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Fordeling
Denne Grensvejledning er til grensledere, som er nye i Kirken og har begrænset
kirkeerfaring. Den er også nyttig for ledere i mere organiserede områder.
Den skitserer formålet med, organiseringen af og fremgangsmåderne for, hvor-
dan man får en gren til at fungere.

Indhold



Formålet med en gren

1

I løbet af sit jordiske virke organise-
rede Jesus Kristus sin kirke på jorden.
Efter sin død mødtes menigheder
af troende for at tilbede, for at lære
og efterleve hans lærdomme og for
at tjene, inspirere og styrke hinanden.
Frelseren har givet dette løfte: »For
hvor to eller tre er forsamlet i mit
navn, dér er jeg midt iblandt dem«
(Matt 18:20).

I vore dage er medlemmerne af Jesu
Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige
organiseret i menigheder. Små menig-
heder kaldes for grene, og over hver
gren præsiderer en grenspræsident.
Hvis områdepræsidentskabet giver
deres godkendelse, kan en missions-
præsident organisere en gren, når der
bor mindst to medlemsfamilier i et

område og et af medlemmerne er en
værdig mand, der bærer Det Melkise-
dekske Præstedømme eller er en vær-
dig præst i Det Aronske Præstedøm-
me. En værdig person er en, der med
Herren har indgået pagter, som f.eks.
dåbspagten, og flittigt bestræber sig
på at holde disse pagter.

Missionspræsidenten fører tilsyn
med grenen, og grenspræsidenten er
ansvarlig over for ham. Når et til-
strækkeligt antal grene er blevet orga-
niseret inden for en rimelig afstand
af hinanden inden for missionen, kan
missionspræsidenten med område-
præsidentskabets godkendelse orga-
nisere disse grene, så de udgør et
distrikt. Når grenen er en del af et
organiseret distrikt, fører distrikts-



præsidentskabet tilsyn med grens-
præsidenten, og distriktspræsident-
skabet rapporterer så videre til mis-
sionspræsidentskabet.

Kirken har udarbejdet denne vejled-
ning for at hjælpe grenslederne med
at lære ansvarene i deres kaldelser
at kende, samt hvordan de varetager
dem. Alle ledere og andre kirkemed-
lemmer bør hjælpe til med at opfylde
Kirkens mission, som er at indbyde
alle mennesker til at komme til Kristus
og blive fuldkommen i ham (se
Moroni 10:32). For at opfylde denne
mission, hjælper lederne medlem-
mer med at –

• forkynde Jesu Kristi evangelium for
alle folkeslag, stammer, tungemål
og folk. Fortælle om evangeliet ved
at bære vidnesbyrd, sådan som
Ånden tilskynder til. Missionærerne
bør fortsat hjælpe med at støtte de
nyomvendte under deres indlem-
melse i Kirken.

• fuldkommengøre de hellige. Hjælpe
de nyomvendte med at udvikle sig i
Kirken ved at sørge for, at de har en
ven og en opgave, samt at de får
næring gennem Guds ord. Modtage

ordinancerne og indgå evangeliets
pagter, stræbe efter at holde befalin-
gerne, sådan som de har lovet det,
tjene deres medmennesker, drage
omsorg for de fattige og nødlidende
samt pleje venskab med hinanden
for at opbygge de helliges fælles-
skab.

• forløse de døde. Finde frem til
oplysninger om deres afdøde
forfædre og udføre tempelordinan-
cer for dem i det omfang det inden
for rimelighedens grænser er
muligt, for at berede slægten til
ophøjelse.

Denne vejledning kan hjælpe grens-
ledere, enkeltpersoner og familier
med at lære at leve under Helligånd-
ens indflydelse, således at det bliver
et privilegium og en glæde for dem
at udføre deres kirkekaldelser.
Udover denne vejledning kan Præste-
dømme- og hjælpeorganisationslederens
vejledning (31178 110), Familievejledning
(31180 110), Vejledning i evangeliet
(34595 110), Håndbog i evangeliske
principper (31110 110), Informationer
for ledere i præstedømmet og hjælpeorga-
nisationer om læseplan (36363 110) og
andre kirkeudgivelser være nyttige.
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Grenspræsidentskabet

3

Når en gren organiseres, kalder og
indsætter missionspræsidenten eller
distriktspræsidenten med missions-
præsidentens godkendelse og med
Herrens inspiration en værdig mand,
der bærer Det Melkisedekske Præste-
dømme, til at være præsident for
grenen. Missions- eller distriktspræsi-
denten overdrager nøglerne til at
præsidere til grenspræsidenten. Hvis
der ikke er nogen værdig mand, der
bærer Det Melkisedekske Præstedøm-
me, kan en værdig præst kaldes og
indsættes som grenspræsident.

