre barna og peke ut far, 
mor og barn. Be barna vise med fingrene hvor 
mange personer det er i deres egen familie. Fortell 
dem at deres familie er en del av vår himmelske 
Faders plan.

Oppmuntre til anvendelse: Be guttene reise 
seg. Forklar at hver av dem kan bli far i en rettfer-
dig familie en dag. Be noen av guttene si noe de 
kan gjøre for å være en god far. Be jentene reise 

seg, og forklar at hver av dem kan bli mor i en rett-
ferdig familie. Be noen av dem si noe de kan gjøre 
for å være en god mor. Be alle barna si noe de kan 
gjøre for å bringe lykke til den familien de har nå.

Uke 2: Familiebønn, familiens skriftstudium og familiens hjemmeaften 
kan styrke min familie.

Identifiser læresetningen og oppmuntre 
til forståelse (ved hjelp av en konkretisering): 
Be et barn holde en bunt med pinner. Forklar at 
pinnene representerer medlemmer av en familie. 

Skriv “familiebønn”, “familiens skriftstudium” 
og “familiens hjemmeaften” på tre papirstrimler. 
Spør barna hvordan disse aktivitetene styrker 
eller hjelper familier å holde sammen. Be barna 
vikle papirene rundt pinnene. Forklar at disse 
aktivitetene innbyr Ånden i vårt hjem og i vårt liv, 
og bringer oss nærmere vår himmelske Fader og 
Jesus Kristus. Og det gjør våre familier sterkere.

Oppmuntre til anvendelse (ved å tegne bilder): 
Gi barna papirark, og be dem tegne bilder av 
aktiviteter de har gjort med sine familier som har 
styrket dem. Be dem vise tegningene til sin familie 
hjemme.

Sang: “I all evighet”
(BS, 98)

Tilpass aktivitetene: 
Den andre aktiviteten i 
uke 1 vil fungere godt for 
yngre barn. For eldre barn 
planlegger du hvordan du 
kan undervise om disse 
familiene fra Skriftene.

Barn lærer bedre og husker lenger når du 
presenterer ideer ved hjelp av bilder og andre 

visuelle hjelpemidler (se UISK, 162).

Juli

Konkretisering kan brukes 
for å skape interesse, vekke 
barnas oppmerksomhet og 

introdusere et prinsipp i 
evangeliet (se UISK, 170).
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Uke 3: Prestedømmet kan velsigne og styrke familien min.

Identifiser læresetningen (ved hjelp av 
en gjettelek): Fortell barna at du vil gi dem 
noen ledetråder om noe som velsigner og styr-
ker  familier. Be dem rekke opp hånden når de 
vet  svaret. Gi noen ledetråder 
om prestedømmet, som for 
eksempel “Fedre med dette kan 
velsigne sin familie” og “Gutter 
som er 12 år, kan motta dette”. 
Etter at barna har gjettet riktig, 
sier dere sammen: “Prestedøm-
met kan velsigne og styrke 
familien min.”

Oppmuntre til forstå-
else (ved å snakke om 
 prestedømmet): Be barna 
nevne noe prestedømsbæ-
rere kan gjøre (for eksem-
pel døpe, gi Den hellige 
ånds gave, velsigne syke 

og dele ut nadverden). Vis bilder av disse ordinan-
sene og velsignelsene mens dere snakker om dem, 
og hjelp barna å forstå hvordan de velsigner og 
styrker familier. Vis et bilde av et tempel. Forklar 
at en av de største velsignelsene ved prestedømmet 

er at det gjør det mulig å komme til 
templet og bli beseglet som familie for 
alltid.

Oppmuntre til anvendelse (ved å 
utveksle ideer): Be noen barn 
reise seg og fortelle om en 
eller to måter prestedømmet 
har velsignet og styrket deres 
familie på. Oppfordre dem til 
å dele disse tankene med sin 
familie hjemme.

Uke 4: Vår himmelske Fader ønsker at jeg skal gifte meg i templet og ha 
en evig familie.

Identifiser læresetningen (ved hjelp av et 
bilde): Vis et bilde av et par som står foran templet 
i sine bryllupsklær. Spør barna hvorfor vår him-
melske Fader ønsker at vi skal gifte oss i templet. 
Forklar at når vi gifter oss i templet, kan vår 
familie være evig.

Oppmuntre til forståelse (ved å høre vitnes-
byrd): Be noen lærere, inkludert par, om å fortelle 
om velsignelser de har fått på grunn av templet 
og tempelekteskap. Be barna lytte etter bestemte 
velsignelser mens lærerne deler sine tanker. Lag 
en liste over disse velsignelsene på tavlen.

Oppmuntre til anvendelse: Be noen barn reise 
seg og fortelle hvorfor de ønsker å bli gift i templet 
og hva de kan gjøre nå for å forberede seg til 
denne velsignelsen.

Tips: Når du underviser 
om evige familier, må du 
være fintfølende overfor 
barn som ikke har både en 
mor og en far i hjemmet. 
Vær også fintfølende over-
for barn som har foreldre 
eller søsken som er mindre 
aktive eller som ikke er 
medlemmer av Kirken. 
Oppmuntre alle barna til 
å leve verdig og forberede 
seg slik at de selv en dag 
kan ha en evig familie.
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August Min himmelske Fader hører 
og besvarer mine bønner
“Vær du ydmyk; og Herren din Gud skal lede deg ved hånden og gi deg svar på dine bønner” 
(L&p 112:10).
Suppler ideene som gis her, med noen av dine egne. Hver uke skulle du planlegge hvordan 
du kan (1) identifisere læresetningen, (2) hjelpe barna å forstå den og (3) hjelpe dem å anvende 
den i sitt eget liv. Spør deg selv: “Hva skal barna gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe 
dem å føle Ånden?”

Uke 1: Skriftene lærer meg hvordan jeg skal be.

Identifiser læresetningen: Hold opp  Skriftene, 
og be barna fortelle deg noen av de tingene vi 
lærer om i Skriftene. Fortell barna at en av de 
tingene vi kan lære om i Skriftene, er å be.

Oppmuntre til forståelse og anvendelse 
(ved å høre en historie fra Skriftene): Fortell histo-
rien om Alma og Amulek som underviser zoramit-
tene (se Alma 31; 33-34). Be barna rollespille den 
riktige måten å be på. Spør barna hva historien 
sier om bønn. Lag en liste på tavlen over barnas 
svar. Be barna snakke om hvordan historien angår 
dem.

Uke 2: Min himmelske Fader ønsker at jeg skal be til ham ofte –  
når som helst, hvor som helst.

