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Distribusjon 
Veiledning i programmet for grunnleggende enheter inneholder retningslinjer for preste-
dømsledere når det gjelder å organisere enheter der Kirken er i ferd med å etablere 
seg, der medlemmene bor spredt eller er få i antall, der man er i begynnerfasen med 
hensyn til ledere eller der medlemmene har spesielle behov med hensyn til språk 
eller andre ting. Selv om slike forhold er mer alminnelige i misjoner, kan program-
met for grunnleggende enheter, med områdepresidentskapets godkjennelse, også 
benyttes i staver der det finnes lignende forhold. 
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Introduksjon til programmet for  
grunnleggende enheter 

«Vi tror på den samme organisasjon 
som fantes i den opprinnelige Kirke» 
(6. trosartikkel). 

Under sitt virke på jorden opprettet den 
Herre Jesus Kristus sin kirke blant de 
troende på en enkel måte. Han lot sine 
apostler organisere små grupper av 
medlemmer med en presiderende 
prestedømsleder til å betjene dem. 

De tidlige medlemmer av Kirken kunne 
vokse og ha fremgang i evangeliet fordi 
Kristus og hans apostler: 

1. Fokuserte på å undervise i evangeli-
ets prinsipper og læresetninger. 

2. Oppfordret medlemmene til å motta 
ordinansene og inngå og holde pak-
ter som var knyttet til dem. 

3. Lærte medlemmene å hjelpe hver-
andre med åndelige og timelige  
behov. 

4. Bevarte organisasjonen enkel. 
 
Kirkens ledere i Mormons bok prakti-
serte de samme prinsipper for organise-
ring og administrasjon. «Således gikk 
Alma og Amulek frem sammen med 
mange flere som var utvalgt til å for-
kynne ordet over hele landet. Og kirken 
ble organisert overalt i landet» (Alma 
16:15). 

De samme prinsippene ble også prakti-
sert den første tiden etter at Kirken ble 
gjenopprettet. Kirkens medlemmer i 
dag er best tjent med å følge de samme 

prinsipper for organisasjon og admini- 
strasjon. 

Med områdepresidentskapets godkjen-
nelse kan programmet for grunnleg-
gende enheter benyttes når man skal 
etablere og organisere Kirken i områder 
av verden der: 

1. Kirken er i ferd med å etablere seg. 
2. Medlemmene bor spredt. 
3. Det er få medlemmer og man er i 

begynnerfasen med hensyn til ledere. 
4. Ward og staver ennå ikke er organi-

sert. 
5. Medlemmene har spesielle behov når 

det gjelder språk eller andre ting. 
 
Med områdepresidentskapets godkjen-
nelse kan programmet for grunnleg-
gende enheter også benyttes der det 
finnes lignende forhold i staver. 

Når Kirken organiseres under slike 
forhold, organiseres medlemmene i små 
grupper som kalles grener. 

Retningslinjer for programmet for 
grunnleggende enheter gis i denne 
publikasjonen og i Veiledning for familien 
(artikkelnr. 31180 170), Veiledning for 
gren (31179 170), Veiledning for ledere i 
prestedømmet og hjelpeorganisasjonene 
(31178 170) og Veiledning i undervisning-
en (34595 170). Når enheter blir fullsten-
dig organisert i staver og ward, skulle 
de benytte Kirkens instruksjonshåndbok 
(35205 170 og 35209 170).



 3

Fem elementer i programmet for  
grunnleggende enheter 

«Og se, nå sier jeg deg at du skal gå … 
og forkynne mitt evangelium for dem, 
og dersom de mottar undervisning, skal 
du la min kirke bli opprettet blant dem» 
(Lære og pakter 28:8, se også 33:5–6). 

 
1. Organisasjon 
 
Familie 

Familien er Kirkens grunnleggende 
enhet. Instruksjoner med hensyn til 
familien og det å etterleve evangeliet i 
hjemmet, vil dere finne i Veiledning for 
familien. 

 
 
Gren 

Når det er to eller flere familier i et 
område og minst ett av medlemmene er 

en verdig prest i Det aronske preste-
dømme eller en verdig bærer av Det 
melkisedekske prestedømme, kan det 
organiseres en gren. Grenen kan starte 
enkelt, med bare en grenspresident som 
fører tilsyn med medlemmene ved å 
besøke deres hjem og oppmuntre dem i 
deres plikter. Under slike forhold har 
grenen bare nadverdsmøte og en perio-
de med undervisning i evangeliet, der 
de bruker Skriftene og kursboken 
Evangeliets prinsipper (31110 170). Se 
plan A på side 8. 

Etter hvert som grenen får flere med-
lemmer og flere tilgjengelige ledere, 
skulle det organiseres et eldstenes quo-
rum. Grenspresidenten kan da bruke 
flere prestedømsbærere til å hjelpe seg 
med å føre tilsyn med medlemmene 
gjennom hjemmeundervisning. I tiden 
for undervisning i evangeliet på sønda-
gene skulle det holdes et preste-
dømsmøte, så vel som et fellesmøte for 
kvinner, unge kvinner og barn. Se plan 
A på side 8. 