Så længe der kun er ét medlem af gre-
nen, som bærer Det Melkisedekske
Præstedømme, er det grenspræsiden-
ten, som våger over og styrker med-

lemmerne, som ofte besøger dem som
hjemmelærer i deres hjem, som leder
nadvermøder og grensaktiviteter og
udfylder rapporter. Efterhånden som
flere mænd i grenen modtager præste-
dømmet, kan missionspræsidenten
under vejledning fra Herrens Ånd kal-
de to rådgivere til grenspræsidenten
og en sekretær til at hjælpe med gre-
nens optegnelser. Præsidenten og
hans to rådgivere udgør grenspræsi-
dentskabet.

Grenspræsidenten er hyrde for grenen
og præsiderer i kærlighed og venlig-
hed over alle grenens medlemmer.
Han er et godt eksempel ved som et
offer til Herren at bringe et »sønder-
knust hjerte og en angergiven ånd«



(3 Nephi 9:20) og vidner om Herren
Jesu Kristi guddommelighed. Inden
for grenen er det grenspræsidenten,
som –

• er den præsiderende præste-
dømmeleder.

• er almindelig dommer.

• leder arbejdet med at drage omsorg
for de fattige og nødlidende.

• tager sig af grenens økonomi og
optegnelser.

Medlemmerne af grenspræsidentska-
bet våger over og styrker grenens
medlemmer, leder præstedømmemø-
dets formøde, præsiderer over Det
Aronske Præstedømme og leder nad-
vermødet.

Præsiderende
præstedømmeleder
Som den præsiderende præstedøm-
meleder har grenspræsidenten fået
nøglerne til at præsidere, så han kan
forvalte Herren værk i grenen. Han
præsiderer, våger over og styrker alle
grenens medlemmer samt lærer dem
at være ansvarlige i deres kaldelser.
Efterhånden som grenens medlemstal
vokser, får han hjælp af rådgiverne i
grenspræsidentskabet, lederne i
præstedømmekvorummerne og hjem-
melærerne. Han opmuntrer ældster-
nes kvorumspræsident til at sørge for,
at hjemmelærerne får tildelt opgaver,
og at medlemmerne regelmæssigt bli-
ver besøgt i deres hjem. Periodiske
hjemmeundervisningsrapporter fra

ældsternes kvorumspræsident hjælper
grenspræsidenten med at være
opmærksom på medlemmernes
behov.

Grenspræsidenten fører tilsyn med
kvorummer, hjælpeorganisationer og
aktiviteter i grenen, men lægger særlig
vægt på unge mænd i Det Aronske
Præstedømme og unge piger i samme
alder. Han er præsident over Det
Aronske Præstedømme i grenen. Han
våger over grenens unge mænd og
unge piger i alderen 12 til og med 18
år ved regelmæssigt at interviewe
dem for at hjælpe dem med at lære og
at efterleve evangeliske forskrifter og
forberede sig til deres fremtidige liv.
Han lægger vægt på missionsforbere-
delse og fuldtidsmission for unge
mænd og interesserede unge piger.
Han kalder unge mænd til at lede kvo-
rummerne i Det Aronske Præstedøm-
me. Han kalder også medlemmer til
at lede grenens hjælpeorganisationer
(Hjælpeforeningen, Unge Mænd,
Unge Piger, Primary og Søndagssko-
len). (Find yderligere detaljer om hjæl-
peorganisationerne i Præstedømme- og
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hjælpeorganisationslederens vejledning).
Med hjælp fra sine rådgivere kalder
han medlemmer til at undervise klas-
ser og tjene i andre grensstillinger.
Han interviewer kvorums- og hjæl-
peorganisationslederne regelmæssigt
for at modtage rapporter om deres
kaldelser og at rådføre sig med dem.

Grenspræsidenten præsiderer ved
nadvermødet, præstedømmemødet
og andre grensmøder, han deltager i,
medmindre et medlem af distrikts-
eller missionspræsidentskabet, en
halvfjerdser-områdeautoritet eller en
generalautoritet er til stede. Grens-
præsidenten indbyder disse besøgen-
de, præsiderende autoriteter til at
sidde på forhøjningen. Han gør en
ihærdig indsats for at sikre sig, at
alle møder og aktiviteter hjælper med-
lemmerne til at komme til Kristus.

Grenspræsidentskabet leder udførel-
sen af de fleste ordinancer (se Familie-
vejledning). Han sikrer sig, at hver
person, som udfører en ordinance, har
den nødvendige præstedømmemyn-
dighed, er værdig samt følger den
rette fremgangsmåde. Han godkender
ordinationer og oprykninger i Det
Aronske Præstedømme. Efter at have
rådført sig med distrikts- eller mis-
sionspræsidenten anbefaler han brødre
til at modtage Det Melkisedekske
Præstedømme og blive ordineret til
embedet som ældste. Med missions-
præsidentens godkendelse kan dis-
triktspræsidenten, grenspræsidenten
eller andre værdige mænd, der bærer
Det Melkisedekske Præstedømme,

overdrage Det Melkisedekske Præste-
dømme og ordinere mænd til ældste.

