
Utkast til samlingsstunder 2014

Familier er evige
“Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre” (Malaki 4:6).



Instruksjoner for samlingsstunder og 
barnas program på nadverdsmøtet

Kjære Primærs presidentskaper og musikkledere

I år får Primær den flotte muligheten til å hjelpe hvert barn å få forståelse av hvor viktig familien 
er i vår himmelske Faders plan. Barna vil lære at ekteskapet mellom mann og kvinne er forord-
net av Gud, at familien er sentral i Guds plan, og at familier kan være sammen for evig gjennom 
hellige tempelordinanser. Leksjonene til samlingsstunden støtter opp under det barna lærer og 
praktiserer i sitt eget hjem. Læresetningene de lærer, vil styrke familien deres nå og bidra til at 
barna forberedes til å bli trofaste mødre og fedre i fremtiden. Når dere hver uke forbereder dere 
med bønnens hjelp og innbyr Ånden, vil evangeliets sannheter bekreftes i barnas hjerte. Finn 
muligheter til å gi barna anledning til å dele det de lærer og føler i Primær, med familien sin.

Vi i Primær-presidentskapet ber for dere og vet at Herren vil hjelpe dere i de viktige ansvarsopp-
gavene dere har. Deres oppriktige anstrengelser for å undervise og tjene barna og deres familier, 
vil styrke dem. Vi uttrykker vår kjærlighet og vår store takknemlighet for deres trofaste tjeneste.

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 mate-
riale godkjent av Kirken, som Friend eller Liahona. 
Følgende retningslinjer vil hjelpe deg å planlegge 
og presentere leksjoner.

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

Undervis i læresetninger ved Ånden. Når du forbe-
reder deg til å undervise, 
skulle du be om veiled-
ning og gjøre ditt beste for 
å styrke ditt vitnesbyrd om 
prinsippene 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 oppfordre til læring. 
Du vil undervise mer effektivt i læresetningen 
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 tredje uke i 
august og andre uke i november.)

 2. Oppmuntre til forståelse. Forsikre deg om at 
barna forstår læresetningen bedre ved at du 

benytter mange forskjellige undervisningsmeto-
der som engasjerer dem til å lære, som å synge 
sanger, rollespille og lese i Skriftene.

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

Heftet inneholder fullstendige leksjoner for 
noen av ukene i året. Ideer, men ikke fullsten-
dige leksjoner, 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 
tidligere leksjoner. Ånden 
kan lede deg når du 
planlegger og forbereder 
aktiviteter til leksjoner.

Samarbeid med musikkle-
deren 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.

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 

Hver uke skulle du 
planlegge hvordan du kan 

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

anvende den på seg selv.

Tilgjengelig på Inter-
nett: Informasjonen, 
illustrasjonene og kildene 
som det henvises til i dette 
heftet, er tilgjengelige i 
Primær-delen på LDS.org.

II



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

Følgende forkortelser er brukt gjennom hele heftet:

BS  Barnas sangbok

KIE  Kunst inspirert av evangeliet

UISK  Undervisning, intet større kall

Mange leksjoner foreslår bruk av bilder. Du finner 
bilder i Kunst inspirert av evangeliet, bildepakkene 
til Primærs leksjonsbøker, Kirkens tidsskrifter 
og på Internett på images.lds.org.

Undervisningsmateriell for 2014

Generelt undervisningsmateriell
Barnestuen: Se, deres små; Solstråler: Primær 1; 
VDR 4-7: Primær 2; Djerv 8-11: Primær 6

Grunnleggende undervisningsmateriell
Solstråler: Primær 1; VDR 4-7: Primær 2; 
Djerv 8-11: Primær 4

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, forkynne evangeliet og hjelpe barna 
å føle Den hellige ånds innflytelse og gleden 

over å synge. 20 minutter av samlingsstunden 
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 28-29). Det inneholder også et avsnitt 
med tittelen “Hvordan bruke sang og musikk i Pri-
mær” som inneholder ideer til hvordan man lærer 
barn sanger (se side 26-27).

Retningslinjer for nadverdsmøteprogrammet

Under biskopens eller grenspresidentens ledelse 
avholdes barnas program på nadverdsmøtet i 
fjerde kvartal av året. Ha et møte tidlig i året med 
den rådgiveren i biskopsrådet eller grenspresi-
dentskapet 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 samlingsstund-
temaene. Skriv notater om hvert barns 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 
de kan hjelpe forsamlingen å fokusere på de lære-
setningene i evangeliet barna 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	klassearbei-
det eller familiene.

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

Ressurser: Dere kan 
finne flere undervisnings-
kilder som for eksem-
pel sider å fargelegge, 
historier og aktiviteter 
i Friend, Liahona, 
Barnestuens leksjonsbok 
og Kunst inspirert av 
evangeliet.Bruk disse 
kildene for å supplere 
leksjonene. Se også etter 
en liste over kilder til 
spesielle emner i evan-
geliet i Friend på friend.
lds.org. Disse hjelpekil-
dene kan skrives ut og 
brukes i undervisningen.
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Min himmelske Fader har sørget for at 
jeg kan komme tilbake til hans nærhet
“For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på 
ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv” ( Johannes 3:16).
Suppler ideene som gis her, med noen av dine egne. Planlegg hvordan du kan identifisere læreset-
ningen for barna og hjelpe dem å forstå og anvende den selv. Spør deg selv: “Hva skal barna 
gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe dem å føle Ånden?”

Uke 1: Jeg er et Guds barn og kan bli som ham en dag.

Identifiser læresetningen og oppmuntre 
barna til å forstå (ved å se et bilde, synge en 
sang og lese et skriftsted): Vis barna flere bilder 
av dyreunger, og spør dem hvordan hver av dem 
kommer til å se ut når de er utvokst (for eksem-
pel vil en kattunge bli en katt). Vis et bilde av et 
spedbarn og still det samme spørsmålet. Forklar 
at det er noe spesielt med menneskebabyer som 
er annerledes enn med dyrebabyer. Be barna lytte 
etter hvem vi er barn av, mens dere synger “Jeg 
er Guds kjære barn” (BS, 2-3). Be et barn lese Sal-
mene 82:6, og snakk om hva sangen og skriftste-

det lærer oss. Skriv på tavlen: “Jeg er Guds barn og 
kan bli lik ham en dag” og be et barn lese det høyt.

Oppmuntre til anvendelse (ved å dele med 
hverandre): Oppfordre flere barn til å fortelle 
hvordan de føler seg elsket av en mor eller far. For-
klar av vår himmelske Fader også ønsker at vi skal 
føle hans kjærlighet. Fortell om noe som får deg 
til å føle Guds kjærlighet for deg, og be flere barn 
fortelle hvordan de føler hans kjærlighet for dem. 
Be barna høre etter og merke seg hva som hvisker 
til oss om hans kjærlighet når dere synger “Jeg har 
en Fader god” (Barnas sangbok, 8).

Uke 2: Vår himmelske Fader gav meg en Frelser og gjorde det mulig for meg 
å vende tilbake til hans nærhet.

Oppmuntre til forståelse 
(ved å snakke om forsonin-
gen): Tegn en rett sti på tavlen 
som ender på et sted som 
heter “Evig liv med vår Fader 
i himmelen”. Plasser et bilde 
av en person ved begynnel-
sen av stien. Forklar at bildet 
representerer oss alle, og at vi 
må følge stien for å komme 
tilbake til vår himmelske 
Fader. Fortell barna at vi ikke 
kan komme tilbake til vår 

himmelske Fader uten hjelp. Visk bort en del av 
stien og spør: “Hva kan hjelpe oss til å fortsette på 
stien?” Be en elev fremsi eller lese tredje trosar-
tikkel. Vis et bilde av Kristus i Getsemane, og 
forklar forsoningen i korte trekk. Fortell barna 
at Kristi forsoning er som en bro som vil hjelpe 
oss å vende tilbake til vår himmelske Fader. Hvis 
vi omvender oss og adlyder budene, vil vi kunne 
bo med ham igjen. Tegn en bro på tavlen og flytt 
bildet av personen til enden av stien. Be noen barn 
uttrykke sine følelser om Jesus Kristus og hans 
forsoning. Hvis det er tid, synger dere “Før vi ble 
født” (Liahona, april 1999, “Barnas venn”, 5).

Uke 3: Jesus Kristus er det fullkomne eksempel for meg å følge.

Identifiser læresetningen (ved å drøfte eksem-
pler): Spør: “Hvem har vært et godt eksempel 
for oss?” Skriv selv eller be et barn skrive svar, 
inkludert Jesus Kristus, på tavlen. Forklar at alle 
disse menneskene har vært et godt eksempel for 

oss, men bare Jesus har vært et perfekt eksempel. 
Fortell barna at han “gikk omkring og gjorde vel” 
(Apostlenes gjerninger 10:38) og viste sin kjær-
lighet ved å tjene andre, og han vil at vi skal følge 
hans eksempel.

Sang: “Han sendte 
Sønnen”
(BS, 20)

Oppfordre til delta-
gelse: Barna føler seg 
viktige når de deltar i 
læringsprosessen. Så ofte 
som mulig ber du barna 
skrive på tavlen eller 
lese skriftsteder iste-
denfor å gjøre det selv.

Musikk-hjelpemidler 
og forslag til hvordan 
man underviser san-
gene i denne oversikten 
finnes på side 26-27.
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Undervis ved Ånden: 
Be om veiledning og søk 
Åndens innflytelse når 
du forbereder deg til 
samlingsstundene. Når 
du forbereder deg og 
underviser med Ånden, 
vil han bekrefte sannhe-
ten av det du forkynner.

Tips: Frelseren skulle 
ikke fremstilles av barn 
i en dramatisering.

Oppmuntre til forståelse (ved å høre historier og tegne bilder): Før Primær ber du fire voksne komme 
forberedt til å snakke om en av følgende bilder og skriftsteder og hvordan vi kan følge Jesu eksempel.

Klasselærere kan lede 
diskusjoner i smågrupper, 
oppmuntre til deltakelse 
og sørge for ærbødighet.

Johannes 13:14-15 Matteus 5:1-2 Lukas 15:4 3 Nephi 17:1-10

Del klassen i fire grupper, og gi de voksne en 
gruppe hver. Be barna lytte mens den voksne 
snakker om Frelseren, og be dem tegne eller 
skrive på et ark hvordan de kan følge Jesu eksem-
pel. Be et barn fra hver gruppe om å fortelle resten 
av klassen hva de har lært.

Oppmuntre til anvendelse (ved å synge en 
sang): Syng “Jeg prøver å ligne Jesus” (BS, 40). Be 
barna følge Jesu eksempel denne uken og være for-
beredt til å fortelle om det de har gjort denne uken.

Uke 4: Jeg kan vende tilbake til min himmelske Fader ved å følge Jesus Kristus.

Identifiser læresetningen (ved å repetere): 
Tegn stien fra uke 2 på tavlen. Be barna forklare 
hvem som gjorde det mulig å vende tilbake til vår 
himmelske Fader. Be noen barn fortelle hvordan 
de fulgte Kristi eksempel i uken som gikk. Be dem 
fortelle om andre måter vi kan følge Jesus på (for 
eksempel ved å bli døpt, be og adlyde budene). 
Skriv svarene deres på tavlen.

Oppmuntre til forståelse (ved å høre en historie 
fra Skriftene): Fortell historien om da Jesus kalte 
sine apostler (se Matteus 4:18-22), og be barna 
gjøre bevegelsene sammen med deg. For eksem-
pel: “Peter og Andreas tjente til livets opphold ved 
å fiske. En dag da de kastet fiskenettet ut i Gene-
saretsjøen (kast nettene), så de Jesus fra Nasaret. 
De hørte ham si (legg hånden til øret): “Følg meg.” 
Selv om Peter og Andreas var midt i fiskingen 
(trekk nettene), forlot de straks nettene sine (kast 
fra dere nettene), og fulgte ham (gå på stedet). Jakob 
og Johannes var i en annen båt, opptatt med å 
reparere nettene sine (reparer nettene). Jesus ropte 
til dem, så de forlot nettene sine og fulgte ham (gå 
på stedet).” Spør barna om de ville gått fra det de 
holdt på med, hvis Frelseren hadde sagt til dem: 

“Følg meg.” Be hver klasse lede de andre barna i 
en pantomimeaktivitet, for eksempel svømming 
eller leking med leketøy. Be dem holde opp med 
det de holder på med, og gå på stedet når de hører 
ordene “følg meg”. For hver pantomimeaktivitet 
holder du opp et bilde av Jesus Kristus og sier 
stille: “Følg meg.”

