
Utkast til samlingsstunder 2016

Jeg vet at Skriftene er sanne
«Min sjel fryder seg over Skriftene, og mitt hjerte fordyper seg i dem» (2. Nephi 4:15).



II

Instruksjoner for samlingsstunder og 
barnas program på nadverdsmøtet
Kjære Primærs presidentskaper og musikkledere

Skriftene er Guds ord. Når dere ydmykt leser Skriftene og anvender prinsippene i dem og i dette 
utkastet, vil dere bli åndelig forberedt til å undervise i Jesu Kristi evangelium for barna i deres 
Primær. Dere vil også bli i stand til å bruke Skriftene for å hjelpe barna å forstå de prinsipper i 
evangeliet som dere vil undervise om i år, som vår himmelske Faders plan, Jesu Kristi misjon, 
profeters rolle, Kirkens gjenopprettelse og templets velsignelser. Skriftene vil hjelpe dere å innby 
Ånden til deres Primær og skape omgivelser der barna kan føle Den hellige ånds innflytelse. 
Denne innflytelsen vil hjelpe ethvert Primær- barn til å kunne si: «Jeg vet at Skriftene er sanne.»

Takk for deres trofaste tjeneste. Vi ber for dere og vet at dere kan vise barna kjærlighet og 
undervise dem i Jesu Kristi evangelium.

Primærs øverste presidentskap

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, for eksempel 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 ved Ånden. Når du forbereder leksjo-
ner, skulle du be om veiledning og strebe etter 
å styrke ditt vitnesbyrd om prinsippene du skal 
undervise i. Dette vil hjelpe deg å undervise ved 
Ånden.

Oppfordre barna til å lære. Dette heftet skal hjelpe 
deg å vite ikke bare hva du skal undervise om, 
men også hvordan du skal undervise og oppfordre 
til flid når det gjelder å lære. Du vil undervise i 
læresetningen mer effektivt når du gjør følgende 
tre ting i hver leksjon:

 1. Introduser læresetningen. Introduser klart 
læresetningen som barna skal lære. Overvei 
hvordan dette kan gjøres verbalt og visuelt. (Se 
for eksempel leksjonene for første uke i mars og 
første uke i juli.)

 2. Oppmuntre barna til å forstå. Forsikre deg 
om at barna forstår læresetningen bedre ved at 
du benytter mange forskjellige undervisnings-
metoder som engasjerer dem i å lære, som å 
synge sanger, rollespille og lese Skriftene.

 3. Oppfordre til anvendelse. Gi barna 
anledninger til å anvende læresetningen selv. 
Overvei hvordan de kan gi uttrykk for følel-
ser for eller sette seg et mål i forbindelse med 
læresetningen.

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

Samarbeid med musikklederen når du forbereder 
leksjonene. Å synge sanger vil underbygge lære-
setningene 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 
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.

Skriftene: Å oppfor-
dre barn til å lære fra 
Skriftene vil hjelpe dem 
å utvikle en livslang 
kjærlighet til Guds ord. 
Planlegg hver uke hvordan 
dere kan oppfordre barna 
til å bruke og lære fra sine 
eksemplarer av Skriftene. 
Noen barn har kanskje 
ikke disse bøkene. Andre 
barn har kanskje ikke lært 
å lese ennå. Læreaktivi-
tetene i dette utkastet og 
undervisningstipsene på 
side 8, 13 og 24 gir dere 
ideer til hvordan dere kan 
undervise ved hjelp av 
Skriftene.

Visuelle hjelpemidler: 
Mange av de visuelle 
hjelpemidlene i heftet 
er tilgjengelige på sha-
ringtime. lds. org. Se også 
etter en liste over kilder 
til spesielle emner i evan-
geliet på friend. lds. org. 
Disse hjelpekildene kan 
også skrives ut og brukes i 
undervisningen.

Maleri er tilgjengelig  
på sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=nor
https://www.lds.org/manual/2016-outline-for-sharing-time?lang=nor
https://www.lds.org/manual/2016-outline-for-sharing-time?lang=nor
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Ressurser: Dere kan 
finne flere undervis-
ningskilder som sider å 
fargelegge, historier og 
aktiviteter i Liahona, 
Barnestue- boken og boken 
Kunst inspirert av evan-
geliet. Bruk disse kildene 
for å supplere leksjonene.

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). Det inneholder også et avsnitt 
med tittelen «Hvordan bruke sang og musikk i 
Primær» (se side 26–27) og flere ideer til hvordan 
man lærer barn sanger (se side 7).

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 grenspresident-
skapet som har tilsyn med Primær, for å drøfte 
foreløpige planer. Få hans godkjennelse når pla-
nene 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 læresetningene 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 klassear-
beidet eller familiene.

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

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 for-
kynner. (Se UISK,  13.)

Sangene som skal brukes 
i presentasjonen, kan 
synges av store eller 
små grupper, som 
soloer eller duetter, av 
en familie eller med 
akkompagnement av 
strengeinstrumenter. 
Forsikre dere om at 
barna kan teksten godt 
og kan synge fra hjertet.

Kilder benyttet i dette heftet

Følgende forkortelser er brukt gjennom hele heftet:

BS Barnas sangbok

UISK Undervisning, intet større kall

Mange leksjoner inneholder forslag til å bruke 
bilder. Dere finner bilder i boken Kunst inspirert av 
evangeliet, bildepakken Kunst inspirert av evange-
liet, bildepakkene til Primærs leksjonsbøker og Kir-
kens tidsskrifter og på Internett på images. lds. org.

Pensum 2016

Generelt pensum
Barnestuen: Se, deres små; Solstråler: Primær 1; 
VDR 4–7: Primær 2; Djerv 8–11: Primær 4

Grunnpensum
Solstråler: Primær 1; VDR 4–7: Primær 2; Djerv 
8–11: Primær 4
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Skriftene er Guds ord
«Nyt Kristi ord, for se, Kristi ord vil fortelle dere alt dere skal gjøre» (2. Nephi 32:3).

Suppler ideene som gis her med noen av dine egne. Planlegg hvordan du kan introdusere lære-
setningen 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: Skriftene er Guds ord.

Introduser læresetningen: Ta med forskjel-
lige bøker (som en kokebok, en eventyrbok og en 
skolebok) til Primær, og be noen barn vise disse 
bøkene og Skriftene til Primær- barna. Be barna 
drøfte likhetene og forskjellene mellom bøkene, 
også forfatterne. Forklar at Skriftene er unike fordi 
de er skrevet av Guds profeter og er Guds ord.

Oppmuntre barna til å forstå: Fortell barna 
at vi bruker fire bøker med hellig skrift i Kir-
ken: Bibelen, Mormons bok, Lære og pakter og 
Den kostelige perle. Forklar at vi kaller disse 

«standardverkene». Fortell barna om hver bok. Ta 
med noen få historier eller læresetninger fra hver 
bok. Spill et «hva hører det sammen med»- spill (se 
UISK, 178) med navnene på standardverkene og 
bilder som forestiller en historie eller læresetning 
som finnes i hver bok.

Oppfordre til anvendelse: Oppfordre flere 
barn til å dele sitt favorittskriftsted eller sin favo-
ritthistorie fra Skriftene med de andre. Oppmuntre 
dem til å fortelle hva de har lært av å lese disse 
skriftstedene. Bær ditt vitnesbyrd om Skriftene.

Uke 2: Vi skal nyte Kristi ord.

Oppmuntre barna til å forstå og anvende: 
Forklar at Herren bruker gjerningsord for å 
beskrive hvordan vi skulle studere Skriftene. Vis 
frem følgende ord og uttrykk på plakater rundt 
om i rommet: nyte (se 2. Nephi 32:3); samle (se 
L&p 84:85); granske med flid (se Mosiah 1:7); holde 
fast (se 1. Nephi 15:24). Planlegg kreative måter å 
introdusere og forklare disse ideene på for barna. 
Du kan for eksempel be barna demonstrere for-
skjellen mellom å pirke i maten og nyte den, og 
deretter drøfte hvordan dette gjelder studium av 
Skriftene. Du kan også spørre barna hvorfor de 
ville «holde fast» i mor eller fars hånd på en plass 
som var fylt til trengsel, og så forklarer du hvordan 

de kan holde fast ved Skriftene og hvorfor det er 
like viktig som å holde fast i mor eller fars hånd.

Oppfordre til anvendelse: Utfordre barna og 
lærerne til å etablere en vane for regelmessig skrift-
studium. Forklar at hver uke vil de barna som har 
lest i eller lyttet til Skriftene, få skrive sitt navn på 
en papirlapp og føye den til en papirlenke. Fortell 
dem at etter hvert som lenken blir større, vil også 
deres kunnskap om Skriftene øke. Overvei å opp-
bevare lenken i en «skatte»- eske (denne esken kan 
også brukes til å forklare hva «samle» betyr i aktivi-
teten over). Oppfordre barna til å fortelle sin fami-
lie om sitt mål med hensyn til å studere Skriftene.

Sang: «Hvis jeg lytter 
med mitt hjerte»
(side 28 i dette heftet)

Denne lenken kan bli en 
synlig påminnelse om 

den vekst som finner sted 
ved å lese Skriftene.

Årlig utfordring: Gi 
barna anledninger gjen-
nom hele året til å fortelle 
hva de har lært av å lese i 
Skriftene. Dette vil gi dem 
anledning til å fortelle om 
sine erfaringer og motivere 
andre til å lese i Skriftene 
hjemme.

CHALLENGEUTFORDRING
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Små grupper: Små 
grupper gir flere barn 
anledning til å delta (se 
UISK,  179). Barna sitter 
allerede i klassegrupper. 
Disse gruppene kan brukes 
i små gruppeaktivite-
ter. Lærere kan se til at 
alle deltar og beholder 
ærbødigheten.

Involver alle barn: 
Overvei hvordan dere kan 
hjelpe alle barna i deres 
Primær å lykkes med å 
lese i Skriftene gjennom 
hele året. Eksempelvis kan 
barn som ikke får støtte 
hjemme, få anledninger til 
å lese i kirken og så tilføye 
navnet sitt til papirlenken.

Uke 3: Kristi ord vil fortelle oss alt vi skal gjøre.

Oppmuntre barna til å forstå: Knytt et bind 
for øynene på et barn. La et annet barn holde et 
bilde av Jesus Kristus et eller annet sted i Primær- 
rommet. La barnet med bind for øynene prøve å 
finne bildet uten hjelp. Gjenta aktiviteten, men 
denne gangen ber du to barn holde opp en stang, 
en snor eller en hyssing som forestiller jern-
stangen, og som leder fra barnet med bind for 
øynene til bildet av Kristus. Få barnet til å følge 
snoren til bildet. Spør: «Hvordan er det å holde 
fast i snoren som å lese i Skriftene?» (Se 1. Nephi 
15:23–25.) Lær barna koret til «Jernstangen» (Sal-
mer, nr. 202). Fortell om noen ganger da Skriftene 
lærte deg hva du skulle gjøre. Forklar hvordan det 
å følge læresetningene i Skriftene har hjulpet deg å 
komme nærmere Frelseren.

UtfordringUke 4: Jeg kan vite at Skriftene er sanne.

Oppmuntre barna til å forstå: Ta med en eller 
flere gjenstander som barna kan lære om ved å 
bruke noen av sine fem sanser. Du kan for eksem-
pel ta med en frukt eller en blomst, eller du kan 
spille litt musikk. La noen barn få anledning til 
å se, lukte, ta på, smake eller høre det du har tatt 
med deg. (Overvei å gjøre denne aktiviteten i små 
grupper slik at alle barna får anledning til å delta.) 
Demonstrer at vi også kan se, ta på, lukte og høre 
Skriftene, men for å få et vitnesbyrd om 
dem må vi motta et vitnesbyrd gjen-
nom Ånden. Be barna synge «Søk, 
overvei og be» (BS, 66). Be dem 

lytte, mens de synger, etter tre ting vi kan gjøre for 
å innby Ånden til å vitne om at Skriftene er sanne. 
Oppfordre barna til å lage håndbevegelser til 
ordene søk, overvei og be. Gjenta sangen, men bruk 
bevegelsene istedenfor disse ordene.

Oppfordre til anvendelse: Vis et bilde Moroni, 
og les Moroni 10:4–5. Be noen barn fortelle hva de 
føler for Skriftene. De kan også fortelle hva de har 

gjort for å lese Skriftene hjemme. (Be noen 
barn om dette på forhånd så de har tid 

til å forberede seg.) Oppmuntre barna 
til å bære vitnesbyrd om Skriftene 

hjemme for sine foreldre.

Konkretisering hjelper barna å forstå ideer 
på en enkel og kjent måte (se UISK, 175).
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Februar Skriftene underviser om vår 
himmelske Faders plan
«For se, dette er min gjerning og min herlighet – å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv» (Moses 1:39).