Almindelig dommer
Grenspræsidenten er almindelig
dommer over grenens medlemmer.
Han interviewer dem for at bedømme
deres værdighed i forbindelse med
tempelanbefalinger, ordinationer,
ordinancer, kaldelser og patriarkalske
velsignelser. Han kan råde sin grens
medlemmer til at søge åndelig
vejledning.

For at hjælpe grenspræsidenten i
hans ansvar som almindelig dommer
lover Herren ham den gave at kunne
skelne. Når han er værdig til at mod-
tage den, hjælper denne gave ham
til at finde ud af, hvad en persons hjer-
te rummer. Den hjælper ham til at
vide, hvad han skal sige og gøre for at
hjælpe en person.

Hvis nogen af Kirkens medlemmer
overtræder, kan grenspræsidenten
opmuntre dem og hjælpe dem med at
omvende sig, når de bekender deres
synder for ham og for Herren.

Hvis et medlem begår en alvorlig
synd, kan det blive nødvendigt med
formel kirkedisciplinering, herunder
officiel prøvetid, udelukkelse af
fællesskab eller udelukkelse af Kirken.
Grenspræsidenten gennemgår sagen
med missionspræsidenten, som afgør,
om det er nødvendigt med et dis-
ciplinærråd. Under missionspræsi-
dentens ledelse kan en distriktspræsi-
dent eller en grenspræsident, der
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bærer Det Melkisedekske Præstedøm-
me, præsidere over et disciplinærråd.
Disse råd bliver afholdt i en kærlig
ånd. Hensigten med dem er at hjælpe
en overtræder med at omvende sig
og atter nyde evangeliets fulde
velsignelser.

Hvis grenspræsidenten er præst, er
han ikke bemyndiget til at være
almindelig dommer. I denne situation
er missionspræsidenten almindelig
dommer over grenens medlemmer.

Omsorg for de fattige 
og nødlidende
Grenspræsidenten lærer medlemmer-
ne at være selvhjulpne og at bidrage
med fasteofre, så de kan hjælpe med
til at sørge for de nødlidende. Han har
et helligt ansvar for at finde de værdi-
ge fattige og trængende i grenen og
bruge fasteoffermidlerne til omsorg for
dem. Ældsternes kvorumspræsident
og Hjælpeforeningens præsidentinde
kan bistå ham.

Ud fra Kirkens retningslinier afgør
grenspræsidenten, hvordan fasteoffer-
midlerne skal bruges til omsorg for
de fattige og trængende.

Tilsyn med økonomi 
og optegnelser
Grenspræsidenten modtager og
aflægger regnskab for tiende og offer-

ydelser fra grenens medlemmer. Han
afgør, hvordan der disponeres over
grenens midler, og hvordan de bruges.
Han gennemfører den årlige tiende-
opgørelse og sikrer sig, at grenens
optegnelser og rapporter er nøjagtige
og ajourført i overensstemmelse med
Kirkens retningslinier efter anvisning
fra distrikts- eller missionspræsiden-
ten. Ingen leder må under nogen om-
stændigheder nogen sinde bruge loka-
le kirkemidler til personlige formål.

Han sørger for, at grenens præstedøm-
mebærere indsamler månedlige faste-
ofre på en velordnet måde. Når med-
lemmerne faster, bør de undvære mad
og drikke ved to på hinanden følgen-
de måltider og give et fasteoffer, der
mindst svarer til værdien af den mad
og drikke, de ville have indtaget.

De steder, hvor grenspræsidenten
er præst, fører missionspræsidenten
tilsyn med grenens donationer og
udgifter.

Så snart det er praktisk muligt, bør
grenspræsidenten kalde og oplære en
sekretær, som bærer præstedømmet,
betaler fuld tiende, har et stærkt vid-
nesbyrd om evangeliet og viser sin
villighed til at adlyde Herrens befalin-
ger. Grenspræsidenten sikrer sig, at
sekretæren følger Kirkens retningsli-
nier for omgang med Kirkens midler.
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Interview

7

Et interview er et møde mellem en
leder og en anden person. Under et
interview stiller lederen spørgsmål,
lytter, belærer og giver den anden per-
son råd. Interview giver mulighed for
at udveksle oplysninger eller for at
rapportere om ens opgave eller kaldel-
se. De giver også mulighed for at give
instruktioner og råd. Et interview er
et godt tidspunkt for en leder til ud
fra skrifterne og de sidste dages profe-
ters lærdomme at lære medlemmerne
Kirkens lærdomme, principper og
fremgangsmåder.