Oppmuntre til anvendelse (ved å snakke om 
eksempler): Be barna fortelle om måter de kan 
følge Jesus Kristus på i dag. De kan for eksempel 
reagere på foreldrenes innkalling til familiebønn 
eller en lærers oppmuntring til å være ærbødig.
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Vår himmelske Fader har en plan 
for sine barn

“Hvor stor er ikke vår Guds plan!” (2 Nephi 9:13).
Suppler ideene som gis her, med noen av dine egne. Planlegg hvordan du kan identifisere læreset-
ningen for barna og hjelpe dem å forstå og anvende den selv. Spør deg selv: “Hva skal barna 
gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe dem å føle Ånden?”

Uke 1: Vår himmelske Fader har en plan for sine barn.

Identifiser læresetningen (nevn læresetningen): 
Be tre barn komme frem. Be førstemann si: “Vår 
himmelske Fader”, den andre: “har en plan” og 
tredjemann: “for sine barn”. Inndel barna i tre 
grupper og be hver gruppe stå, og med hjelp fra 
tre barn som ledere gjentar de sin del av setningen. 
Gjenta flere ganger, og la hver gruppe si hver del.

Oppmuntre til forståelse (ved å lese skriftste-
der): Forklar at før vi ble født, bodde vi i himmelen 
med våre himmelske foreldre. Vår himmelske Fader 
ønsket at vi skulle bli mer lik ham, så han fremla 
en plan. Del tavlen inn i tre seksjoner og kall dem 

“Det førjordiske livet”, “Jordelivet” og “Livet etter 
døden”. Drøft kort hver av dem (se Tro mot pakten: 
En oppslagsbok i evangeliet [2004], 54-56). Del barna 

inn i små grupper, og gi hver gruppe ett eller flere 
av følgende skriftsteder: 1 Mosebok 1:1; Alma 
12:24; Alma 34:32; Alma 40:12; Lære og pakter 
76:62; Moses 4:2; Abraham 3:22-23. Be hver gruppe 
lese sitt skriftsted, fortelle de andre barna hva 
skriftstedet deres omhandler, og skrive referansen 
under korrekt overskrift på tavlen.

Oppmuntre til anvendelse (ved å tegne bilder): 
Gi hvert barn et papirark som er inndelt i tre. Be 
dem tegne noe som representerer hver del av Guds 
plan (det førjordiske livet, jordelivet og livet etter 
døden). Oppfordre dem til å dele sine bilder med 
sin familie hjemme. Syng sammen “Jeg vil følge 
Guds plan” (BS, 86).

Uke 2: Vår himmelske Fader befalte Jesus Kristus å skape jorden som et 
hjem for hans barn.

Oppmuntre til forståelse (ved å snakke om 
bilder): Forklar at som en del av vår himmelske 
Faders plan måtte vi forlate hans nærhet, så vår 
himmelske Fader bad Jesus Kristus om å skape en 
jord for oss. Sett frem bilder av noe av skaperver-
ket (for eksempel solen, månen, vann, planter og 
dyr) rundt omkring i rommet. Be et barn velge et 
bilde og plassere det på tavlen. Drøft hvorfor disse 
delene av skaperverket er viktige for oss. Fortsett 

til alle bildene er plassert på tavlen. Be barna lytte 
for å finne ut hvorfor disse tingene ble skapt mens 
en person leser Lære og pakter 59:18-19.

Oppmuntre til anvendelse (ved å tegne bilder): 
Gi hvert barn et papirark, og be dem tegne den 
delen av skaperverket de liker best. Syng “Min 
himmelske Fader elsker meg” (BS, 16-17).

Sang: “Jeg vil følge 
Guds plan”
(BS, 86)

Visuelle hjelpemidler: 
Barn reagerer positivt 
på visuelle hjelpemidler. 
Overvei å bruke mange 
forskjellige visuelle hjel-
pemidler, som gjenstan-
der, tegninger på tavlen, 
ordstrimler, bilder og 
dukker (se UISK, 89-90).
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Uke 3: Mitt legeme ble skapt i Guds bilde.

Identifiser læresetningen (ved hjelp av et 
speilbilde): Hold et speil foran noen av barna, og 
la dem beskrive hva de ser (øyne, ører, munn og 
så videre). Forklar at det de så, var et “bilde” av 
dem selv. Be barna lytte for å finne ut i hvis bilde 
vi ble skapt mens en person leser 1 Mosebok 1:27. 
Forklar at Gud har øyne, ører, munn og så videre, 
og at det er derfor vi også har det. For yngre barn 
kan du riste på eller ta på forskjellige kroppsdeler 
mens du forklarer at Gud også har dette.)

Oppmuntre til anvendelse (ved hjelp av 
en lek): Tegn eller skriv navnet på forskjellige 
kroppsdeler på hver side av en firkantet kloss 
eller en papirterning. Be barna sende den rundt 
rommet mens de lytter til eller synger “Min Gud 
ga meg et tempel” (BS, 73). Stopp musikken på 
tilfeldige steder, og la den som holder terningen, 
rulle den. Spør: “Hvordan vil vår himmelske Fader 
at du skal bruke eller ta vare på denne kroppsde-
len?” Gjenta så mange ganger som tiden tillater.

Uke 4: Handlefrihet er frihet til å velge på egen hånd.

Identifiser læresetningen (ved hjelp av en 
konkretisering): Ta med flere gjenstander som 
barna kan velge mellom. Du kan for eksempel 
ta med to forskjellige typer frukt, en penn eller 
blyant eller to forskjellige typer sko. Be flere barn 
velge mellom gjenstandene. Forklar at evnen til å 
velge er en gave vi kaller “handlefrihet”, og at vi 
har frihet til å velge, men at hvert valg medfører 
en konsekvens.

Oppmuntre til forståelse (ved å lese et skrift-
sted): Fortell barna at da vi var ånder i vårt 
førjordiske liv, brukte vi handlefriheten til å ta et 
riktig valg. Vi valgte alle å følge vår himmelske 
Faders plan. Be en om å lese 2 Nephi 2:27. Drøft 
hva skriftstedet sier om konsekvensene av å velge 
å følge Jesus Kristus eller å velge å ikke følge ham.

Oppmuntre til anvendelse (ved hjelp av rol-
lespill): Be hver klasse spille en situasjon der de 
kan bruke sin handlefrihet til å følge et bud. (De 
kan for eksempel spille at de adlyder foreldrene 
sine eller lar en venn låne et leketøy.) La de andre 
barna snakke om de gode konsekvensene av 
valgene deres.

Når barna får 
delta, gir det dem 
anledning til å 
ta aktivt del i 
læringsprosessen.

Forberedelse: Når 
dere planlegger samlings-
stundene, leser dere først 
gjennom alle månedens 
leksjoner. Så tilpasser 
dere aktivitetene dere 
planlegger å bruke, til den 
tiden dere har og til deres 
Primærs behov. Dere kan 
for eksempel gjennom-
føre halvdelen av en lang 
leksjon én uke og fullføre 
den neste uke, eller gjenta 
kortere aktiviteter for å 
hjelpe barna å huske.
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7

9

Hvordan skulle jeg bruke 
eller ta vare på mine øyne

Hvordan skulle jeg bruke 
eller ta vare på mine ører

Hvordan skulle jeg bruke 
eller ta vare på min munn

Hvordan skulle jeg bruke 
eller ta vare på mitt sinn

Hvordan skulle jeg bruke 
eller ta vare på mine hender

Hvordan skulle jeg bruke 
eller ta vare på mine føtter

Hvordan skulle jeg bruke  

eller ta vare på mitt
  

sinn Hvordan skulle jeg bruke 

eller ta vare på mine  

hender

Hvordan skulle jeg bruke  
eller ta vare på mine  
ører



Jesus Kristus er vår Frelser
“Vi har sett og vitner at Faderen har sendt Sønnen som verdens frelser” (1 Johannes 4:14).
Suppler ideene som gis her, med noen av dine egne. Planlegg hvordan du kan identifisere læreset-
ningen for barna og hjelpe dem å forstå og anvende den selv. Spør deg selv: “Hva skal barna 
gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe dem å føle Ånden?”

Uke 1: Jeg kan få et vitnesbyrd om Jesus Kristus.

Identifiser læresetningen (ved å høre en 
historie): Fortell følgende historie: “Da president 
James E. Faust var barn, våknet han av et mareritt 
og gråt. Bestemoren klemte ham, trøstet ham og 
fortalte ham at de var trygge fordi Jesus Kristus 
passet på dem. Han gikk rolig tilbake til sengen, 
vel forvisset om at Jesus faktisk våker over oss.” 
Fortell barna at denne opplevelsen hjalp president 
Faust å få et vitnesbyrd om Jesus Kristus (se “A 
Growing Testimony,” Ensign, nov. 2000, 53).

Oppmuntre til forståelse (ved hjelp av en lek): 
Lag 10 ordstrimler som beskriver ting som vil 
hjelpe oss å få et vitnesbyrd, og noen andre som 
beskriver ting som ikke gjør det (eksempler på 
ordstrimler på sharingtime.lds.org). Plasser et 
langt tau eller en lang hyssing med 10 knuter på 
gulvet. Be et barn stå ved den ene enden av tauet 
og holde et skilt der det står: “Et vitnesbyrd om 
Jesus Kristus.” Be et annet barn stå ved den andre 
enden av tauet med et skilt der det står: “Jeg kan 
få”. La et barn velge en ordstrimmel og lese den 
høyt. Hvis det beskriver noe som hjelper oss å få 
et vitnesbyrd, lar du barnet med skiltet der det 
står “Jeg kan få”, gå til neste knute. Hvis det ikke 
leder til et vitnesbyrd, lar du barnet bli stående. 
Gjenta dette inntil barnet kommer til den andre 
enden av tauet. Be alle si: “Jeg kan få et vitnes-
byrd om Jesus Kristus”. Forklar at vitnesbyrdet 
vårt aldri slutter å vokse. Når vi fortsetter å følge 
Jesus Kristus og tar riktige valg gjennom livet, vil 
vitnesbyrdet vårt fortsette å vokse seg sterkere.

Uke 2: Gjennom Jesu Kristi forsoning kan jeg omvende meg og få tilgivelse 
for mine synder.

Identifiser læresetningen (ved å snakke om 
skriftsteder): Vis et bilde av Jesus Kristus i Get-
semane, og gjennomgå forsoningen i korte trekk 
(se Lukas 22:39-44). Be noen lese Lære og pakter 
19:16, og be barna lytte for å finne ut 
hva de må gjøre for å motta forsoning-
ens velsignelser.

Oppmuntre til forståelse (ved å 
lytte til historien fra Skriftene): Fortell 
en historie om Alma den yngre, og be 
barna gjøre bevegelser som passer til 
historien, sammen med deg. Det føl-
gende er et eksempel: “Alma den yngre 
tok noen dårlige valg (lag et morskt fjes). 
Han og vennene hans prøvde å øde-
legge kirken. En dag kom det en engel 
for å stoppe dem. Alma var redd. (Lat 
som du er redd.) Han ble så redd at han 
falt ned som om han var død (spill død). 
Han var så lei seg på grunn av syndene 
sine at han ikke kunne bevege seg på 
tre dager (ligg helt stille). Til slutt husket 
han at Jesus Kristus hadde betalt pri-

sen, eller sonet, for hans synder. Da han tenkte på 
hva Jesus hadde gjort, ble han veldig glad (hopp 
av glede). Alma omvendte seg og ble en stor profet 
som lærte folket om Jesus Kristus” (se Alma 36).

Sang: “Jeg står helt 
forundret”
(Salmer, nr. 111)

Mars

Rollespill gir mulighet til å engasjere alle barna.
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Jeg kan få

et vitnesbyrd om 

Jesus Kristus

Klikk her for ordstrimler



Tips: Vurder tidsbegrens-
ning når du planlegger 
samlingsstundene. I 
aktiviteten om tre uker 
kan du for eksempel be 
gjestetaleren begrense seg 
til omtrent to minutter. 
Du kan invitere færre 
gjestetalere så den 
enkelte kan få mer tid.

Oppmuntre til anvendelse (ved å snakke om 
det): Nevn kort følgende prinsipper for omven-
delse: (1) innse at jeg gjorde noe galt, (2) være 

lei meg fordi jeg har syndet, (3) bekjenne for 
min himmelske Fader, (4) rette opp det gale, 
og (5) ikke gjøre det igjen.

Uke 3: Jesus Kristus oppsto, og det skal jeg også.

Identifiser læresetningen (ved å synge en 
sang): Syng sammen “Sto Jesus opp til liv igjen?” 
(BS, 45) eller “Jesus har oppstått” (BS, 40). Be 
et barn forklare hva sangen betyr. Fortell barna 
at fordi Jesus Kristus sto opp fra de døde, vil vi 
alle også gjøre det. Hold Skriftene og forklar at 
vi vet at Kristus oppsto fordi vi kan lese om det i 
Skriftene. Forklar at selv om vi ikke har sett den 
oppstandne Kristus, er det andre som har gjort 
det, og de har fortalt oss det de vet.

