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Hensikten med en gren

1

Under sitt jordiske virke organiserte
Jesus Kristus sin kirke på jorden.
Etter hans død kom forsamlinger av
troende sammen for å tilbe Gud, for
å lære og praktisere hans læreset-
ninger og for å tjene, inspirere og
styrke hverandre. Frelseren ga dette
løftet: «Hvor to eller tre er samlet i
mitt navn, der er jeg midt iblant dem»
(Matteus 18:20).

I dag er medlemmer av Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige organi-
sert i forsamlinger. Små forsamlinger
kalles grener, og hver gren presider-
es over av en grenspresident. Når
områdepresidentskapet gir godkjen-
nelse til det, kan en misjonspresident
organisere en gren i et område hvor

det bor minst to familier som er med-
lemmer, og ett av medlemmene er
en verdig mann som har Det melki-
sedekske prestedømme eller er en
verdig prest i Det aronske prestedøm-
me. En verdig person er en som har
inngått pakter med Herren, som dåps-
pakten, og med flid går inn for å
holde disse paktene.

Misjonspresidenten fører tilsyn med
grenen, og grenspresidenten står
ansvarlig overfor ham. Når det er
organisert et tilstrekkelig antall gre-
ner i rimelig geografisk nærhet til
hverandre innenfor en misjon, kan
misjonspresidenten etter godkjen-
nelse fra områdepresidentskapet
organisere grenene i et distrikt. Når



grenen tilhører et organisert dis-
trikt, vil grenspresidenten stå under
tilsyn av distriktspresidentskapet,
som igjen rapporterer til misjons-
presidenten.

Kirken har utarbeidet denne veiled-
ningen for å hjelpe grensledere å lære
hvilke ansvarsoppgaver deres kall
medfører, og hvordan de skal oppfylle
dem. Alle ledere og andre medlem-
mer av Kirken skal hjelpe til med
å oppfylle Kirkens misjon, som er å
innby alle mennesker til å «komme
til Kristus og bli fullkomne i ham»
(Moroni 10:32). I denne oppgaven 
hjelper lederne medlemmene å:

• Forkynne Jesu Kristi evangelium
for enhver nasjon, stamme, tunge
og folk. Forkynne evangeliet ved
å bære vitnesbyrd etter Åndens til
skyndelse. Misjonærer skulle fort-
sette å støtte opp om nye konver-
titter i overgangstiden etter at de
blir medlemmer av Kirken.

• Fullkommengjøre de hellige. Hjelpe
nye konvertitter til å gjøre fremgang
i Kirken ved å sørge for at de får en

venn og en oppgave og får næring
ved Guds ord. Motta ordinansene
og inngå evangeliets pakter, strebe
etter å holde budene slik de har
lovet, tjene sine medmennesker, ha
omsorg for de fattige og trengende,
og ha fellesskap med hverandre for
å bygge opp de helliges samfunn.

• Forløse de døde. Finne sine avdøde
forfedre og utføre tempelordinanser
for dem så langt dette er mulig, for
å berede familiens opphøyelse.

Veiledningen kan hjelpe grensledere,
enkeltpersoner og familier til å lære å
leve under Den hellige ånds innfly-
telse, slik at det å ivareta kall i Kirken
føles som et privilegium og en glede.
I tillegg til denne veiledningen vil
følgende materiell være til hjelp: Vei-
ledning for prestedømsledere og ledere
i hjelpeorganisasjonene (31178 170), Vei-
ledning for familier (31180 170), Veiled-
ning i undervisningen (34595 170),
Evangeliets prinsipper (31110 170), Infor-
masjon for prestedømsledere og ledere i
hjelpeorganisasjonene om pensum
(36363 170) og andre publikasjoner.
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Grenspresidentskapet
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Når en gren skal organiseres, vil
misjonspresidenten, eller distriktspre-
sidenten etter godkjennelse fra
misjonspresidenten, ved inspirasjon
fra Herren kalle og beskikke en
verdig mann som har Det melkisedek-
ske prestedømme, til president for
grenen. Misjonspresidenten eller dis-
triktspresidenten overdrar til grens-
presidenten nøklene til å presidere.
Hvis det ikke er noen verdig bærer av
Det melkisedekske prestedømme,
kan en verdig prest kalles og beskik-
kes til grenspresident.