Grenspræsidenten interviewer børn,
der nærmer sig deres otteårs fødsels-
dag, når mindst en af forældrene er
medlem af Kirken, og begge forældre

giver deres samtykke til dåb, for at
afgøre, som børnene er parate til at
blive døbt og bekræftet som medlem
af Kirken. (Missionærledere intervie-
wer dåbskandidater, som er ni år eller
ældre og otteårige børn, hvis begge
forældre er ikke-medlemmer, for at
afgøre, om kandidaterne er værdige
til at blive døbt og bekræftet). Grens-
præsidenten interviewer grenens
medlemmer for at afgøre, om de er
værdige til at modtage præstedøm-
met, gå frem i præstedømmet eller
tjene i en kirkekaldelse. Grenspræsi-
denten og missionspræsidenten inter-
viewer grenens medlemmer for at
afgøre, om de er værdige til at få en
tempelanbefaling.
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Følgende forslag hjælper lederne til at
gøre deres interview mere nyttige og
frugtbare.

1. Vælg et stille sted, hvor interviewet
ikke bliver afbrudt.

2. Fortæl personen, hvorfor vedkom-
mende bliver interviewet.

3. Stil spørgsmål på en kærlig, direkte
måde.

4. Lad personen stille spørgsmål og
give udtryk for sine følelser.

5. Lyt til det, personen siger.

6. Giv råd, instruktioner og opgaver
på en tydelig måde.

7. Tak og opmuntr personen, og,
hvis Ånden tilskynder dertil, bær
vidnesbyrd, læs skriftsteder og bed
sammen. Hjælp personen til at
gå derfra med en følelse af at være
blevet styrket og have fået nyt håb.

8. Sæt nok tid af til interviewet, så
personen ikke føler, at han eller hun
er nødt til at skynde sig.

Når grenspræsidenten interviewer en
kvinde, bør han bede en mand, som
bærer præstedømmet, om, hvis det er
muligt, at opholde sig i et tilstødende
værelse, foyeren eller entréen.
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Kaldelse af medlemmer til at tjene 
i kirkestillinger

9

Når en præstedømmeleder kalder et
medlem til at tjene i en kirkestilling,
bør han interviewe vedkommende
under fire øjne for at finde ud af, om
vedkommende er værdig til at tjene,
om vedkommende har evnerne,
ønsket og tiden til at udføre det arbej-
de, der er knyttet til kaldelsen, og om
medlemmets familiesituation gør det
muligt for vedkommende at tjene.

Hvis lederen ved inspiration føler, at
personen er den rette til stillingen,
beder han personen om at tage imod
kaldelsen, og gør det klart, at den
kommer fra Herren. Han forklarer

tydeligt de pligter og velsignelser, der
er knyttet til kaldelsen, og fortæller
personen, at vedkommende bliver
afløst efter at have tjent i en passende
tid.

Inden en leder kalder en gift kvinde
til en stilling, bør han rådføre sig med
hendes mand og sikre sig, at han vil
støtte hende. Når en leder kalder en
mand til en stilling, bør han sikre sig,
at mandens hustru vil støtte ham.
Inden en leder kalder et barn eller en
ung til at tjene i en kirkestilling, bør
han rådføre sig med forældrene.



Opretholdelse og afløsning
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Når et medlem har påtaget sig en
kaldelse eller bliver ordineret til embe-
der i Det Aronske Præstedømme,
bør et medlem af grenspræsidentska-
bet bede dem, de kommer til at tjene,
om at opretholde vedkommende
ved et kirkemøde. Dette gør den leder,
der præsiderer eller leder mødet, ved
at forelægge navnet (ved et nadver-
møde, når det drejer sig om grenskal-
delser, eller i en klasse eller et kvorum,
når det drejer sig om klasse- eller
kvorumsledere), og bede det nykal-
dede medlem op at stå op, mens
menigheden, klassen eller kvorummet
opretholder dem. Den person, som
forelægger navnene på dem, der skal
opretholdes, kan f.eks. sige:

»Vi har kaldet [sig vedkommendes
navn] til at tjene som [nævn den
stilling, som vedkommende er blevet
kaldet til] og foreslår, at vi opretholder
ham [eller hende] i denne kaldelse.
De, der kan støtte det, kan vise det
ved at række hånden op. [Vent på,
at de, der støtter, rækker hånden op].
De, der er imod, hvis der måtte være
nogen, kan vise det ved at række
hånden op. [Vent et øjeblik på at de,
der måtte være imod, rækker 
hånden op].«

Et medlem af grenspræsidentskabet
kan under fire øjne tale med dem, der
måtte være imod. De medlemmer, der
bliver opretholdt, bør række hånden
op og tilkendegive, at de støtter, at de
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bliver opretholdt. Hvis navnene på to
eller flere medlemmer forelægges, kan
de opretholdes som en gruppe.