Suppler ideene som gis her med noen av dine egne. Planlegg hvordan du kan introdusere lære-
setningen 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 meg.

Introduser læresetningen: Vis barna et bilde 
av et hus. Forklar at bygningsarbeidere må ha en 
plan før de kan bygge et hus. Spør: «Hvorfor er det 
viktig å lage og følge planer?» Hold opp Skriftene, 
og fortell barna at vi kan finne vår himmelske 
Faders plan for oss i Skriftene. Skriv på tavlen: 
«Vår himmelske Fader har en plan for meg.» Les 
setningen sammen.

Oppmuntre barna til å forstå: Skriv følgende 
spørsmål på tavlen:

• Hvem er jeg?

• Hvor kom jeg fra?

• Hvorfor er jeg her?

• Hva vil skje med meg etter døden?

Gi hvert barn en papirlapp med ett av følgende 
ord skrevet på: hvem, hvor, hvorfor eller hva. Les 
det første spørsmålet på tavlen sammen, og be alle 
barna som har ordet hvem om å reise seg. Syng «Jeg 
er Guds kjære barn» (BS, 2–3), og spør barna som 
står, hvordan de ville svare på spørsmålet. Gjenta 
for hvert spørsmål, og bruk følgende sanger: hvor: 
«Før vi ble født» (Liahona, apr. 1999, «Barnas 
venn», 5); hvorfor: «Jeg vil følge Guds plan» (BS, 
86–87); hva: «Sto Jesus opp til liv igjen?» (BS, 45). 
Bær vitnesbyrd om at vår himmelske Faders plan 
vil gjøre oss lykkelige.

Uke 2: Jesus Kristus skapte jorden for meg.

Oppmuntre barna til å forstå: La barna nevne 
noe de må gjøre i en bestemt rekkefølge, som å 
knytte sko eller gjøre seg klar for sengen. Forklar 
at i Skriftene lærer vi at Jesus skapte jorden i en 
bestemt rekkefølge. Del barna i seks grupper, og gi 
hver gruppe en skriftstedhenvisning som beskri-
ver en dag under skapelsen (se Moses 2). Be hver 
gruppe tegne bilder av sin dag. Få dem til å vise 
bildene sine til de andre barna og fortelle dem hva 
som ble skapt på den dagen. Be barna plassere bil-
dene i riktig rekkefølge på tavlen.

Oppmuntre til anvendelse: Spør barna: «Hva 
er én ting som Jesus skapte som er viktig for deg?» 
Gi hvert barn en liten klump trolldeig (se oppskrift 
på trolldeig i UISK, 163). La barna bruke deigen 
til å lage det skaperverket som er viktig for dem. 
(Hvis trolldeig ikke er tilgjengelig, kan barna tegne 
et bilde i stedet.) La barna vise hva de har laget 
eller tegnet, i klassegruppene sine og fortelle hvor-
for det er viktig for dem. Syng «Min himmelske 
Fader elsker meg» (BS, 16–17).

Sang: «Jeg vil følge 
Guds plan»
(BS, 86- 87)

Vitnesbyrd: Et kort vit-
nesbyrd kan innby Ånden 
når som helst under lek-
sjonen. Det kan være noen 
enkle ord som «Jeg vet 
at vår himmelske Faders 
plan vil gjøre oss lykke-
lige», eller det kan være 
et mer formelt vitnesbyrd 
som inneholder ord som 
«Jeg ønsker å bære vitnes-
byrd». (Se UISK, 43- 44.)

Styrk forståelse: Når 
barn forteller andre hva 
de lærer i Primær, styrker 
det deres forståelse av og 
vitnesbyrd om læreset-
ningen. Overvei å gi dem 
anledninger til dette i klas-
sen, og oppmuntre dem til 
å fortelle hjemme hva de 
har lært.
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Jeg vil følge 
Guds plan  

ved:

Uke 3: Familier står sentralt i vår himmelske Faders plan.

Introduser læresetningen: Skriv følgende på 
tavlen: «Familier står sentralt i vår himmelske 
Faders plan.» Drøft hva denne setningen betyr. 
Stryk ut setningen. Si de to første ordene, og be 
barna gjenta dem. Si deretter de fire første ordene, 
og be barna gjenta dem. Fortsett til barna kan 
gjenta hele setningen.

Oppmuntre barna til å forstå: Be noen barn 
på forhånd om å forestille familier fra Skriftene. 
Skriv noen holdepunkter for hver familie (for 
eksempel, Adam og Eva: «Vår familie var den første 
familie på jorden»; Abraham og Sara: «Vi var veldig 
gamle før vi fikk et barn»; og Lehi og Sariah: «Vi 

krysset havet for å komme til det lovede land»), og 
gi disse holdepunktene til barna. Om mulig kan 
du sørge for enkle kostymer. Be barna som fore-
stiller familier i Skriftene, komme frem i rommet, 
én gruppe om gangen. La dem lese holdepunktene 
og be de andre Primær-barna gjette hvem de fore-
stiller. Etter at hver familie er identifisert, viser du 
barna hvor de kan lære om denne familien i Skrif-
tene. Fortell barna hvordan hver familie fulgte vår 
himmelske Faders plan for dem.

Oppfordre til anvendelse: Be barna tenke på 
gode egenskaper som finnes i deres familie. Be dem 
fortelle hverandre om disse egenskapene eller gjøre 
det gruppevis eller for hele Primær.

Uke 4: Jeg vil følge Guds plan.

Oppmuntre barna til å forstå: Vis noen bøn-
ner eller små steiner og en tom krukke som er 
merket med et smilende ansikt. Fortell barna at 
vår himmelske Faders plan gir oss frihet til å velge 
rett eller galt. Forklar at gode valg fører til frihet 
og lykke, mens dårlige valg fører til fangenskap og 
elendighet (se 2. Nephi 2:27). Spør barna: «Hvilke 
bud holder dere når dere følger Guds plan?» Gi 
en bønne til hvert barn som svarer på spørsmå-
let. Skriv svarene deres på tavlen. Be hvert barn 
som har fått en bønne, om å fortelle hvordan det 
å holde budet han eller hun nevnte, vil føre til 
lykke. La deretter barnet legge bønnen i 
krukken. Bær vitnesbyrd om at vi vil 
fylle livet med lykke hvis vi velger å 
følge Guds plan.

Oppfordre til anvendelse: Skaff et stort stykke 
papir i form av et banner til hver klasse. Skriv føl-
gende på hvert banner: «Jeg 
vil følge Guds plan ved …» 
Forklar at vår himmelske 
Faders plan gir oss frihet til 
å velge rett eller galt, og det 
vi velger å gjøre hver dag, er 
viktig for vår lykke. La barna 
arbeide sammen som klasse 
og tegne eller skrive på sitt 
banner noe de kan gjøre for å 

følge vår himmelske 
Faders plan, og 

oppfordre dem 
til å skrive navnet 
sitt under. Be hver klasse vise hva 
de har tegnet eller skrevet på sitt 
banner. La barna marsjere rundt 
i rommet med sine bannere og 
synge «Guds kirke trenger ung-
dom» (BS, 85). Still bannerne ut i 
Primær-rommet.

Kontroller barnas energi 
gjennom passende 

bevegelse for å holde 
dem aktivt engasjert.

Tilpass aktivitetene  
til barnas alder i deres Pri-
mær (se UISK, 110–17). 
I den andre aktiviteten 
i uke 3 kan eksempelvis 
eldre barn stille gruppene 
ja-  eller nei- spørsmål iste-
denfor å gi holdepunkter 
om familiene i Skriftene 
som de forestiller.

Banner er tilgjengelig på 
sharingtime. lds. org

Smilende ansikt tilgjengelig på sharingtime. lds. org
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Vår himmelske Fader taler til 
oss gjennom sine profeter
«Det jeg, Herren, har talt, har jeg talt, … enten ved min egen røst eller ved mine tjeneres røst, det være det 
samme» (L&p 1:38).

Suppler ideene som gis her med noen av dine egne. Planlegg hvordan du kan introdusere lære-
setningen 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 og 2: Profeter taler for vår himmelske Fader.

Introduser læresetningen: Be et barn komme 
frem. Be de andre barna følge hans eller hennes 
instruksjoner. Hvisk enkle instruksjoner til bar-
net, for eksempel : «Si at de skal legge hendene 
på hodet» eller «Be dem si stille hei til den som 
sitter ved siden av dem». Gjenta med noen andre 
enkle instruksjoner, og avslutt med «Si at de skal 
folde armene». Spør barna hvordan de visste hva 
du ville de skulle gjøre. Forklar at en av måtene 
vår himmelske Fader og Jesus Kristus sender 
beskjeder til mennesker på jorden på, er ved å tale 
til sine tjenere og så befale disse tjenerne å tale til 
folket. Spør: «Hvem er tjenerne som taler for vår 
himmelske Fader og Jesus?» Få barna til å si sam-
men: «Profeter taler for vår himmelske Fader.»

Oppmuntre barna til å forstå: Før Primær 
fester du et bilde av en profet og noen skriftsted-
henvisninger til det han gjorde eller sa, under noen 
av stolene. Noen eksempler kan være Noah (1. 
Mosebok 6:13–14; 7:5, 7–10); Moses (2. Mosebok 
14:8–9, 13–14, 21–22); Lamanitten Samuel (Hela-
man 14:1–8; 16:1–3); og Joseph Smith (L&p 89). 

Be barna se under stolene sine for å finne bildene. 
Del barna inn i grupper, med ett bilde i hver 
gruppe, og la dem forberede seg og så vise et rol-
lespill om sin profet. Be de andre gruppene gjette 
hvilken profet de fremstiller. Drøft hvordan menne-
skene mottok profetens budskap og hvilke resulta-
ter det førte til.

Oppmuntre barna til å forstå: Lag et «Pro-
fethjul» slik som det som vises her. Del sirkelen 
i åtte, med et navn på en profet fra sangen «Følg 
profeten» i hver del (BS, 58–59). Be et barn om å 
snurre hjulet. Fortell en kort historie om profeten 
som vises på hjulet (bruk 
skriftstedhenvisningene 
i BS, 59, som forslag). 
Syng deretter verset om 
den profeten i «Følg pro-
feten». Be et annet barn 
snurre hjulet, og gjenta 
aktiviteten slik tiden til-
later det.

Uke 3: Vi ledes av en levende profet i dag.

Oppmuntre barna til å forstå: Klipp et 
papirark i fire, og plasser delene over et bilde av 
nåværende profet. På baksiden av hver bit skriver 
du en av profetens læresetninger. (Se konferan-
senumre av Liahona for å få vite hva profeten har 
talt om nylig.) Be et barn ta bort en papirbit og 
vise læresetningen 
med bevegelser. Be 
de andre barna gjette 
hva han eller hun gjør. 
Gjenta med de andre 
læresetningene. Vis 

et eksemplar av Liahona og forklar at vi kan lese 
profetens ord i dag.

Oppfordre til anvendelse: Få et 
barn til å reise seg og fullføre føl-
gende uttalelse: «Jeg vil følge den 
levende profet ved å …» Oppfordre 
et annet barn til å gjenta det første 
barnets uttalelse og så tilføye en 
annen måte å følge profeten på. 
Fortsett så lenge tiden tillater det, 
og oppmuntre barna til å gjenta så 
mange av de andre barnas ideer 
som mulig.

Sang: «Vær alltid tro»
(BS, 81)

Ærbødighet: Barn er 
mer tilbøyelige til å være 
ærbødige når de blir 
involvert i læreprosessen. 
Aktivitetene i uke en og 
to involverer mange barn. 
De som ikke deltar i rolle-
spillet, vil bli engasjert når 
de iakttar sine Primær- 
venner. (Se UISK, 82- 83.)

Hjul er tilgjengelig på  
sharingtime. lds. org
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Uke 4: Vi er trygge når vi følger profeten.

Oppmuntre barna til å forstå: Lag enkle vei-
skilt der det står «Stopp», «Langsomt» og «Gå». 
Velg tre barn til å holde skiltene, og be dem løfte 
dem opp når musikklederen klapper dem på skul-
deren. Fortell barna at skiltet «Gå» betyr at de skal 
begynne å synge. «Stopp» betyr at de skal slutte å 
synge, og «Langsomt» betyr at de skal synge lang-
somt. La musikklederen lede barna i å synge «Vær 
alltid tro» (BS, 81).

Forklar at veiskilt gjør at vi kan være trygge, og de 
varsler oss om farer lenger fremme. Forklar deretter 
at profetens veiledning er som disse veiskiltene, 
for vår himmelske Fader beskytter og velsigner 

oss når vi følger dem. Del barna i tre grupper. I 
hver gruppe får du en leder eller et eldre barn til 
å fortelle kort om en gang da han eller hun (eller 
en person fra Skriftene) ble beskyttet ved å følge 
profeten. La deretter gruppene gå til en annen leder 
for å høre en annen historie. Oppfordre dem til å 
synge koret i «Følg profeten» når de går fra leder til 
leder. Bær vitnesbyrd om velsignelsene vi får når vi 
følger profeten.