Helt til det er minst to medlemmer i
grenen som har Det melkisedekske
prestedømme, er det grenspresidenten
som våker over medlemmene og styr-

ker dem, besøker deres hjem ofte som
en hjemmelærer, leder nadverdsmø-
tene, styrer grenens aktiviteter og 
fører rapporter. Etter hvert som flere
menn i grenen mottar Det melkise-
dekske prestedømme, kan misjons-
presidenten ved Herrens ånds veiled-
ning kalle to rådgivere til grenspre-
sidenten og en sekretær til å hjelpe
til med opptegnelsene. Presidenten
og hans to rådgivere utgjør grenspre-
sidentskapet.

Grenspresidenten er grenens hyrde
og presiderer med kjærlighet og venn-
lighet over alle grenens medlemmer.
Han går foran med et godt eksempel
når det gjelder å ofre «et knust hjerte
og en angrende ånd» (3. Nephi 9:20),



og bærer vitnesbyrd om den Herre
Jesu Kristi guddommelighet. I grenen
er grenspresidenten:

• Den presiderende prestedømsleder.

• Den alminnelige dommer.

• Leder av omsorgsarbeidet for de
fattige og trengende.

• Han administrerer grenens finanser
og opptegnelser.

Medlemmene av grenspresidentska-
pet våker over og styrker grenens
medlemmer, leder åpningen av preste-
dømsmøtene, presiderer over Det
aronske prestedømme og leder nad-
verdsmøtene.

Presiderende prestedømsleder
I egenskap av presiderende preste-
dømsleder er grenspresidenten gitt
den presiderende myndighet til å
administrere Herrens verk i grenen.
Han presiderer, våker over og styrker
alle grenens medlemmer og lærer dem
å være ansvarsbevisste i sine kall.
Etter hvert som grenen får flere med-
lemmer, vil rådgiverne i grenspresi-
dentskapet, ledere i prestedømmets
quorumer og hjemmelærere hjelpe
ham i arbeidet. Han oppmuntrer eld-
stenes quorumspresident til å sørge
for at alle hjem blir tildelt hjemmelæ-
rere og at hvert hjem blir regelmessig
besøkt. Periodiske hjemmelærer-rap-
porter fra eldstenes quorumspresident
holder grenspresidenten underrettet
om medlemmenes behov.

Grenspresidenten fører tilsyn med
grenens quorumer, hjelpeorganisasjo-
ner og aktiviteter, med vekt på unge
menn i Det aronske prestedømme og
unge kvinner i samme alder. Han er
president for Det aronske prestedøm-
me i grenen. I omsorgen for grenens
unge menn og unge kvinner i alderen
12 til og med 18 år intervjuer han dem
regelmessig for å lære dem å etterleve
evangeliets forskrifter og forberede
sitt fremtidige liv. Han legger vekt på
unge menns og interesserte unge kvin-
ners forberedelse til heltidsmisjon.
Han kaller unge menn til å lede Det
aronske prestedømmes quorumer.
Han kaller også medlemmer til å lede
grenens hjelpeorganisasjoner (Hjelpe-
foreningen, Unge menn, Unge
kvinner, Primær og Søndagsskolen).
(Se Veiledning for prestedømsledere og
ledere i hjelpeorganisasjonene for ytterli-
gere detaljer om hjelpeorganisasjone-
ne.) Assistert av sine rådgivere kal-
ler han medlemmer til å undervise i
klasser og virke i andre stillinger i
grenen. Han intervjuer regelmessig
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quorumslederne og lederne i hjelpe-
organisasjonene for å motta rapport
angående deres kall og for å rettlede
dem.

Grenspresidenten presiderer på nad-
verdsmøter, prestedømsmøter og
andre møter i grenen som han er til-
stede på, med mindre et medlem av
distriktspresidentskapet eller misjons-
presidentskapet, en områdeautoritet-
sytti eller generalautoritet er tilstede.
Grenspresidenten innbyr disse besø-
kende presiderende autoritetene til
å sitte på forhøyningen. Han bestreber
seg oppriktig på å sørge for at alle
møter og aktiviteter hjelper medlem-
mene å komme til Kristus.

Grenspresidenten leder forrettelsen
av de fleste ordinanser (se Veiledning
for familier). Han påser at enhver som
forretter en ordinans, har den nødven-
dige prestedømsmyndighet, at han
er verdig og følger den riktige frem-
gangsmåte. Han godkjenner ordina-
sjoner til og forfremmelser i Det aron-
ske prestedømme. Etter å ha rådført
seg med distrikts- eller misjonspresi-
denten anbefaler han brødre til å mot-
ta Det melkisedekske prestedømme og
bli ordinert til en eldstes embede. Med
misjonspresidentens godkjennelse kan
distriktspresidenten, grenspresidenten
eller andre verdige menn med Det
melkisedekske prestedømme meddele
Det melkisedekske prestedømme og
ordinere eldster.