Når en præstedømmeleder afløser
medlemmer fra kirkestillinger, inter-
viewer han dem, takker dem oprigtigt
for deres tjeneste og forklarer, at tiden
er kommet til at afløse dem. Afløsnin-
ger fra grensstillinger bekendtgøres
ved et nadvermøde af den, der præsi-

derer eller leder mødet. Afløsninger
fra stillinger i klasser eller kvorummer
bekendtgøres ved et klasse- eller kvo-
rumsmøde af den, der præsiderer eller
leder mødet. Når en leder bekendtgør
en afløsning, beder han medlemmerne
om at vise deres påskønnelse for hver
afløst medlems tjeneste ved at række
hånden op.



Indsættelse af medlemmer til kaldelser
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Medlemmer, som kaldes til kirkestil-
linger, bør indsættes, før de begynder
at tjene (se L&P 42:11). Under den
præsiderendes ledelse kan en eller
flere mænd, som bærer Det Melkise-
dekske Præstedømme, heriblandt
en værdig far eller ægtemand, deltage
i indsættelsen. De lægger let deres
hænder på personens hoved. Den,
der taler –

1. kalder personen ved vedkommen-
des fulde navn,

2. nævner, at han indsætter
personen med Det Melkisedekske
Præstedømmes myndighed,

3. indsætter personen til den stilling,
som vedkommende er blevet 
kaldet til,

4. giver en velsignelse, sådan som
Ånden tilskynder til,

5. slutter af i Jesu Kristi navn.

Når missions- eller grenspræsidenten
indsætter en præsident i ældsternes,
lærernes eller diakonernes kvorum,
overdrager han nøglerne til at kunne
præsidere over det pågældende kvo-
rum til den, der indsættes.



Ordinancer og velsignelser
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Præstedømmeordinancer er hellige
handlinger, der gives af Herren og
udføres med præstedømmets myndig-
hed. Præstedømmevelsignelser gives
med præstedømmets myndighed for
at helbrede, trøste eller opmuntre.
De brødre, som udfører ordinancer og
velsignelser, skal forberede sig selv
ved at leve i overensstemmelse med
de evangeliske principper og stræbe
efter at være vejledt af Helligånden.
De udfører hver ordinance og velsig-
nelse på en værdig måde. Hver ordi-
nance og velsignelse bør udføres –

1. i Jesu Kristi navn,

2. med præstedømmets myndighed,

3. med den nødvendige fremgangs-
måde, som f.eks. med en bestemt
ordlyd eller med indviet olie.

4. Når det kræves, skal den ansvars-
havende præstedømmeleder, som 
besidder de nødvendige nøgler,
bemyndige, at ordinancerne må
udføres. Udførelsen af de ordinancer,
som det kræves, at præstedømmele-
deren giver bemyndigelse til, er navn-
givning og velsignelse af børn, udførel-
se af dåb og bekræftelse, overdragelse
af præstedømmet og ordination til et
embede i præstedømmet, velsignelse og
omdeling af nadveren samt indvielse
af grave.

Yderligere instruktioner om bestemte
ordinancer og velsignelser findes
i Familievejledning.



Medlemmernes ansvar
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Kirkens ledere opfordrer alle Kirkens
medlemmer, hvor end de bor, til at
støtte Kirkens mission ved at varetage
nogle grundlæggende ansvar, herun-
der (1) at forkynde evangeliet ved at
bære vidnesbyrd, sådan som Ånden
tilskynder til, (2) at hjælpe personer
og familier med at fuldkommengøre
sig selv på deres rejse mod udødelig-
hed og evigt liv ved at bestræbe sig
på at holde befalingerne, tjene deres

medmennesker og modtage evange-
liets ordinancer og pagter samt (3) at
hjælpe enkeltpersoner og familier i
deres søgen efter afdøde forfædre og
opmuntre dem til at modtage templets
velsignelser. Alle Kirkens medlemmer
støtter Kirkens mission ved at vareta-
ge disse ansvar. Der findes yderligere
oplysninger om disse ansvar i Familie-
vejledning.



Møder
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I de grene, hvor grenspræsidenten er
den eneste, der bærer Det Melkise-
dekske Præstedømme, eller hvis han
er præst i Det Aronske Præstedømme,
afholdes der nadvermøde og et søn-
dagsmøde, hvor medlemmerne mod-
tager evangelisk undervisning.