Oppmuntre til forståelse (ved å lytte til 
gjestetalere): Be noen voksne medlemmer av 
menigheten komme til samlingsstunden og spille 
en av følgende vitner til den oppstandne Kristus: 
Maria Magdalena (se Johannes 20:1-18), Thomas 
(se Johannes 20:19-29), en nephittisk mann eller 
kvinne (se 3 Nephi 11:1-17; 17), og Joseph Smith 
(se Joseph Smith – Historie 1:11, 14-17; se også 
L&p 76:22-24). Be menighetens medlemmer om 
å fortelle beretningen fra Skriftene og bære sitt 
vitnesbyrd om Kristi oppstandelse.

Uke 4: Jeg kan vise respekt for Frelseren ved å være ærbødig.

Oppmuntre til forståelse (ved hjelp av bilder): 
Vis bilder av hellige steder, som for eksempel 
Getsemane hage, Jesu grav, Den hellige lund, et 
tempel og et møtehus. Når du viser frem hvert 
bilde, spør du: “Hvorfor er dette stedet hellig eller 
spesielt? Hvordan ville du oppført deg om du 
var der?” Snakk om hva ærbødighet er og hvor-
dan ærbødige handlinger viser vår kjærlighet og 
respekt for Frelseren. Forklar at når vi er ærbø-
dige, kan vi føle oss nær ham.

Oppmuntre til anvendelse (tenk på eksempler): 
Skriv ordene “Ærbødig” og “Uærbødig” på tavlen. 
Del barna i flere grupper. Gi hver gruppe noen 
små papirlapper og be dem skrive på lappene noe 
som viser ærbødighet i kirken, og noe som ikke 
viser ærbødighet. Be gruppene lese hva som står 
på lappene i tur og orden. Be barna legge armene 
i kors hvis det er et ærbødig eksempel, eller riste 
på fingrene hvis det er uærbødig. Be så et medlem 
av gruppen om å plassere papiret under den rette 
overskriften på tavlen.

Spill: Passende spill 
i Primær bidrar til å 
opprettholde en ærbødig 
atmosfære. Leker gir 
variasjon i undervisningen 
og gir barna mulighet til 
samspill. De underbygger 
også det evangelie-prin-
sippet som det undervises 
i, på en morsom måte.
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Familien står sentralt i Guds plan
“Ekteskap mellom mann og kvinne er innstiftet av Gud, og … familien står sentralt i Skape-
rens plan for hans barns evige fremtid” (“Familien – En erklæring til verden”).
Suppler ideene som gis her, med noen av dine egne. Planlegg hvordan du kan identifisere læreset-
ningen for barna og hjelpe dem å forstå og anvende den selv. Spør deg selv: “Hva skal barna 
gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe dem å føle Ånden?”

Uke 1: Familien står sentralt i Guds plan.

Identifiser læresetningen (ved å finne mang-
lende ord): Før Primær begynner, fester du ordene 

“Familien” og “sentralt” med tape under to stolseter. 
Skriv følgende på tavlen: “__________ står 
__________ i Guds plan.” Be barna se under sto-
lene sine etter de manglende ordene. Be dem som 

finner ordene, om å plassere dem på riktig sted på 
tavlen. Be alle barna si setningen sammen.

Oppmuntre til forståelse (ved å snakke om 
familier og synge en sang): Forklar at sentral betyr 

“en nødvendig del”. Be barna holde opp så mange 
fingrer som det er medlemmer i familien deres, og 
snakk om at alle er en del av en familie. Syng “I all 
evighet” (BS, 186).

Oppmuntre til anvendelse (ved å tegne bilder): 
Be barna tegne en stor sirkel, og deretter – midt 
i sirkelen – et bilde av familien sin. Oppmuntre 
barna til å ta med bildene sine hjem og lære fami-
lien sin at familien er sentral i Guds plan.

Uke 2: Foreldre har viktige ansvarsoppgaver i familien.

Identifiser læresetningen (ved hjelp av sang): 
Be barna tenke på den Primær-sangen de liker 
aller best. Si at når du teller til tre, skal alle stå 
og synge yndlingssangen sin samtidig. Tell til tre 
og la dem synge. Stopp sangen og be sanglederen 
lede dem i én sang. Påpek at uten sanglederen til 
å lede dem ble det forvirring. Forklar at det ville 
vært forvirring i hjemmet også hvis vår himmel-
ske Fader ikke hadde gitt foreldrene den viktige 
ansvarsoppgaven det er å lede familien.

Oppmuntre til forståelse (ved å snakke om for-
eldrerollene): Be to gutter og to jenter om å komme 
frem. Gi hvert barn en gjenstand som represen-
terer et familiemedlem (far, mor, sønn og datter). 
Stå ved siden av “faren” og forklar at det er farens 
ansvar å være patriark over sin familie og presi-
dere over, forsørge og beskytte dem. Be barna om 
eksempler på hva fedre gjør for å oppfylle disse 
rollene, og be “faren” rollespille det de beskri-
ver. Stå ved siden av “moren” og forklar at det er 
morens ansvar å ta vare på og oppfostre familien. 
Be barna om eksempler på hva mødre gjør for å 
oppfylle disse rollene, og be “moren” rollespille det 
de beskriver. Fortell barna at begge foreldrene har 
ansvar for å være gode eksempler og undervise i 

Sang: “Familien er 
fra Gud”
(side 28-29 i denne 
oversikten)

Tips: Når du underviser 
om familier, må du ta 
hensyn til familiesituasjo-
nen til barna i din Primær. 
Oppmuntre alle barna til 
å leve verdig og forberede 
seg slik at de selv en dag 
kan få en evig familie.

April

Å bruke barn i demonstrasjoner vekker deres 
oppmerksomhet og forbereder dem til å lære.
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Vise kjærlighet: For å 
vise din kjærlighet til dem 
du underviser, må du gi 
oppriktige komplimenter 
som gir spesifikt uttrykk 
for det barnet har gjort. 
Du kan for eksempel si: 
“Takk for at du fortalte 
historien om din familie” 
istedenfor et generelt kom-
pliment som “god jobb” 
eller “takk skal du ha”.

evangeliet. Gi hver klasse noe som representerer 
hvordan foreldrene kan undervise familien sin 
(for eksempel Skriftene, en håndbok for familiens 
hjemmeaften eller bilder av en familie som spiser, 

ber eller arbeider sammen). Be et barn fra hver 
klasse om å fortelle hvordan foreldrene kan bruke 
gjenstanden for å hjelpe familien sin.

Uke 3: Barn har ansvar for å være lydige mot foreldrene sine.

Identifiser læresetningen (ved å lese et skrift-
sted): Før Primær gjemmer du en papirbit der 
det står Efeserne 6:1. Be et barn om å reise seg 
og led barnet til den bortgjemte papirbiten. Du 
kan for eksempel si: “Ta tre kjempeskritt frem-
over. Ta seks skritt til venstre.” Når barnet har 
funnet papirbiten, ber du alle barna finne verset i 
Skriften, og be deretter ett barn om å lese det høyt. 
Forklar at “i Herren” betyr “å gjøre det som er rett”.

Oppmuntre til forståelse (ved å snakke om en 
historie fra Skriftene): Fortell historien om Lehi 
som sendte sønnene sine for å hente messing-
platene (se 1 Nephi 3-4). Repeter historien ved å 
spørre for eksempel: “Hvem var barna? Hvem var 
faren? Hva ba faren om? Var det lett å adlyde? Hva 
skjedde da barna adlød foreldrene sine?”

Uke 4: Jeg kan vise kjærlighet til alle medlemmene av min familie.

Oppmuntre til forståelse (ved hjelp av en 
gjettelek og ved å synge en sang): Gi stikkord om 
følgende familiemedlemmer, og be barna ta på 
nesen når de vet hvem du beskriver: far, mor, bror, 
søster, bestemor, bestefar, tante, onkel, søsken-
barn. Stikkord for tante kan for eksempel være: 

“Jeg er en jente. Jeg vokste opp sammen med faren 
din. Jeg er moren til sitt søskenbarn.” Når barna 
har gjettet det rette familiemedlemmet, gir du et 
barn en gjenstand som representerer den perso-
nen og ber barnet komme frem. Forklar at familier 
kan ha like mange eller færre familiemedlemmer 
enn dette, men selv om hver familie er forskjellig, 
har alle familier en ting til felles – kjærlighet. Syng 
sammen “En lykkelig familie” (BS, 104).

Oppmuntre til anvendelse (ved å snakke om 
familier): Be et barn holde et bilde av et hus. Be 
noen barn om å navngi familiemedlemmene som 
bor i deres hus, og fortelle hvordan de viser sin 
kjærlighet til dem. Be et annet barn om å stå ved 
siden av det første og holde et annet bilde av et 
hus. Spør: “Hvem har familie i nærheten? Hvor-
dan viser du at du er glad i dem?” Til slutt ber du 
et tredje barn om å holde opp et bilde av et hus 
og stå langt unna de andre to. Spør: “Har noen 

av dere familiemedlemmer som bor langt unna?” 
Snakk om hvordan barna kan vise sin kjærlighet 
til de familiemedlemmene. Oppmuntre barna 
til å velge en måte de kan vise kjærlighet til sine 
familiemedlemmer på i uken som kommer.
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Familier blir velsignet 
når de følger profeten

“Minnes de ord som forut er talt av de hellige profeter” (2 Peter 3:2).
Suppler ideene som gis her, med noen av dine egne. Planlegg hvordan du kan identifisere læreset-
ningen for barna og hjelpe dem å forstå og anvende den selv. Spør deg selv: “Hva skal barna 
gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe dem å føle Ånden?”

Uke 1: Gud taler til oss gjennom profeter.

Identifiser læresetningen (ved å hviske et bud-
skap): Hvisk “Gud taler til oss gjennom profeter” 
inn i barnets øre. Be ham eller henne om å hviske 
det til et annet barn, og fortsett til alle barna har 
hørt budskapet. (I større Primærforeninger kan 
du vurdere å ha denne aktiviteten i små grupper.) 
Be det siste barnet stå og gjenta budskapet høyt. 
Påpek at akkurat som barna gir et budskap til 
hverandre, ber Gud profeter om å tale (eller levere 
et budskap) på vegne av ham.

Oppmuntre til forståelse (ved å lese skriftsteder 
og undervise andre): Vis barna et bilde av Noah. 
Del barna i fire grupper. Gi hver gruppe én av 
følgende skriftstedhenvisninger: Moses 8:20-26; 

1 Mosebok 6:13-17; 
1 Mosebok 6:18-22; 
1 Mosebok 7:7-12. Be 
hver gruppe lese de 
skriftstedene de har 
fått, og deretter i tur 
og orden fortelle de 
andre barna hva 
de har lært. Spør 
barna hva de tror 
skjedde med dem som fulgte Noahs budskap, 
og med dem som ikke gjorde det (se 1 Mosebok 
7:23). Bær vitnesbyrd om at Gud taler til oss 
gjennom sine profeter, og at hvis vi følger dem, 
vil vi være trygge.

Uke 2: Profetene i Skriftene er eksempler for familien min.

Identifiser læresetningen (ved å følge et 
eksempel): Klapp en enkel rytme og be barna 
gjenta den ved å følge ditt eksempel. Drøft hva 
et eksempel er. Forklar at profeter i Skriftene er 
eksempler som vi skal følge.

Oppmuntre til forståelse og anvendelse (ved 
å lese skriftsteder): Del barna i grupper. Gi en 
voksen i hver gruppe en av følgende ordstrimler, 
og be dem lese skriftstedet som står på strimme-
len til barna i sin gruppe:

Døperen Johannes: L&p 84:27-28 (ble døpt)

Alma den yngre: Mosiah 27:23-24 (omvendte seg)

Josva: Josva 24:15 (tjente Herren)

Kong Benjamin: Mosiah 2:17-18 (tjente andre)

Lehi: 1 Nephi 1:5 (ba)

Nephi: 1 Nephi 3:7 (holdt budene)

Jareds bror: Ether 3:9 (hadde tro)

Be barna lytte etter hva profeten gjorde for å være 
et eksempel. Be hver gruppe lage et vers om sin 
profet som de synger til melodien av “Følg profe-
ten” (BS, 58-11), og be dem presentere verset for 
de andre barna.

Uke 3: Min familie vil bli velsignet når vi følger profeten.

Identifiser læresetningen (ved å følge ret-
ningslinjer): Lag en ordstrimmel som lyder: “Min 
familie vil bli velsignet når vi følger profeten,” og 
gjem den i rommet før Primær begynner. Be et 
barn følge din rettledning for å finne ordstrimme-
len. Forklar at akkurat som når barnet følger din 
rettledning, kan også familien vår følge profetens 
rettledning. Be barna lese ordstrimmelen sammen.