Alminnelig dommer
Grenspresidenten er den alminnelige
dommer for grenens medlemmer. Han
intervjuer dem for å bedømme deres
verdighet til tempelanbefaling, ordi-
nasjoner, ordinanser, kall og patriar-
kalsk velsignelse. Han kan rettlede
medlemmer av grenen som søker
åndelig veiledning.

Til hjelp for grenspresidenten i hans
ansvarsoppgaver som alminnelig
dommer har Herren lovet ham evnen
til å skjelne. Når han er verdig til å
motta den, vil denne gaven hjelpe
ham å forstå en persons hjerte. Den
hjelper ham å vite hva han skal si og
gjøre for å hjelpe en person.

Når medlemmer av Kirken begår
overtredelse, kan grenspresidenten
oppmuntre dem og hjelpe dem til å
omvende seg når de bekjenner sine
synder for ham og for Herren.

Hvis et medlem begår en alvorlig synd,
kan det være påkrevet med formell
disiplinering som offisiell prøvetid,
suspensjon fra fellesskapet eller ute-
lukkelse. Grenspresidenten gjennom-
går saken med misjonspresidenten,
som tar stilling til hvorvidt disiplinær-
råd er påkrevet. Under ledelse av
misjonspresidenten kan en distrikts-
president eller en grenspresident
som har Det melkisedekske preste-
dømme, presidere over et disiplinær-
råd. Disse rådene ledes i en kjærlig
ånd. De er ment å hjelpe en overtreder
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til å omvende seg og på nytt få del
i evangeliets fulle velsignelser.

Hvis grenspresidenten er en prest,
har han ikke bemyndigelse til å være
en alminnelig dommer. I så fall er
misjonspresidenten den alminnelige
dommer for grenens medlemmer.

Omsorg for de fattige 
og trengende
Grenspresidenten lærer medlemmene
å være selvhjulpne og å bidra til fas-
teofferfondet for å hjelpe mennesker
i nød. Han har det hellige ansvar å
finne frem til de verdige fattige og
trengende i grenen og bruke fasteof-
fermidler til å hjelpe dem. Eldstenes
quorumspresident og Hjelpeforening-
ens president kan assistere ham.

Grenspresidenten følger Kirkens ret-
ningslinjer og fremgangsmåter med
hensyn til hvordan han skal bruke
fasteoffermidler til hjelp for de fattige
og trengende.

Tilsyn med finanser 
og opptegnelser
Grenspresidenten mottar og avlegger
regnskap for tiende og offergaver fra
grenens medlemmer. Han styrer bruk

og disposisjon av alle grenens midler,
foretar det årlige tiendeoppgjøret
og forvisser seg om at grenens oppteg-
nelser og rapporter er nøyaktige og
ajourført i overensstemmelse med
Kirkens retningslinjer, som angitt av
distrikts- eller misjonspresidenten.
Ikke under noen omstendigheter kan
en leder noen gang benytte Kirkens
lokale midler til eget bruk. 

Han påser at grenen samler inn 
månedlige fasteoffer på en ordentlig
måte. Når medlemmene faster, skulle
de la være å spise og drikke over to
måltider etter hverandre og gi et faste-
offer som minst tilsvarer verdien av
den mat og drikke de ville ha inntatt.

Hvis grenspresidenten er en prest, er
det misjonspresidenten som fører til-
syn med grenens inn- og utbetalinger.

Så snart det er praktisk mulig, skulle
grenspresidenten kalle og lære opp
en sekretær som har prestedømmet,
betaler full tiende, har et sterkt vitnes-
byrd om evangeliet og viser vilje til å
adlyde Herrens bud. Grenspresiden-
ten påser at sekretæren følger Kirkens
retningslinjer og fremgangsmåter for
håndtering av Kirkens midler.
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Intervjuer
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Et intervju er et møte mellom en leder
og en annen person. I et intervju stiller
lederen spørsmål, lytter, underviser
og gir vedkommende råd. Intervjuer
er en anledning til å formidle infor-
masjon eller avlegge rapport om sin
oppgave eller sitt kall. Det er også en
anledning til å gi instruksjoner og rett-
ledning. Et intervju er en god anled-
ning for en leder til å undervise med-
lemmer i Kirkens lære, prinsipper
og praksis, og i den anledning bruke
Skriftene og læresetninger fra Kirkens
profeter i de siste dager.