I de grene, hvor ældsternes kvorum er
organiseret, afholdes der følgende
møder ud over dem, der er nævnt i
foregående afsnit:

1. Præstedømmemøde

2. Søndagsmøde for kvinder, unge
piger og børn

3. Møde i præstedømmets udøvende
komite

4. Grensrådsmøde

Hvor antallet af medlemmer er til-
strækkeligt, og hvor der er ledere og
undervisningslokaler til rådighed, kan
en gren nedlægge søndagsmødet for
kvinder, unge piger og børn og holde
følgende møder ud over dem, der er
nævnt i foregående afsnit:

1. Hjælpeforeningen

2. Det Aronske Præstedømme 
(Unge Mænd)

3. Primary

4. Søndagsskolen

5. Unge Piger



6. GUF, hvor unge mænd fra Det
Aronske Præstedømme og Unge
Piger på samme alder mødes hver 
for sig eller sammen en hverdags-
aften eller en lørdag til ungdomsak-
tiviteter og undervisning under
ledelse og tilsyn af grenspræsident-
skabet.

Valgmuligheder i forbindelse
med søndagens mødeplaner
I Informationer for ledere i præstedømmet
og hjælpeorganisationer om læseplan
vises valgmulighederne i forbindelse
med søndagens mødeplaner.

Familieaften
Hver familie afholder en familieaften
i deres eget hjem mindst én gang om
ugen (se Familievejledning).

Nadvermøde
Grenspræsidenten præsiderer ved
nadvermødet, hvor værdige brødre,
der bærer det rette præstedømme,
velsigner og omdeler nadveren. Et
medlem af grenspræsidentskabet
leder mødet og tilser, at det begynder
til tiden. Følgende er et eksempel på
et program:

1. Velkomst og skabelse af en åndelig
atmosfære

2. Korte bekendtgørelser

3. Indledningssalme og -bøn.

4. Grensanliggender

5. Nadversalme og forrettelse af 
nadveren

6. Taler om evangeliske emner, der
bygger på skrifterne og sidste dages
profeters og apostles lærdomme

7. En forsamlingssang eller en sang
ved grenskoret mellem talerne,
sædvanligvis en salme fra salme-
bogen (valgfrit)

8. Afslutningssalme og -bøn.

Én gang om måneden, sædvanligvis
på den første søndag, er nadvermødet
også faste- og vidnesbyrdmøde. Med-
lemmerne opfordres til at komme i
en ånd af faste og bøn efter at have
afholdt sig fra mad og drikke ved to
måltider, hvis deres helbred tillader
det.

Efter at nadveren er blevet velsignet
og omdelt, bærer det medlem af
grenspræsidentskabet, som leder
faste- og vidnesbyrdmødet, sit vid-
nesbyrd om Jesus Kristus og om evan-
geliet og indbyder de andre med-
lemmer til at bære deres vidnesbyrd
under resten af mødet. Mødet afslut-
tes med en salme og bøn. Nadveren
velsignes og omdeles under hvert
nadvermøde (se »Ordinancer og vel-
signelser« i denne vejledning).
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Præstedømmemøde
Der afholdes præstedømmemøde før
eller efter nadvermødet. Et medlem
af grenspræsidentskabet leder formø-
det. Følgende er et eksempel på et
program:

1. Velkomst og skabelse af en åndelig
atmosfære

2. Korte bekendtgørelser og andre
anliggender

3. Indledningssalme og -bøn.

4. Opdeling i kvorummer med henblik
på yderligere anliggender og under-
visning

5. Afslutningsbøn i kvorummerne

Efter formødet mødes alle voksne
mænd (19 år eller ældre), til ældster-
nes kvorumsmøde, som ældsternes
kvorumspræsident præsiderer over.

Alle unge mænd (12 til og med 18 år),
mødes til Det Aronske Præstedømme
kvorumsmøde, som grenspræsidenten
præsiderer over. Hvis der kun findes
et begrænset antal undervisningsloka-
ler og medlemmer, kan unge mænd
i Det Aronske Præstedømme mødes
sammen med brødrene i Det Melkise-
dekske Præstedømme. Men hvis an-
tallet af unge mænd er tilstrækkeligt,
og der findes et tilstrækkeligt antal
voksne ledere og undervisningsloka-
ler, mødes diakonerne, lærerne og 



præsterne hver i deres kvorummer
(se Præstedømme- og hjælpeorganisa-
tionslederens vejledning).

Søndagsmøde for kvinder, 
unge piger og børn
I små grene med for få søstre og
børn til at organisere og mødes som
særskilte hjælpeorganisationer, leder
hjælpeforeningspræsidentinden
formødet. Mødet kan bl.a. bestå af:

1. Velkomst og skabelse af en åndelig
atmosfære

2. Korte bekendtgørelser og andre
anliggender

3. En indledningssalme og -bøn.

4. Salmer og børnesange

5. Undervisning ved hjælpeforenings-
præsidentinden eller opdeling i
klasser.

6. Afslutningsbøn

Hvis der ikke er plads til særskilte for-
møder i en lille gren, mødes mænd,
kvinder og børn til et fælles formøde,
som grenspræsidenten leder.