Identifiser læresetningen og oppmuntre til 
forståelse (ved å lese skriftsteder): Fortell barna 
at de kan be til vår himmelske Fader når som 
helst, hvor som helst. Be dem slå opp Alma  33:3-9. 
Les versene sammen, og be barna rekke opp 
hånden hver gang de hører et sted hvor Zenos ba. 
Skriv disse stedene på tavlen: Hjelp barna å forstå 
hva disse stedene ville bety for dem i dag ved å 
lage ordstrimler for vår tids motstykker til dem 

(for eksempel et sted hvor du har følt deg hjelpeløs 
eller alene for “villmark”; gårdsplass, lekeplass eller 
park for “åker” og våre klasser og møter i Kirken for 
“forsamlinger”). Be barna sette ordstrimlene sam-
men med de tilsvarende ordene på tavlen.

Oppmuntre til anvendelse (ved å snakke om 
bønn): Del barna i grupper og be dem fortelle om 
erfaringer hvor de har bedt på de stedene Zenos 
nevnte.

Uke 3 og 4: Svar på bønn kommer fra vår himmelske Fader på mange måter.

Identifiser læresetningen (ved hjelp av en 
lek): Før Primær skriver du på tavlen: “Svar på 
bønn kommer fra vår himmelske Fader på mange 
måter,” og dekker hvert ord med en egen papirbit. 
Be et barn fjerne en papirbit, og be barna gjette 
hva setningen er. Gjenta til barna oppdager set-
ningen, og be dem lese den sammen.

Oppmuntre til forståelse (ved å lese skriftste-
der): Fortell barna at Joseph Smith ba for å få vite 
hvilken kirke han skulle slutte seg til. Les sammen 
Joseph Smith–Historie 1:17 for å finne ut hvordan 
hans bønn ble besvart (gjennom et besøk fra vår 
himmelske Fader og Jesus Kristus). Fortell barna 
at Alma ba om at hans sønn, Alma den yngre, 
måtte lære sannheten. Les sammen Mosiah 27:11 

Sang: “Et barns bønn”
(BS, 6)

Ærbødighet: Barn 
lærer gjennom bevegelser 
og aktivitet. Planlegg 
hvordan dere ærbødig 
kan avslutte en aktivitet 
som involverer  bevegelse, 
for å hjelpe barna å 
forberede seg til neste 
aktivitet. Vurder å synge 
en ærbødighetssang?

Barn kan selv være 
effektive og engasjerende 

visuelle hjelpemidler. 
I denne aktiviteten får 

barna mulighet til å vise 
den riktige måten å be på.
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Skriftene: Det er viktig 
for barna å lære evangeli-
ets sannheter fra Skriftene. 
Hold Skriftene mens du 
underviser fra dem.

for å finne ut hvordan Almas bønn ble besvart 
(en engel viste seg for Alma den yngre). Forklar 
at de fleste svar på bønn kommer på andre måter. 
På egne papirlapper skriver du følgende skriftste-
der som beskriver måter bønner kan bli besvart 
på: L&p 6:22-23 (gjennom en følelse av fred); 
L&p 8:2 (gjennom tanker og følelser); Mosiah 
27:36 (gjennom andres handlinger) og 2 Nephi 
32:3 (gjennom Skriftene). Legg papirlappene i en 
beholder. La et barn trekke en og lese den. Slå opp 
skriftstedhenvisningen, les den sammen og spør 
barna hva hvert skriftsted lærer oss om hvordan 
vår himmelske Fader besvarer bønner.

Oppmuntre til anvendelse (ved hjelp av his-
torier): Inviter fire gjester til å fortelle en historie 
som illustrerer en av måtene som bønner blir 
besvart på. Eksemplene kan komme fra personlige 
erfaringer, Kirkens tidsskrifter eller Skriftene. Be 
barna spørre sin familie hjemme om tilfeller hvor 
deres bønner har blitt besvart.

Hjelp for musikklederen

For å hjelpe barna å lære “Et barns bønn” (BS, 6), 
overveier du følgende:

•	Be	barna	forestille	seg	å	være	borte	fra	familien	
sin i lang tid og endelig komme hjem. De 
åpner døren og er omgitt av glede og kjærlig-
het. Forklar at bønn er som å åpne en dør til 
vår himmelske Fader. Han er virkelig der for 
å trøste og elske oss, og han ønsker å høre og 
besvare alle barns bønner.

•	Be	barna	lytte	etter	ordene	“der”	og	“bønn”	
mens du synger de to første linjene av “Et 
barns bønn”. Be barna ta på ørene sine når de 

hører ordene. Be dem synge disse linjene sam-
men med deg. Fortsett med resten av sangen, 
og be barna lytte etter ord som rimer i hver 
linje.

•	Syng	andre	vers	en	frase	av	gangen,	og	be	
barna gjenta hver frase når du peker på dem. 
Del så barna i to grupper, og be én gruppe om 
å synge den første delen av hver setning (for 
eksempel “Be”) og den andre gruppen om å 
fullføre setningen (“han er nær”). Be alle barna 
reise seg og synge: “For himmelens rike skal 
tilhøre dem.”

Fremlegg tydelig læresetningen som barna skal lære hver uke. Vurder å 
be dem si det sammen med deg på begynnelsen av samlingsstunden.
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September Jeg vil tjene Gud av hele mitt 
hjerte, all makt, sinn og styrke
“Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av all din makt, sinn og styrke, og i 
Jesu Kristi navn skal du tjene ham” (L&p 59:5).
Suppler ideene som gis her, med noen av dine egne. Hver uke skulle du planlegge hvordan 
du kan (1) identifisere læresetningen, (2) hjelpe barna å forstå den og (3) hjelpe dem å anvende 
den i sitt eget liv. Spør deg selv: “Hva skal barna gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe 
dem å føle Ånden?”

Uke 1: Jesus Kristus lærte oss hvordan vi skal tjene andre.

Identifiser lære-
setningen (ved 
å se på bilder): 
Vis noen bilder av 
Jesus Kristus som 
tjener andre. Bruk 
for eksempel KIE 
bilde 41, 42, 46, 
47 og 55. Be ele-
vene beskrive hva 
som foregår i hvert 
bilde. Påpek at 
Jesus tjener andre 
i hvert bilde. Skriv 
på tavlen: “Jesus 
Kristus lærte oss 
hvordan vi skal 
tjene andre.”

Oppmuntre til forståelse (ved å lese skriftste-
der og rollespille): Be barna etter tur rollespille et 
av behovene som er beskrevet i Matteus 25:35-36.  
For eksempel kan et barn late som han eller 
hun er sulten, tørst, fremmed eller syk. Be de 
andre barna gjette behovet og deretter rollespille 
hvordan de kan hjelpe noen med det behovet. 
Les  Matteus 25:35-40 sammen, og be barna se 
etter hvem Jesus Kristus sier vi hjelper når vi 
hjelper andre.

