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Fordeling 
Den Grundlæggende Enheds Programvejledning giver retningslinier for præstedømme-
ledere i organiseringen af enheder, hvor Kirken befinder sig på et begyndende  
plan, hvor medlemmerne er spredte eller få i antal, og hvor lederne først er ved at 
begynde at udvikle sig, eller hvor medlemmerne har særlige sproglige behov eller 
andre særlige behov. Selv om disse forhold eksisterer oftere i missioner, så kan  
Den Grundlæggende Enheds Programvejledning også benyttes i stave med lignende 
forhold efter godkendelse af områdepræsidentskabet. 
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Indledning til Den Grundlæggende Enheds 
Program 

»Vi tror på den samme organisation, 
som fandtes i den oprindelige kirke« 
(Trosartiklerne 1:6). 

Mens Herren Jesus Kristus tjente her på 
jorden, organiserede han på en enkel 
måde sin kirke. Han lod sine apostle 
organisere små grupper af medlemmer 
med en præsiderende præstedømmele-
der til at betjene dem. 

Medlemmerne af den oprindelige kirke 
kunne udvikle sig og opleve fremgang i 
evangeliet, fordi Kristus og hans apostle 
- 

1. bevarede fokus på undervisning i 
evangeliets principper og lærdomme. 

2. opmuntrede medlemmerne til at 
modtage ordinancerne og til at indgå 
og holde de dertil knyttede pagter. 

3. underviste medlemmerne i at betjene 
hinanden i deres åndelige og timelige 
behov. 

4. bevarede organisationen enkel. 
 
De samme principper for organisation 
og administration blev fulgt af Kirkens 
ledere i Mormons Bog. »Og således gik 
Alma og Amulek ud med endnu mange 
andre, som var udvalgt til at prædike 
ordet i hele landet. Og kirken blev al-
mindelig befæstet overalt i landet, i hele 
egnen rundt omkring blandt hele det 
nephitiske folk« (Alma 16:15). 

De samme principper blev også fulgt i 
de første år af Kirkens genoprettelse. 
Kirkens medlemmer bliver i dag bedst 

betjent ved at følge disse samme prin-
cipper for organisation og administrati-
on. 

Med bemyndigelse fra områdepræsi-
dentskabet kan Den Grundlæggende 
Enheds Program benyttes ved oprettelse 
og organisering af Kirken i områder i 
verden, hvor - 

1. Kirken er i sine indledende faser. 
2. medlemmerne er spredte. 
3. antallet af medlemmer er ringe og 

ledelsen først er ved at fremstå. 
4. ward og stave ikke er organiseret 

endnu. 
5. medlemmer har særlige sproglige 

eller andre særlige behov. 
 
Med godkendelse fra områdepræsident-
skabet, kan Den Grundlæggende  
Enheds Program også benyttes, hvor 
lignende forhold eksisterer i stave. 

Når Kirken oprettes under disse for-
hold, kan medlemmerne organiseres i 
små grupper, som kaldes grene. 

Retningslinierne for Den Grundlæggen-
de Enheds Program er tilvejebragt i 
denne publikation og i Familievejledning 
(31180 110), Grensvejledning (31179 110), 
Præstedømme- og hjælpeorganisationslede-
rens vejledning (31178 110) og Vejledning i 
undervisning (34595 110). Hvor enheder 
er fuldt organiseret i stave og ward, bør 
de benytte Kirkens instruktionshåndbog 
(35205 110 og 35209 110).
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De fem elementer i Den Grundlæggende  
Enheds Program 

»Og nu, se, jeg siger dig, at du skal … 
prædike mit evangelium for dem;  
og dersom de antager din lære, skal du 
oprette min kirke iblandt dem« (L&P 
28:8; se også 33:5–6). 

 
1. Organisation 
 
Familie 

Familien er Kirkens grundlæggende 
enhed. I finder instruktioner om famili-
en og efterlevelse af evangeliet i hjem-
met i Familievejledning. 

 
 
Gren 

Hvor der er to eller flere familier i et 
område, og mindst et af medlemmerne 

er en værdig præst i Det Aronske Præ-
stedømme eller en værdig bærer af Det 
Melkisedekske Præstedømme, kan der 
organiseres en gren. Grenen kan påbe-
gyndes enkelt med blot en grenspræsi-
dent, som ser efter medlemmerne ved at 
besøge dem i hjemmet og opmuntre 
dem i deres pligter. I disse tilfælde hol-
der grenen kun et nadvermøde og en 
undervisningsperiode med brug af 
skrifterne og Håndbog i Evangeliske prin-
cipper (31110 110). Se plan A på side 8. 