Oppfordre til anvendelse: La barna tegne 
sine egne veiskilt og skrive på dem hvordan de vil 
følge de levende profeters læresetninger. La dem ta 
skiltene med hjem så de kan hjelpe dem å huske å 
følge profeten.

Hjelp for musikklederen

For å hjelpe barna å lære «Vær alltid tro» (BS, 81) 
overveier du følgende:

• Vis frem et bilde av den nåværende profet, og 
drøft kort noe av den veiledning han har gitt 
oss. Fortell barna at sangen de skal lære, for-
klarer hvor viktig det er å følge profeten.

• Del barna i grupper. Gi hver gruppe en eller to 
linjer av sangen, og oppfordre dem til å lage en 
bevegelse som vil hjelpe dem å huske ordene. 
La hver gruppe lære de andre barna bevegelsen.

Sanger: Å synge om en 
læresetning hjelper barn 
å lære den og huske den. 
Barn lærer også bedre hvis 
de ser et visuelt hjelpemid-
del 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. 
(Se UISK, 170–172.)

Når du lærer barna en sang, kan du bruke 
hånden for å vise dem melodien. Hev og 
senk hånden etter hvert som tonehøyden 

forandres (se UISK, 171–172).

Barn er mer tilbøyelige til 
å anvende læresetninger 

hvis de selv foreslår 
hvordan de kan anvendes. 
Barn føler også kjærlighet 

og anerkjennelse når 
lærerne og andre barn 

gjentar deres ideer.

Skilt er tilgjengelige på sharingtime. lds. org
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April Jesus Kristus er min Frelser og Forløser
«Vi tror at hele menneskeheten kan bli frelst g jennom Kristi forsoning ved å adlyde evangeliets lover og 
ordinanser» (3. trosartikkel).

Suppler ideene som gis her med noen av dine egne. Planlegg hvordan du kan introdusere lære-
setningen 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: Jesus Kristus ble valgt til å være vår Frelser.

Introduser læresetningen: Skriv på tavlen: 
«Jesus Kristus ble  til vår Frelser.» Spre bok-
stavene v, a, l, g og t rundt om i rommet. La barna 
sette bokstavene riktig sammen for å fullføre set-
ningen. Be dem lese Moses 4:2 for å sjekke svaret. 
Les uttalelsen på tavlen sammen.

Oppmuntre barna til å forstå: Lag tre ord-
strimler med ett av følgende spørsmål om «Før vi 
ble født» (Liahona, apr. 1999) skrevet på hver:

 1. Hvem presenterte en plan for alle i himmelen 
før vi kom til jorden?

 2. Hvem sa: «Fader, send meg. Æren tilkommer 
deg»?

 3. Hva overvant Jesus ved å følge Faderens plan?

Få barna til å synge første vers av sangen og reise 
seg når de synger svaret på det første spørsmålet. 
Drøft så noe av det andre de lærte av dette verset. 
Overvei å synge verset om igjen når dere har drøf-
tet det. Gjenta så aktiviteten med de andre versene 
og spørsmålene.

Uke 2: Jesus Kristus er det fullkomne eksempel for meg.

Introduser læresetningen: Be barna gjøre 
det samme som du gjør, og gjør noen enkle beve-
gelser, som å klappe i hendene, strekke armene 
over hodet eller gå på stedet. Be barna nevne noe 
de har lært ved å følge en annens eksempel (for 
eksempel å re opp en seng eller spille et spill). 
Skriv på tavlen: «Jesus Kristus er det fullkomne 
eksempel for meg.» Bær vitnesbyrd om at Kristus 
var den eneste personen som har levd på jorden 
som har vært det fullkomne eksempel som vi skal 
følge. Få barna til å lese setningen sammen.

Oppfordre til anvendelse: Vis noen bilder av 
Jesus som er glad i andre og hjelper dem. Skriv 
«Jesus elsket alle» og «Jesus hjalp andre» på tavlen. 
Tegn et hjerte og en hånd under disse setningene. 
Fortell barna at vi skulle følge Jesu eksempel ved å 

være glad i andre og hjelpe dem. Gi hvert barn et 
papirark, og la dem tegne et hjerte eller tegne rundt 
hånden sin. Be dem deretter skrive eller tegne noe 
de kan gjøre for å følge Jesu eksempel. Få barna 
til å dele sine tanker med Primær og plassere sine 
papirark ved siden av bildene av Jesus. Syng «Jeg 
prøver å ligne Jesus» (BS, 40–41).

Valgfri sang fra Barnas 
sangbok

Å lære skriftsteder 
utenat kan hjelpe barn 
å lære evangeliets lære-
setninger. Ånden kan 
hjelpe barna å huske 
disse ordene når de 
trenger dem. (Se UISK, 
181–182.)

Sanger: Primær- sanger 
underviser om evangeliets 
sannheter på en slik måte 
at barna vil huske dem 
gjennom hele livet (se 
UISK, 170–172).
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Nephi

Konkretisering kan 
brukes for å skape 
interesse, vekke barnas 
oppmerksomhet eller 
introdusere et prinsipp 
i evangeliet (se UISK,  
170). Hvis du ikke har 
det nødvendige materiell 
til konkretiseringen som 
er beskrevet i uke 3, kan 
du overveie å bruke noe 
du har tilgang til. Du kan 
for eksempel vaske en 
skitten hånd med såpe for 
å gjøre den ren.

«Det er ofte lettere å forstå et prinsipp i evangeliet når det 
fremsettes som en del av en historie fra Skriften» (UISK, 55).

Uke 3: Gjennom Kristi forsoning kan alle mennesker bli frelst.

Introduser læresetningen: Del barna i grup-
per, og gi hver gruppe noen ord fra den tredje 
trosartikkelen. Få hver gruppe til å reise seg, i 

riktig rekkefølge, og si sine ord. Få deretter hele 
Primær til å reise seg og si hele trosartikkelen.

Oppmuntre barna til å forstå: Bær vitnesbyrd 
om at én måte som Jesu Kristi forsoning frelser 
oss på, er at den frelser oss fra synd. Vis barna et 
glass med rent vann, og forklar at det forestiller en 
person som er fri for synd. Drypp litt konditorfarge 
i vannet. Påpek at fargen sprer seg i hele vannet 
og gjør at det ikke lenger er rent. Forklar at når vi 
synder, blir vi urene, slik som dette vannet. Tilfør 
så noen få dråper blekemiddel for å gjøre vannet 
rent igjen. Forklar at når vi omvender oss, renser 
forsoningen oss for synd, og vi blir tilgitt. Vis et 
bilde av Kristus i Getsemane. La barna fortelle det 
de vet om bildet. Bær vitnesbyrd om Jesu Kristi 
kjærlighet til oss og hans villighet til å betale prisen 
for våre synder.

Oppfordre til anvendelse: Bruk noen av 
undervisningsmetodene som det er gitt eksempler 
på i heftet, og undervis barna om omvendelse, som 
innbefatter å være bedrøvet, be om tilgivelse, rette 
på det gale som er gjort, og ikke gjenta det (se Pri-
mær 3, 46–49).

Uke 4: Jesus Kristus oppsto, og det skal jeg også.

Oppmuntre barna til å forstå: Bruk bilder for 
å fortelle kort om Jesu død (se Matteus 27:33–60; 
Markus 15:22–46; Lukas 23:33–53; Johannes 
19:17–42). Be barna tenke på hva Jesu familie og 
venner må ha følt da han døde. På forhånd ber 
du flere barn (eller voksne) komme til Primær 
forberedt på å fortelle om en av vitnene til Kristi 

oppstandelse, som Maria Magdalena (se Johan-
nes 20:11–18), Peter og Johannes (se Johannes 
20:2–10), disiplene (se Johannes 20:19–22; Lukas 
24:33–53), Tomas (se Johannes 20:24–29) og 
nephittene (se 3. Nephi 11:8–17). Gi dem navne-
lapper for å vise hvem sin historie de forteller.

Maleri er tilgjengelig på  
sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/manual/2016-outline-for-sharing-time?lang=nor


10

Mai Jesu Kristi kirke er gjenopprettet
«Jeg så to personer hvis glans og herlighet overgår enhver beskrivelse, stående over meg i luften. En av dem 
talte til meg, kalte meg ved navn og sa, idet han pekte på den annen: Dette er min elskede Sønn. Hør ham! ” 
( Joseph Smith – Historie 1:17).

Suppler ideene som gis her med noen av dine egne. Planlegg hvordan du kan introdusere lære-
setningen 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.

Introduser læresetningen: Før Primær skri-
ver du den sjette trosartikkelen på tavlen. Be 
barna lukke øynene. Fortell dem at etter at Jesus 
Kristus var død, ble menneskene ugudelige, og 
hans evangelium og prestedømme ble tatt bort 
fra jorden. Forklar at dette ble kalt frafallet, og 
folk var i åndelig mørke – som å ha øynene lukket 
åndelig – inntil Jesus gjenopprettet sin kirke gjen-
nom Joseph Smith. Hold opp et bilde av det første 
syn, og be barna åpne øynene. Hjelp barna å lære 
sjette trosartikkel utenat ved å la dem lese den 
høyt sammen. Stryk ut noen ord, og gjenta til alle 

ordene er strøket ut og barna har lært trosartikke-
len utenat.

Oppmuntre barna til å forstå: Lag ordstrimler 
for hver av pliktene i oversikten nedenfor. Skriv tit-
lene på embedene på tavlen som vist, og la det være 
en tom rad i midten for å ha plass til pliktene. Del 
barna i fem grupper, og gi hver gruppe en av «plikt»- 
ordstrimlene. Oppfordre hver gruppe til å plassere 
sin ordstrimmel på riktig sted på tavlen. Forklar at 
den gjenopprettede kirke har de samme slags ledere 
som kirken hadde da Jesus Kristus var på jorden.

TITTEL I DEN  
OPPRINNELIGE 

KIRKE
PLIKTER

TITTEL I DEN  
GJENOPPRETTEDE 

KIRKE
Apostel Å være et spesielt vitne om Jesus Kristus Apostel

Profet Å forkynne vår himmelske Faders vilje Profet

Hyrde Å lede en liten gruppe hellige Biskop

Lærer Å undervise i evangeliet Lærer

Evangelist Å gi spesielle velsignelser Patriark

Uke 2: Joseph Smith er gjenopprettelsens profet.

Oppmuntre til forståelse: Samle bilder av hen-
delser fra Kirkens gjenopprettelse. Del setningen 
«Joseph Smith er gjenopprettelsens profet» i så 
mange deler som du har bilder til, og lag en ord-
strimmel for hvert ord eller uttrykk (se eksempel). 
Del barna i grupper, og gi hver gruppe en av ord-
strimlene, et bilde og en skriftstedhenvisning som 
beskriver det som skjer på bildet. Be barna lese 

skriftstedene og drøfte hva som skjer på bildet. Få 
deretter hver gruppe til å fortelle sin historie til 
resten av Primær. Drøft Joseph Smiths rolle i hver 
hendelse, og få barna til å tenke over hvordan hen-
delsen har påvirket eller kan komme til å påvirke 
deres liv. Plasser bildene og ordstrimlene i riktig 
rekkefølge på tavlen. Når alle ordstrimlene er plas-
sert på tavlen, leser dere setningen sammen.

Sang: «Priser profeten 
som skuet Jehova», 
vers 1 og 3
(Salmer, nr. 12)

Forskjellige alders-
grupper: Planlegg 
samlingsstundene slik at 
de engasjerer både eldre 
og yngre barn. Du kan 
for eksempel i den andre 
aktiviteten i uke 1 bruke 
fingerdukker for å hjelpe 
de yngste barna å huske 
hver tittel. I aktiviteten i 
uke 2 kan du dele de yng-
ste barna i klassegrupper 
og la lærere fortelle dem 
historiene og så repetere 
ved å peke på bildene og 
stille spørsmål.

JS – H 1:5–13 JS – H 1:14–20 JS – H 1:3–35 JS – H 1:34–35, 

67

JS – H 1:68–73 L&p 109:2–4
Joseph  Smith  er gjenoppret- telsens profet.

Ordstrimler og bilder er tilgjengelige på 
sharingtime. lds. org

Fingerdukker er tilgjengelige 
på sharingtime. lds. org

Ordstrimler er tilgjengelige på sharingtime. lds. org
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I aktiviteten i uke 4 har 
du mulighet til å finne ut 
hvor mye barna forstår. 
Repetisjonen kan feste 
begrepet i deres sinn.

Fortell om følelser: 
Gi barn anledninger til 
å fortelle hva de føler for 
evangeliet. Dette vil innby 
Ånden og styrke barnas 
forståelse av hvordan lære-
setningen angår dem selv. 
(Se UISK, 63–65.)