Efterhånden om grenen vokser, kan
unge piger (i alderen 12 til og med
18 år), mødes sammen med Hjælpe-
foreningen, mens børnene (i alderen
3 til og med 11) mødes under ledelse
af en søster, som grenspræsidenten
udpeger.

Når Hjælpeforeningen, Unge Piger,
Primary og Søndagsskolen er organi-

seret i en gren, holder Hjælpeforenin-
gen og Unge Piger møde hver for sig
om søndagen samtidig med præste-
dømmemødet. Søndagsskolen mødes
efter præstedømmemødet. Primary
afholdes samtidig med præstedøm-
mets, Hjælpeforeningens, Unge Pigers
og Søndagsskolens møde. Primarys
formøde og fællestid afholdes i halv-
delen af tiden, og klasseundervisnin-
gen afholdes i den anden halvdel. Til
hjælpeorganisationernes møder beder,
synger, underviser medlemmerne i
evangeliet og lærer om det ved hjælp
af de materialer, der anført i Informa-
tioner for ledere i præstedømmet og 
hjælpeorganisationer om læseplan.

Møde i præstedømmets
udøvende komite
Grenspræsidentskabet, sekretæren,
assistenten, ældsternes kvorumspræsi-
dent, Unge Mænds præsident og mis-
sionslederen (hvis en sådan er kaldet)
udgør præstedømmets udøvende
komite i grenen. Denne komite mødes
efter behov for at koordinere grenens
aktiviteter, programmer og tjenester
for at sikre, at de styrker familier og
enkeltpersoner og opfylder medlem-
mernes behov. Grenspræsidenten
præsiderer. Komiteen drøfter og koor-
dinerer sådanne præstedømmeansvar
som f.eks. hjemmeundervisning, mis-
sionering, tempeltjeneste og slægts-
forskning.
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Grensrådsmøde
Grenspræsidentskabet, sekretæren,
assistenten, ældsternes kvorumspræsi-
dent, Unge Mænds præsident og
missionslederen (hvis en sådan er kal-
det), præsidentinderne for Hjælpefor-
eningen, Unge Piger og Primary samt
Søndagsskolepræsidenten og lærer-
udviklingskoordinatoren mødes som
grensråd. Til disse møder søger rådet
at styrke enkeltpersoner og familier
åndeligt, hjælper dem med at forbere-
de sig til at modtage templets ordinan-
cer, forbedrer fastholdelsen af nyom-

vendte, underviser i principperne for
omsorg for de fattige, samordner gre-
nens programmer, aktiviteter og tjene-
ster samt løser problemer i grenen.
Hjælpeforeningspræsidentinden drøf-
ter behovene hos kvinderne, de unge
piger og børnene i grenen, hvis der
ikke er kaldet nogen præsidentinder
for Unge Piger og Primary. Grens-
præsidenten beder om ideer og forslag
og hjælper andre til at deltage fuldt ud
i drøftelserne, afgørelserne og planer-
ne. Han tænker omhyggeligt over
deres forslag, når han lægger planer
og tildeler opgaver.



Mødesteder

20

Familieaften afholdes i medlemmer-
nes hjem. Alle andre grensmøder
afholdes i et hjem, i en lejet bygning
eller i en kirkeejet bygning. Missions-
præsidentskabet kan give oplys-
ninger om anskaffelse og vedligehol-

delse af et mødested til en gren. Disse
ledere kan også skaffe oplysninger
om leje af et mødested og om betingel-
serne for at kunne få lov til at bygge
en kirkeejet bygning.



Hjælpematerialer
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Kirken udgiver hjælpematerialer for at
hjælpe medlemmerne med at lære og
efterleve Jesu Kristi evangelium. Disse
materialer omfatter skrifterne, lekti-
onshæfter, Liahona, evangelisk kunst
og vejledninger. Kirkens materialer
bygger på skrifterne og sidste dages
profeters ord. Materialerne til en gren
består af grundlæggende eller almindeli-
ge undervisningsmaterialer eller en
kombination af disse to (se Informatio-
ner for ledere i præstedømmet og hjælpeor-
ganisationer om læreplan). Hver familie
i grenen bør abonnere på Liahona.

Hvert år tilsender områdekontoret
eller distributionscenteret grenen lek-
tionshæfter, andre hjælpematerialer

samt oplysninger om, hvordan man
bestiller yderligere eksemplarer eller
andre godkendte materialer.

Grenens ledere skal opbevare hjælpe-
materialerne i den bygning, hvor
grenens møder afholdes, eller i et
medlems hjem. Lederne bør meddele
medlemmerne, at materialerne er til
rådighed, og bør opmuntre til, at de
benyttes under forberedelsen af lektio-
ner og taler og til personligt studium.
Lærerne kan få uddelt klasse- eller
kvorumshæfter, men de bør opfordres
til at levere dem tilbage til grenen
eller wardet, når de bliver afløst som
lærere.