Oppmuntre til anvendelse: Gi barna et papir-
ark og be dem lage en liste over navn eller tegne 
bilder av folk de kan hjelpe, samt tjenestegjernin-
ger de kan utføre for disse menneskene. Oppfor-
dre dem til å vise arkene til sin familie hjemme.

Uke 2: Profeter og apostler viser oss hvordan vi kan tjene.

Identifiser læresetningen: Vis bilder av 
Moses, kong Benjamin, Joseph Smith og Thomas 
S. Monson. Fortell barna at disse profetene, som 
alle profeter og apostler, viser oss hvordan vi kan 
tjene andre.

Oppmuntre til forståelse (ved hjelp av en gjet-
telek): Forbered ledetråder om hvordan Moses,  
kong Benjamin, Joseph Smith og Thomas S. 
Monson viser oss hvordan vi kan tjene. Noen 

ledetråder om 
president Monson 
kan for eksempel 
være: “Jeg besøkte 
enkene i menighe-
ten regelmessig”, 
“Da jeg var gutt, 
ga jeg en annen 
gutt en av mine 
favorittleker” og 

“Jeg besøker ofte folk som er på sykehus”. Du kan 
gjerne bruke følgende henvisninger til å forberede 
ledetrådene: Moses: 2 Mosebok 2:16-17; 1 Nephi 
17:24-29. Kong Benjamin: Mosiah 2:12-19. Joseph 
Smith – Joseph Smith–Historie 1:62, 67; L&p 
135:3. Thomas S. Monson: Liahona, okt. 1994, 
12-17; des. 1995, 2-4; nov. 2006, 56-59.

Velg fire barn til å representere disse profetene, og 
be en av dem lese ledetrådene du har forberedt. 
Be de andre barna rekke opp hånden når de tror 
de vet hvem profeten er. Be dem så finne bildet av 
den profeten. Gjenta med de andre profetene.

Oppmuntre til anvendelse (ved å lytte til kon-
feransen): Be barna se eller lytte til generalkonfe-
ransen neste måned. Oppmuntre dem til å lytte 
etter historier om hvordan vi kan tjene andre. Gi 
dem anledninger til å fortelle om det de har lært.

Rollespill: Å rollespille 
situasjoner hjelper barna 
å anvende evangeliets 
prinsipper på virke-
lige situasjoner. Det gir 
også barna muligheter 
til å delta aktivt.

Enkle kostymer som 
kapper og hatter kan 

gjøre dramatiseringer 
mer interessante. 

Dramatiseringer hjelper 
barna å få en større 

forståelse av evangeliets 
prinsipper og beretninger 

fra Skriftene.
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Hold læren ren ved å 
undervise i evangeliets 
sannheter, og ikke andre 
ting. Bruk alltid kirke-
produsert og godkjent 
undervisningsmateri-
ell (se UISK, 52  ).

Uke 3 og 4: Når jeg tjener andre, tjener jeg Gud.

Identifiser læresetningen (ved å lære et 
skriftsted utenat): Hjelp barna å lære siste del av 
Mosiah 2:17 ved å skrive på tavlen: “Når dere er i 

deres medmenneskers tjeneste, er dere jo i deres 
Guds tjeneste.” Be barna gjenta setningen to eller 
tre ganger. Be et barn viske ut ett eller to ord, og 
be barna gjenta setningen igjen. Gjenta til det ikke 
er flere ord igjen på tavlen.

Oppmuntre til forståelse (ved hjelp av 
situasjonsstudier): Som forberedelse studerer 
du ydmykt president Dieter F. Uchtdorfs tale på 
generalkonferansen i april 2010, “Du er mine 
hender” (se Ensign eller Liahona, mai 2010, 68-70, 
75). Spør barna hvordan vi tjener Gud når vi 
tjener menneskene rundt oss (vi gjør det han ville 
gjøre hvis han var her). Fortell en historie eller en 
personlig opplevelse om tjeneste, og forklar hvor-
dan det velsignet både giver og mottaker. (Du kan 
finne historier om tjeneste i Friend eller  Liahona.) 
Forbered noen situasjonsstudier (se UISK, 177) 
som viser hvordan barn kan tjene andre. For 
eksempel: “Annie snublet og falt på vei hjem fra 
skolen, og bøkene og papirene hennes ble spredt 

ut over bakken. David stoppet for å hjelpe henne 
opp og plukket opp bøkene hennes.” “Marias 
nabo strevde med å bære dagligvarer inn i huset 
sitt mens babyen hennes gråt. Mary hjalp henne 
å bære dagligvarene.” Be barna rollespille situa-
sjonsstudiene og fortelle hvem som ble tjent (både 
den som mottok tjenesten og Gud).

Oppmuntre til forståelse og anvendelse 
(ved å spille et “Hva hører det sammen med”-spill): 
Finn eller tegn bilder av personer barn kan tjene, 
for eksempel mor eller far, en søster eller bror, 
besteforeldre, en venn eller en nabo. Lag en ekstra 
kopi av disse bildene og spill et “Hva hører det 
sammen med”-spill med dem (se UISK, 178). 
Når et barn finner et par, ber du ham eller henne 
fortelle om en måte å tjene personen i bildene på. 
Lag en liste over barnas ideer på tavlen. Du finner 
noen ideer om hvordan man kan tjene i Primær 4, 
166.

Spill gir variasjon til undervisningen, lar barn samhandle med hverandre og 
underbygger prinsippet i evangeliet som det blir undervist i, på en morsom måte.
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Repetisjon: Husk å gi 
barna muligheter til å dele 
det de lærte da de så eller 
hørte på generalkonferan-
sen (se September, uke 2).

Jeg vil dele evangeliet 
med alle Guds barn
“Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør 
og prise deres Far i himmelen” (Matteus 5:16).
Suppler ideene som gis her, med noen av dine egne. Hver uke skulle du planlegge hvordan 
du kan (1) identifisere læresetningen, (2) hjelpe barna å forstå den og (3) hjelpe dem å anvende 
den i sitt eget liv. Spør deg selv: “Hva skal barna gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe 
dem å føle Ånden?”

Uke 1: Å etterleve evangeliet hjelper meg å være misjonær nå.

Identifiser læresetningen og oppmuntre 
til forståelse (ved å høre en historie): Vis et 
bilde av misjonærer. Spør barna hva misjonærer 
gjør. Del følgende historie eller en fra Friend eller 
Liahona: “En dag banket to misjonærer på døren 
til et hjem. En kvinne ved navn mrs. James åpnet 
døren. Misjonærene fortalte henne at de var fra 
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Mrs. 
James inviterte misjonærene inn og fortalte dem at 
hun ønsket å lære mer om Kirken. …Mrs. James 
fortalte misjonærene at hun hadde bodd ved siden 

av en familie som tilhørte Kirken. Hun sa at barna 
i den familien alltid var veldig høflige og snille. De 
lekte rettferdig med alle og behandlet andres eien-
dom med respekt. Mrs. James sa hun ønsket å lære 
om en kirke som lærte disse barna å være så gode 
naboer” (Primær 2, 52). Spør: “Hvordan var barna 
som bodde ved siden av mrs. James, misjonærer?” 
Forklar at når vi etterlever evangeliet, er vi misjo-
nærer. Be barna si sammen med deg: “Å etterleve 
evangeliet hjelper meg å være misjonær nå,” med 
vekt på ordet nå.