Uke 3: Mormons bok er et annet testamente om Jesus Kristus.

Oppmuntre barna til å forstå: Les sammen 
tittelen på Mormons bok fra tittelbladet. Les føl-
gende skriftsteder høyt, og få barna til å rekke 
opp hånden når de hører andre navn på Frelseren: 
2. Nephi 19:6; Alma 5:38; 3. Nephi 5:26. Etter 
hvert som barna oppdager navnene, skriver du 
dem på tavlen. Velg flere titler, eller navn, og for-
klar hvordan Frelseren oppfylte disse rollene.

Oppfordre til anvendelse: Gi hvert barn et 
bokmerke med setningen «Mormons bok er et 
annet testamente om Jesus Kristus». Be dem pynte 
bokmerket og bruke det i Skriftene sine. Overvei å 
la flere barn rapportere om sitt mål med hensyn til 
å etablere en vane for regelmessig skriftstudium (se 
januar, uke 2). Du kan oppfordre dem til å fortelle 
hva de føler for skriftsteder de har lest.

Uke 4: Prestedømmet er gjengitt.

Introduser læresetningen: Vis barna noe 
som blir drevet av elektrisitet. Vis deretter at det 
ikke kan fungere uten riktig kraft. La et barn vise 
et bilde av Kristus som ordinerer sine apostler. 
Forklar at Kristi kirke ikke kan fungere uten 
prestedømmets kraft. Få barnet til å skjule bildet 
bak ryggen sin. Forklar at etter at Kristi apostler 
var døde, ble prestedømmets myndighet tapt. Få 
et annet barn til å vise et bilde av gjengivelsen av 
prestedømmet. Bær vitnesbyrd om at Gud gjenga 
prestedømmet gjennom Joseph Smith.

Oppmuntre barna til å forstå: Be en om å 
lese L&p 107:1, og få barna til å lytte etter nav-
nene på de to prestedømmene. Plasser et bilde av 
gjengivelsen av Det aronske prestedømme og et 
bilde av gjengivelsen av Det melkisedekske pres-
tedømme på tavlen. Skriv Det aronske eller Det 

melkisedekske over de tilsvarende bilder. Drøft hvem 
som gjenga, eller kom tilbake med, hvert av disse 
prestedømmer til Joseph Smith (se Joseph Smith 
– Historie 1:72). Vis barna noen bilder av preste-
dømsordinanser, som dåp, bekreftelse, utdeling av 
nadverd, velsignelse av nadverd og helbredelse av 
syke. Oppfordre barna til å sende bildene videre 
mens de synger «Alt gjenopprettet er» (BS, 60). 
Stans musikken på slump, og be barna som hol-
der bildene, stille seg ved ordene Det aronske eller 
Det melkisedske for å vise kraften som kreves for å 
utføre denne ordinansen. Gjenta så mange ganger 
som tiden tillater.

Oppfordre til anvendelse: Ba barna tenke over 
hvordan prestedømmet har velsignet dem. Oppfor-
dre dem til å lage et takkekort eller et bilde som de 
vil gi en prestedømsbærer de kjenner (for eksempel 
en biskop, lærer, far eller misjonær).

Maleri er tilgjengelig på  
sharingtime. lds. org

Bokmerker er tilgjengelige på 
 sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/manual/2016-outline-for-sharing-time?lang=nor
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Juni Evangeliets første prinsipper 
og ordinanser gjør det mulig 
for meg å bo hos Gud igjen
«Vi tror at evangeliets første prinsipper og ordinanser er: for det første, tro på Herren Jesus Kristus, for det 
annet, omvendelse, for det tredje, dåp ved nedsenkning til syndenes forlatelse, for det fjerde, håndspåleggelse 
for Den Hellige Ånds gave» (4. trosartikkel).

Suppler ideene som gis her med noen av dine egne. Planlegg hvordan du kan introdusere lære-
setningen 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: Tro på Jesus Kristus fører til at vi elsker ham, stoler på ham og 
holder hans bud.

Introduser læresetningen og oppmuntre 
barna til å forstå: Skriv «Tro på Jesus Kristus 
fører til at vi elsker ham, stoler på ham og holder 
hans bud» på tavlen. Vis barna noen frø. Spør: 
«Hva kan disse frøene bli?» «Hvordan vet dere at 
disse frøene vil spire og vokse?» «Hva må vi gjøre 
for å få dem til å vokse?» Forklar at vår tro på 
Jesus Kristus kan vokse, i likhet med et frø, hvis vi 
gir den næring. Drøft noe vi kan gjøre for å få vår 
tro til å vokse, og forklar hvordan disse tingene vil 

få oss til å elske og 
stole på Jesus Kris-
tus og holde hans 
bud. Syng «Tro» 
(BS, 50–51). Gjør 
enkle håndbevegel-
ser som passer til 
første vers.

Uke 2: Omvendelse fører til tilgivelse.

Introduser læresetningen: Be barna åpne sine 
eksemplarer av Skriftene og lese Lære og pakter 
58:42–43. Be dem finne ut hva som skjer når vi 
omvender oss fra våre synder. (Hvis mulig, ber du 
barna merke disse versene i sine eksemplarer av 
Skriftene.) Fortell barna kort om Enos (se Enos 
1:1–4), og la et barn lese Enos 1:5–8. Bær vitnes-
byrd om at Kristi forsoning gjør det mulig for oss 
å få tilgivelse for våre synder.

Oppmuntre barna til å forstå: Forklar at per-
soner som har omvendt seg og fått tilgivelse for sine 
synder, ønsker å tjene Gud. Del barna i tre grupper, 

og gi hver gruppe ett av følgende bilder og en av 
skriftstedhenvisningene. Alma døper i Mormons 
vann (Mosiah 17:2–4; 18:1–17); Jonas ( Jonas 1–3); 
Anti- nephi- lehittene begraver sine sverd (Alma 
23:4–18; 24:6–19). Forklar at disse historiene 
handler om personer som omvendte seg fra sine 
synder og tjente Herren. Be hver gruppe lese skrift-
stedene og forberede og presentere et rollespill som 
viser hvordan disse personene omvendte seg og 
deretter tjente Herren (ved å forkynne evangeliet, 
utføre en misjon og nekte å kjempe).

Valgfri sang fra  
Barnas sangbok

Repetisjon: Barn lærer 
av repetisjon. Overvei å 
videreføre konkretiserin-
gen i uke 1 for å legge 
ytterligere vekt på prin-
sippet tro. Så frøene i en 
blomsterpotte, og ta den 
voksende planten med til 
Primær av og til. Fortell 
barna hva du har gjort 
for å hjelpe planten å 
vokse. Sammenlign det å 
gi næring til en frøplante 
med å gi næring til troen 
på Jesus Kristus.

Maleri er tilgjengelig på  
sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/manual/2016-outline-for-sharing-time?lang=nor
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Å bruke barn i 
demonstrasjoner vil fange 
deres oppmerksomhet og 
forberede dem til å lære. 
Eksempelvis viser denne 

aktiviteten barn som 
demonstrerer begrepet å 
bære hverandres byrder.

Skriftene: Det er viktig 
at barn lærer evangeliets 
sannheter fra Skriftene (se 
UISK, 50–51). Oppfordre 
barna til å peke på hvert 
ord mens du leser et skrift-
sted høyt. Be yngre barn 
lytte etter et spesielt ord 
eller uttrykk og rekke opp 
hånden når de hører det.

Uke 3: Når jeg blir døpt, inngår jeg en pakt med Gud.

Oppmuntre barna til å forstå: Be et barn 
komme frem og strekke ut armene sine. Legg en 
bok i hver hånd. Les Mosiah 18:7–11. Forklar at en 
av paktene vi inngår når vi blir døpt, er å «bære 
hverandres byrder, så de kan være lette». Spør 
barnet som holder bøkene, om han 
eller hun blir trett i armene. Få to andre 
barn til å støtte armene hans eller hen-
nes. Drøft noen byrder barn kan ha, som 
å bli ertet, være syk, føle seg ensom eller 
streve på skolen. Spør barna hvordan de 
kan bidra til å lette hverandres byrder.

Oppfordre til anvendelse: Fortell barna 
at dåp er porten som fører til evig liv (se 2. Nephi 
31:17). På den ene siden av rommet plasserer du et 

bilde av et barn som blir døpt. På den andre siden 
av rommet plasserer du et bilde av Frelseren og for-
klarer at i denne aktiviteten forestiller dette bildet 
evig liv. Fortell barna at vi holder oss på veien til 

evig liv når vi holder våre dåpspakter. Gjen-
nomgå kort disse paktene (å minnes 
Jesus Kristus, adlyde budene og hjelpe 
andre). Gi hvert barn et papirark med en 

tegning av et VDR- skjold. Få barna til å 
skrive et bud på arket som vil hjelpe dem å 
holde sine dåpspakter (de kan tegne bilder 
som forestiller budet de velger). Be et barn 
plassere sitt papirark på gulvet mellom de 
to bildene. Hvis mulig, hjelper du barna å 

finne budet i Skriftene og lese det sammen. Gjenta 
til barna har laget en sti mellom bildene.

Uke 4: Den hellige ånd trøster og leder meg.

Oppmuntre barna til å forstå: Del barna i 
grupper, og gi hver gruppe en papirlapp med føl-
gende skriftsteder:

• «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, jeg vil gi deg 
av min Ånd som skal opplyse ditt sinn, som 
skal fylle din sjel med » (L&p 11:13).

• «Hvis dere vil gå inn på veien [dåp] og motta 
Den Hellige Ånd, vil den  dere alt dere 
skal gjøre» (2. Nephi 32:5).

• «Talsmannen, Den Hellige Ånd, … han skal 
 dere alle ting, og minne dere om  

som jeg har sagt dere» ( Johannes 14:26).

• «Sett din lit til den Ånd som leder til å gjøre 
, ja, til å handle rettferdig, til å vandre 

ydmykt, til  , og dette er min Ånd» 
(L&p 11:12).

• « Og ved Den Hellige Ånds kraft kan dere vite 
   i alle ting» (Moroni 10:5).

Be barna finne skriftstedene og fylle ut tomrom-
mene. La dem deretter drøfte hva disse skriftste-
dene sier om hvordan Den hellige ånd kan hjelpe 
oss. Be dem fortelle om erfaringer med at Den hel-
lige ånd har hjulpet dem.

Oppfordre til anvendelse: Fortell barna at Den 
hellige ånd hjelper oss på mange måter. Syng «Den 
hellige ånd» (BS, 56). Be barna rekke opp hånden 
når de synger om en måte Den hellige ånd kan hjelpe 
dem på. Stans sangen, og drøft hva de lærte om Den 
hellige ånd. Fortsett å synge og drøfte. Fortell om en 
gang da Den hellige ånd trøstet eller ledet deg.

Utdelingsark er tilgjengelige på sharingtime. lds. org

Logo er tilgjengelig på 
sharingtime. lds. org
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Templet er  

til h
verandre.

blir beseglet  

der vi  
et hellig sted 

Juli Templet er Guds hus
«Hellige ordinanser og pakter som er tilg jengelige i hellige templer, g jør det mulig for enkeltmennesker å vende 
tilbake til Guds nærhet og for familier å bli evig forenet» («Familien – En erklæring til verden», 3. avsnitt).

Suppler ideene som gis her med noen av dine egne. Planlegg hvordan du kan introdusere lære-
setningen 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 har befalt sitt folk å bygge templer.

Introduser læresetningen: Still ut et bilde av 
et tempel, og skriv følgende på tavlen: «Templet er 

.» Be barna synge første vers av «Jeg ser vår 
Herres tempel» (BS, 99). Si at de skal gi tegn ved 
å folde armene når de synger ordene som fullfører 
setningen på tavlen. Spør dem hva templet er (et 
Guds hus). Hjelp barna å finne «Tempel, Herrens 
hus» i Veiledning til Skriftene (side 185). Hjelp 
dem å finne uttalelser som forklarer at et tempel i 
bokstavelig forstand er Herrens hus og at Gud all-
tid har befalt sitt folk å bygge templer.

Oppmuntre barna til å forstå: Lag holdepunk-
ter om templene som ble bygget av Moses (se 2. 
Mosebok 25:1–2, 8–9), Nephi (se 2. Nephi 5:16) 

og Joseph Smith (se L&p 124:31) og deres tilhen-
gere. F.eks.: «Vårt tempel ble kalt et tabernakel, og 
vi flyttet det når vi reiste videre» (Moses) eller «Vi 
bygget et tempel etter at vi hadde reist fra Jerusa-
lem og krysset havet» (Nephi). Velg tre barn til å 
representere disse profetene, og be dem lese sine 
ledetråder for hele Primær. Oppfordre de andre 
barna til å gjette hvem hvert barn forestiller. Når de 
har gjettet riktig, viser du et bilde av profeten eller 
templet som han og hans folk bygget.