Grenspresidenten intervjuer barn som
nærmer seg åtte år, for å finne ut hvor
forberedt de er til å bli døpt og bekref-
tet som medlemmer av Kirken, hvis
minst en av foreldrene er medlem og

begge foreldrene samtykker i dåpen.
(Misjonær-ledere intervjuer dåpskan-
didater som er ni år og eldre og åtte
år gamle barn hvis foreldre begge er
ikke-medlemmer, for å avgjøre om
kandidatene er verdige til å bli døpt
og bekreftet.) Grenspresidenten inter-
vjuer medlemmer av grenen for å
finne ut hvorvidt de er verdige til å
motta prestedømmet, forfremmes i
prestedømmet eller virke i et kall i
Kirken. Grenspresidenten og misjons-
presidenten intervjuer medlemmer
av grenen for å avgjøre hvorvidt de
er verdige til å få tempelanbefaling.

Følgende forslag vil hjelpe ledere å
få større utbytte av intervjuene og
gjøre dem mer produktive:
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1. Velg et rolig sted hvor intervjuet
ikke vil bli forstyrret.

2. La vedkommende få vite hvorfor
han eller hun blir intervjuet.

3. Still spørsmål på en kjærlig, direkte
måte.

4. La vedkommende få stille spørsmål
og uttrykke følelser.

5. Lytt til hva vedkommende sier.

6. Gi rettledning, instruksjoner og
oppdrag klart og tydelig.

7. Takk vedkommende og gi oppmun-
tring etter Åndens tilskyndelse, bær

vitnesbyrd, les skriftsteder og be
sammen. Hjelp vedkommende til å
føle seg styrket og fylt av håp før
dere skilles.

8. Sett av tilstrekkelig tid til intervjuet
så vedkommende ikke føler at dette
må skje i hast.

Når grenspresidenten skal intervjue
en kvinne, skulle han så sant det er
mulig be en prestedømsbærer være
tilstede i et tilstøtende rom, en foyer
eller vestibyle.
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Kall av medlemmer til stillinger i Kirken
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Når medlemmer kalles til stillinger i
Kirken, skulle prestedømsledere inter-
vjue hver enkelt på tomannshånd for
å få vite om vedkommende er verdig
til å tjene, hvorvidt vedkommende har
evne, ønske og tid til å utføre det
arbeidet kallet medfører, og hvorvidt
vedkommendes familiesituasjon vil
muliggjøre det.

Hvis lederen ved inspirasjon føler at
vedkommende er den rette til stilling-
en, ber han vedkommende ta imot
kallet og gjør det klart at det kommer
fra Herren. Han forklarer på en enkel

måte hvilke plikter og velsignelser
kallet medfører, og opplyser at han-
eller hun vil bli avløst etter en pas-
sende tids tjeneste.

Før en prestedømsleder kaller en gift
kvinne til en stilling, skulle han rådfø-
re seg med hennes mann og forsikre
seg om at han vil støtte henne. Når
en leder kaller en mann til en stilling,
skulle han forsikre seg om at mannens
hustru vil støtte ham. En leder skulle
konferere med foreldrene før han
kaller et barn eller en ungdom til en
stilling i Kirken.



Oppholdelse og avløsning
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Når medlemmer har akseptert kall
eller skal ordineres til embeder i Det
aronske prestedømme, skulle et med-
lem av grenspresidentskapet sørge
for at de blir oppholdt av dem de skal
tjene, på et møte i kirken. I den anled-
ning fremlegger den presiderende
embedsmann eller den embedsmann
som leder, vedkommendes navn (på
et nadverdsmøte hvis det er kall på
grensplan, eller i en klasse eller et quo-
rum hvis det er klasse- eller quorums-
funksjonærer) og ber de nykalte med-
lemmene om å reise seg og bli stående
mens forsamlingen, klassen eller
quorumet oppholder dem. Den som
fremlegger navnene på dem som skal
oppholdes, kan si:

«Vi har kalt [navnet] til [stilling] og
foreslår at han [eller hun] oppholdes i
dette kallet. De som er enig, kan vise
det ved oppløftet hånd. [Vent til de
som er enig har rukket opp hånden.]
Hvis noen er imot, kan de vise det
ved oppløftet hånd. [Vent et øyeblikk
til de som eventuelt er imot, har ruk-
ket opp hånden.]»

Et medlem av grenspresidentska-
pet kan snakke på tomannshånd etter
møtet med dem som eventuelt er
uenig. De medlemmene som blir opp-
holdt, skulle rekke opp hånden for
å støtte oppholdelsen. Hvis navn på
to eller flere medlemmer fremlegges,
kan de oppholdes under ett.