Uke 2: Å etterleve evangeliet hjelper meg å være misjonær nå.

Oppmuntre til forståelse (ved å synge en sang 
og snakke om normer i evangeliet): Lag 13 kort 
hvor det står skrevet “Mine evangelienormer” (se 
“Samlingsstunden: Hold budene”, Liahona, juni 

2006, B4). Del ut noen av kortene til barna, og be 
dem sende kortene videre til hverandre, mens alle 
synger “Mitt ønske er å være misjonær” (BS, 90). 
Når sangen er slutt, ber du hvert barn som holder 
et kort, om å lese normen høyt og deretter fortelle 
hvordan etterlevelse av denne normen vil hjelpe 
ham eller henne å være misjonær nå. Gjenta med 
forskjellige kort hver gang.

Oppmuntre til anvendelse (ved å sette mål): 
Be hvert barn velge en evangelienorm de vil prøve 
å etterleve bedre i den kommende uken. Be dem 
skrive eller tegne et bilde av normen på et papirark 
og se på det hver dag som en påminnelse. Be dem 
rapportere om sine erfaringer i Primær neste uke.

Å synge om en læresetning hjelper barn å lære den og huske den.  
Barn lærer også bedre hvis de ser et visuelt hjelpemiddel 

eller gjør en aktivitet sammen med musikken.

Oktober
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Oppfordre til svar: Når 
barn forteller hvordan de 
kan anvende en læreset-
ning, bekrefter det bud-
skapet for dem og innbyr 
Ånden. Etter at du har 
forklart en læresetning, 
gir du barna anledning 
til å fortelle hvordan 
de kan anvende den.

VITNESBYRD

Tips: Noen uker innehol-
der flere ideer enn du kan 
gjennomgå i én samlings-
stund. Velg med bønnens 
hjelp ut de aktivitetene 
som vil fungere best for 
dine Primær-barn.

Uke 3: Jeg kan dele evangeliet med familie og venner.

Identifiser læresetningen (ved å høre en his-
torie): Før Primær leser du eldste Robert C. Oaks’ 
tale fra generalkonferansen i oktober 2000 “Del 
evangeliet med andre” (se Liahona, 2001, s. 95). 
Fortell barna historien om appelsinjuicen. Forklar 
at evangeliet er langt søtere enn appelsinjuice og at 
vi skulle dele det med andre. Be barna si: “Jeg kan 
dele evangeliet med familie og venner.”

Oppmuntre til forståelse (ved å lytte til en 
gjestetaler): Inviter en misjonær eller en hjem-
vendt misjonær til å snakke om hvordan barn 
kan dele evangeliet med andre (for eksempel ved 
å være gode eksempler, invitere venner til Primær 

og bære sitt vitnesbyrd), og hvordan deres innsats 
for å dele evangeliet med andre hjelper vår him-
melske Fader og misjonærene.

Oppmuntre til anvendelse (ved å høre en 
historie og utveksle ideer): Minn barna på at de 
kan være misjonærer nå. Fortell om en gang da 
du eller noen du kjenner, har delt evangeliet med 
andre. Be barna reise seg en av gangen og si ett ord 
i setningen “Jeg kan dele evangeliet med andre”. 
Be barnet som sier “evangeliet”, tenke på en måte 
han eller hun kan dele evangeliet med familie 
eller venner på. Gjenta så mange ganger som tiden 
tillater.

Uke 4: Mitt vitnesbyrd blir styrket når jeg deler evangeliet med andre.

Identifiser læresetningen (ved hjelp av en 
konkretisering): Fyll en gjennomsiktig beholder 
med vann. Forklar at hver gang vi deler evangeliet 
med andre, blir vårt vitnesbyrd sterkere. Drypp 
litt konditorfarge i beholderen. Gi noen eksem-
pler på hvordan vi kan dele evangeliet med andre, 
og drypp i litt mer av samme konditorfarge for 
hvert eksempel. Påpek at akkurat som fargen blir 
sterkere for hver dråpe konditorfarge, blir vårt 
vitnesbyrd sterkere hver gang vi deler evangeliet 
med andre.

Oppmuntre til forståelse (ved å snakke om 
vitnesbyrd): Legg følgende i en pose: et bilde av 
Jesus Kristus, et bilde av Joseph Smith, et bilde av 
den nåværende profet, en Mormons bok og ordene 
“den sanne kirke”. Skriv ordet vitnesbyrd på tavlen 

og spør barna hva et vitnesbyrd er. Drøft svarene 
deres. Fortell følgende historie: “En ung jente 
var redd for å bære sitt vitnesbyrd fordi hun var 
usikker på sine følelser. Men hun visste at det var 
viktig, så en dag reiste hun seg tappert og bar sitt 
vitnesbyrd ved å nevne fem ting hun trodde på. 
Da hun var ferdig, hadde hun en god følelse og 
visste at hennes vitnesbyrd var blitt sterkere.” Be 
barna finne ut hvilke fem ting hun hadde et vit-
nesbyrd om ved å ta opp gjenstandene fra posen 
som du har forberedt. Snakk om hver gjenstand, 
og vis dem foran i rommet.

Oppmuntre til anvendelse (ved å gi eksem-
pler): La hvert barn gi et eksempel på hvordan 
han eller hun kan dele evangeliet med andre. Hver 
gang et barn nevner noe, drypper du en dråpe 
konditorfarge i beholderen med vann for å vise at 
å dele evangeliet med andre kan styrke vitnesbyrd. 
(Hvis det er mange Primær-barn, kan det være 
lurt å gjøre dette i grupper slik at hvert barn får 
anledning til å uttrykke sine ideer.)

Konkretiseringer skaper interesse 
og retter barnas oppmerksomhet 

mot et prinsipp i evangeliet.

SANN 
KIRKE
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November Vi skulle takke Gud for alt
“Han befalte dem at de… hver dag skulle… takke Herren sin Gud” (Mosiah 18:23).
Suppler ideene som gis her, med noen av dine egne. Hver uke skulle du planlegge hvordan 
du kan (1) identifisere læresetningen, (2) hjelpe barna å forstå den og (3) hjelpe dem å anvende 
den i sitt eget liv. Spør deg selv: “Hva skal barna gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe 
dem å føle Ånden?”