Oppfordre til anvendelse: Vis et bilde av tem-
plet som er nærmest der dere bor. Drøft følgende 
spørsmål: Hvorfor tror dere Gud befaler oss å 
bygge templer? Hva kan dere gjøre for å forberede 
dere til å reise til templet en dag?

Uke 2: Familier blir velsignet gjennom hellige tempelordinanser.

Introduser læresetningen: Be et eldre barn 
lese de to siste setningene i 3. avsnitt av «Fami-
lien – En erklæring til verden» for hele Primær. 
Skriv hvert av følgende ord og uttrykk på sepa-
rate papirstrimler: Templet er, et hellig sted, der vi, 
blir beseglet, til hverandre. Plasser dem på tavlen i 
tilfeldig rekkefølge. La et barn sette én strimmel 

på riktig sted. Fortsett til ordene står riktig. Syng 
annet vers av «Jeg ser vår Herres tempel», og la 
halvparten av barna lytte etter to ting vi gjør i 
templet (inngår pakter og lover å være lydige) og 
den andre halvparten lytte etter en sannhet de har 
lært (en familie er evig). Hjelp barna å forstå at å 
bli beseglet til sin familie i templet betyr at de kan 
være sammen for evig.

Oppfordre til anvendelse: Innby en familie 
eller noen barn til å fortelle hva de føler når de 
besøker tempelområdet, eller hvordan de har blitt 
velsignet på grunn av templet og beseglingsordi-
nansene. Oppfordre barna til å tegne bilder av sin 
familie utenfor templet.

Sang: «Jeg ser vår 
Herres tempel»
(BS, 99)

Oppfordre til svar: 
Det er mer trolig at barna 
svarer på spørsmål hvis de 
får tid til å tenke. Overvei 
å fortelle dem at du vil gi 
dem tid til å tenke før du 
ber om svar. (Se UISK, 69.)

Introduser klart og 
tydelig læresetningen 
du underviser. Dette 

hjelper barna å forstå 
og anvende den bedre.

Bilder er tilgjengelige  
på sharingtime. lds. org

Ordstrimler er tilgjengelige på sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/manual/2016-outline-for-sharing-time?lang=nor
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MINE EVANGELIENORMER

Jeg vil følge min himmelske Faders plan for meg. 

Jeg vil huske min dåpspakt og lytte til Den hellige ånd. 

Jeg vil velge det rette. 

Jeg vet at jeg kan omvende meg når jeg gjør en feil. 

Jeg vil være ærlig overfor min himmelske Fader, andre og meg selv. 

Jeg vil bruke min himmelske Faders og Jesu Kristi navn ærbødig. 

Jeg vil ikke banne eller bruke stygge ord. 

Jeg vil gjøre slike ting på sabbaten som vil hjelpe meg til å 

føle meg nær min himmelske Fader og Jesus Kristus. 

Jeg vil hedre mine foreldre og gjøre min del for å styrke min familie. 

Jeg vil holde mitt sinn og legeme hellig og rent, og jeg 

vil ikke innta noe som er skadelig for meg. 

Jeg vil kle meg sømmelig for å vise respekt 

for min himmelske Fader og meg selv. 

Jeg vil bare lese og se på ting som min himmelske Fader finner behag i. 

Jeg vil bare lytte til musikk som min himmelske Fader finner behag i. 

Jeg vil søke gode venner og behandle andre vennlig. 

Jeg vil leve slik nå at jeg kan være verdig til å reise til templet 

og gjøre min del for å få en evig familie. 

JEG ER ET GUDS BARN

Jeg vet at min himmelske Fader elsker meg, og jeg elsker ham.

Jeg kan be til min himmelske Fader når som helst og hvor som helst.

Jeg prøver å minnes Jesus Kristus og følge ham.

36866.17
0 MGS sm
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Ha kjærlighet til dem 
du underviser: Når 
du underviser om evige 
familier, må du være fint-
følende overfor barn som 
ikke har både en mor og 
en far i hjemmet. Vær 
også fintfølende overfor 
barn som har foreldre 
eller søsken som er mindre 
aktive eller som ikke er 
medlemmer av Kirken. 
Oppmuntre alle barna til 
å leve verdig og forberede 
seg slik at de selv en dag 
kan ha en evig familie. (Se 
UISK, 31–32.)

Uke 3: Pionerene arbeidet hardt og ofret mye for å bygge templer.

Oppmuntre barna til å forstå: Samle opplys-
ninger om byggingen av Kirtland tempel og Salt 
Lake tempel og om mulig om templet som ligger 
nærmest dere. (Se Primær 5, leksjon 25 og 44 eller 
LDS.org for å finne informasjon om Kirtland tem-
pel og Salt Lake tempel.) Be noen voksne komme 

til Primær og dele informasjonen med barna. Del 
barna i grupper, og la gruppene etter tur komme 
til hver enkelt av de voksne. Be barna synge «Jeg 
ser vår Herres tempel» når de går fra en gjestetaler 
til en annen.

Uke 4: Jeg kan forberede meg til å være verdig til å reise til templet.

Oppmuntre barna til å forstå og anvende: 
Still ut «Mine evangelienormer» og forklar at å 
følge disse normene vil hjelpe oss å være 
verdige til å reise til templet. Del 
barna i grupper. Be en lærer i hver 
gruppe drøfte normene som vil hjelpe 
barna å forberede seg til å reise til tem-
plet, og bære vitnesbyrd om hvordan 
det å etterleve normene har hjulpet ham 

eller henne. Be hver gruppe velge én av evangelie-
normene og skrive eller tegne hvordan de forplik-

ter seg til å følge denne normen. Inviter 
biskopen eller grenspresidenten til 
Primær, og la hver gruppe fortelle ham 
om sin forpliktelse. Be biskopen eller 
grenspresidenten bære sitt vitnesbyrd 
om viktigheten av templer.

Årlig utfordring: Husk 
å gi barna anledninger til 
å fortelle hva de lærer av 
å lese Skriftene (se januar, 
uke 2).

Du må kanskje tilpasse aktivitetene til din Primærs behov. Hvis for eksempel 
dere har en stor Primær, kan du la gjestetalerne gå fra gruppe til gruppe 

istedenfor at barna går fra en taler til en annen (se UISK, 179).

Plakat er tilgjengelig på sharingtime. lds. org
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August

MINE EVANGELIENORMER

Jeg vil følge min himmelske Faders plan for meg. 

Jeg vil huske min dåpspakt og lytte til Den hellige ånd. 

Jeg vil velge det rette. 
Jeg vet at jeg kan omvende meg når jeg gjør en feil. 

Jeg vil være ærlig overfor min himmelske Fader, andre og meg selv. 

Jeg vil bruke min himmelske Faders og Jesu Kristi navn ærbødig. 
Jeg vil ikke banne eller bruke stygge ord. 

Jeg vil gjøre slike ting på sabbaten som vil hjelpe meg til å 
føle meg nær min himmelske Fader og Jesus Kristus. 

Jeg vil hedre mine foreldre og gjøre min del for å styrke min familie. 

Jeg vil holde mitt sinn og legeme hellig og rent, og jeg 
vil ikke innta noe som er skadelig for meg. 

Jeg vil kle meg sømmelig for å vise respekt 
for min himmelske Fader og meg selv. 

Jeg vil bare lese og se på ting som min himmelske Fader finner behag i. 

Jeg vil bare lytte til musikk som min himmelske Fader finner behag i. 

Jeg vil søke gode venner og behandle andre vennlig. 

Jeg vil leve slik nå at jeg kan være verdig til å reise til templet 
og gjøre min del for å få en evig familie. 

JEG ER ET GUDS BARN

Jeg vet at min himmelske Fader elsker meg, og jeg elsker ham.
Jeg kan be til min himmelske Fader når som helst og hvor som helst.

Jeg prøver å minnes Jesus Kristus og følge ham.

36866.170 MGS small poster  9/29/03  4:07 PM  Page 1

Mitt legeme er Guds tempel
«Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? … Guds tempel er hellig, og det er dere» 
(1. Korinterbrev 3:16- 17).

Suppler ideene som gis her med noen av dine egne. Planlegg hvordan du kan introdusere lære-
setningen 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: Mitt legeme er et tempel.

Introduser læresetningen: Før Primær skriver 
du «Dere er Guds tempel» (1. Korinterbrev 3:16) 
på tavlen. Vis barna bilder av templer, og spør hva 
som gjør et tempel så spesielt (det er Herrens hus, 
rent, blir godt vedlikeholdt og er et sted der Den 
hellige ånd kan komme). Skriv svarene deres på 
tavlen. Forklar at vårt legeme, i likhet med tem-
pler, er hellig og må behandles med respekt av 
oss selv og andre.

Oppmuntre barna til å forstå og 
anvende: Kopier bildet 
på side 47 i Barnestue- 
boken, Se, deres små. Klipp 
ut sirklene på bildet, og legg 
dem i en beholder. Be et barn 
velge en av sirklene. Spør 
barna hvordan bildet minner 
dem på å behandle sitt legeme 

som et tempel. Gi hvert barn en kopi av bildet, og 
oppfordre dem til å fargelegge det. Oppfordre eldre 
barn til å skrive én ting under hver sirkel som de 
vil gjøre denne uken for å behandle sitt legeme som 
et tempel. Be barna ta bildene med hjem og fortelle 
sin familie hvordan de kan behandle sitt legeme 
som et tempel.

Oppfordre til anvendelse: Still ut en kopi av 
«Mine evangelienormer». Be barna finne ut hvilke 
evangelienormer som lærer dem hvordan de skal 
behandle sitt legeme som et 
tempel. Oppfordre barna til å 
snu seg til en som sitter i nær-
heten, og fortelle om én måte 
de behandler sitt legeme som 
et tempel på. Be dem deretter 
tenke på en måte de kan for-
bedre seg på. Be noen barn dele 
sine tanker med alle de andre.

Uke 2: Å kle meg sømmelig viser respekt for min himmelske Fader og  
meg selv.

Introduser læresetningen: Be barna finne 
1. Korinterbrev 3:16 og lese skriftstedet høyt sam-
men. Fortell barna at en av måtene vi behandler 
vårt legeme som et tempel på, er ved å kle oss 
sømmelig. Still ut «Mine evangelienormer», og få 
barna til å lese høyt normen som lyder: «Jeg vil 
kle meg sømmelig for å vise respekt for min him-
melske Fader og meg selv.»

Oppmuntre barna til å forstå: Drøft hva det 
menes med å kle seg sømmelig (se «Påkledning og 
opptreden» i Til styrke for ungdom). Lag noen plaka-
ter med «Jeg vil kle meg sømmelig ved å …» skre-
vet øverst. Del barna i grupper, og be hver gruppe 
skrive sin forpliktelse om å kle seg sømmelig eller 
tegne et bilde av seg selv i sømmelige klær på en av 
plakatene. Still plakatene ut i Primær- rommet.

Sang: «Min Gud ga 
meg et tempel»
(BS, 73)

Kopier: Hvis du ikke har 
tilgang til kopimaskin, 
kan du legge et tynt papir-
ark over illustrasjonene 
og tegne dem opp, eller 
du kan skrive dem ut fra 
LDS.org. 

Jeg vil ta vare på kroppen

Jeg vil kle meg sømmelig ved å:

Jeg vil kle meg sømmelig ved å:

Jeg vil kle meg sømmelig ved å:Tilpass aktiviteter til 
behovene i deres Primær 
(se UISK, 110–116). Du 
kan for eksempel tilpasse 
den andre aktiviteten i 
uke 2 for en større Primær 
ved å be hvert barn skrive 
eller tegne en idé på et lite 
papirark. Fest deretter alle 
papirene til plakatene.

Plakat og side fra Barnestue- boken er tilgjengelig på sharingtime. lds. org
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Barn lærer lettere når det 
brukes mange forskjellige 
undervisningsmetoder. I 
uke 4 identifiserer barna 
for eksempel læresetningen 
ved en konkretisering og 
blir deretter oppfordret til å 
bruke enkle håndbevegelser 
som hjelp til å huske.

Maleri er tilgjengelig på  
sharingtime. lds. org

Uke 3: Å holde Visdomsordet viser respekt for mitt legeme.

Oppmuntre barna til å forstå: På den ene 
siden av tavlen skriver du «Bud» og følgende 
skriftstedhenvisning: L&p 89:7–9, 12, 14, 16. På 
den andre siden skriver du «Løfter» og følgende 
henvisning: L&p 89:18–21. La halvparten av 
barna lese det første settet skriftsteder og se etter 
bud som Herren har gitt oss i Visdomsordet. Be 
de andre barna lese de resterende skriftstedene 
og se etter velsignelser han har lovet oss hvis vi er 
lydige. Drøft hva budene og velsignelsene betyr.