11

Når man skal avløse medlemmer fra
stillinger i Kirken, intervjuer en pres-
tedømsleder dem, takker dem opprik-
tig for det arbeid de har utført og for
klarer at tiden har kommet for å avlø-
se dem. Den presiderende embeds-
mann eller den embedsmann som
leder, bekjentgjør på et nadverdsmøte
avløsninger fra stillinger i grenen. Når
medlemmer blir avløst fra klasse- eller

quorumsfunksjoner, bekjentgjør den
presiderende embedsmann eller den
embedsmann som leder, avløsningene
i en klasse eller på et quorumsmøte.
Når avløsninger bekjentgjøres, ber
lederen medlemmene om å være med
på å takke de avløste medlemmene
ved oppløftet hånd for det arbeid de
har utført.



Beskikkelse av medlemmer til kall
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Medlemmer som kalles til stillinger i
Kirken, skulle beskikkes før de begyn-
ner å virke (se L&p 42:11). Under
ledelse av den presiderende autoritet
kan en eller flere menn med Det mel-
kisedekske prestedømme, herunder
også en verdig far eller ektemann, del-
ta i beskikkelsen. De legger hendene
lett på vedkommendes hode. Den som
fører ordet:

1. Kaller vedkommende ved hans eller
hennes fulle navn.

2. Sier at han beskikker vedkom-
mende i kraft av Det melkisedekske
prestedømme.

3. Beskikker vedkommende til
den stilling han eller hun har blitt
kalt til.

4. Gir en velsignelse slik Ånden
tilskynder til.

5. Avslutter i Jesu Kristi navn.

Når misjons- eller grenspresidenten
skal beskikke en president for et
eldstenes, lærernes eller diakonenes
quorum, overdrar han den som blir
beskikket, nøklene til å presidere
over quorumet.



Ordinanser og velsignelser
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Prestedømsordinanser er hellige hand-
linger gitt av Herren og utført ved
prestedømmets myndighet. Preste-
dømsvelsignelser gis i kraft av
prestedømmet for å helbrede, trøste
og oppmuntre. Brødre som utfører
ordinanser og velsignelser, skal for-
berede seg ved å leve i henhold til
evangeliets prinsipper og bestrebe seg
på å bli veiledet av Den hellige ånd.
De utfører alle ordinanser og velsig-
nelser på en verdig og høytidelig
måte. Enhver ordinans og velsignelse
utføres:

1. I Jesu Kristi navn.

2. I kraft av prestedømmet.

3. Med eventuelle nødvendige tillegg,
innbefattet spesielt angitt ordlyd
eller innviet olje.

4. Når det kreves, må ordinanser god-
kjennes av den prestedømsleder
som innehar de riktige nøklene.
Ordinanser som krever bemyndigelse
fra en prestedømsleder, er navngivning
og velsignelse av barn, dåp og bekref-
telse, overdragelse av prestedømmet
og ordinasjon til et prestedømsembede,
velsignelse og utdeling av nadverden
og innvielse av graver.

Se Veiledning for familien for instruk-
sjoner om spesielle ordinanser og
velsignelser.



Medlemmenes ansvar
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Kirkens ledere innbyr alle Kirkens
medlemmer overalt til å støtte opp om
Kirkens misjon ved å utføre grunnleg-
gende ansvarsoppgaver, herunder
(1) dele evangeliet med andre ved å
bære vitnesbyrd etter Åndens tilskyn-
delse, (2) hjelpe enkeltpersoner og
familier å fullkommengjøre seg på
reisen mot udødelighet og evig liv
ved å streve etter å holde budene,

tjene sine medmennesker og motta
evangeliets ordinanser og pakter, og
(3) hjelpe enkeltpersoner og familier
i deres søken etter avdøde forfedre
og oppmuntre dem til å motta tempel-
ordinansene. Alle Kirkens medlemmer
støtter Kirkens misjon ved å utføre
disse ansvarsoppgavene. Ytterligere
informasjon om disse ansvarsoppga-
vene står i Veiledning for familien.



Møter
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Grener hvor grenspresidenten er den
eneste som har Det melkisedekske
prestedømme eller hvor han er prest i
Det aronske prestedømme, avholder
nadverdsmøte og et møte hvor med-
lemmer blir undervist i evangeliet
på søndager.

Grener som har et organisert eldstenes
quorum, avholder følgende møter i
tillegg til de ovennevnte:

1. Prestedømsmøte

2. Søndagsmøte for kvinner, unge
kvinner og barn

3. Møte i prestedømmets utøvende
komité

4. Grensrådsmøte

Der det er et tilstrekkelig antall med-
lemmer og man har ledere og møteste-
der, kan grenen opphøre med søn-
dagsmøter for kvinner, unge kvinner
og barn og avholde følgende møter i
tillegg til dem som er nevnt i ovenstå-
ende avsnitt:

1. Hjelpeforening

2. Det aronske prestedømme (Unge
menn)

3. Primær

4. Søndagsskole

5. Unge kvinner



6. GUF, hvor unge menn i alder for
Det aronske prestedømme og Unge
kvinner i samme alder har adskilte
møter eller felles møte en kveld i
uken eller på lørdag til ungdomsak-
tiviteter og undervisning under
ledelse og tilsyn av grenspresident-
skapet.