Uke 1: Jeg er takknemlig for kroppen min, og jeg vet at den er et tempel.

Identifiser læresetningen (ved å se på bilder 
og lese et skriftsted): Vis et bilde av et barn og 
et bilde av et tempel. Les 1 Korinterbrev 3:16 
høyt sammen. Spør: “Hva lærer Skriftene oss om 
kroppen vår?” Skriv “Min kropp er et tempel” 
på tavlen.

Oppmuntre til forståelse (ved å lese skrift-
steder): Diskuter hvordan vi viser vår himmel-
ske Fader at vi er takknemlige for kroppen. For 
eksempel: Vi tar vare på den og holder den ren. 
Forklar at profeter har rådet oss til å ta vare på 

kroppen vår ved å ikke røyke, bruke alkohol eller 
ulovlige rusmidler, eller tatovere oss. Del  Primær 
i grupper, og be hver gruppe lese og drøfte et 
eller flere av følgende skriftsteder: Lære og pakter 
88:124; 89:7, 8, 9, 10-11, 12, 16-17. Be hver 
gruppe fortelle hva de har lært av disse skriftste-
dene om hvordan de kan ta vare på kroppen sin.

Oppmuntre til anvendelse (ved å sette mål): 
Be barna skrive eller tegne noe de vil gjøre i løpet 
av uken for å ta vare på kroppen sin.

Uke 2: Jeg er takknemlig for timelige velsignelser.

Identifiser læresetningen: Skriv på tavlen: 
“Jeg er takknemlig for timelige velsignelser.” Be 
barna gjenta setningen. Forklar at timelige velsig-
nelser er velsignelser som vi kan se, ta på, høre, 
smake eller lukte.

Oppmuntre til forståelse (ved hjelp av en 
gjettelek): Vis gjenstander eller bilder som repre-
senterer noen av våre timelige velsignelser (for 
eksempel en kropp, hjem, mat, vann, klær, helse, 
solen, månen, stjernene, jorden, dyrene, planter, 
familie, venner, leker, bøker og skole). Gi ledetrå-
der som beskriver en av velsignelsene, og be barna 
gjette hvilken velsignelse du beskriver. For eldre 
barn: Skriv hver av velsignelsene på et eget stykke 
papir, og legg papirene i en beholder. Be et barn 
om å velge ett og gi ledetråder om det til de andre 
barna. Når barna gjetter en velsignelse, skriv den 
på tavlen og be barnet fortelle hvorfor han eller 
hun er takknemlig for den.

Oppmuntre til anvendelse (ved å utveksle 
ideer): Be barna tenke på hva de kan gjøre for å 
vise takknemlighet for en av velsignelsene dere 
har snakket om. Be noen barn snakke om dette.

Barn lærer lettere når det brukes mange 
forskjellige undervisningsmetoder. 
Velg aktiviteter og undervisningsme-
toder som engasjerer alle barna.

Primær-sanger hjelper 
barna å huske læreset-
ninger. Vurder å synge 
sanger som underbygger 
det du underviser i. Denne 
måneden kan noen av 
disse sangene være “Alle 
verdens barn” (BS, 4-5), 
“For helse og styrke” (BS, 
18), “Se, Gud har skapt 
vår jord så skjønn” (BS, 
122), “Min himmelske 
Fader elsker meg” (BS, 
16-17) og “Kjære Far, jeg 
takker deg” (BS, 15).



23

Å innby barna til å drøfte 
spørsmål i små grupper 
gir flere barn mulighet 
til å delta. Lærere kan 
se til at alle deltar og 
beholder ærbødigheten.

Uke 3: Jeg er takknemlig for åndelige velsignelser.

Identifiser læresetningen og oppmuntre til 
forståelse (ved å lese skriftsteder): Forbered en 
gave med et bilde av Frelseren og følgende skrift-
stedhenvisning inni: Moroni 10:8-17. Skriv på 
tavlen: “Jeg er takknemlig for åndelige velsignel-
ser.” Forklar at det er mange åndelige velsignelser 
Herren kan gi oss: Han gir oss disse velsignelsene 
ved Den hellige ånds kraft. Be et barn åpne gaven 
og vise innholdet. Be barna slå opp skriftstedet og 
finne de åndelige velsignelser Herren kan gi oss, 
og skriv dem på tavlen. Diskuter noen av disse 
velsignelsene, og forklar at vi skulle bruke dem til 
å hjelpe andre.

Uke 4: Vi skulle takke vår himmelske Fader for alle våre velsignelser.

Identifiser læresetningen: Vis barna en eller 
to gjenstander som noen har gitt deg. Forklar at 
disse gavene er viktige for deg og at du har sagt 
“takk” for dem. Be barna nevne andre måter vi 
kan vise vår takknemlighet for gaver vi mottar på. 
Spør barna hvem vi bør takke for alle våre velsig-
nelser. Drøft hvorfor vi skulle takke vår himmel-
ske Fader for alle våre velsignelser.

Oppmuntre til forståelse (ved å lage lister): 
I fem separate sekker legger du et papirark, en 
penn og en av følgende gjenstander: et bilde av et 
Kirkens møtehus, et klesplagg, skrifter, et bilde 
av en familie og et bilde av Frelseren. Del barna 

i grupper, og gi hver gruppe en av sekkene. Be 
hver gruppe se på gjenstanden i sekken sin og 
skrive på arket en måte de kan vise takknem-
lighet for den på. Be dem så legge gjenstanden, 
arket og pennen tilbake i sekken og gi den til en 
annen gruppe. La hver gruppe få hver sekk, og be 
deretter hver gruppe fortelle hva som er skrevet på 
listen i sekken sin.

Oppmuntre til anvendelse (ved å utveksle 
ideer): Be noen barn fortelle hva de har lært av 
denne aktiviteten og hva de vil gjøre for å anvende 
det i sitt eget liv.

Tavle: Tavlen er et av de 
enkleste, lettest tilgjen-
gelige læremidler. Du 
kan bruke tavlen til å 
anerkjenne barnas svar og 
ideer ved å skrive dem ned.



24

Jeg vet at Jesus Kristus 
vil komme igjen
“Jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på støvet” ( Job 19:25).
Suppler ideene som gis her, med noen av dine egne. Hver uke skulle du planlegge hvordan 
du kan (1) identifisere læresetningen, (2) hjelpe barna å forstå den og (3) hjelpe dem å anvende 
den i sitt eget liv. Spør deg selv: “Hva skal barna gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe 
dem å føle Ånden?”

Uke 1: Profetene forutsa at Jesus Kristus ville komme til jorden.