Når grenen vokser i antal og i antal 
ledere til rådighed, bør der organiseres 
et ældsternes kvorum. Grenspræsiden-
ten kan derpå benytte andre præste-
dømmebærere til at våge over med-
lemmerne ved hjemmeundervisning.  
I søndagens undervisningsperiode bør 
der afholdes et præstedømmemøde så 
vel som et kombineret møde for kvin-
der, unge piger og for børn. Se plan A 
på side 8. 

Efterhånden som medlemstallet og 
lederantallet fortsætter med at vokse, 
kan der, hvor der er mødefaciliteter til 
rådighed organiseres hjælpeorganisati-
oner som kvorummer i Det Aronske 
Præstedømme, Hjælpeforening, Prima-
ry, Unge Piger og Søndagsskolen.  
Undervisning i evangeliet i klasser på 
søndage gennemføres som vist i plan B 
og C på side 8. 
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Som sammenfatning begynder pro-
grammet med en enkeltperson eller en 
familie. Der organiseres derpå en gren. 
Efterhånden som styrken i præstedøm-
met øges og medlemstallet vokser,  
kan der organiseres kvorummer og 
hjælpeorganisationer. 

I kan finde yderligere detaljerede  
instruktioner for oprettelsen, organise-
ringen og administrationen af en gren  
i Grensvejledning og Præstedømme- og 
hjælpeorganisationslederens vejledning. 

2. Mødesteder 
Familieaften, som er forklaret i Familie-
vejledning, afholdes i medlemmernes 
hjem. 

Grensmøder afholdes i et hjem, i en lejet 
bygning eller i en kirkeejet bygning. 
Missionspræsidentskabet kan give op-
lysninger om anskaffelse og vedligehol-
delse af et mødested til en gren, som 
forklaret i Grensvejledning. 

 
 

Grensmøder afholdes i et hjem, i en lejet bygning eller i en kirkeejet bygning. 
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3. Kursusmaterialer 
Kirken udgiver kursusmaterialer til 
undervisning i Jesu Kristi evangelium i 
hjemmet og i Kirkens enheder. Under-
visningsmaterialerne er baseret på skrif-
terne og de sidste dages profeters  
lærdomme. De hjælper medlemmerne 
med at lære om samt efterleve evangeli-
et. De vejleder også medlemmerne i 
deres studium af skrifterne og de sidste 
dages apostles og profeters ord. 

 

De første materialer, som gøres tilgæn-
gelig på et sprog er Håndbog i evangeliske 
principper og Budskaber fra Det Første 
Præsidentskab og Besøgslærerindebudska-
ber. Efterhånden som Kirken fortsætter 
med at vokse, vil skrifterne og andre 
undervisningsmaterialer og Kirkens 
blade være til rådighed. 

Når grenen vokser til det punkt, hvor 
der afholdes præstedømme- og hjælpe-
organisationsklasser, kan følgende  
kursusmaterialer benyttes, efterhånden 
som de er til rådighed: 

 

Det Melkisedekske Præstedømme 
og Det Aronske Præstedømme 

Præstedømmets pligter og velsignelser, del A 
Præstedømmets pligter og velsignelser, del B 

Hjælpeforeningen og Unge Piger Sidste dages hellige kvinder, del A 
Sidste dages hellige kvinder, del B 

Primary Primary 3: Vælg det rette B 
Primary 4: Mormons Bog 

Søndagsskolen Håndbog i evangeliske principper 

Skrifterne, Familievejledning, Præstedømme- og hjælpeorganisationslederens vejledning, Budskaber 
fra Det Første Præsidentskab, Besøgslærerindebudskaber samt salmer og børnesange kan benyttes til 
at supplere de oven for angivne kursusmaterialer efter behov. 

Kirkens undervisningsår begynder den 
1. januar over hele verden. Ved dannel-
sen af en gren og årligt derefter stilles 

der passende undervisningsmaterialer 
med instruktioner til rådighed.
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4. Undervisning 
Evangelisk undervisning i hjemmet og 
ved Kirkens møder er afgørende for den 
åndelige vækst og for at styrke det per-
sonlige vidnesbyrd. Alle Kirkens med-
lemmer er lærere, uanset om det er som 
forældre, ledere, klasseundervisere, 
hjemmelærere eller besøgslærerinder. 

Hjemmet bør være det centrale sted, 
hvor der undervises i evangeliet. 
Hjemmet får støtte af den undervisning 
og indlæring, som finder sted ved Kir-
kens møder. 

Herren har sagt: »Og jeg befaler, at I 
skal undervise hinanden i rigets lære. 
Lær flittigt, og min nåde skal ledsage 
jer, så I kan blive mere fuldkomment 
undervist i evangeliets teori, principper, 
lære og lov og i alle ting, som tilhører 
Guds rige og er nyttigt for jer at forstå« 
(L&P 88:77–78). 

I Vejledning i undervisning kan I finde 
principper, som vil hjælpe jer til at un-
dervise i evangeliet på en enkel, smuk 
og effektiv måde. 