Alternative møteplaner 
for søndager
Informasjon for prestedømsledere og ledere
i hjelpeorganisasjonene om pensum viser
alternative møteplaner for søndager.

Familiens hjemmeaften
Hver familie avholder familiens hjem-
meaften i sitt eget hjem minst én gang
i uken (se Veiledning for familien).

Nadverdsmøte
Grenspresidenten presiderer over
nadverdsmøtet, der verdige brødre
med det nødvendige prestedømme
velsigner og deler ut nadverden.
Et medlem av grenspresidentskapet
leder møtet og bestreber seg på å
begynne det presis. Her følger et
eksempel på møteplan:

1. Ønske velkommen og skape en
åndelig atmosfære

2. Korte bekjentgjørelser

3. Åpningssalme og bønn

4. Aktuelle saker

5. Nadverdssalme og forrettelse av
nadverden

6. Talere med emner fra evangeliet,
basert på Skriftene og læresetninger
fra apostler og profeter i de siste
dager

7. Sang mellom talerne av forsamling-
en eller et grenskorinnslag, van-
ligvis en salme fra salmeboken
(valgfritt)

8. Avslutningssalme og bønn

En gang i måneden, vanligvis den før-
ste søndagen, er nadverdsmøtet også
et faste- og vitnesbyrdsmøte. Medlem-
mene oppfordres til å komme dit i en
fastens og bønnens ånd etter å ha
avstått fra mat og drikke over to målti-
der såfremt deres helse tillater det.

Etter at nadverden er velsignet og
utdelt, bærer den i grenspresidentska-
pet som leder møtet sitt vitnesbyrd
om Jesus Kristus og evangeliet og inn-
byr andre medlemmer til å bære sitt
vitnesbyrd resten av møtetiden. Møtet
avsluttes med en salme og bønn. Nad-
verden velsignes og deles ut på alle
nadverdsmøter (se «Ordinanser og
velsignelser» i denne veiledningen).
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Prestedømsmøte
Prestedømsmøtet avholdes før eller
etter nadverdsmøtet. Et medlem av
grenspresidentskapet leder åpningen.
Her følger et eksempel på møteplan:

1. Ønske velkommen og skape en
åndelig atmosfære

2. Korte bekjentgjørelser og aktuelle
saker

3. Åpningssalme og bønn

4. Deling til quorumer for aktuelle
saker og undervisning

5. Avsluttes med bønn i det enkelte
quorum

Etter åpningen går alle voksne menn
(19 år og eldre) til møte i eldstenes
quorum, som presideres over av eld-
stenes quorumspresident.

Alle unge menn (12 t.o.m. 18 år) går
til møte i Det aronske prestedømmes
quorum, der grenspresidenten presi-
derer. På steder hvor man har begren-
set antall møterom og medlemmer,
kan unge menn i Det aronske preste-
dømme møte sammen med brødrene
i Det melkisedekske prestedømme.
Men når det er tilstrekkelig mange
unge menn og nok voksne ledere og
møterom, møter diakoner, lærere og
prester i sine respektive quorumer. 
(Se Veiledning for ledere i prestedømmet
og hjelpeorganisasjonene.)



Søndagsmøte for kvinner,
unge kvinner og barn
I små grener hvor det er for få søstre
og barn til å organisere hjelpeorgani-
sasjoner og møte separat, leder Hjel-
peforeningens president åpningen.
Møtet kan omfatte:

1. Ønske velkommen og skape en
åndelig atmosfære

2. Korte bekjentgjørelser og aktuelle
saker

3. Åpningssalme og bønn

4. Salmer og barnesanger

5. Undervisning ved Hjelpeforening-
ens president eller deling til klasser

6. Avslutningsbønn

Når det i små grener ikke er rom nok
til adskilt åpning, er menn, kvinner og
barn sammen til felles åpning, ledet
av grenspresidenten.

Etter hvert som grenen vokser, kan
unge kvinner (12 t.o.m. 18 år) møte
sammen med Hjelpeforeningen, mens
barna (3 t.o.m. 11 år) møter under
ledelse av en søster som grenspresi-
denten kaller.