Oppmuntre til forståelse (ved å lese skrift-
steder): Vis bilder av Jesaja, Nephi, kong  Benjamin, 
Abinadi, Alma og lamanitten Samuel fra Kunst 
inspirert av evangeliet  og Primær 4 bildepakke. 
Del barna i grupper, og gi hver gruppe et av 
følgende skriftsteder å slå opp. (1) Jesaja 7:14; 9:6; 
(2) 1 Nephi 11:14-15, 20-21; (3) Mosiah 3:5-8; 
(4) Mosiah 15:1; (5) Alma 7:10-12 og (6)  Helaman 
14:1-3. Be barna merke seg hvilken profet som 
taler, og hvem han profeterer om. Be hver gruppe 
vise bildet av profeten og fortelle de andre barna 

hvem han er og hva han sa. (For yngre barn: 
Hjelp seks barn å kle seg i enkle kostymer for å 
forestille de seks profetene. Fortell kort om hver 
profet og hva hver av dem sa om Jesu Kristi fødsel 
og misjon.) Forklar at hver av disse profetene 
forutsa at Jesus Kristus ville komme til jorden. 
Syng “Samuel forteller om Jesus-barnet” ( Spesielt 
for barn, des. 1992). Bær vitnesbyrd om at Jesus 
 Kristus kom til jorden slik profetene hadde 
 forutsagt.

Uke 2: Jesus Kristus vil komme til jorden igjen.

Identifiser læresetningen: Vis et bilde av 
det annet komme (KIE, nr. 66). Minn barna på 
at Jesus Kristus kom til jorden som et lite barn i 
Betlehem. Forklar at vi lærer i Skriftene at han vil 
komme til jorden igjen.

Oppmuntre til forståelse (ved å spille et “Hva 
hører det sammen med”-spill): Lag to matchende 
sett med følgende skriftstedhenvisninger, med 
hver henvisning på et eget ark: Matteus 16:27; 

Matteus 24:30, 36, 42; Apostlenes gjerninger 
1:9-11; L&p 36:8; L&p 45:57-59; L&p 88:95-98. 
Fest arkene på tavlen med forsiden ned. La barna 
etter tur velge to ark. Snu arkene for å se om de 
stemmer overens. Hvis de ikke stemmer overens, 
snu dem igjen. Hvis de stemmer overens, lar du 
henvisningen vises og ber barna slå opp skrift-
stedet for å finne ut hva det lærer oss om Kristi 
gjenkomst. Gjenta til alle parene er funnet.

Uke 3: Jeg vil forberede meg til å bo hos vår himmelske Fader og  
Jesus Kristus igjen.

Identifiser læresetningen (ved hjelp av en 
gjettelek): Be to eller tre barn rollespille å forbe-
rede seg til å gå til sengs, til kirken eller på en 
lang tur. Be de andre barna gjette hva de gjør. 
Diskuter med barna hva som ville skje hvis vi ikke 
forberedte oss til å gjøre disse tingene. Forklar 
at en viktig ting vi skulle forberede oss til, er å 
bo sammen med vår himmelske Fader og Jesus 
Kristus igjen.

Oppmerksomhetsaktiviteter som for eksempel 
rollespill, kan brukes for å skape interesse 
og for å lede elevenes oppmerksomhet mot 

leksjonens tema. De som ikke deltar, vil bli  
engasjert når de ser de andre barna.

Desember

Tilpass aktivitetene: 
Tilpass aktivitetene til 
de ressursene du har 
tilgjengelig og til dine 
Primær-barn. Til anven-
delsesaktiviteten i uke 
3 kan du for eksempel 
be barna holde opp en 
finger for hver ting de kan 
gjøre for å forberede seg, 
istedenfor å skrive sine 
ideer på et papirark.
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Oppmuntre til forståelse (ved å synge sanger): 
Syng tredje vers av “Jeg er Guds kjære barn” (BS, 2), 
og be barna merke seg hvordan vi kan forberede 
oss til å bo hos vår himmelske Fader igjen. Be 
barna reise seg og synge ordene “og er jeg trofast 
får jeg bo” om igjen. Forklar at noen Primær- 
sanger minner oss på ting vi kan gjøre forberede 
oss til å bo hos vår himmelske Fader og Jesus 
 Kristus igjen (for eksempel: “Jeg vil følge Guds 
plan” [BS, 86-87], “Hold alle budene” [BS, 68-69], 
“Jeg ønsker å være snill og god” [BS, 83] og “Når 
jeg døpes” [BS, 53]). La pianisten spille noen toner 
fra en av disse sangene, og be barna gjette hvilken 

sang det er. Be barna synge sangen og reise seg når 
de synger om en måte de kan forberede seg til å bo 
hos vår himmelske Fader på. Gjenta med de andre 
sangene.

Oppmuntre til anvendelse (ved å tegne): Be 
barna tenke over hvordan de kan forberede seg til 
å bo hos vår himmelske Fader og Jesus  Kristus. 
Gi hvert barn et papirark, og be dem tegne et 
omriss av hånden sin. Be dem så skrive eller tegne 
på hver finger i omrisset én ting de kan gjøre for å 
forberede seg. Be barna velge én av disse tingene 
å jobbe med i løpet av uken. Fortell dem at neste 
søndag vil du be dem fortelle hva de gjorde.

Uke 4: Jeg har et vitnesbyrd om at jeg er et Guds barn.

Identifiser læresetningen (ved hjelp av 
en gjettelek): På tavlen skriver du: “Jeg har et 
______________.” Be barna lytte til følgende 
ledetråder og folde armene og reise seg når de tror 
de kan fylle ut det som mangler:

•	Dette	gir	oss	en	god,	lykkelig	eller	varm	
følelse.

•	Den	hellige	ånd	gir	oss	dette.

•	Dette	hjelper	oss	å	ønske	å	ta	riktige	valg.

•	Vi	kan	dele	dette	med	andre	når	vi	holder	taler	
i Primær, på familiens hjemmeaften og på 
faste- og vitnesbyrdsmøtet.

Spør: “Hva er dette for noe fantastisk?” Fyll ut 
tomrommet med ordet vitnesbyrd, og fortell barna 
at de kan ha et vitnesbyrd om at de er Guds barn.

Oppmuntre til forståelse (ved å synge en 
sang): Be barna synge “Jeg er Guds kjære barn” 
(BS, 2-3), og be dem tenke over hvordan de føler 
seg mens de synger den. Be noen av barna fortelle 
hva de følte. Forklar at gode følelser de kan ha følt, 
var fra Den hellige ånd, som forteller dem at de 
virkelig er Guds barn. Forklar at det å vite at dette 
er sant, er hva det betyr å ha et vitnesbyrd. Forklar 
at det er mange måter å vite at vi er Guds barn på. 
Spør: “Hvordan vet dere at dere er Guds barn?”

Oppmuntre til anvendelse (ved å høre vit-
nesbyrd): Spør barna: “Hvorfor er det viktig å ha 
et vitnesbyrd om at vi er Guds barn? Hvordan 
hjelper det å ha et vitnesbyrd oss å ta riktige valg?” 
Bær ditt vitnesbyrd, og be noen barn og voksne 
bære sitt vitnesbyrd om at vi alle er Guds barn.