Oppmuntre til forståelse (ved å lytte til 
talere): Kontakt noen familier på forhånd og be 
dem komme til Primær og fortelle hvordan det å 
adlyde profeten har velsignet deres familie.

Oppmuntre til anvendelse (ved å synge og 
snakke sammen): Vis et bilde av vår nålevende 
profet, og forklar at vi blir ledet av en profet i dag 
og vil bli velsignet når vi lytter til og følger ham. 

Repetere læreset-
ningen: Denne måne-
den vil barna lære flere 
eksempler fra Skriftene 
på læresetningen om at 
familier blir velsignet 
når de følger profeten. 
Vurder å be barna fremsi 
læresetningen hver uke.

Sang: Velg en sang 
fra Barnas sangbok, 
Salmer, eller Kirkens 
tidsskrifter.
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Når barna får delta, 
gir du dem mulighet til 
å være en aktiv del av 

læringsprosessen.



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

Syng “Villig hjelper jeg” (BS, 71), og forandre før-
ste linje til “Når profeten kaller”. Nevn rettledning 
og råd profeten ga oss under forrige generalkon-

feranse. Be noen av barna fortelle hvordan det å 
følge dette rådet vil være til velsignelse for deres 
familie.

Uke 4: Profeten taler til oss på generalkonferansen.

Identifiser læresetningen (ved å se på bilder): 
Be barna reise seg hvis de vet hvem som leder 
Kirken. Vis et bilde av profeten, og spør barna hva 
han heter. Forklar at Gud taler til oss gjennom 
ham. Vis et bilde av Konferansesenteret. Fortell 
barna at under generalkonferansen taler profeten 
til oss fra denne bygningen.

Oppmuntre til forståelse (ved å snakke om en 
historie fra Skriftene): Fortell barna at Gud alltid 
har talt til sitt folk gjennom profeter. Vis et bilde 
av Kong Benjamin og fortell historien fraMosiah 
2:1-8. Oppfordre barna til å fortelle historien på 
ny. Minn barna på at Kong Benjamin talte fra et 

tårn, og deretter ble talen hans skrevet ned slik at 
alle kunne lese den. Be barna sammenligne histo-
rien om Kong Benjamin med det som skjer under 
generalkonferansen i dag.

Ved hjelp av enkle gjenstander eller kostymer kan 
Primær-leksjonene underbygges og fange barnas interesse.

11



Prestedømsordinanser og tempelarbeid 
velsigner min familie
“Det dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen” (Matteus 18:18).
Suppler ideene som gis her, med noen av dine egne. Planlegg hvordan du kan identifisere læreset-
ningen for barna og hjelpe dem å forstå og anvende den selv. Spør deg selv: “Hva skal barna 
gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe dem å føle Ånden?”

Uke 1: Prestedømsordinanser kan velsigne og styrke familien min.

Identifiser læresetningen (ved å synge en 
sang): Be barna lytte etter noe som velsigner 
deres familie mens dere synger andre vers av “Her 
fins kjærlighet” (BS, 102-91) sammen. Forklar at 
prestedømmets ordinanser kan velsigne og styrke 
alle familier.

Oppmuntre til forståelse (ved å snakke om 
bilder): Del barna i grupper, og gi hver gruppe et 
bilde av en prestedømsordinans. Be hver gruppe 
tenke på noen stikkord som vil hjelpe andre å 
gjette ordinansen som vises på dette bildet (for 
eksempel: “Denne ordinansen finner sted hver 
søndag i kirken”). Be gruppene nevne stikkordene 
sine, og la de andre barna gjette hvilken preste-
dømsordinans de beskriver. Etter at de har gjettet 
riktig, drøfter dere hvordan ordinansen velsigner 
oss, og vis bildet på tavlen.

Oppmuntre til anvendelse (ved å utveksle 
erfaringer): Be barna snakke med familien sin 
hjemme om når prestedømsordinanser velsignet 
og styrket dem.

Uke 2: Templer har gjort det mulig for familier å være sammen for evig.

Identifiser læresetningen (ved å synge en 
sang): Vis barna et bilde av templet som er nær-
mest der dere bor. Be dem synge første vers av “Jeg 
ser vår Herres tempel” (BS, 99). Vis til setningen 

“en dag jeg inn skal gå” og be barna lytte etter 
hvorfor Kirkens medlemmer drar til templet, 
mens dere synger andre vers av sangen. Snakk om 
svarene og understrek at tempelordinanser gjør 
det mulig for familier å være sammen for evig.

Oppmuntre til anvendelse (ved å tegne et 
bilde): Gi hvert barn et stykke papir med en enkel 

tegning av et tempel (tilgjengelig på sharingtime.
lds.org). Be barna tegne medlemmene av familien 
sin som holder hverandre i hendene ved siden av 
templet. Oppfordre dem til å dele sine bilder med 
sin familie hjemme.

Sang: Velg en sang 
fra Barnas sangbok, 
Salmer, eller Kirkens 
tidsskrifter.

Undervis andre: Når 
barn forteller andre hva 
de lærer i Primær, styrker 
det deres forståelse av og 
vitnesbyrd om læreset-
ningen. Denne måneden 
blir de oppmuntret til 
å fortelle hjemme hva 
de har lært. Dette gir 
anledninger til å samtale 
om evangeliet hjemme 
og styrke familien.

Når barna får tegne 
det de har lært, styrker 

det deres forståelse 
av læresetningen.
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Sanger: Når du synger 
en ny sang for barna, så 
syng en setning til barna 
og be dem synge den 
tilbake til deg. Gjenta 
for hver setning.

Uke 3: Jeg kan forberede meg nå til å bli verdig til å komme inn i templet.

Identifiser læresetningen (ved å synge en 
sang): Be barna lytte etter hva deres hellige plikt 
er når de synger første vers av “Jeg ser vår Herres 
tempel” (BS, 99). Fortell barna at de kan forberede 
seg nå til å gå inn i templet når de blir eldre.

Oppmuntre til forståelse (ved å snakke om 
verdighet): Vis et bilde av et tempel. Forklar at 
fordi templet er et hellig sted, er det bare de som 
er verdige, som kan komme inn. Fortell barna at 

å etterleve normene i Til styrke 
for ungdom vil forberede oss til 
å være verdige. Skriv noen av 
normene på separate ordstrimler. 
Del barna i grupper, og gi hver 
gruppe en ordstrimmel. Be hver 
gruppe stå og forklare hvordan 
det å etterleve denne normen 
vil forberede dem til å være ver-
dige til å komme inn i templet.

Oppmuntre til anvendelse (ved hjelp av en 
lek): På separate papirbiter tegner du bilder av en 
munn, øyne, ører, hender og føtter (eksempler er 
tilgjengelige på sharingtime.lds.org). Mens pianis-
ten spiller “Jeg ser vår Herres tempel”, sender du 

rundt tegningene. Når musikken stopper, ber du 
barna som holder bildene, om å si en ting de kan 
gjøre med den kroppsdelen for å forberede seg til 
å dra til templet (for eksempel kan de be, snakke 
vennlig og fortelle sannheten med munnen sin). 
Gjenta så mange ganger som tiden tillater.

Uke 4: Gjennom arbeid med slektshistorie knytter jeg bånd til mine forfedre.

Oppmuntre til forståelse (ved å synge en sang 
og høre en historie): Fortell følgende historie: 
Når du sier “syng” eller “synge” ber du alle synge 

“Slektshistorie – det er det jeg gjør” (BS, 100). 
Begynn med å synge første setning, og legg til en 
setning hver gang. “En familie som elsker musikk 
og sang. Fra sin slektshistorie lærte de at noen av 
deres forfedre, Mary Jones 
og foreldrene hennes, også 
elsket musikk og sang. 
Familien Jones elsket også 
Kirken. De ble døpt i Wales 
og bestemte seg for å flytte 
til Utah. Begge foreldrene til 
Mary døde under reisen, og 
selv om hun var ei lita jente, 
fortsatte Mary å vandre over 
slettene mens hun bar en 
trekiste fylt av kirke-salmer 

som hennes far hadde skrevet. Senere lærte Mary 
barna sine å elske sang. I dag elsker tipp-tipp-
oldebarna hennes å synge. De barna har knyttet 
bånd til Mary og vet at de har arvet sin kjærlighet 
for Kirken og sang fra henne.”

Oppmuntre til anvendelse (ved å fargelegge): 
Gi hvert barn to papirbiter, én med påskriften 

“Meg” og den andre med 
påskriften “Mine forfedre”. 
Be dem tegne et bilde av 
seg selv på papirbiten hvor 
det står “Meg”. Be dem 
så spørre foreldrene når 
de kommer hjem om de 
kan fortelle dem om en av 
forfedrene deres, så de kan 
tegne en tegning av den 
personen på den andre 
papirbiten.
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Vi blir medlemmer av Kirken  
gjennom dåp og bekreftelse

“Uten at noen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike” ( Johannes 3:5).
Suppler ideene som gis her, med noen av dine egne. Planlegg hvordan du kan identifisere læreset-
ningen for barna og hjelpe dem å forstå og anvende den selv. Spør deg selv: “Hva skal barna 
gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe dem å føle Ånden?”

Uke 1: Jesu Kristi kirke er gjenopprettet.

Identifiser læresetningen (ved hjelp av et bilde): 
Vis et bilde av profeten Joseph Smith, og be barna 
fortelle hva de vet om ham. Forklar at Jesu Kristi 
Kirke ble gjenopprettet gjennom Joseph Smith.

Oppmuntre til forståelse (ved hjelp av en 
konkretisering): Forklar at da Jesus Kristus var på 
jorden, organiserte han sin Kirke med prestedøms-
lederskap og sanne læresetninger. Be barna nevne 
noen av læresetningene og lederskapsstillingene 
i Kirken, og for hvert svar lar du dem plassere en 
kloss på bordet slik at det dannes et byggverk. Når 
byggverket er ferdig, forklarer du at det represen-
terer Jesu Kristi Kirke. Vis bilder av Kristi kors-
festelse og oppstandelse, og forklar at etter disse 
begivenhetene begynte folk å undervise feil lære. 
Velt byggverket mens du kort forklarer frafallet. 
Drøft Joseph Smiths kall til å gjenopprette Kirken, 
og gjenta de sammen læresetningene og leder-
skapsstillingene som barna nevnte mens du bygger 
opp byggverket igjen. Bær vitnesbyrd om gjenopp-
rettelsen av Kirken gjennom Joseph Smith.

Uke 2: Jeg blir medlem av Kirken gjennom dåp og bekreftelse.

Identifiser læresetningen (ved hjelp av bilder): 
Lat som du er journalist. Si til barna: “Velkommen 
til Kanal Gode Nyheter! I dag har jeg supergode 
nyheter til dere. – Hver enkelt av dere kan bli 
medlem av den sanne Jesu Kristi Kirke! Dette 
er en av de viktigste tingene dere kan gjøre i 
livet. Man blir medlem av kirken gjennom dåp 
(vis et bilde av et barn som blir døpt) og bekreftelse 
(vis et bilde av et barn som blir bekreftet).”

Oppmuntre til forståelse (ved å lese skriftste-
der): Del barna i tre grupper, og gi hver gruppe ett 
eller flere av følgende spørsmål og tilhørende skrift-
stedhenvisninger. Be dem forestille seg hva de ville 
sagt hvis en journalist stilte dem disse spørsmålene. 
Be elevene finne svarene i Skriftene sine.

 1. Hvorfor må jeg bli døpt? (Se Johannes 3:5; 
Apostlenes gjerninger 2:38.)

 2. Når er jeg gammel nok til å bli døpt?  
(Se L&p 68:27.)

 3. Hvem kan døpe meg? (Se L&p 20:73.)

 4. Hvordan skulle jeg bli døpt? (Se L&p 20:74.)

 5. Hva symboliserer dåpen? (Se Romerne 6:3-5.)

 6. Hvordan forbereder jeg meg til dåpen?  
(Se Alma 7:15-16; 19:35.)

 7. Hva lover jeg når jeg blir døpt?  
(Se Mosiah 18:10.)

 8. Hva lover jeg hver søndag når jeg tar nadverden 
og fornyer mine dåpspakter? (Se L&p 20:77.)

Oppmuntre til anvendelse (ved å svare på 
spørsmål): Lat som du intervjuer noen av barna. 
Be dem rapportere hva de lærte om hvordan man 
blir medlem av Kirken.

Sang: “Dåp”
(BS, 54-55)

Juli

Hvis du ikke har det 
nødvendige materiell til 
konkretiseringen som 
er beskrevet i uke 1, 

kan du overveie å bruke 
noe du har tilgang til.
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Uke 3: Den hellige ånd trøster og leder meg.