Oppfordre til anvendelse: Oppfordre et barn 
til å si: «Jeg vil holde Visdomsordet ved å » 
og fullføre med noe han eller hun vil gjøre for å 
etterleve Visdomsordet. Be deretter et annet barn 
gjenta setningen og det første barnets svar og så 
tilføye sitt eget svar. Be et tredje barn gjenta setnin-
gen og begge de andre barnas svar og så tilføye et 
svar til. Gjenta så lenge tiden tillater det, og la hvert 
barn føye til et svar.

VISDOMSORDET
Bud

L&p 89:7–9,  
12, 14, 16

Løfter
L&p 89:18–21

Uke 4: Å lese, se på og lytte til det som er godt, holder mitt sinn rent.

Introduser læresetningen: Vis barna to glass, 
ett med skittent vann og ett med rent vann. Spør 
barna hvilket glass de helst ville drikke av, og 
hvorfor. Fortell at vårt sinn er som glassene, og vi 
skulle bare la rene og gode ting komme inn i dem. 
Skriv følgende setning på tavlen, og få barna til å 
si den sammen med deg: «Å lese, se på og lytte til 
det som er godt, holder mitt sinn rent.» Overvei 
å lære barna enkle håndbevegelser for å hjelpe 
dem å huske setningen. For eksempel, for ordet 
lese strekker du hendene frem som om du holder 
en bok; for ordene se på peker du på øyet ditt; for 
lytte til legger du hånden din rundt øret og for sinn 

peker du på pannen. Gjenta setningen flere gan-
ger, og erstatt ordene med bevegelsene.

Oppmuntre barna til å forstå: Vis barna et 
bilde av Jesus Kristus og barna, og be dem se på 
det noen sekunder. Dekk bildet, og be barna for-
telle deg detaljene de husker om det. Hjelp barna å 
forstå at vi husker det vi ser. Forklar at når vi fyller 
vårt sinn med det som er godt, tenker vi også på 
det som er godt. Vis bildet igjen, og la barna synge 
«Min Frelsers kjærlighet» (BS, 42–43). Be barna 
fortelle hva sangen får dem til å føle. Forklar at å 
lytte til god musikk hjelper oss å føle Ånden og 
holder vårt sinn rent.

https://www.lds.org/manual/2016-outline-for-sharing-time?lang=nor
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September Evangeliet vil bli forkynt i hele verden
«Og dette evangelium skal forkynnes for alle nasjoner og slekter og tungemål og folk» (L&p 133:37).

Suppler ideene som gis her med noen av dine egne. Planlegg hvordan du kan introdusere lære-
setningen 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: I Skriftene leser vi at evangeliet vil bli forkynt i hele verden.

Introduser læresetningen: Be et eldre barn 
lese Lære og pakter 133:37 høyt. Fortell barna at 
misjonærer underviser i evangeliet i mange områ-
der av verden, på mange forskjellige språk. La 
barna gjenta skriftstedet sammen.

Oppmuntre barna til å forstå: Vis barna et 
verdenskart, eller tegn et enkelt kart på tavlen. Be 
dem fortelle om steder der noen de kjenner har 
vært på misjon. Merk disse stedene på kartet. Opp-
fordre barna til å fortelle hvor de gjerne vil utføre 
en misjon, og la dem merke disse stedene på kartet. 
Forklar at misjonskall kommer fra Herren gjennom 
profeten og at misjonærer virker der Herren kaller 
dem. Hjelp barna å øve seg på å si Kirkens navn på 
noen forskjellige språk. Snakk med barna om at det 
er noen steder der misjonærer ennå ikke har tilla-
telse til å undervise. Forklar at president Thomas S. 
Monson har oppfordret oss til å «be om at disse 
områdene må bli åpnet, slik at vi kan gi [alle] del i 
evangeliets glede» (i Liahona, nov. 2008, 6).

Oppfordre til anvendelse: Oppfordre barna 
til å skrive til en misjonær fra deres menighet eller 
til misjonærene som arbeider i deres område. Gi 
brevene til menighetens misjonsleder så han kan 
sende dem til misjonærene.

Uke 2: Misjonærarbeid fører til velsignelser for alle.

Oppmuntre barna til å forstå: Inviter en hjem-
vendt misjonær til Primær for å fortelle barna om 
noen av velsignelsene han eller hun har mottatt på 
grunn av misjonærarbeidet. Oppfordre andre (nye 
konvertitter, barn eller familier) til å fortelle om 

en misjonærerfaring de har hatt eller et eksempel 
på hvordan misjonærarbeid har velsignet dem. Be 
barna synge «Vi vil bringe sannhet til jord» (BS, 
92–93) for gjestene.

Tegning: Kartet i uke 
1 kan tegnes, skrives ut 
eller tas med hjemmefra. 
Øv deg på forhånd hvis 
du planlegger å tegne på 
tavlen. Be ikke om unn-
skyldning for din mangel 
på kunstneriske evner. Det 
vil bare rette oppmerksom-
het mot denne spesielle 
siden ved tegningen. Hvis 
du ikke føler deg vel med å 
tegne, kan du be en annen 
hjelpe deg (se UISK, 180).

Vis kjærlighet: Se etter 
anledninger til å vise 
kjærlighet til hvert barn. 
Når du viser kjærlighet til 
dem du underviser, blir de 
mer mottakelige for Ånden 
og mer begeistret for å 
lære (se UISK, 31).

I denne aktiviteten vil bare noen få barn 
få komme frem. For at alle barna skal få 

delta, kan du be dem hviske til sin sidemann 
hvor de ville like å være misjonærer.

Kart er tilgjengelig på sharingtime. lds. org
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Tilpass leksjoner ifølge 
barnas alder (se UISK, 
110–116). For eksempel 
kan du i den andre aktivi-
teten for uke 4 gjerne gi de 
eldste barna en misjonær-
utgave av Mormons bok og 
oppfordre dem til å gi den 
til en annen. For å hjelpe 
de yngste barna å repetere 
historien om Det første syn 
kan du bruke aktivitetene, 
de visuelle hjelpemidlene 
og fingerdukkene på side 
88–91 i Se, deres små.

Uke 3: Jeg kan forberede meg nå til å reise på misjon.

Oppmuntre barna til å forstå: Vis et bilde 
av Ammon, og fortell barna at han var en stor 
misjonær som forkynte evangeliet for lamanittene. 
Forklar at han forberedte seg til å bli misjonær 
før han dro på misjon. Les (eller be et eldre barn 
lese) Alma 17:2–3 høyt. Be de andre barna lytte 
og rekke opp hånden når de hører måter som 
Ammon forberedte seg på til å bli misjonær. Be et 
barn skrive svarene på tavlen. Fortell barna at de 
kan gjøre det samme når de forbereder seg til å bli 
misjonærer. Syng «Jeg håper på misjon jeg kalles» 
(BS, 91). Mens de synger, oppfordrer du barna til 

å mime enkle handlinger som misjonærene gjør, 
som å banke på dører, lese Skriftene eller sykle.

Oppfordre til anvendelse: Fortell barna at det 
er en del de kan gjøre nå for å forberede seg til å bli 
misjonærer, som å studere Skriftene, få et vitnes-
byrd, holde budene, betale tiende og spare penger. 
Gi hvert barn en tiendelapp, og vis dem hvordan 
den skal fylles ut. Hjelp barna å klargjøre et spesielt 
sted der de kan legge sine tiendepenger og penger 
de sparer til misjon. Det kan være en eske, en liten 
krukke eller boks eller en konvolutt med adskilte 
rom for tiende og sparepenger.

Uke 4: Jeg kan være misjonær nå.

Oppmuntre barna til å forstå: Skriv følgende 
setning på tavlen: «Jeg kan være misjonær nå ved 
å .» Oppfordre barna til å tenke på noe de 
kan gjøre for å være misjonær nå. La dem dele 
sine ideer med en som sitter ved siden av dem. Be 
noen barn skrive svarene på tavlen.

Oppmuntre barna til å forstå: Oppfordre et 
eldre barn til å fortelle beretningen om Det første 
syn, og oppfordre et annet barn til å fortelle hva 
han eller hun føler for Mormons bok. (Be barna om 

dette på forhånd så de har god tid til å forberede 
seg.) Oppfordre alle barna til å fortelle sin familie 
beretningen om Det første syn eller hva de føler for 
Mormons bok. 

Oppfordre til anvendelse: Be barna tenke på 
en handling som viser hvordan vi kan være misjo-
nærer og etterleve evangeliet nå. Velg et barn til 
å komme frem i rommet og vise sin handling for 
resten av Primær. Gjenta med andre barn slik tiden 
tillater det.

Å be et barn skrive 
på tavlen vil få ham 
eller henne til å føle 
seg verdsatt. Det vil 
også holde de andre 
barna interessert.

Maleri er tilgjengelig på  
sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/manual/2016-outline-for-sharing-time?lang=nor
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Oktober Bønn er ærbødig kommunikasjon 
mellom Gud og meg
«Om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud – for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse – og så 
skal han få den» ( Jakobs brev 1:5).

Suppler ideene som gis her med noen av dine egne. Planlegg hvordan du kan introdusere lære-
setningen 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 be til min himmelske Fader.

Introduser læresetningen: Be en mor eller 
far og et barn stille seg foran barna. Oppfordre 
barnet til å stille sin mor eller far et spørsmål, og 
la denne svare. Be deretter moren eller faren gå ut 
av rommet og lukke døren. Spør barna hvordan de 
kan kommunisere med sine foreldre når de ikke 
er sammen med dem (for eksempel ved å skrive 
brev eller snakke i telefonen). Forklar at Gud er 
vår Far og vi er hans barn. Siden vi ikke er i hans 
nærhet, har han gitt oss en måte å snakke til ham 
på. Spør barna om de vet hvordan vi snakker til 
Gud. Få barna til å si etter deg: «Jeg kan be til min 
himmelske Fader.»

Oppmuntre barna til å forstå: Syng «Jeg ber 
i tro» (Lys over Norge, mars 1991, «Spesielt for 
barn», 5). Lag en kopi av flippboken på side 19 
i Barnestue- boken, Se, deres små, til hvert barn. 

Oppfordre barna til å fargelegge bildene. (De eldste 
barna kan skrive på bladene noe de er takknemlige 
for og noe de kan be sin himmelske Fader om. 
Deretter kan du oppfordre dem til å dele sine tan-
ker med hele Primær.) La barna synge sangen igjen 
mens de ser gjennom bøkene sine.

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 gjennomføre 
halvdelen av en lang akti-
vitet én uke og fullføre den 
neste uke eller gjenta kor-
tere aktiviteter for å hjelpe 
barna å huske. (Se UISK, 
98–99.)

Å planlegge aktiviteter som 
involverer barna på mange 
forskjellige måter, fører til 

større forståelse og mer 
anvendelse. Eksempelvis 
ser, synger, fargelegger, 

skriver, hører og forteller 
barna i denne aktiviteten.

Jeg kan be til min himmelske Fader

Jeg begynner 

med å si: «Vår 

himmelske 

Fader.» Jeg takker ham for 

velsignelser.

Jeg ber ham om 

velsignelser.

I Jesu Kristi navn. 

Amen.

Flipp- bok er tilgjengelig på sharingtime. lds. org
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Tilpass leksjonene så 
de dekker barnas behov og 
lærekapasitet (se UISK, 
110–17). I uke 2 kan 
eksempelvis de yngste 
barna lære utenat «[Vi 
må] alltid våke og be» 
istedenfor hele skriftstedet.

Stasjoner er steder 
der mindre grupper av 

barn deltar i forskjellige 
læreerfaringer (se 
UISK, 179). I store 

Primær- foreninger kan 
stasjoner være noe så 

enkelt som at lærere roterer 
mellom grupper av barn.

Uke 2: Skriftene lærer meg hvordan og når jeg skal be.

Introduser læresetningen: Hjelp barna å lære 
utenat følgende setning fra Alma 13:28: Dere må 
«ydmyke dere for Herren og påkalle hans hellige 
navn og alltid våke og be». Drøft hva skriftstedet 
lærer oss om hvordan og når vi skulle be.

Oppmuntre barna til å forstå: Hjelp barna å 
forstå at vi kan be stille til vår himmelske Fader 
når som helst og hvor som helst, og at vi skulle 
takke ham for våre velsignelser og be ham om 
hjelp. Skriv følgende skriftstedhenvisninger på 
tavlen: 3. Nephi 18:19; 3. Nephi 19:6–8; 3. Nephi 
18:15. Skriv også ordene hvordan og når på tavlen. 

Oppfordre barna til å finne hvert skriftsted og 
drøfte hva det lærer oss om hvordan og når vi 
skulle be. Fortell om Alma og Amulek som lærte 
zoramittene å be (se Alma 31; 34:17–27; se også 
Primær 4, leksjon 21). Du kan gjerne be noen barn 
rollespille historien mens du forteller den.