Bær vitnesbyrd: Slik 
du blir tilskyndet, bærer 
du vitnesbyrd om læren du 
underviser i. Den hellige 
ånd kan vitne for hvert 
barn om at det du sier er 
sant. Å bære ditt vitnes-
byrd hjelper barna å føle 
Ånden og motiverer dem 
til å styrke sitt vitnesbyrd.

Å skrive et prinsipp 
i evangeliet vil hjelpe 
barna å huske det.
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Ville jeg  
ha vært  

den samme

hvis jeg  
fikk se min 
Frelser stå 

så nær, våke 
over meg??hvis min  

Frelser sto 
hos meg? ?Var hans  

bud i mine 
tanker, ?gikk jeg  

da på  
sannhets vei? ?Ville jeg  

fulgt hans 
eksempel, ?levd et  

nytt og  
bedre liv

Hvordan bruke musikk i Primær
Formålet med musikk i Primær er å undervise barn i Jesu Kristi evangelium. Primær-sanger gjør 
læring av evangeliet morsommere, innbyr Ånden og skaper en ærbødig atmosfære som er ideell 
for læring (se Håndbok 2: Kirkens administrasjon [2010], 11.2.4).

Når du forbereder deg til å lære bort en sang, spør deg selv: Hvordan kan jeg fange og holde 
på barnas oppmerksomhet? Hvilke spørsmål kan jeg stille for å hjelpe barna å forstå evangeliets 
budskap i sangen? Hvilke metoder kan jeg bruke for å lære dem denne sangen? Følgende er 
noen metoder du kan prøve. Eksemplene vil hjelpe deg å lære bort sanger som er foreslått i 
dette utkastet. Du finner flere ideer i Primær-delen av Serving in the Church på LDS.org og i 
“Hvordan bruke musikk i Primær” i utkastene for 2010, 2011 og 2012.

Understrek evangeliets prinsipper i sangen.

Vurder følgende ideer når du skal lære bor “I all 
evighet” (BS, 98). Be barna lytte etter en del av 
vår himmelske Faders plan mens du synger første 
linje i sangen, og å reise seg når de vet hva det er 
(familie). La barna synge denne linjen sammen 
med deg. Påpek at melodiene for “den beste som 
jeg vet” og “i all evighet” følger det samme møn-
steret, og be barna synge disse ordene. Be dem om 
å lytte til den neste delen av sangen for å finne ut 
hvor lenge de kan leve sammen med sin familie. 
Syng den andre linjen, med vekt på ordene “i 
all evighet”. Be barna synge den linjen sammen 
med deg, og syng deretter begge linjene sammen. 
Be barna lytte etter et annet ord som betyr “i all 
evighet” i refrenget. Syng: “Vi kan få være sammen 
bestandig”, og be dem gjenta etter deg. Syng og 
be dem gjenta: “Slik lyder Herrens plan.” Spør 
hva vår himmelske Faders plan er, og minn barna 
på at han ønsker at de skal gifte seg i templet og 
få sin egen evige familie. Fullfør undervisningen 
av refrenget med å synge setninger og be barna 
gjenta dem.

Bruk visuelle hjelpemidler for å hjelpe barn å lære og huske ordene.

Tilpass aktivitetene: 
Noe av undervisningsfor-
slagene som er beskrevet 
her, vil fungere best for 
yngre barn. Tilpass dine 
undervisningsmetoder til 
barn i ulike aldre, slik at 
de alle kan bli engasjert 
i å lære og synge.

Øvelse: For å lære 
andre en sang effektivt, 
må du selv kunne sangen. 
Øv deg hjemme, slik at 
du kan se på barna når 
du underviser dem.

For å hjelpe barna 
å lære melodien til 
en sang, “holder 
du hendene i hori-
sontal posisjon, 
og mens teksten 
synges, beveger 
du hendene opp 
for å angi høyere 
tone og ned for å 
angi lavere tone” 
(UISK, 171).

Klikk her for visuelle hjelpemidler.
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Repetisjon hjelper 
barn å lære nye sanger. 
Gjenta sanger på mange 
forskjellige måter, for 
eksempel ved å hviske, 
nynne, klappe i takt, 
variere tempoet eller synge 
mens dere sitter og står.

Bær vitnesbyrd: Bær 
kort vitnesbyrd for barna 
om sannheter i evangeliet 
som finnes i Primær-
sangene. Hjelp barna å 
forstå at sang er én måte 
de kan bære vitnesbyrd 
og føle Ånden på.

Vurder følgende ideer når du skal lære barna 
“Hvis min Frelser sto hos meg” (side 28 i denne 
oversikten):

•	Lag	en	ordstrimmel	for	hver	setning	i	sangen,	
og finn et bilde som representerer hver ord-
strimmel. Plasser bildene på den ene siden av 
rommet og ordstrimlene på den andre siden. 
Snakk med barna om hvordan de kanskje ville 

handle annerledes hvis de kunne se Frelseren 
stå ved siden av seg. Syng sangen, og be barna 
sette bildene sammen med ordene.

•	La	barna	synge	sangen	sammen	med	deg	mens	
du peker på bildene.

•	Gi	hver	klasse	en	setning	å	synge	mens	de	står,	
og bytt så setninger til hver klasse har sunget 
hver setning.

Bruk passende bevegelser til å engasjere barna og hjelpe dem å huske 
sangen.

Vurder følgende ideer når du skal lære barna 
“Min himmelske Fader elsker meg” (BS,16-17). 
Spør barna hvordan de har vist sin kjærlighet til 
familiemedlemmer. Spør hvordan vår himmelske 
Fader har vist sin kjærlighet til dem. Forklar at 
han skapte denne vakre verden for dem, fordi han 
elsker dem. Syng sangen for barna en setning av 
gangen, og be dem synge den sammen med deg 
mens de rollespiller hver del: fugler som  synger, 
å se opp mot himmelen, regn som faller på ansik-

tene deres, og så videre. For det andre verset ber 
du dem gjøre bevegelser som for eksempel å peke 
på øynene, late som de er sommerfugler, og holde 
hendene bak ørene. Be dem klemme seg selv mens 
de synger: “Han ga meg mitt liv”, klappe seg på 
hodet (“min ånd”), legge hendene over hjertet 
(“min kropp”), og bøye hodet og folde armene 
(“Jeg takker ham inderlig”). Be dem legge hendene 
over hjertet mens de synger: “Han elsker meg og 
vil stå meg bi.”
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Hvordan undervise barn med 
funksjonshemninger
Frelseren forkynte: “Alle dine barn skal være undervist av Herren, og stor skal dine barns 
fred være” (3 Nephi 22:13).
Primær-ledere har et viktig ansvar for å undervise alle barn, også funksjonshemmede,  
i Jesu Kristi evangelium. Primær er et sted der alle barn skulle være velkomne, føle seg elsket, 
bli næret og inkludert. I denne atmosfære er det lettere for alle barn å forstå vår himmelske 
Faders og Jesu Kristi kjærlighet og føle og gjenkjenne Den hellige ånds innflytelse.