Aktiviteter
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Under ledelse af grenens ledere plan-
lægger og afholder grenen de aktivi-
teter, som imødekommer medlemmer-
nes behov. Grensaktiviteter bør dog
ikke konkurrere med familieaktivite-
ter eller forstyrre familielivet. Alle
aktiviteter bør kun koste lidt for
at undgå, at ingen afholder sig fra 
at deltage på grund af udgifterne.

Enhver brug af midler kræver, at
grenspræsidentskabet på forhånd
giver sin godkendelse. Aktiviteter,
der planlægges at afholdes om søn-
dagen, bør være passende til sab-
batsdagen. Der må ikke planlægges
aktiviteter til mandag aften, fordi
den er afsat til familieaften.



Musik
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Kirkens salmer og anden passende
musik, hvad enten den bliver spillet
eller sunget, er vigtig til Kirkens
møder, i hjemmet og i vores personli-
ge liv. Passende musik findes i Hånd-
bog i evangeliske principper, Salmer og

sange, Børnenes sangbog. Der tilbydes
musikundervisning og keyboards til
dem, som tjener eller fremover kan
komme til at tjene i musikkaldelser.



Optegnelser og rapporter
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Herren har befalet Kirken at føre
optegnelser. Der er formularer til fire
typer optegnelser, som er beregnet
til at hjælpe lederne til at styrke med-
lemmerne. De er:

• Finansielle optegnelser (medlemsbi-
drag og månedlig finansiel rapport).

• Fremgangsrapporter (medlems-
tilstedeværelse og nyomvendtes
embeder i præstedømmet).

• Medlemskort (medlemsoplysninger,
herunder ordinancer).

• Historiske optegnelser (opretholdel-
se af ledere og optegnelse over 
aktiviteter).

Grenspræsidenten bør føre disse
optegnelser og udfylde disse rappor-
ter ved at følge missionspræsidentens
instruktioner. Han kan kalde en grens-
sekretær til at hjælpe sig med at føre
optegnelser.

Under missionspræsidentens ledelse
bliver grenens ledere undervist i
vigtigheden af og brugen af optegnel-
ser og rapporter og bør nedskrive
vigtige historiske begivenheder i gre-
nen eller wardet. De, der håndterer
disse hellige optegnelser, bør omhyg-
geligt værne om fortrolige oplysnin-
ger på Kirkens optegnelser.



Økonomi
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Herren giver hvert medlem af Kirken
mulighed for at modtage store vel-
signelser ved at betale tiende og offer-
ydelser og foretage donationer. Med-
lemmerne betaler en tiendedel af
deres indkomst som tiende. Derud-
over opfordres de til at faste ved to
måltider én gang hver måned på faste-
søndagen og give mindst værdien
af disse måltider til Kirken til omsorg
for grenens fattige og nødlidende.
Medlemmerne opfordres også til at

donere midler til Kirken til missione-
ring, bygning af templer og andre af
Kirkens projekter.

Hvis det er muligt, bør to brødre, som
bærer præstedømmet, åbne de kuver-
ter, der indeholder tiende, offerydelser
og andre donationer, udfylde kvitte-
ringer og deponere pengene eller
opbevare dem, sådan som missions-
præsidenten anviser.



Lederskabstræning
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Missionens præstedømmeledere
underviser grenens præstedømmele-
dere i, hvordan man leder grenen,
varetager grundlæggende præstedøm-
meansvar og hjælper medlemmerne
med at bruge præstedømmet i deres
liv. Missionens præstedømmeledere
yder også vejledning til grenens
hjælpeorganisationsledere i, hvordan
de varetager deres ansvar.

Missionens præstedømmeledere sør-
ger for, at hver gren har de materialer,
som grenen har brug for for at kunne
fungere på en vellykket på som en
enhed i Kirken.

Yderligere oplysninger om ledelse
findes i Præstedømme- og hjælpeorgani-
sationslederens vejledning.
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Få Kirkens materialer og 
finde oplysninger om slægtshistorie

Lokale ledere og andre medlemmer
kan få Kirkens materialer, herunder
skrifterne, studiekurser, Kirkens
tidsskrifter, tempelklædninger og -tøj,
fra distributionscentret eller service-
kontoret, hvor de bor, fra distribu-
tionscentret i Salt Lake City eller ved
hjælp af Kirkens officielle hjemme-
side på internettet, der hedder
www.lds.org.

Oplysninger om slægtshistorie er til-
gængeligt på Kirkens slægtshistoriske
hjemmeside på internettet, der hedder
www.familysearch.org.
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