Oppfordre til anvendelse: Oppfordre noen barn 
til å fortelle hva de føler når de ber. Be barna foreslå 
noen Primær- sanger som lærer dem om bønn. Syng 
noen av sangene, og oppfordre barna til å foreslå 
enkle bevegelser som kan erstatte ett eller to ord i 
hver sang. Eksempelvis kan barna folde armene iste-
denfor å synge ordene «be» eller «bønn».

Uke 3 og 4: Min himmelske Fader hører og besvarer mine bønner.

Introduser læresetningen: Få barna til å finne 
3. Nephi 14:7 og Jakobs brev 1:5. Oppfordre dem 
til å se etter hva skriftstedene sier om bønn. Les 
skriftstedene høyt sammen, og la barna fortelle 
hva de lærer. Oppfordre barna til å si «Min him-
melske Fader hører og besvarer mine bønner» 
sammen med deg.

Oppmuntre barna til å forstå og anvende: 
Del barna i grupper, og la dem etter tur besøke 
følgende stasjoner (se UISK, 179). Ved hver stasjon 
ber du en lærer forklare en måte som vår himmel-
ske Fader besvarer våre bønner på, og la barna 
fortelle hvordan deres bønner har blitt besvart. Du 
kan gjerne planlegge to av stasjonene for én uke og 
de andre to stasjonene for neste uke.

• Stasjon 1: Noen ganger blir bønner besvart ved 
tanker eller ideer som kommer til vårt sinn og 
hjerte (se L&p 8:2). Fortell om en gang da dette 
hendte for deg, eller fortell historien om Enos 
(se Enos 1:4–5, 10; se også Se, deres små, 17).

• Stasjon 2: Vår himmelske Fader kan bruke 
andre til å besvare bønner. Fortell om en gang 
da en annen besvarte dine bønner, eller fortell 
historien om da president Thomas S. Monson 
besvarte Ben og Emily Fullmers bønn (se Lia-
hona, nov. 2003, 58–59).

• Stasjon 3: Svar på bønn kan komme fra Kristi 
ord, som vi finner i Skriftene (se 2. Nephi 
32:3). Fortell om en gang da du fikk en bønn 
besvart mens du leste i Skriftene.

• Stasjon 4: Svar på bønn kan komme fra lære-
setningene til profeter i de siste dager (see D&C 
1:38). Vis barna et eksemplar av Liahona, og 
fortell dem at de kan finne profetenes læreset-
ninger i Kirkens tidsskrift. Fortell om en gang 
da du fikk en bønn besvart mens du lyttet til en 
generalkonferanse eller leste noe profeter i de 
siste dager har sagt.
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November Ærbødighet er kjærlighet 
til og respekt for Gud
«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand» (Matteus 22:37).

Suppler ideene som gis her med noen av dine egne. Planlegg hvordan du kan introdusere lære-
setningen 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: Ærbødighet er kjærlighet til og respekt for Gud.

Introduser læresetningen: Vis et bilde av 
et barn som ber, og forklar at barnet viser at det 
elsker og respekterer Gud. Fortell barna at du ten-
ker på et ord på ti bokstaver som betyr å ha kjær-
lighet til og respekt for Gud. Tegn 10 små streker 
på tavlen, en for hver bokstav i ordet ærbødighet, 
og oppfordre barna til å gjette bokstaver. Når de 
nevner riktige bokstaver, skriver du dem på rik-
tig plass. Du kan gjerne la et av de eldste barna 
hjelpe deg. For de yngste barna viser du bildet og 
spør hvordan de kan vite at barnet er ærbødig. 
La barna si sammen: «Ærbødighet er å elske og 
respektere Gud.»

Oppmuntre barna til å forstå: Be barna åpne 
sine Skrifter og lese Johannes 14:15. (Hvis barna 

lærte dette verset utenat ifjor, kan du gjerne be 
dem fremsi det.) Spør barna hvordan vi viser vår 
kjærlighet til Jesus Kristus. Syng: «Ærbødighet er 
mer enn stillhet» (BS, 12). Be barna legge hånden 
på hjertet hver gang de hører ordet «ærbødighet» 
eller «ærbødig».

Oppfordre til anvendelse: Del barna i små 
grupper, og be dem drøfte måter som de kan vise 
sin himmelske Fader og Jesus Kristus ærbødighet 
på i en av følgende situasjoner: når de er i kirken, 
når de ber, og når de er hjemme eller sammen med 
venner. Små barn kan tegne bilder av det de kan 
gjøre. La noen av barna fortelle hele gruppen om 
sine ideer. Oppfordre dem til å dele sine ideer med 
sin familie hjemme.

Uke 2: Ærbødighet under nadverden hjelper med å minnes Jesus Kristus.

Oppmuntre barna til å forstå og anvende: 
Innby biskopen eller grenspresidenten og noen 
bærere av Det aronske prestedømme til å under-
vise barna om nadverden. Om mulig, kan du be 
dem ta med seg barna til kirkesalen og lære dem 
hva nadverden symboliserer og vise dem nad-
verdsbordet, stedet der de kneler for å holde bøn-
nen, og duken til å dekke nadverden med. Be en 
annen bærer av Det aronske prestedømme forklare 
hva han gjør for å dele ut nadverden hver uke til 

forsamlingen, og hvorfor dette er et hellig privile-
gium. Spør barna hva prestedømsbærerne gjør for 
å vise respekt for Gud når de velsigner nadverden 
(kneler for å be, tildekker nadverden med en hvit 
duk, kler seg og oppfører seg på en ærbødig måte). 
Oppfordre barna til å fortelle hva de kan gjøre for 
å vise respekt for Jesus Kristus mens nadverden 
blir forrettet.

Når du inviterer 
gjestetalere til Primær, 

kan du minne dem på at 
budskapene bør være så 

enkle at barna forstår dem. 
Alle gjestetalere skulle bli 
godkjent av biskopsrådet.

Repetisjon: Å knytte en 
læresetning til en fysisk 
aktivitet eller et visuelt 
hjelpemiddel vil hjelpe 
barna å huske den (se 
UISK, 182–83). Den 
andre aktiviteten i uke 1 
hjelper barna å huske at 
ærbødighet har sammen-
heng med kjærlighet til 
Gud når de blir oppfordret 
til å legge hånden på hjer-
tet sitt. Overvei å repetere 
denne læresetningen i flere 
måneder ved å legge hån-
den på hjertet ditt når du 
oppmuntrer til ærbødighet.
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Uke 3: Jeg kan vise ærbødighet for hellige steder og ting.

Introduser læresetningen: Skriv «Jeg kan vise 
ærbødighet for hellige steder og ting» på tavlen, 
og be et barn lese det for hele Primær. 
Be barna lukke øynene og rekke 
opp hånden hvis de kan høre at 
du slipper en mynt eller knapp. 
Fortell barna at kirkebygningen 
er et hellig sted, og at å sitte stille 
og lytte oppmerksomt er én måte 
vi kan vise ærbødighet på. Oppfordre barna til å 
nevne flere andre ting de kan gjøre i kirkebygnin-
ger for å vise ærbødighet.

Oppmuntre barna til å forstå: Vis et bilde av 
Moses og den brennende tornebusken, og fortell 
historien som står i 2. Mosebok 3:1–10. Les høyt 

vers 5, og få barna til å lytte etter hvorfor Herren 
ba Moses ta av seg skoene. Forklar at vi ikke tren-
ger å ta av oss skoene for å være ærbødige, men det 
er mange ting vi kan gjøre for å vise ærbødighet for 
hellige steder og ting.

Oppfordre til anvendelse: Sett frem noen av 
følgende bilder: et tempel eller en kirkebygning, en 
bolig, en familie, en som ber, et barn, Skriftene, en 
gruppe barn, en Primær- klasse og nadverden. Hold 
en stor duk foran alle bildene, og ta bort ett bilde. 
Ta bort duken, og få barna til å fortelle hvilket 
bilde som mangler. Vis det manglende bildet, og be 
barna fortelle en måte de kan vise ærbødighet eller 
respekt på for stedet eller tingen på bildet. Gjenta 
med de andre bildene.

Uke 4: Ærbødighet for Gud hjelper meg å respektere og være glad i andre.

Oppmuntre barna til å forstå: Syng følgende 
sanger. Etter hver sang drøfter dere spørsmålene i 
forbindelse med den.

• «Ærbødighet er mer enn stillhet» (BS, 12). 
Gjenta linjen der det sies: «Min ærbødighet 
vises i gjerning og ord.» Spør: Kan dere nevne 
noen ord eller uttrykk som viser respekt for 
vår himmelske Fader eller andre? Hva er noe 
vi kan gjøre for å vise respekt for andre?

• «Jeg ønsker å være snill og god» (BS, 83). Spør: 
Kan dere nevne noen måter vi kan være snille 
mot våre venner på?

• «Jeg går med deg» (BS, 78–79). Spør: Kan 
dere nevne noen som trenger at vi er vennlige? 
Hvordan kan vi vise dem vennlighet?

Undervis ved eksem-
pel hvordan vi viser andre 
kjærlighet og respekt 
(se UISK, 18–19). Hjelp 
lærerne i deres Primær 
ved å tilby oppmuntring og 
støtte. Hjelp så barna å se 
hvordan de kan være glad 
i og oppmuntre hverandre.

Hva skal barna gjøre 
for å lære? Å stille 
dette spørsmålet når du 
forbereder aktiviteter, 
vil hjelpe barna å lære 
ved å delta. Den tredje 
aktiviteten i uke 3 lar 
for eksempel alle barna 
delta ved å drøfte, se 
bilder og utveksle ideer.



24

Desember

Skriftene: Å lese direkte 
fra Skriftene kan hjelpe 
barna å bli fortrolige med 
Skriftens språk. Forsikre 
deg om at du definerer 
vanskelige ord eller tanker. 
(Se UISK, 50- 51.)

Merk: Frelseren skulle 
ikke fremstilles av barn i 
dramatiseringer, med unn-
tak av Jesu fødsel.

Skriftene lærer meg om Frelserens 
fødsel og annet komme
«For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet med sine engler, og da skal han gi enhver igjen etter 
hans gjerning» (Matteus 16:27).

Suppler ideene som gis her med noen av dine egne. Planlegg hvordan du kan introdusere lære-
setningen 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: Profeter profeterte om Jesu Kristi fødsel.

Oppmuntre barna til å forstå: Del barna i fem 
grupper. Gi hver gruppe ett av følgende skrift-
steder og noen rekvisitter eller et enkelt kostyme 
for å forestille den aktuelle profet: Jesaja 7:14; 9:6 
(Jesaja); 1. Nephi 11:14–21 (Nephi); Mosiah 3:5, 8 
(kong Benjamin); Alma 7:9–10 (Alma); Helaman 
14:2–6 (Samuel). Oppfordre hver gruppe til å lese 
og drøfte det profeten sa om Kristi fødsel. La ett 

barn fra hver gruppe bruke rekvisittene eller kos-
tymet for å forestille profeten, og fortell de andre 
barna hvilken profet han eller hun forestiller, og 
la barnet lese eller fortelle hva denne profeten sa 
om Jesu fødsel. Syng «Han sendte Sønnen» (BS, 
20–35) eller «Samuel forteller om Jesus- barnet» 
(Lys over Norge, «Spesielt for barn», 7).

Uke 2: Jesus Kristus ble født.

Oppmuntre barna til å forstå: Syng sammen 
første vers av «Jesu fødsel» (BS, 32–33). Del barna 
i fire grupper, og tildel hver gruppe ett av de res-
terende versene (2–5). Be barna tegne bilder som 
passer til deres vers. Syng hele sangen, og få barna 
til å holde opp sine bilder når de kommer til sin 
del av sangen.

Uke 3: Jesus Kristus vil en dag komme tilbake til jorden.

Introduser læresetningen: Skriv hvert av 
følgende ord uttrykk på små ordstrimler: For, Men-
neskesønnen, skal komme, i sin Fars, herlighet. (Ord-
strimler er tilgjengelige på sharingtime. lds. org.) 
Vis ordstrimlene i tilfeldig rekkefølge på tavlen, og 
be barna hjelpe deg å sette dem i riktig rekkefølge. 
(Du kan gjerne lage noen sett av ordstrimlene og 
la barna arbeide sammen i grupper.) Når barna 
har lagt ordene i riktig rekkefølge, ber du dem 
kontrollere resultatet ved å lese Matteus 16:27.

Oppmuntre barna til å forstå: Be fire barn 
komme frem i rommet og holde opp bilder av 
lamanitten Samuel, Jesu fødsel, Jesus som under-
viser og Det annet komme. Drøft hvert bilde med 
barna. Be barna som holder bildene, stå i tilfeldig 
rekkefølge. Oppfordre de andre Primær- barna til 
å fortelle dem hvor de skal stille seg for at bildene 
skal være i kronologisk rekkefølge.