Hvert barn er dyrebart for Gud. Alle trenger kjærlighet, respekt og støtte.

Rådfør deg med andre når du går inn 
for å dekke behovene til funksjons-
hemmede barn i din Primær.

 1. Rådfør deg med barnets forel-
dre. Foreldrene kjenner vanligvis 
sitt barn bedre enn alle andre. De 
kan forklare deg hvordan du kan 
tilrettelegge undervisningen for å 
dekke barnets behov, hvor lenge det 
kan være oppmerksomt og hvor-
dan han eller hun liker best å lære. 
Noen barn reagerer for eksempel 
spesielt bra på musikk, andre på 
historier, bilder, Skriftene eller 
bevegelser. Bruk mange forskjellige 
undervisningsmetoder, men forsikre 
deg om at du benytter metodene 
som hvert barn lærer best ved.

 2. Rådfør deg med andre Primær- 
ledere og -lærere. Be og arbeid 
sammen for å finne måter å hjelpe 
hvert barn til å lære om Jesu Kristi 
evangelium og føle seg elsket.

 3. Rådfør deg med menighetsrå-
det. Prestedømsledere og ledere i 
andre hjelpeorganisasjoner kan ha 
tanker om hvordan man kan hjelpe 
barn med spesielle behov. I én 
menighet tilbød høyprestenes gruppe å sørge 
for en “bestefar for Primær” hver uke til å sitte 
sammen med en gutt med autisme. (Det ideelle 
er at det er samme person hver uke.) Dette hjalp 
gutten å samle seg om leksjonen og føle seg 
elsket.

Eldste M. Russell Ballard har sagt: “Det skulle 
være klart at de av oss som er blitt betrodd dyre-
bare barn, har fått en hellig, edel forvaltning. For 
vi er de som Gud har utpekt til å omgi vår tids 
barn med kjærlighet, troens ild og en forståelse 
av hvem de er” (“Great Shall Be the Peace of Thy 
Children”, Ensign, april 1994, 60).

Du finner mer informa-
sjon om hvordan du kan 
hjelpe barn med spesielle 
behov i UISK, 38-39 og 
på disabilities .lds .org.

Noen funksjonshemmede 
barn reagerer bra på 

visuelle signaler. Bruk 
slike signaler som vises 

her for å indikere at det er 
tid for bønn, for en stille 
stund eller sangstund.

Tilpass leksjoner: Det 
kan være nødvendig å til-
passe samlingsstunden for 
funksjonshemmede barn. 
Se sharingtime .lds .org 
for å se noen eksempler 
på hvordan dette gjøres.

Klikk her for figurer.
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Ville jeg  
ha vært  


den samme







?hvis min  
Frelser sto  
hos meg?







?Var hans  
bud i mine 


tanker,







?gikk jeg  
da på  


sannhets vei?







?Ville jeg  
fulgt hans 
eksempel,







?levd et  
nytt og  


bedre liv







hvis jeg  
fikk se min 
Frelser stå  


så nær, våke 
over meg?







Med min 
 Frelser ved 


min side







?ville jeg  
sagt alt  
som før?







?Bare  
sanne,  


milde ord







?om jeg så  
ham stå ved 


min dør?







?Delte jeg  
hans ord  


med andre?







?Talte jeg  
med stor 
respekt







hvis jeg  
fikk se min 
 Frelser stå  


så nær, våke  
over meg?







Han er  
alltid nær  


meg,







?om jeg  
ikke ser  
ham der,







?holder  
alltid øye  
med meg,







?for han  
har meg  


evig kjær.







?Derfor er  
mitt store 


ønske







?å bli  
den jeg  
ville bli







hvis jeg  
fikk se min 
 Frelser stå  


så nær, våke 
over meg.








Ha
 t


ak
k f


or
 p


ro
fe


te
n


du
 s


en
dt


e


du
 H


er
re


på
 d


en
ne


 vå
r d


ag
,







fo
r s


an
nh


et
en


s 
ba


un
e


du
 t


en
te


,


so
m


 å
pn


et
 vå


rt
 b


lik
k


fo
r d


in
 s


ak
.







Ha
 t


ak
k


fo
r h


ve
rt


 g
od


e 
du


 y
te


r


di
tt


 fo
lk


m
ed


 s
å 


ga
vm


ild
 e


n 
hå


nd
.







M
ed


 ju
be


l o
g 


fr
yd


vi 
de


g 
ly


de
r.


Å,
 fy


ll o
ss


m
ed


 y
dm


yk
he


ts
 å


nd
.







Ha
 t


ak
k f


or
 p


ro
fe


te
n


du
 s


en
dt


e


du
 H


er
re


på
 d


en
ne


 vå
r d


ag
,







fo
r s


an
nh


et
en


s 
ba


un
e


du
 t


en
te


,


so
m


 å
pn


et
 vå


rt
 b


lik
k


fo
r d


in
 s


ak
.







Ha
 t


ak
k


fo
r h


ve
rt


 g
od


e 
du


 y
te


r


di
tt


 fo
lk


m
ed


 s
å 


ga
vm


ild
 e


n 
hå


nd
.







m
ed


 y
dm


yk
he


ts
 å


nd
.


Å,
 fy


ll o
ss


vi 
de


g 
ly


de
r.


M
ed


 ju
be


l o
g 


fr
yd








L&p 1:37 L&p 10:5


L&p 59:9-10 L&p 119:4





















 
M


un
n 


Knær Ører  


Sinn  
Øyne 


Føtter Hender 
Hjer


te







 
M


un
n 


Knær Ører  


Sinn  
Øyne 


Føtter Hender 
Hjer


te




















bli
 døpt o


g b
ek


re
ft


et







og
 ho


lde
 m


ine
 


 då
ps


pa
kt


er







8 år
 ga


mmel


om
ve


nd
e m


eg


int
er


vju
 m


ed
 


bis
ko


pe
n


ne
dse


nk
nin


g


pr
es


te
døm


s-


myn
digh


et


pa
kt


er


hv
itt


 tø
y


Den
 he


llig
e å


nd








Jo
se


ph
 S


m
it


h 
ov


er
sa


tt
e 


 
M


or
m


on
s 


bo
k 


 
og


 g
je


ng
a 


 
ev


an
ge


lie
ts


 
sa


nn
he


te
r.





	Btn: 
	Print: 

	Button1: 