Identifiser læresetningen og oppmuntre 
til forståelse (ved å høre vitnesbyrd): Be barna 
hviske: “Den Hellige Ånd trøster og leder meg.” Be 
en lærer kort fortelle om en gang Den Hellige Ånd 
trøstet eller ledet ham eller henne.

Oppmuntre til anvendelse (ved å synge en 
sang): Gi hvert barn et stykke papir, og be barna 
skrive noen få ord om det de kommer på når de 
tenker på hvordan Den Hellige Ånd trøster og 

leder oss. Be barna lytte etter ordene de skrev 
mens de synger en eller begge av følgende sanger: 

“Den hellige ånd” (BS, 56) og “La oss ledes av din 
ånd” (Salmer, nr. 83). Be dem sette en sirkel rundt 
ordene når de synger dem. Be barna lese ordene 
de har sirklet inn, og drøft hva hvert ord betyr. Du 
kan også be barna snakke om ord som ikke ble 
sirklet inn. Be noen barn fortelle om noen ganger 
Den hellige ånd har gitt dem trøst og ledelse.

Uke 4: Jeg kan kjenne sannheten gjennom Den hellige ånds kraft.

Identifiser læresetningen (ved å skjelne 
sannhet fra feil): Skriv på separate papirstykker 
noen uttalelser som er klart sanne, og noen som er 
åpenbart falske (som for eksempel “Sola er varm”, 

“Isen er varm”, “Stjerner skinner om natten” og 
“Flammer er kalde”.) Be et barn velge en som det 
kan lese høyt, og be barna reise seg hvis uttalelsen 
er sann og sette seg hvis den ikke er sann. Spør: 

“Hvordan vet du det?” Gjenta for hvert ark. Forklar 
at en annen måte vi kan vite om noe er sant på, er 
gjennom Den hellige ånds kraft. Les Moroni 10:5.

Oppmuntre til forståelse (ved å lese skriftste-
der): Forklar at gjennom Den hellige ånds kraft 
kan vi kjenne sannheten. Vi kan høre Åndens 
stemme eller vi kan føle ham tale til vårt sinn eller 
vårt hjerte. Vis bilder av et hode (sinn) eller et øre 
(bilder er tilgjengelige på sharingtime.lds.org). Del 
barna inn i fire grupper og be hver gruppe lese 
ett av følgende skriftsteder høyt som gruppe (se 

“Gruppesitering”, UISK, 167): L&p 11:13, Helaman 
5:45, L&p 8:2, Helaman 5:46-47. Når hver gruppe 
leser sitt skriftsted, ber du alle vise hvilke bilder 
som hører til skriftstedet, ved å plassere hendene 
på hodet, hjertet eller ørene.

Skriftene: Det er viktig 
for barn å lære evangeliets 
sannheter fra Skriftene. 
Hjelp barna å være 
oppmerksomme og lytte 
når skriftsteder blir lest. 
Selv små barn kan lytte 
etter et bestemt ord eller 
to når du leser et vers.

Musikk: Bruk Primær-
sanger i undervisningen. 
Dette hjelper barna å 
huske hva de har lært. 
“Vi er i stand til å lære 
meget raskt ved hjelp 
av musikk … en del 
åndelige ting som vi 
ellers ville lære meget 
langsommere” (Boyd K. 
Packer, i UISK, 45-46).

Hjelp barna å forstå at den fred og kjærlighet de føler når de lærer om evangeliet, kommer 
fra Den hellige ånd. Forsikre deg om at du skaper en ærbødig atmosfære så dette kan skje.
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Å delta i sunne aktiviteter  
vil styrke min familie
“Gode … familier opprettes og opprettholdes når de bygger på prinsippene tro, bønn,  
omvendelse, tilgivelse, respekt, kjærlighet, medfølelse, arbeid og sunne aktiviteter”  
(“Familien – En erklæring til verden”).
Suppler ideene som gis her, med noen av dine egne. Planlegg hvordan du kan identifisere læreset-
ningen for barna og hjelpe dem å forstå og anvende den selv. Spør deg selv: “Hva skal barna 
gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe dem å føle Ånden?”

Uke 1: “Be til Faderen i deres familier … så deres [familier] kan bli velsignet” 
(3 Nephi 18:21).

Identifiser læresetningen (ved å se på bilder og 
fremsi et skriftsted): Vis et bilde av Jesus Kristus, 
og fortell barna at han lærte oss å “be til Fade-
ren i deres familier … så deres (familier) kan bli 
velsignet (3 Nephi 18:21). Gjenta dette skriftstedet 
med barna noen ganger. Vis et bilde av en familie 
som ber, og snakk om bildet med barna. Forklar 
at i familiebønnen takker vi vår himmelske Fader 
for våre velsignelser og ber ham om å hjelpe og 
velsigne familien vår.

Oppmuntre til forståelse og anvendelse (ved 
å synge og utveksle ideer): Be barna om å forme 
en eller flere sirkler. Syng “Familiebønn” (BS, 101). 
Be hvert barn om å fortelle noe han eller hun 
kan takke for eller be vår himmelske Fader om i 
familiebønnen, og så stå arm-i-arm med et annet 
barn i sirkelen. Når alle barna står arm-i-arm, 

understreker du hvordan familier holdes sammen, 
velsignes og styrkes gjennom familiebønn.

Uke 2: Familiens hjemmeaften styrker min familie.

Identifiser læresetningen (ved å gjenta lære-
setningen): Del Primær-barna i tre grupper. Be et 
barn fra hver gruppe om å holde en av følgende 
gjenstander, og be barna i den gruppen reise seg 
og gjenta den aktuelle setningen sammen:

Be barna bytte gjenstander, og gjenta aktiviteten 
til alle gruppene har sagt setningen.

Oppmuntre til forståelse (ved å se bilder av 
sterke familier): Vis et bilde av president Joseph 
F. Smith, og forklar at i 1915 startet han familiens 

hjemmeaften og lovte 
“store velsignelser” 
til dem som holder 
familiens hjemmeaften 
regelmessig. Vis et 
bilde av vår nåværende 
profet, og forklar at 
nesten 100 år senere 
vitner vår profet 
fortsatt om at familiens hjemmeaften vil styrke 
familien vår. Be et lite antall barn representere 
medlemmer av en familie, og be dem stå arm-i-arm. 
Be et annet barn prøve å trekke dem fra hverandre. 
Forklar at familier er sterkere når de har familiens 
hjemmeaften.

Oppmuntre til anvendelse (ved å rollespille en 
familiens hjemmeaften): Be noen barn fortelle hva 
de har lyst til å gjøre på sin familiens hjemmeaf-
ten. Skriv forslagene deres på tavlen. Oppmuntre 
barna til å hjelpe til med å planlegge og delta på 
deres egne familiens hjemmeaftener.

Sang: “Jeg søker 
Herren i unge år”
(BS, 108)

Å lære skriftsteder 
utenat kan hjelpe 
barna å lære evangeliets 
læresetninger. Ånden vil 
hjelpe barna å huske disse 
ordene når de trenger dem 
gjennom hele sitt liv.

August

Bevegelser i Primær-tiden holder barna aktivt 
engasjert og oppmerksomme. Tilpass aktiviteter 

til de behovene som finnes i din Primær.
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Uke 3: Skriftstudium gir meg og min familie åndelig styrke.

Identifiser læresetningen (ved å svare på 
spørsmål): Be barna flekse armmusklene og vise 
hvor sterke de er. Spør hva de kan gjøre for å bli 
sterkere fysisk. Hold opp Skriftene og forklar at 
vår ånd kan bli sterkere når vi leser i Skriftene. Be 
barna si “skriftstudium” hver gang du holder opp 
Skriftene. Still noen spørsmål som kan besvares 
med denne setningen, for eksempel “Hva kan 
hjelpe meg å tenke gode tanker?” og “Hvordan 
kan jeg få styrke til å velge det rette?” Hold opp 
Skriftene etter hvert spørsmål slik at barna kan 
respondere. (Hvis barna har med seg Skriftene 
til Primær, ber du dem løfte dem opp når de sier 

“skriftstudium” som svar på spørsmålet ditt.)

Oppmuntre til forståelse (ved å snakke om 
en historie fra Skriftene): Heng opp tre bilder på 
tavlen som representerer hvordan Jesus Kristus 
ble fristet i Matteus 4:1-11. Under hvert bilde 
skriver du den tilhørende skriftstedshenvisnin-
gen (Matteus 4:4, Matteus 4:7 og Matteus 4:10). 
Forklar at Jesus Kristus brukte Skriftene da han 
ble fristet. Les Matteus 4:1-11 høyt, og stopp etter 
hver fristelse for å klargjøre den, og spør så: “Hva 
ga Jesus åndelig styrke?” Hold opp Skriftene for å 
hjelpe barna å svare, og be et barn lese Jesu Kristi 

svar fra Skriftene. Forklar at “det er skrevet” betyr 
at Jesus siterte fra Skriftene.

Oppmuntre til anvendelse (ved å lære et skrift-
sted utenat)): Be hver klasse velge eller memorere 
sammen en kort setning fra Skriftene som kan gi 
dem og familien deres åndelig styrke (for eksem-
pel Lukas 1:37, 1 Nephi 3:7 eller L&p 10:5).

Uke 4: Sabbaten er en dag for hvile og gudsdyrkelse.

Identifiser læresetningen (ved å sette ord riktig sammen): Gi hvert barn en konvolutt med åtte papir-
biter med ett av følgende ord skrevet på hver: Sabbaten er en dag for hvile og gudsdyrkelse. Be dem sette 
ordene i riktig rekkefølge. Drøft betydningen av “hvile” og “gudsdyrkelse”. Gjenta setningen sammen.

Oppmuntre til forståelse (ved å snakke om 
skriftsteder): Skriv følgende skriftstedhenvisnin-
ger på tavlen: 2 Mosebok 20:8-11; Lukas 23:56; 
Mosiah 18:23; Lære og pakter 68:29. Forklar 
at vår himmelske Fader skapte verden på seks 
dager (hold opp seks fingrer og sprell med dem), men 
på den syvende dagen hvilte han (hold opp syv 
fingrer og hold dem stille), og gjennom alle tider 
har han befalt sine barn å hvile på den syvende 
dagen, eller sabbaten, og holde den hellig. Be 
fire barn lede skriftstedene på tavlen. Be barna 
lytte og finne ut hvilket prinsipp det undervises 

i. Påpek at alle Skriftene ble skrevet på forskjellige 
tidspunkter i verdens historie, men alle lærer oss 
det samme prinsippet. Forklar at det å helligholde 
sabbaten betyr å gjøre ting som vil bringe oss 
nærmere vår himmelske Fader.

Oppmuntre til anvendelse (ved hjelp av 
en lek): Be barna telle ukedagene én for én, og 
begynn med mandag. Be den som sier “søndag”, 
om å foreslå en passende aktivitet for sabbaten. 
Gjenta så mange ganger som tiden tillater.

Skriftene: Noen barn har 
kanskje ikke Skriftene. 
Andre barn har kanskje 
ikke lært å lese ennå. Tenk 
ut måter du kan inkludere 
alle barna på når dere 
leter i Skriftene. Du kan 
for eksempel skrive skrift-
stedet på tavlen og lese det 
sammen, eller la en liten 
gruppe dele på Skriftene.
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Etterlevelse av evangeliet velsigner 
min familie

“Vi tror at vi må være ærlige, trofaste, kyske, kjærlige, dydige, og at vi må gjøre godt mot alle 
mennesker. Vi kan i sannhet si at vi følger Paulus’ formaning – vi tror alt, vi håper alt, vi har 
tålt meget, og vi håper å bli i stand til å utholde alt. Vi trakter etter alt som er dydig, skjønt, 
prisverdig og godt” (13 trosartikkel).
Suppler ideene som gis her, med noen av dine egne. Planlegg hvordan du kan identifisere læreset-
ningen for barna og hjelpe dem å forstå og anvende den selv. Spør deg selv: “Hva skal barna 
gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe dem å føle Ånden?”

Uke 1: Jeg viser min takknemlighet ved å takke for alle mine velsignelser.

Identifiser læresetningen (ved å lytte til en 
historie og lese et skriftsted): Fortell kort historien 
om de ti spedalske (se Lukas 17:11-19). Spør barna 
hvem i historien som viste takknemlighet. Les 
Lære og pakter 59:7, og spør barna hvem vi skulle 
vise takknemlighet overfor og hva vi skulle takke 
ham for.

Oppmuntre til forståelse og anvendelse (ved 
hjelp av en lek): Vis bilder av velsignelser som 

for eksempel familie, venner, mat, hjem, jorden, 
dyr og templer. Be barna lukke øynene og synge 

“Kjære Far, jeg takker deg” (BS, 15) og fjern et av 
bildene imens. Når de er ferdige med sangen, ber 
du dem åpne øyene og se om de kan oppdage 
hvilket bilde som er borte. Kast en bønnepose til 
et barn, og be det fortelle hvordan man kan vise 
takknemlighet for den velsignelsen. Gjenta så 
mange ganger som tiden tillater.