Når det er organisert Hjelpeforening,
Unge kvinner, Primær og Søndagssko-
le i en gren, møter Hjelpeforeningen
og Unge kvinner hver for seg på søn-

dager i samme periode som preste-
dømsmøtet avholdes. Søndagsskole
avholdes etter prestedømsmøtet. Pri-
mær avholdes samtidig med preste-
dømmet, Hjelpeforeningen, Unge
kvinner og Søndagsskolen. Primærs
åpning og samlingsstund bruker halv-
parten av tiden, og klasseundervis-
ningen andre halvpart. I hjelpeorgani-
sasjonenes møter holder medlemmene
bønn, synger salmer, underviser og
tilegner seg evangeliet på grunnlag av
det materiell som er angitt i Informa-
sjon for prestedømsledere og ledere i 
hjelpeorganisasjonene om pensum.

Møte i prestedømmets
utøvende komité
Grenspresidentskapet, sekretæren,
utøvende sekretær, eldstenes
quorumspresident, Unge menns presi-
dent og grenens misjonsleder (hvis
en er kalt) utgjør prestedømmets ut-
øvende komité i grenen. Komitéen har
møter så ofte som det er behov for
det, for å samordne grenens aktivite-
ter, programmer og tjenesteprosjekter
for å sikre at de styrker familier og
enkeltpersoner og dekker medlem-
menes behov. Grenspresidenten presi-
derer. Komitéen drøfter og samordner
prestedømsansvar som hjemmeunder-
visning, misjonærarbeid og tempel-
og slektshistorisk arbeid.
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Grensrådsmøte
Grenpresidentskapet, sekretæren, ut-
øvende sekretær, eldstenes quorums-
president, Unge menns president og
grenens misjonsleder (hvis en er kalt),
presidentene for Hjelpeforeningen,
Unge kvinner, Primær og Søndagssko-
len, samt grenens undervisningskoor-
dinator møter til grensråd. I disse
møtene søker rådet å styrke enkelt-
medlemmer og familier åndelig, hjel-
pe dem med å forberede seg til å mot-
ta tempelordinansene, og bli flinkere
når det gjelder å beholde nye konver-
titter, samt undervise i prinsipper

for omsorg for de trengende, samord-
ne grenens programmer, aktiviteter
og tjenesteprosjekter, og løse proble-
mer innen grenen. Hjelpeforeningens
president tar opp behovene blant
kvinner, unge kvinner og barn i gre-
nen hvis det ikke er kalt presidenter
for Unge kvinner og Primær. Grens-
presidenten oppfordrer de andre til å
komme med idéer og forslag og hjel-
per dem å delta helt og fullt i diskusjo-
ner, avgjørelser og planer. Han vurde-
rer deres forslag nøye i tilknytning til
planlegging og tildeling av oppdrag.



Møtesteder
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Familiens hjemmeaften avholdes i
medlemmenes egne hjem. Alle andre
møter i grenen avholdes i et hjem, et
leiet lokale eller en bygning som
Kirken eier. Misjonspresidentskapet
kan gi opplysninger om anskaffelse

og opprettholdelse av et møtested for
grenen. Disse lederne kan også gi opp-
lysninger om leie av møtelokale og
om kriterier for å bygge et Kirkens
møtehus.



Ressursmateriell
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Kirken utgir ressursmateriell for å
hjelpe medlemmene å tilegne seg og
etterleve Jesu Kristi evangelium. Dette
innbefatter Skriftene, leksjonsbøker,
Liahona, kunst inspirert av evangeliet,
og veiledninger. Kirkens materiell er
basert på Skriftene og budskap fra
profeter i de siste dager. Materiell for
grener består av grunnleggende eller
generelt pensummateriell eller en kom-
binasjon av disse (se Informasjon for
prestedømsledere og ledere i hjelpeorgani-
sasjonene om pensum). Der Liahona blir
utgitt, skulle hver familie i grenen
abonnere på dette tidsskriftet.

Hvert år sender områdekontoret eller
distribusjonssenteret leksjonsbøker,
annet ressursmateriell og informasjon

om bestilling av ytterligere eksempla-
rer eller annet godkjent materiell, til
grenen.

Grenens ledere skal oppbevare res-
sursmateriell i den bygningen hvor
grenen har sine møter, eller i et med-
lems hjem. Lederne skulle informere
medlemmene om at materiellet er til-
gjengelig, og oppfordre dem til å bru-
ke det til forberedelse av leksjoner og
taler og til personlig studium. Lærere
kan få bøker til undervisning i klasse
eller quorum, men de skulle oppfor-
dres til å levere dem tilbake til grenen
eller wardet når de blir avløst som
lærere.