5. Optegnelser og rapporter 
Herren har befalet Kirken at føre opteg-
nelser. Der føres fire former for opteg-
nelser i grenen: Finansielle optegnelser, 
medlemsoptegnelser, historiske opteg-
nelser og fremgangsrapporter. 

Der stilles materialer til rådighed til 
føring af optegnelser, når en gren orga-
niseres. Instruktion i at føre optegnelser 
samt udfylde og indsende rapporter 
tilvejebringes under ledelse af missi-
onspræsidenten. De, som tager sig af 
disse hellige dokumenter, bør omhygge-
ligt passe på denne fortrolige informati-
on i Kirkens optegnelser. 

I kan finde yderligere information om 
Kirkens optegnelser og rapporter i 
Grensvejledning. 
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Principper og ting at iagttage 

»Og se til, at alt dette gøres med visdom 
og orden; thi det forlanges ikke, at et 
menneske skal løbe hurtigere, end det 
har styrke til« (Mosiah 4:27). 

Følgende principper og ting at iagttage 
er vigtige, hvis Den Grundlæggende 
Enheds Program skal lykkes. 

1. Søg Helligåndens inspiration i alt, 
hvad I gør. Helligånden vil vejlede 
forældre, grensledere og lærere til at 
vide, hvad de skal gøre og hvordan. Bed 
ydmygt og oprigtig om Åndens vejled-
ning. Gennemtænk omhyggeligt sagen, 
bed oprigtigt om, hvad I skal gøre, og 
beslut jer til, hvad I skal gøre og søg 
bekræftelse gennem Helligånden om 
det, som er rigtigt. Han vil bringe for-
ståelse til jeres sind og hjerte, og åben-
bare viden om det, som I bør gøre. 

»Vær ydmyg, så skal Herren din Gud, 
lede dig ved hånden og besvare dine 
bønner« (L&P 112:10). 

»Jeg vil tale til dig i din sjæl og i dit 
hjerte gennem den Helligånd, der skal 
komme over dig, og som skal bo i dit 
hjerte. Se, dette er åbenbaringens ånd« 
(L&P 8:2–3). 

2. Undervis i evangeliets grundlæg-
gende principper og lærdomme. Læs 
Mosiah 18:18–30. Læg mærke til, hvor-
dan der blev undervist i de grundlæg-
gende principper og lærdomme på 
Almas tid. 

3. Fokus på ordinancer og pagter. 
Hjælp medlemmerne med (1) at forstå 
samt modtage afgørende præstedøm-
meordinancer og (2) indgå samt holde 
de dertil knyttede pagter. 

4. Etabler præstedømmet og præste-
dømmets funktioner først. Gør det, før 
I organiserer hjælpeorganisationerne 
Hjælpeforeningen, Primary, Unge Piger 
og Søndagsskolen. Gør det ikke for 
hurtigt eller for tidligt. Præstedømmets 
ledelse fremmes bedst, når Kirkens 
ressourcer er i balance med medlem-
mernes behov. Ledelsen svækkes, når 
grene udvider organisationer, møder og 
programmer for hurtigt.
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Søndagens mødeplaner 

Missionspræsidenter bør koordinere og få godkendelse af mødeplanen fra område-
præsidentskabet. 

 
Søndagens mødeplan A 
I grene, hvor grenspræsidenten er den eneste, som bærer Det Melkisedekske Præ-
stedømme, eller hvor han er præst i Det Aronske Præstedømme. (Når der kaldes en 
ældsternes kvorumspræsident, ændres strukturen i den evangeliske undervisnings-
periode på følgende måde: Alle præstedømmebærere mødes sammen og alle kvin-
der, unge piger og børn mødes sammen). 

Nadvermøde  

Evangelisk undervisning for voksne, unge og børn 

 
 
Søndagens mødeplan B 
For grene, hvor der er et tilstrækkeligt antal medlemmer til at begynde en  
organisering af kvorummer i præstedømmet og nogle hjælpeorganisationer. 

Nadvermøde 

Søndagsskolen (for alle på 12 år og derover) 

Præstedømmemøde Møde for kvinder 
og unge piger 

 
Primary 

(børn i alderen 3-11) 

 
 
Søndagens mødeplan C 
For grene, hvor der er et tilstrækkeligt antal medlemmer til at danne de fleste eller 
alle kvorummer i præstedømmet og hjælpeorganisationerne, og hvor der er ledere 
og mødesteder til rådighed. 

Nadvermøde 

Søndagsskolen (for alle på 12 år og derover) 

Åbningsprogram Åbningsprogram Åbningsprogram

Det 
Melkisedekske 
Præstedømme 

Det 
Aronske 

Præstedømme 

Hjælpe- 
foreningen 

Unge Piger 

 
 

Primary 
(børn i alderen 

3-11) 
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