Uke 2: Ved å tjene andre tjener jeg Gud.

Identifiser læresetningen (ved å lese et 
skriftsted): Skriv følgende setning på tavlen: Ved 
å _________ andre, _________ jeg Gud. Les 
Mosiah 2:17 sammen, og spør barna hvilket ord 
som skal stå i de åpne feltene (tjene). Be barna 
gjenta setningen sammen.

Oppmuntre til forståelse (ved å lytte til en 
historie): Les eller fortell 
følgende historie: “President 
Heber J. Grants far døde da 
han var bare ni dager gam-
mel. Moren hans var veldig 
fattig og tjente penger ved å 
sy for andre mennesker. Av 
og til sydde hun i så mange 
timer uten å hvile at hun 
nesten ikke klarte å trykke 
ned pedalen på symaskinen. 
Da pleide Heber å krype ned 
under symaskinen og trykke 
ned pedalen for henne. 

Vintrene var veldig kalde, og Heber hadde bare 
en tynn, slitt jakke til å holde seg varm med. Han 
lengtet etter å få en varm jakke, men visste at de 
knapt hadde nok penger til mat. Han var henrykt 
på fødselsdagen sin da moren ga ham en varm 
jakke som hun hadde sydd. Det var den eiendelen 
han verdsatte mest av alt. Noen uker senere så 
Heber en gutt som skalv av kulde, og han husket 

hvordan det føltes. Han tok av 
seg frakken og ga den til gutten.” 
Du kan også vurdere å vise 
videoen “The Coat”, tilgjengelig 
på www.mormonchannel.org/
the-coat.) Drøft hvordan Heber 
tjente andre, og be noen barn og 
lærere fortelle om erfaringer de 
har hatt med tjeneste. Snakk om 
at når vi tjener andre, tjener vi 
Gud. (Se UISK, 68-70 for ideer 
om hvordan man stiller spørsmål 
som fører til gode diskusjoner.)

Variasjon: Bruk 
variasjon når du gjentar 
skriftsteder eller setnin-
ger sammen med barna. 
Du kan for eksempel 
be guttene og jentene 
gjenta en setning separat 
eller be dem bruke høy 
eller lav stemme.
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Vurder å gjøre bruk av barna 
til å illustrere historier du 

skal fortelle i Primær.



Uke 3: Vi tror at vi må være ærlige.

Identifiser læresetningen (ved å høre en histo-
rie og fremsi et skriftsted): Fortell en historie om 
et barn som forteller et annet barn om en fisketur 
og overdriver veldig størrelsen på fisken han fikk. 
Spør barna hva dette barnet gjorde som var galt, 
og hva det skulle ha gjort. Be barna tenke på en 
av trosartiklene som vil hjelpe dem å fortelle sann-
heten. Gjenta sammen begynnelsen av den 13. 
trosartikkel (“Vi tror at vi må være ærlige”).

Oppmuntre til anvendelse (ved å reagere på 
situasjoner): Presenter en situasjon der barna kan 
bli fristet til å være uærlige, som for eksempel 
når en av foreldrene spør hvem som har etter-
latt lekene utover gulvet. Be barna reise seg når 
de vet hva de kunne gjøre for å være ærlige. Be 
noen barn komme med svarene sine. Gjenta med 
forskjellige situasjoner slik tiden tillater det. Opp-
muntre barna til å tenke “Vi tror at vi må være 
ærlige” når de blir fristet til å gjøre noe annet.

Uke 4: Ved å etterleve evangeliet er jeg et godt eksempel som andre 
kan følge.

Identifiser læresetningen (ved å rollespille en 
historie): Fortell følgende historie, og be barna 
lage rollespill av den sammen med deg: “Du var 
på campingtur i fjellet sammen med familien din 
da det kom et kraftig uvær med snø (skjelv). Du 
kunne ikke se stien tilbake til leiren (hold hendene 
over øynene og let deg frem). Så kom faren din i 
store, tunge støvler (gå på stedet). Han sa: ‘Jeg vet 
veien! Følg meg!’ Far lagde store fotspor i snøen 
som du kunne følge i.” Forklar at akkurat som 
vi kunne følge i farens fotspor, kan andre se og 
følge det gode eksemplet vi setter når vi lever 
etter evangeliet. Be barna gjenta etter deg: “Ved 

å etterleve evangeliet er jeg et godt eksempel som 
andre kan følge.”

Oppmuntre til forståelse og anvendelse (ved 
å lese et skriftsted og snakke om normer): Be barna 
lese 1 Timoteus 4:12. Skriv noen uttalelser fra Til 
styrke for ungdom som du mener er passende for 
barna på separate papirstykker, og legg dem i en 
beholder. Be et barn velge en uttalelse og fortelle 
om en personlig erfaring med denne normen, eller 
fortelle hvordan det å etterleve denne normen er et 
godt eksempel som andre kan følge. Gjenta med 
de andre uttalelsene. Syng “Jeg prøver Herrens 
budskap” (BS, 72).

Historier: Å fortelle 
historier fanger barnas 
oppmerksomhet og hjelper 
dem å forholde seg til 
prinsippene i evangeliet. 
Lær historiene godt nok 
til at du kan fortelle dem 
med egne ord og gjøre dem 
levende og uttrykksfulle.
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“Familien – En erklæring til verden” 
kom fra Gud for å hjelpe min familie

“Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede bli fullkommen” 
( Johannes 15:11).
Suppler ideene som gis her, med noen av dine egne. Planlegg hvordan du kan identifisere læreset-
ningen for barna og hjelpe dem å forstå og anvende den selv. Spør deg selv: “Hva skal barna 
gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe dem å føle Ånden?”

Uke 1: “Familien – En erklæring til verden” kom fra Gud for å hjelpe min 
familie.

Identifiser læresetningen: Vis barna bilder av 
de ti bud og Skriftene. Spør: “Hvor kom disse fra?” 
Forklar at de kom fra Gud gjennom hans profe-
ter for å hjelpe oss til å vite hva vi skal gjøre. Vis 
barna et eksemplar av “Familien – En erklæring 
til verden” og forklar at den kom fra Gud gjennom 
hans siste-dagers profeter for å hjelpe våre familier.

Oppmuntre til forståelse (ved å synge sanger): 
Forklar at ikke alle familier er like, men at hver 

familie er viktig. Gud ønsker at alle familier skal 
være lykkelige og vende tilbake til Ham. Gi en 
ordstrimmel med en forskjellig setning fra familie-
erklæringen til hver klasse. Be barna tenke på en 
sang som har noe å gjøre med den setningen de 
har fått. Be klassen lese sine ordstrimler høyt i tur 
og orden og lede de andre barna i sangen de har 
valgt. Bær ditt vitnesbyrd om at vår familie vil bli 
velsignet når vi følger læresetningene i familie-er-
klæringen.

Uke 2: Ekteskap mellom en mann og en kvinne er avgjørende for Guds plan.

Oppmuntre til forståelse (ved å høre og 
fortelle en historie): Fortell historien om Adam 
som var den første mannen på jorden. Be et barn 
lese 1 Mosebok 2:18 mens barna lytter etter 
hva vår himmelske Fader sa (“Det er ikke godt 
at mennesket er alene”). Forklar at han skapte 
Eva, som senere giftet seg med Adam. Be et barn 
lese 1 Mosebok 3:20 mens barna lytter etter hva 
Adam kalte sin kone (Eva). Be deretter et barn 
lese 1 Mosebok 1:28 mens de lytter etter hva vår 
himmelske Fader befalte Adam og Eva å gjøre 

(“vær fruktbare” eller få barn). Forklar at uten 
Adam og Evas ekteskap ville Guds plan om at 
hans barn skulle komme til jorden, ikke kunne 
virkeliggjøres. Be noen barn gjenfortelle historien.

Oppmuntre til anvendelse (ved hjelp av bilder): 
Forklar at vår himmelske Faders befaling om at en 
mann og en kvinne skulle gifte seg og få barn, er 
like viktig i dag som den var da Adam og Eva var 
på jorden. Vis bilder av familier, og la barna peke 
ut mannen, kvinnen og barna.

Uke 3: Når familielivet er grunnlagt på Jesu Kristi læresetninger, kan vi bli 
lykkelige.

Identifiser læresetningen (ved hjelp av bilder): 
Be et barn holde et bilde av en familie. Spør hva 
vi skulle bygge vårt familieliv på slik at vi kan bli 
lykkelige. Be et annet barn holde et bilde av Jesus 
Kristus. Forklar at når familielivet er grunnlagt på 
Jesu Kristi læresetninger, kan vi bli lykkelige.

Oppmuntre til forståelse og anvendelse 
(ved å lage lister): Vis et bilde av Jesus Kristus 
på tavlen og skriv “Jesu læresetninger” under 
det. Del barna i tre grupper. Gi hver gruppe én 
av følgende ordstrimler og skriftstedhenvisnin-
ger: “Følg budene” (Johannes 14:15), “Hjelp andre” 

Oktober
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 Denne erklæringen ble lest av president Gordon B. Hinckley som en del av hans budskap 
på Hjelpeforeningens fellesmøte 23. september 1995 i Salt Lake City, Utah. 

  DET FØRSTE PRESIDENTSKAP OG DE TOLV APOSTLERS RÅD I 
JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE 

   V I, DET FØRSTE PRESIDENTSKAP  og De tolv apost-

lers råd i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, 

erklærer høytidelig at ekteskap mellom mann og 

kvinne er innstiftet av Gud, og at familien står sen-

tralt i Skaperens plan for hans barns evige fremtid.

   ALLE MENNESKER  – menn og kvinner – er skapt i 

Guds bilde. Hver især er en elsket ånd, sønn eller 

datter av himmelske foreldre, og har som sådan 

en guddommelig natur og et guddommelig poten-

sial. Kjønn er en grunnleggende del av enkeltmen-

neskets førjordiske, jordiske og evige identitet og 

hensikt.

   I DEN FØRJORDISKE TILVÆRELSE  kjente og tilba Guds 

åndelige sønner og døtre ham som sin evige Fader 

og aksepterte hans plan hvorved hans barn kunne 

få et fysisk legeme og høste jordisk erfaring for å 

utvikle seg mot fullkommenhet og til sist virkelig-

gjøre sitt guddommelige potensial som arvinger til 

evig liv. Den guddommelige plan for lykke mulig-

gjør en fortsettelse av familieforholdet på den andre 

siden av graven. Hellige ordinanser og pakter som 

er tilgjengelige i hellige templer, gjør det mulig for 

enkeltmennesker å vende tilbake til Guds nærhet og 

for familier å bli evig forenet.

   DEN FØRSTE BEFALING  Gud ga til Adam og Eva, 

gjaldt deres mulighet, som mann og hustru, til å bli 

foreldre. Vi erklærer at Guds befaling til sine barn 

om å bli mange og fylle jorden fortsatt står ved makt. 

Vi erklærer videre at Gud har befalt at formeringsev-

nens hellige kraft utelukkende skal brukes mellom 

en mann og en kvinne som er lovlig viet som ekte-

mann og hustru.

   VI ERKLÆRER  at den måte hvorved jordisk liv blir 

skapt, er guddommelig forordnet. Vi stadfester livets 

hellighet og dets betydning i Guds evige plan.

   MANN OG HUSTRU  har et høytidelig ansvar for å 

elske og ha omsorg for hverandre og for sine barn. 

«Barn er en gave fra Herren» ( Salmene 127:3 ). 

Foreldre har en hellig plikt til å oppdra sine barn 

i kjærlighet og rettferdighet, til å dekke deres 

fysiske og åndelige behov, til å lære dem å elske 

og tjene hverandre, til å overholde Guds bud og 

å være lovlydige borgere hvor de enn bor. Ekte-

menn og hustruer – mødre og fedre – vil bli holdt 

ansvarlige for Gud når det gjelder å oppfylle disse 

forpliktelsene.

   FAMILIEN  er forordnet av Gud. Ekteskap mellom 

mann og kvinne er helt avgjørende for hans evige 

plan. Barn har rett til å bli født innenfor ekteskapets 

bånd og til å bli oppdratt av en far og en mor som 

hedrer ekteskapsløftene med fullstendig troskap. 

Lykke i familien oppnås med størst sannsynlighet 

når den er grunnlagt på vår Herre Jesu Kristi læreset-

ninger. Gode ekteskap og familier opprettes og opp-

rettholdes når de bygger på prinsippene tro, bønn, 

omvendelse, tilgivelse, respekt, kjærlighet, medfø-

lelse, arbeid og sunne aktiviteter. Etter guddomme-

lig forordning skal fedre presidere over sin familie 

i kjærlighet og rettferdighet, og de er ansvarlige for 

å sørge for livets nødvendigheter og beskyttelse for 

sin familie. En mor er først og fremst ansvarlig for 

å ha omsorg for sine barn. I disse hellige ansvars-

oppgaver er fedre og mødre forpliktet til å hjelpe 

hverandre som likeverdige partnere. Uførhet, død 

eller andre forhold kan nødvendiggjøre individuell 

tilpasning. Andre slektninger skulle gi sin støtte når 

det er behov for det.