Aktiviteter
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Under ledelse av grenslederne plan-
legger og gjennomfører grenen akti-
viteter som dekker medlemmenes
behov. Grenens aktiviteter skulle imid-
lertid ikke konkurrere med familieak-
tiviteter eller gripe forstyrrende inn
i familielivet. Alle aktiviteter skulle
koste lite for å unngå at noen ikke kan
være med på grunn av kostnadene.

All utbetaling av midler krever for-
håndsgodkjennelse av grenspresident-
skapet. Aktiviteter som planlegges
for søndager, skulle være passende for
sabbatsdagen. Det skal ikke planleg-
ges aktiviteter for mandagskvelder,
fordi de er forbeholdt familiens hjem-
meaften.



Musikk
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Kirkens salmer og annen passende
musikk, sunget eller spilt, er viktige
for Kirkens møter, i hjemmet og pri-
vatlivet. Passende musikk finner vi i
Evangeliets prinsipper, Salmer, Barnas
sangbok og Hymns and Children’s Songs,

som er tilgjengelig på noen språk.
Musikkopplæring og keyboard vil
kunne gjøres tilgjengelig for dem
som har et musikk-kall eller kan få
et slikt kall i fremtiden.



Opptegnelser og rapporter
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Herren har befalt Kirken å føre opp-
tegnelser. De følgende er fire typer
opptegnelser beregnet på å hjelpe
lederne i deres støtte av medlemmene,
og disse finnes i skjemaform:

• Finansopptegnelser (innbetalinger
fra medlemmene og månedlig
finansrapport)

• Rapport om medlemsutvikling
(medlemmenes tilstedeværelse
og nye konvertitters prestedøms-
embede)

• Medlemsopptegnelse (med-
lemsopplysninger, inkludert
ordinanser).

• Historiske opptegnelser (opphol-
delse av embedsmenn og funksjo-
nærer og aktivitetsopptegnelse).

Ved føring av disse opptegnelsene og
utfylling av rapportene skulle grens-
presidenten følge misjonspresidentens
instruksjoner. Han kan kalle en grens-
sekretær til å hjelpe til med å føre opp-
tegnelsene.

Under ledelse av misjonspresidenten
blir grensledere undervist om viktig-
heten av å føre opptegnelser og rap-
porter og om bruken av disse, og de
skal nedtegne alle viktige historiske
begivenheter i grenen eller wardet.
Konfidensielle opplysninger i Kirkens
opptegnelser skulle voktes på betryg-
gende måte av dem som har hånd om
disse hellige opptegnelsene.



Finanser
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Herren gir ethvert medlem av Kirken
anledning til å motta rike velsignelser
ved å betale tiende og offergaver og
andre gaver. Medlemmene betaler en
tiendedel av sin inntekt i tiende. I til-
legg blir de oppfordret til å faste over
to måltider en gang i måneden på
fastesøndagen og gi minst verdien av
disse måltidene til Kirken til hjelp
for grenens fattige og trengende. Med-
lemmene blir også oppfordret til å

bidra til Kirken til misjonærarbeidet,
tempelbygging og annet.

Så sant det er mulig, skulle to brødre
med prestedømme åpne konvoluttene
med tiende, offergaver og andre inn-
betalinger, utstede kvitteringer og
deponere pengene eller håndtere dem
slik misjonspresidenten gir beskjed
om.



Lederskapsopplæring
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Misjonens prestedømsledere undervi-
ser grenens prestedømsledere i hvor-
dan grenen skal ledes, hvordan de
skal utføre sitt prestedømsansvar og
hjelpe medlemmene å bruke preste-
dømmet. Misjonens prestedømsledere
gir også veiledning til lederne av gre-
nens hjelpeorganisasjoner om deres
ansvarsoppgaver.

Misjonens prestedømsledere påser at
hver gren har det materiell de trenger
for at grenen skal fungere godt som
en enhet i Kirken.

Ytterligere informasjon om lederskap
finnes i Veiledning for ledere i prestedøm-
met og hjelpeorganisasjonene.
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Anskaffelse av Kirkens materiell og
informasjon om slektshistorie

Lokale ledere og andre medlemmer
kan anskaffe materiell som Kirken har
utgitt, inkludert Skriftene, studiekur-
ser, Kirkens tidsskrifter, garmenter og
tempeltøy, fra det lokale distribusjons-
senter, Salt Lake distribusjonssenter
eller gjennom Kirkens offisielle inter-
nett-side på følgende adresse:
www.lds.org.

Informasjon angående slektshistorisk
arbeid finnes på Kirkens slektshisto-
riske internett-side på følgende adres-
se: www.familysearch.org.
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