Oppmuntre barna til å forstå: Tegn en strek 
nedover midt på tavlen. Øverst på tavlen skriver du 
«Jesus Kristus vil en dag komme tilbake til jorden.» 
På den ene halvdelen av tavlen skriver du følgende 
spørsmål. På den andre halvdelen skriver du skrift-
stedhenvisningene i tilfeldig rekkefølge.

• Hva er noen undere som vil finne sted når 
Kristus kommer igjen? ( Joseph Smith – Mat-
teus 1:33, 36–37)

• Når vil Frelseren komme igjen? ( Joseph Smith 
– Matteus 1:38–40)

• Hvorfor skulle vi forberede oss til Det annet 
komme? (L&p 38:30)

• Hvor lenge vil Frelseren bo på jorden? (L&p 
29:11)
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Malerier er tilgjengelige på sharingtime. lds. org

Forskjellige alders-
grupper: Planlegg 
samlingsstundene slik at 
de engasjerer både eldre 
og yngre barn (se UISK,  
110- 117). Den andre akti-
viteten i uke 3 vil eksem-
pelvis fungere bedre for de 
yngste barna fordi det blir 
brukt bilder til å undervise 
om et enkelt begrep. I den 
første aktiviteten i den 
uken kan du be de eldste 
barna hjelpe de yngste 
med å sette ordstrimlene 
sammen.

Å bruke bilder eller andre visuelle hjelpemidler hjelper barn å forbinde et prinsipp eller en 
læresetning til et bilde i sitt sinn, noe som øker deres evne til å forstå og huske det de har lært.

Be barna arbeide sammen med sin lærer for å sette 
sammen spørsmålene og svarene. Drøft svarene 
sammen. (se også Tro mot pakten [2005], 72–73). 

Spør barna hvordan de kan forberede seg til Det 
annet komme.

Uke 4: Jeg vil følge Jesus Kristus for å forberede meg til Det annet komme.

Oppmuntre barna til å forstå: Fortell barna 
at Jesus ofte underviste med lignelser og brukte 
kjente gjenstander og situasjoner for å undervise 
om åndelige sannheter. Fortell kort historien om 
de ti jomfruer (se Matteus 25:1–13; se også «Lig-

nelsen om de ti jomfruer», Liahona, mars 2009, 
48–49). Forklar at denne lignelsen sammenligner 
Jesu Kristi annet komme med et bryllup. Innby 
noen barn til å rollespille lignelsen. Spør barna 
som spiller de kloke jomfruer, hvordan det føles å 

vite at de er forberedt, og drøft hvor viktig det er å 
forberede seg til Frelseren skal komme igjen.

Oppfordre til anvendelse: Tegn en lampe på 
tavlen. Drøft hvordan det å følge Jesus Kristus ved å 
gjøre noe godt hver dag er som å fylle olje på lam-
pene våre. Få barna til å nevne noen måter de kan 
følge Jesus Kristus på, som å hjelpe andre, betale 
tiende og be. Forklar at 
dette er noe de trenger 
å gjøre selv. Andre kan 
ikke gjøre det for dem. 
Gi hvert barn et papir-
ark som er klippet til 
som en stor oljedråpe. Be dem (eller deres lærere) 
skrive «For å forberede meg til Det annet komme 
vil jeg følge Jesus Kristus ved å»  på papirene 

deres. Be barna fylle ut den tomme plas-
sen eller tegne et bilde av noe de kan 

gjøre for å forberede seg til Det annet 
komme. Oppfordre barna til å ta 
papirene med seg hjem og fortelle 
sin familie hva de har lært.

For å 
forberede 

meg til Det 
annet komme vil jeg 
følge Jesus Kristus

ved å  

Maleri er tilgjengelig på sharingtime. lds. org

Lampe og dråpe er tilgjengelige på sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/manual/2016-outline-for-sharing-time?lang=nor
https://www.lds.org/manual/2016-outline-for-sharing-time?lang=nor
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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 å huske evangeliets sannheter, og de innbyr Ånden.

Her følger ferdigheter du kan bruke for å lære barna en sang. Eksemplene vil hjelpe deg med 
sanger som er foreslått i dette utkastet. Se flere ideer i avsnittet «Hvordan bruke sang og musikk 
i Primær» i utkastet for 2015.

Tiltrekk deg barnas oppmerksomhet

Før du begynner å synge, må du forsikre deg om 
at du har barnas oppmerksomhet. Du kan få deres 
oppmerksomhet ved å bruke visuelle hjelpemidler 
som bilder, enkle gjenstander eller barna selv. Du 
kan også ganske enkelt forandre stemmeleiet ditt. 
Oppmerksomhetsvekkere skulle være korte og 
lede rett til sangen. F.eks.:

• Før dere synger «Jeg ser vår Herres tempel»”, 
(BS, 99), ber du barna rekke opp hånden hvis 

de har sett et tempel. Mens de synger, ber 
du dem tenke over hva de føler når de ser et 
tempel.

• Barn kan være ditt beste visuelle hjelpemiddel. 
Oppfordre dem til å bruke enkle rekvisitter 
som slips eller Skriftene for å forestille misjo-
nærer mens de synger «Vi vil bringe sannhet til 
jord» (BS, 92–93).

Få barna til å lytte

Å be barna lytte etter svar på et spørsmål hjelper 
dem å lære teksten og budskapet i sangen. Du kan 
be dem lytte etter svar på spørsmål som «hvem?» 
«hva?» «hvor?» «når?» eller «hvorfor?» Du kan 
også be barna lytte etter viktige ord eller rimord, 
eller be dem telle på fingrene hvor mange ganger 
de synger et bestemt ord.

Når du lærer dem «Hvis jeg lytter med mitt hjerte» 
(side 28 i dette heftet), kan du skrive ett av føl-
gende spørsmål på tavlen: «Hvor kan jeg høre Frel-
serens røst?» «Hvem lærer oss å leve rett?» «Hvem 
taler stille til oss?» Be barna lytte etter svaret mens 
de synger, og gi tegn (ved å folde armene, reise 
seg eller ta på ørene sine) når de synger svaret. Få 
barna til å synge svaret sammen med deg noen 
ganger. Skriv et annet spørsmål på tavlen og gjenta.

Øv deg hjemme, slik at 
du kan se på barna når 
du underviser dem, ikke i 
boken.

La visuelle 
hjelpemidler være 
enkle. Dette lar 
barna konsentrere 
seg om sangens 
budskap, og det 
lar Ånden vitne 
om at det de 
synger er sant.
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Involver barna

Involver barna på mange forskjellige måter mens 
dere synger. F.eks.:

• Oppfordre barna til å finne på enkle hånd-
bevegelser som kan hjelpe dem å huske 
ordene og budskapet i en sang (se «Hjelp for 
musikklederen» på side 7).

• Oppfordre barna til å late som om de er misjo-
nærer når de synger «Vi vil bringe sannhet til 
jord». Be dem marsjere på stedet eller rundt i 
rommet og holde Skriftene i hendene mens de 
synger.

• Før dere synger «Hvis jeg lytter med mitt 
hjerte», gir du hvert barn et papirhjerte og 
ber dem skrive «Lytter» på den ene siden og 
«Hører» på den andre. Forklar at disse ordene 
gjentas flere ganger 
i sangen. Be barna 
vise riktig side av 
hjertet når de synger 
det ordet.

Syng, syng, syng

Barn lærer lettest sanger når de hører og synger 
dem om og om igjen.

Gjenta og syng sanger på mange morsomme måter. 
F.eks.:

• Oppfordre barna til å begynne å lære melodien 
til en ny sang ved å lytte til den eller nynne 
den under preludiet.

• For å innøve «Jeg vil følge Guds plan» (BS, 
86–87), kan du lage noen veiskilt. Skriv for-
skjellige ord fra sangen på hvert veiskilt. Hold 
opp et skilt, og si til barna at når de synger 
sangen, skal de ikke synge dette ordet. Gjenta 
med de andre veiskiltene.

• Lag en terning av papir eller papp, og på hver 
side skriver du forskjellige måter å synge på 
(for eksempel: klappe melodien, gjøre hånd-
bevegelser, synge svakt, gutter synger, piker 
synger, nynner melodien). På en annen terning 
kan du skrive navnene på noen Primær- sanger 
barna holder på å lære. Be et barn trille den 
første terningen for å se hvordan de skal synge 
sangen, og be et annet barn rulle den andre ter-
ningen for å se hvilken sang de skal synge.

Nye sanger: Når du skal 
lære barna en ny sang, 
bør du synge den for dem 
først. Barn lærer en sang 
best når de hører den noen 
ganger før de begynner å 
synge.

Forbered deg til å 
undervise i evangeliets 
budskap i en sang ved å 
studere skriftstedhenvis-
ningene som er oppgitt i 
Barnas sangbok.

Barna vil føle 
din kjærlighet til 
evangeliet og din 

begeistring for 
det når du synger 
med dem. Når du 
bærer vitnesbyrd 
om Frelseren, vil 

de også være i 
stand til å føle hans 
kjærlighet  til dem.

Lytter Hører

Terningmønstre er tilgjengelige på sharingtime. lds. org

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

For mer informasjon 
om hvordan man hjelper 
barn med spesielle behov, 
se lds. org/ pa (klikk Pri-
mær, deretter Teaching 
All Children, Including 
Those with Disabilities); 
Undervisning, intet 
større kall, 38–39; and 
disabilities. lds. org.

Hvordan undervise barn med 
funksjonshemninger
Frelseren forkynte: «Alle dine barn skal være undervist av Herren, og stor skal dine barns fred være» 
(3. Nephi 22:13).

Primær- ledere har et viktig ansvar for å undervise alle barn, også funksjonshemmede, i Jesu 
Kristi evangelium. Primær er et sted der alle barn skulle være velkomne, føle seg elsket, bli 
næret og inkludert. I denne atmosfære er det lettere for alle barn å forstå vår himmelske Faders 
og Jesu Kristi kjærlighet og føle og gjenkjenne Den hellige ånds innflytelse.

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

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

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

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

 3. Rådfør deg med menighetsrådet. Preste-
dømsledere og ledere i andre hjelpeorganisasjo-
ner kan ha tanker om hvordan man kan hjelpe 
barn med spesielle behov. I en menighet tilbød 
høyprestenes gruppe å sørge for en «bestefar 
for Primær» hver uke til å sitte sammen med en 
gutt med autisme. (Det ideelle er at det 

er samme person hver uke.) Dette hjalp gutten å 
konsentrere seg om leksjonen og føle seg elsket.

Eldste M. Russell Ballard har sagt: «Det skulle være 
klart at de av oss som er blitt betrodd dyrebare barn, 
har fått en hellig, edel forvaltning. For vi er de som 
Gud har utpekt til å omgi vår tids barn med kjærlig-
het, troens ild og en forståelse av hvem de er» («Dine 
barns fred skal være stor», Ensign, apr. 1994, 60).

Noen funksjonshemmede barn reagerer 
bra på visuelle stikkord. Bruk slike tegn 

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

Maleri er tilgjengelig på  
sharingtime. lds. org

Figurer er tilgjengelige på sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/manual/2016-outline-for-sharing-time?lang=nor
https://www.lds.org/manual/2016-outline-for-sharing-time?lang=nor
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Jeg vil ta vare på kroppen







MINE EVANGELIENORMER


Jeg vil følge min himmelske Faders plan for meg. 


Jeg vil huske min dåpspakt og lytte til Den hellige ånd. 


Jeg vil velge det rette. 
Jeg vet at jeg kan omvende meg når jeg gjør en feil. 


Jeg vil være ærlig overfor min himmelske Fader, andre og meg selv. 


Jeg vil bruke min himmelske Faders og Jesu Kristi navn ærbødig. 
Jeg vil ikke banne eller bruke stygge ord. 


Jeg vil gjøre slike ting på sabbaten som vil hjelpe meg til å 
føle meg nær min himmelske Fader og Jesus Kristus. 


Jeg vil hedre mine foreldre og gjøre min del for å styrke min familie. 


Jeg vil holde mitt sinn og legeme hellig og rent, og jeg 
vil ikke innta noe som er skadelig for meg. 


Jeg vil kle meg sømmelig for å vise respekt 
for min himmelske Fader og meg selv. 


Jeg vil bare lese og se på ting som min himmelske Fader finner behag i. 


Jeg vil bare lytte til musikk som min himmelske Fader finner behag i. 


Jeg vil søke gode venner og behandle andre vennlig. 


Jeg vil leve slik nå at jeg kan være verdig til å reise til templet 
og gjøre min del for å få en evig familie. 


JEG ER ET GUDS BARN


Jeg vet at min himmelske Fader elsker meg, og jeg elsker ham.
Jeg kan be til min himmelske Fader når som helst og hvor som helst.


Jeg prøver å minnes Jesus Kristus og følge ham.
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