   VI ADVARER  og sier at den som bryter sin kysk-

hetspakt, mishandler sin ektefelle eller sine barn, 

eller unnlater å oppfylle sine familieforpliktelser, 

en dag vil stå til ansvar overfor Gud. Videre adva-

rer vi og sier at oppløsningen av familien vil påføre 

enkeltmennesker, lokalsamfunn og nasjoner de 

ulykker som er forutsagt av profeter i oldtiden og 

i nyere tid.

   VI BER INNTRENGENDE  ansvarsbevisste borgere 

og myndigheter overalt om å fremme tiltak for å 

bevare og styrke familien som samfunnets grunn-

leggende enhet.   

 FAMILIEN
  EN ERKLÆRING 

TIL VERDEN



Skriftene: Å la barna 
lese fra sine egne Skrifter 
forsterker viktigheten av 
Skriftene og innbyr Ånden. 
Hvis mulig, hjelper du 
barna å markere versene 
i Skriftene og deretter 
lese det sammen.

(Mosiah 2:17), og “Vis kjærlighet til alle” (Johan-
nes 13:34). Be barna lese sitt tildelte skriftsted og 
deretter drøfte i sin gruppe hvordan de kan følge 
Jesu læresetning i sine familier. Be hver gruppe 
plassere sin ordstrimmel på tavlen og fortelle de 

andre barna hva de snakket om. Etter at hver 
gruppe har delt sine tanker med de andre, drøfter 
dere hvordan det å følge denne læresetningen kan 
hjelpe familien vår til å bli lykkelig.

Uke 4: Vellykkede familier arbeider sammen.

Identifiser læresetningen (ved å delta i 
en konkretisering): Be fire barn komme frem 
i rommet. Be hvert barn holde i enden på en 
hyssingstump mens du holder den andre enden 
på alle de fire hyssingstumpene. Be barna jobbe 
sammen og vri hyssingstumpene til et tau. Påpek 
at akkurat som det å vri hyssingstumpene ga oss 
et sterkt tau, vil det å jobbe sammen skape en 
sterk familie. Skriv hvert av følgende uttrykk på 
separate ordstrimler: Vellykkede, familier, arbeider, 

sammen. Fest ordstrimlene til tauet. Be barna lese 
setningen sammen.

Oppmuntre til forståelse (ved hjelp av rolle-
spill): Vis et bilde av Noah, og fortell kort his-
torien om hvordan Noah bygde arken og samlet 
dyrene for å forberede seg til flommen (se 1 Mose-
bok 6-7; Moses 8). Del barna inn i grupper, og be 
hver gruppe rollespille hvordan Noahs familie kan 
ha arbeidet sammen (som for eksempel samle inn 
tre til arken, bygge arken og samle inn dyrene). Be 

de andre barna gjette hva de gjør. Forklar 
at Noahs familie arbeidet sammen og 
lyktes med oppgavene sine.

Oppmuntre til anvendelse (ved å 
tegne bilder): Forklar at akkurat som 
Noahs familie arbeidet sammen, er det 
også viktig for oss å arbeide sammen i vår 
egen familie. Gi hvert barn et papirark, 
og be dem tegne et bilde av familien sin 
som arbeider sammen. Be flere barn vise 
frem bildene sine og forklare hvordan 
familien deres kan lykkes når den gjør 
det de har tegnet.
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Gjenfortelle histo-
rier: Når barn gjen-
forteller en historie de 
akkurat har hørt, vil 
de huske den bedre.

Konkretisering “knytt(er) det usynlige begrepet … til noe 
håndgripelig som (barna) allerede kjenner til, og bygg(er) 
så på denne kunnskapen” (Boyd K. Packer, i UISK, 175).

Familier Arbeider SammenVellykkede



Etterlevelse av Jesu Kristi læresetninger 
styrker meg og min familie

“Lykke i familien oppnås med størst sannsynlighet når den er grunnlagt på vår Herre Jesu Kristi 
læresetninger” (“Familien – En erklæring til verden”).
Suppler ideene som gis her, med noen av dine egne. Planlegg hvordan du kan identifisere læreset-
ningen for barna og hjelpe dem å forstå og anvende den selv. Spør deg selv: “Hva skal barna 
gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe dem å føle Ånden?”

Uke 1: “Hvis dere derfor har tro, håper dere på noe som ikke er sett, som er 
sant” (Alma 32:21).

Identifiser læresetningen (ved å lære et skrift-
sted utenat): Skriv på tavlen: “Hvis dere derfor har 
tro, håper dere på noe som ikke er sett, som er 
sant.” Be barna lese det høyt sammen flere ganger, 
og visk så bort alt bortsett fra første bokstav i 
hvert ord. Be barna fremsi det igjen. Visk bort 
bokstavene én etter én inntil barna kan si skrift-
stedet utenat.

Oppmuntre til forståelse (ved å høre en historie 
fra Skriftene): Be barna beskrive hvordan de vet 
at det er kveld. Vis et bilde av lamanitten Samuel 

og forklar at han profeterte at samme kveld som 
Jesus Kristus skulle bli født, ville solen gå ned, 
men det ville ikke bli mørkt. Be barna gjenfortelle 
hendelsene i Helaman 16 og 3 Nephi 1:1-13 (det 
kan være lurt å be noen barn på forhånd om å 
være forberedt til å fortelle denne historien). Be 
barna fremsi skriftstedet de lærte utenat, og spør 
dem hvordan de troende blant nephittene viste tro. 
Spør barna hva de tror skjedde med de troende. 
Be et barn lese 3 Nephi 1:15, 19. Bær vitnesbyrd 
om viktigheten av tro.

Uke 2: Bønn er ærbødig kommunikasjon med vår himmelske Fader.

Identifiser læresetningen (identifiser gjenstan-
der og bilder): Før Primær samler eller lager du 
tegninger av ting som folk bruker for å kommu-
nisere (som for eksempel et brev, en telefon, en 
datamaskin), og gjem tegningene under noen av 
stolene i Primær-rommet. Be barna forestille seg at 
de er langt hjemmefra og trenger å kommunisere 
med familien sin. Be dem lete under stolene etter 
de gjemte tegningene, og snakk om hvordan de 
hjelper oss å kommunisere med andre. Forklar 

at da vi kom til jorden, forlot vi vårt himmelske 
hjem, men vi kan fremdeles kommunisere med 
vår himmelske Fader. Spør barna: “Hvordan kan 
vi kommunisere med vår himmelske Fader?” Vis 
barna flere bilder av barn og familier som ber. 
Forklar at hvert bilde viser ærbødig kommunika-
sjon – å be med kjærlighet og respekt – med vår 
himmelske Fader. Be barna si: “Bønn er ærbødig 
kommunikasjon med vår himmelske Fader.”

Oppmuntre til forståelse og 
anvendelse (tavle-aktivitet): Skriv 
opp bønnens fire deler på tavlen. Be 
barna nevne ting vi kan takke vår 
himmelske Fader for, og hva vi kan 
be ham om. Skriv svarene på tavlen. 
Be barna demonstrere hvordan vi 
viser ærbødighet når vi ber.
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Uke 3: Omvendelse er en forandring i sinn og hjerte.

Identifiser læresetningen (ved å avdekke et 
bilde): Lag ordstrimler med ord fra setningen 

“Omvendelse er en forandring i sinn og hjerte”. 
Bruk ordstrimlene til å dekke over et bilde av 
Anti-Nephi-Lehis folk som begraver våpnene sine. 
Be noen barn fjerne ordstrimlene og sette dem i 
riktig rekkefølge på tavlen. Be barna lese setnin-
gen sammen og bruk handlinger for å understreke 
ordene sinn og hjerte.

Oppmuntre til forståelse (ved å lytte til en 
historie fra Skriftene): Fortell barna at det var en 
gruppe mennesker i Mormons bok som opplevde 
en forandring i sitt hjerte. Fortell følgende historie 
(se Alma 24): “Ammon underviste en gruppe 
lamanitter om evangeliet. De hadde vært ugude-
lige mennesker, men de trodde det som Ammon 

underviste dem og forandret sitt hjerte. De ønsket 
å slutte seg til Kirken, så de omvendte seg fra sine 
synder, lovte at de ikke ville slåss og begravde 
sine krigsvåpen. De forandret navnet sitt til 
Anti-Nephi-Lehis folk og ble et hardt-arbeidende, 
rettskaffent folk.

Oppmuntre til anvendelse (ved å begrave 
“sverd” og synge): Gi hvert av barna et ark. Be 
barna lage en tegning av et sverd og deretter 
skrive et feil valg på sverdet sitt (som for eksem-
pel “krangle med broren min” eller “lyve”). Be 
barna fortelle hvordan de kan velge rett, og 

“begrav” deretter sverdet ved å krølle sammen 
papiret eller kaste det vekk. Syng “Omvendelse” 
(Liahona, jan. 2005).

Uke 4: Tilgivelse gir fred.

Identifiser læresetningen (ved hjelp av en 
konkretisering): Spør barna hvordan de ville følt 
seg hvis noen dyttet eller slo dem. Hold opp en 
stor stein og fortell barna at den representerer de 
sårede følelsene. Legg steinen i en lang sokk. Be et 
barn komme frem foran klassen og binde sokken 
til ankelen sin. Be barnet gå litt rundt. Snakk om 
at man blir tung til sinns hvis man drasser rundt 
på vonde følelser. Forklar at når vi tilgir men-
nesker som sårer oss, slipper vi taket i de vonde 
følelsene. La barnet knyte opp sokken. Be barna 
si: “Tilgivelse bringer fred.”

Oppmuntre til forståelse (ved hjelp av histo-
rier fra Skriftene): Flere dager på forhånd ber du 
ledere eller lærere være forberedt til å fortelle en 
av følgende historier om tilgivelse fra Skriftene.

 1. Jesus tilgir på korset (se Lukas 23:13-34).

 2. Nephi tilgir brødrene sine (se 1 Nephi 7:6-21).

 3. Josef tilgir brødrene sine (se 1 Mosebok 37;  
41-45).

Del barna i tre grupper. Send gruppene til hver 
sitt sted i rommet (se “Stasjoner”, UISK, 179), der 
en leder eller lærer kort snakker om historien han 
eller hun har forberedt seg til å fortelle. Etter at 
hver gruppe har besøkt hver stasjon, synger dere 
det første verset av “Hjelp meg, o Fader” (BS, 52).

Oppmuntre til anvendelse (ved å snakke om 
følelser): Be noen barn fortelle om en gang de ble 
fylt med fred fordi de tilga noen.

Stasjoner: Hvis din 
Primær er stor, kan dere 
vurdere å la lederne 
flytte seg fra stasjon 
til stasjon istedenfor å 
be barna gjøre det.

Små grupper: Å innby 
barn til å drøfte spørsmål 
i små grupper gir flere 
barn mulighet til å delta. 
I samlingsstunden sitter 
barna allerede klassevis 
i grupper. Disse grup-
pene kan brukes i små 
gruppeaktiviteter. Lærere 
kan se til at alle deltar og 
beholder ærbødigheten.
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Vi husker og tilber vår Frelser, 
Jesus Kristus.
“Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg” 
( Johannes 14:6).
Suppler ideene som gis her, med noen av dine egne. Planlegg hvordan du kan identifisere læreset-
ningen for barna og hjelpe dem å forstå og anvende den selv. Spør deg selv: “Hva skal barna 
gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe dem å føle Ånden?”

Uke 1: Nadverden er en anledning til å minnes Jesus Kristus.

Oppmuntre til forståelse (ved å finne hvilke 
skriftsteder og bilder som passer sammen): Skriv 
følgende skriftstedhenvisninger på tavlen: Lukas 
2:7; Markus 10:13, 16; Matteus 26:36, 39; Johan-
nes 19:17-18; Johannes 20:11-16. Rundt omkring 
i rommet plasserer du bilder som viser de begi-
venhetene som beskrives i Skriftene (KIE 30, 47, 
56, 57, and 59). Fortell barna at nadverden er en 
anledning til å minnes hvor mye Jesus Kristus 
elsker oss og alt han gjorde for oss. Be et barn 
lese et av skriftstedene. Be et annet barn velge 
det tilhørende bildet og komme frem med det. 
Gjenta med de andre skriftstedene.

Oppmuntre til anvendelse (ved hjelp av en 
huskelek): På et bord legger du gjenstander som for 
eksempel et bilde av Kristus i Getsemane, et bilde 
av det siste måltid, et stykke brød, et nadverdsbeger, 
nadverdsbrett, Skriftene og en sangbok. Be barna 

kort se på gjenstandene og dekk dem. Be barna 
gruppevis skrive ned de gjenstandene de husker. La 
barna forklare hvordan hver gjenstand kan hjelpe 
dem til å huske Jesus Kristus under nadverden.

Uke 2: Å minnes Jesus Kristus hjelper meg å velge det rette.

Identifiser læresetningen (ved å lytte til 
skriftsteder): Be barna lukke øynene og forestille 
seg hvordan livet ville vært hvis alle valgte rett. Be 
noen av dem fortelle hva de forestilte seg. Fortell 
dem at det var en tid i Mormons bok da dette 
virkelig skjedde, og be dem lytte etter hvordan dette 
beskrives mens et barn leser 4 Nephi 1:15, 17. Forklar 
at folket var i stand til å velge rett fordi de husket noe 
veldig spesielt. Gjenfortell begivenhetene fra 3 Nephi 
17:20-25. Be barna si sammen: “Når jeg husker på 
Jesus Kristus, hjelper det meg å velge det rette.”

Oppmuntre til forståelse og anvendelse (ved 
å synge sanger): Dekk til et bilde av Kristus som 
velsigner de nephittiske barna med flere mindre 
papirlapper. Be barna komme på sanger som hjelper 
dem å huske på Jesus Kristus. Syng noen av disse 
sammen. Etter hver sang ber du et barn fjerne en 
papirlapp fra bildet. Gjenta til alle lappene er fjernet. 
Snakk om hvordan barna på bildet kan ha tatt rik-
tige valg etter denne opplevelsen med Jesus. Minn 
barna på at når de husker på Jesus, vil de ønske å 
velge det rette. Be dem nevne noen ting de kan gjøre 
for å huske på Jesus i sine daglige aktiviteter.

Desember
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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. 
Forslagene for denne 

måneden gir eksempler 
på flere forskjellige måter 
å gjøre dette på. Overvei 

lignende ideer når du 
planlegger andre leksjoner.



Uke 3: Guds Sønn ble født på jorden.

Identifiser læresetningen: Spør barna: “Har 
du noen gang ventet på at noe spesielt skulle 
skje? Virket ventetiden lang? Hva følte du da 
det endelig skjedde?” Gi barna anledning til å 
fortelle hva de følte. Forklar at helt siden Adam 
og Evas tid har vår Fader i himmelen lovet at en 
veldig viktig begivenhet skulle finne sted. Rett-
ferdige mennesker så med iver frem til denne 
begivenheten. Hvisk til en liten gruppe barn: 

“Guds Sønn ble født til jorden.” Be dem hviske 
setningen til de andre barna, og be så alle barna 
hviske det sammen.

Oppmuntre til forståelse (ved å fortelle en 
historie og synge en sang): Be barna fortelle hva 
de vet om Jesu fødsel (se Lukas 2:1-20). Utfyll 
historien med detaljer barna ikke nevner. Syng 

“Julenatt” (BS, 24), og be barna forestille seg hva 
hyrdene følte da de hørte englene synge.

Oppmuntre til anvendelse (ved å lage et jule-
kort): Gi hvert barn papir og blyant eller farge-
blyanter. Hjelp dem å brette papiret til et kort. Be 
dem lage et julekort til familien sin ved å lage en 
tegning av Jesu Kristi fødsel. På forsiden skriver 
de: “Guds Sønn ble født til jorden”.

Uke 4: Jesus vil komme igjen.

Oppmuntre til forståelse (ved å lese skrift-
steder): Lag følgende ordstrimler (tilgjengelig på 
sharingtime.lds.org):

Bare vår himmelske Fader kjenner den nøyaktige 
_______ når Jesus vil komme igjen (se Joseph 
Smith – Matteus 1:40).

Jesus vil komme ned fra __________ (se Apostle-
nes gjerninger 1:11).

Jesus vil være kledd i _________ klær (se L&p 
133:48).

Falske Kristuser vil __________ mange (se Joseph 
Smith – Matteus 1:22).

De ugudelige vil bli _______________ (se L&p 
29:9).

Solen vil bli ________________ (se L&p 45:42).

Når Jesus kommer, vil han se mer strålende ut enn 
___________ (se L&p 133:49).

Jesus Kristus vil bo med de rettferdige i 
__________ år etter sitt annet komme (se L&p 
29:11).

Del barna i grupper, og gi hver gruppe en eller to 
ordstrimler. Be dem finne ordene som passer i de 
åpne rommene, ved å lese skriftstedene. Be hver 
gruppe fortelle hva de har lært til de andre barna.

Oppmuntre til anvendelse (ved å synge og 
fortelle): Forklar at vi trenger å huske på og tilbe 
Jesus Kristus hver dag så vi kan være forberedt til 
hans annet komme. Be barna nevne noen ting de 
og familien deres kan gjøre for å være forberedt. 
Syng “Når han kommer igjen” (BS, 46-47).

Bær vitnesbyrd: Et 
kort vitnesbyrd kan innby 
Ånden når som helst under 
leksjonen. Formelt vitnes-
byrds-ordbruk som “Jeg vil 
gjerne bære mitt vitnes-
byrd” er ikke nødvendig 
for å vitne om sannheten. 
Et vitnesbyrd kan være så 
enkelt som å si: “Jeg vet 
at Jesus Kristus lever.”

Fortell om sin forstå-
else: Barna vil føle Ånden 
når de forteller om sin 
forståelse av prinsipper i 
evangeliet. De kan fortelle 
hva de har lært med egne 
ord, tegninger og sanger.

Guds Sønn ble 
født til jorden
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Hvordan bruke musikk i Primær
Formålet med sang og musikk i Primær er å undervise barna i Jesu Kristi evangelium og hjelpe 
dem å lære å etterleve det. Primær-sanger gjør det morsommere å lære, de hjelper barna å lære 
og huske evangeliets sannheter, og de innbyr Ånden til Primær.

Følgende er eksempler på hvordan du kan undervise sangene som foreslås i denne oversikten. 
Du kan også bruke disse metodene for å øve inn andre Primær-sanger. For ytterligere ideer, se 
“Hvordan bruke musikk i Primær” i tidligere utkast til samlingsstunder.

Januar: “Han sendte Sønnen” (BS, 20)

La barna lytte til sangen. Påpek at den består av 
spørsmål og svar. Be halvparten av barna synge 
spørsmålene og den andre halvparten synge 
svarene. Etter å ha sunget den noen ganger, bytter 

barna part. Når de kan sangen godt, bruker du 
forskjellige måter å dele dem inn på (for eksempel 
gutter og jenter, lærere og barn og så videre) når 
dere repeterer sangen.

Februar: “Jeg vil følge Guds plan” (BS, 86)

Fortell barna at Gud har gitt oss en veldig spesiell 
gave. Be dem lytte etter hva det er mens dere 
synger første linje av sangen (en plan). Vis frem et 
kart, og sammenlign det å bruke kart for å finne 
frem til et bestemmelsessted, med det å følge 
Guds plan så vi kan vende tilbake til ham. Forklar 
at denne sangen lærer oss om planen og forteller 
oss hvordan vi kan vende tilbake for å bo med vår 

himmelske Fader. Heng opp bilder som illustrerer 
viktige ord (for eksempel gave, himmel, hjem, jorden, 
og fødsel ) og noen skrevne ord (for eksempel plan, 
hensikt, valg, og lede ) fra sangen rundt omkring i 
rommet. Be barna samle dem sammen og holde 
dem opp i riktig rekkefølge etter hvert som du 
synger sangen for dem. Be dem synge sammen 
med deg mens de ser på bildene og ordene.

Mars: “Jeg står helt forundret” (Salmer, nr. 111)

Del barna i fire grupper. Gi gruppe 1 KIE 116, og 
syng første frase av sangen for dem. Omtal den 
kort, og be dem så synge den noen ganger med 
deg. Fortsett med hver gruppe og hver påfølgende 
frase (bruk følgende bilder: gruppe 2, KIE 108; 
gruppe 3, KIE 57; gruppe 4, KIE 56). Syng hele 
det første verset med hver gruppe stående mens de 

holder opp sitt bilde og synger sin frase. Be grup-
pene bytte bilder, og syng sangen om igjen. Gjenta 
til hver gruppe har sunget hver frase. Syng refren-
get og be barna lytte etter hvor mange ganger du 
synger ordet “glede”. Gjenta refrenget noen ganger 
med dem, og be dem plassere hendene over hjertet 
hver gang de synger ordet “glede”.

April: “The Family Is of God” (side 28-29 i denne oversikten)

Finn bilder eller lag tegninger 
som illustrerer ord eller fraser 
i sangen (bilder er tilgjengelig 
på sharingtime.lds.org). Vis 
dem på tavlen én om gangen 
mens du synger hver frase 

med barna. Etter at du har lært dem en frase, 
synger du de fleste ordene og så stopper du og 
lar barna synge frasen ferdig. Syng hele sangen 
sammen noen ganger. Be et barn ta ned et eller to 
av bildene, og syng sangen om igjen. Gjenta inntil 
de kan synge den uten bildene.

Bruk variasjon: Finn 
på varierte måter å 
repetere sangene på. 
Barn lærer lettest sanger 
når de hører og synger 
dem om og om igjen.
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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 under-
viser dem, ikke i boken.

 Juli: “Dåp” (BS, 54-55)

Lag følgende ordstrimler: Hvem, Hvordan og Hvor. 
Vis et bilde av Jesus Kristus som blir døpt. Plasser 
ordstrimmelen “Hvem” ved siden av bildet. Be 
barna lytte etter hvem Jesus kom til mens du syn-
ger første frase av sangen. La barna komme med 
innspill, og la så barna synge den frasen sammen 

med deg. Gjør det samme med alle ordstrimlene 
og frasene. Syng hele det første verset sammen. Gi 
en ordstrimmel med et av svarene du har funnet, 
til hvert barn (Døperen Johannes, senket ned, Jordans 
vann). Be barna stå når deres ord synges. La dem 
utveksle ordstrimler og gjenta aktiviteten.

August: “Jeg søker Herren i unge år” (BS, 108)

Bruk bilder for å lære dem sangen frase for frase 
(bilder er tilgjengelige på sharingtime.lds.org). Vis 
alle bildene på tavlen. Be et barn gå ut av rommet 
mens et annet barn gjemmer et av bildene. Be 
barnet komme tilbake og “lete” etter bildet ved å 
lytte når barna synger høyere jo nærmere han/hun 
kommer bildet, og lavere jo mer han/hun fjerner 
seg fra bildet. Gjenta så mange ganger som tiden 
tillater.

Flere sanger som brukes i denne oversikten

“Sto Jesus opp til liv igjen” (BS, 45)
Skriv ordene til første vers på tavlen eller på et 
stort ark. Syng verset for barna og snakk kort om 
det. Syng det sammen, og be en som var flink til 
å synge med, om å viske bort eller klippe bort et 
av ordene. Gjenta til barna har lært verset, og gjør 
det samme med de andre versene.

“Min himmelske Fader elsker meg” 
(BS, 16-17)
Be barna klappe rytmen mens du synger sangen 
så de kan bli kjent med den. Hjelp dem å finne 
på enkle bevegelser som passer til nøkkelor-
dene i sangen. Be barna gjøre bevegelsene uten 
å synge mens musikken spiller, og syng så 
sammen med bevegelser. (Bilder som kan hjelpe 
deg å lære bort denne sangen, er tilgjengelige på 
sharingtime.lds.org.)

“I all evighet” (BS, 98)
Be barna dirigere og synge sammen med deg, 
og vis til gjentatte melodimønstre. Still enkle 

spørsmål som: “Når skulle vi forberede oss til 
templet?” Og be barna svare ved å synge fraser 
fra sangen. Ved hjelp av enkle gjenstander ber du 
barna representere familiemedlemmer, og led så 
grupper i å synge spesifikke fraser.

“Her fins kjærlighet” (BS, 102-03)
 Syng første vers av sangen, og be barna lytte 
etter noe som finnes i dette hjemmet, og legge 
hendene på hjertet når de hører det (kjærlighet). 
Når dere synger, ber du dem finne ord som rimer 
og ord de ikke forstår. Be ei jente skrive dem på 
tavlen under første vers, og en gutt under annet 
vers. Definer ordene og syng disse frasene, og be 
barna synge tilbake som et ekko.

“Før vi ble født” (Liahona, april 1999)
Del barna i fire grupper, og gi hver gruppe en 
frase fra sangen. Gi hver gruppe et stykke papir, 
og be dem lage en enkel tegning som illustrerer 
frasen. Syng sangen sammen og bruk tegningene 
som visuelle hjelpemidler.
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