Etter hvert som det blir flere medlem-
mer og ledere, og når det finnes møte-
plass, kan quorum i Det aronske preste-
dømme, samt hjelpeorganisasjonene 
Hjelpeforeningen, Primær, Unge kvin-
ner og Søndagsskolen organiseres. Klas-
ser for undervisning i evangeliet på 
søndagene holdes som vist i plan B og C 
på side 8.
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For å oppsummere, programmet begyn-
ner med en enkeltperson eller en familie. 
Så organiseres en gren. Etter hvert som 
det blir flere medlemmer, prestedøms-
bærere og ledere, kan så prestedøms-
quorum og deretter hjelpeorganisasjoner 
organiseres. 

Mer detaljerte instruksjoner om oppret-
telse, organisering og administrasjon av 
grenen finnes i Veiledning for gren og 
Veiledning for ledere i prestedømmet og 
hjelpeorganisasjonene. 

2. Møtesteder 
Familiens hjemmeaften, som forklares i 
Veiledning for familien, holdes i medlem-
menes hjem. 

Grensmøter holdes i et hjem, en leid 
bygning eller en bygning som Kirken 
eier. Misjonspresidentskapet kan gi 
informasjon om anskaffelse og vedlike-
hold av et møtested for grenen, som 
forklart i Veiledning for gren.  

 

 
Grensmøter holdes i et hjem, en leid bygning eller en bygning som Kirken eier. 
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3. Pensum 
Kirken utgir undervisningsmateriell til 
undervisning i Jesu Kristi evangelium 
hjemme og i Kirkens enheter. Dette 
materialet er basert på Skriftene og de 
siste-dagers-hellige profeter. Det hjelper 
medlemmene å lære evangeliet og etter-
leve det. Det veileder også medlemme-
ne i deres studium av Skriftene og det 
som uttales av apostlene og profetene i 
de siste dager. 

 

Det første materiellet som gjøres til-
gjengelig på et språk, er kursboken 
Evangeliets prinsipper og Budskap fra Det 
første presidentskap og Besøkende lærerin-
ners budskap. Etter hvert som Kirken 
fortsetter å vokse, gjøres Skriftene, annet 
undervisningsmateriell og Kirkens 
tidsskrifter tilgjengelig. 

Når grenen har vokst så mye at det 
holdes klasser i prestedømmet og hjel-
peorganisasjonene, kan følgende ressur-
ser benyttes etter som de blir tilgjenge- 
lige: 

 
 

Det melkisedekske prestedømme 
og Det aronske prestedømme 

Prestedømmets plikter og velsignelser, Del A 
Prestedømmets plikter og velsignelser, Del B 

Hjelpeforeningen og Unge kvinner Den siste-dagers-hellige kvinne, Del A 
Den siste-dagers-hellige kvinne, Del B 

Primær Primær 3 – Velg det rette B 
Primær 4 – Mormons bok 

Søndagsskolen Evangeliets prinsipper 

Skriftene, Veiledning for familien, Veiledning for ledere i prestedømmet og hjelpeorganisasjonene, 
Veiledning i undervisningen, Budskap fra Det første presidentskap og Besøkende lærerinners budskap 
kan brukes som supplement til undervisningsmateriellet ovenfor etter behov. 

Undervisningsåret begynner 1. januar 
over hele verden. Riktig undervis-
ningsmateriell med instruksjoner leve-

res når en gren organiseres, og deretter 
hvert år.
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4. Undervisning 
Undervisning i evangeliet hjemme og 
på Kirkens møter er avgjørende for 
åndelig vekst og for å styrke personlige 
vitnesbyrd. Alle medlemmer av Kirken 
er lærere, enten de er foreldre, ledere, 
klasselærere, hjemmelærere eller besø-
kende lærerinner. 

Hjemmet skulle stå sentralt når det 
gjelder å undervise i evangeliet. Hjem-
met støttes ved den undervisning og 
læring som finner sted på Kirkens  
møter. 

Herren har sagt: «Og jeg gir eder et bud 
at I skal lære hverandre rikets lærdom-
mer. Undervis med all flid, og min nåde 
skal være hos eder så I mer fullkom-
ment kan bli instruert i teori, i prinsipp, 
i lære, i evangeliets lov, i alle ting som 
henhører til Guds rike, og som er gagn-
lig for eder å forstå» (L&p 88:77–78). 

I Veiledning i undervisningen kan du 
finne prinsipper som vil hjelpe deg å 
undervise i evangeliet enkelt, vakkert 
og effektivt. 

5. Opptegnelser og rapporter 
Herren har befalt Kirken å føre oppteg-
nelser. I grenen føres fire typer oppteg-
nelser: finansopptegnelser, medlems-
opptegnelser, historiske opptegnelser og 
rapporter om medlemsutvikling. 

Materiell til føring av opptegnelser 
leveres når en gren organiseres. Opplæ-
ring i føring av opptegnelser og utfyl-
ling og innsendelse av rapporter gis 
under misjonspresidentens ledelse. De 
som behandler disse hellige dokumen-
tene, skulle omhyggelig beskytte de 
konfidensielle opplysningene i Kirkens 
opptegnelser. 

Flere opplysninger om Kirkens oppteg-
nelser og rapporter finnes i Veiledning 
for gren. 
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Prinsipper og advarsler 

«Og se til at alt dette gjøres i visdom og 
orden, for det forlanges ikke at en mann 
skal løpe hurtigere enn han har styrke 
til» (Mosiah 4:27). 

Nedenstående prinsipper og advarsler 
er viktige for at programmet for grunn-
leggende enheter skal fungere godt. 

1. Søk inspirasjon fra Den hellige ånd i 
alt du gjør. Den hellige ånd vil lede 
foreldre, grensledere og lærere så de vet 
hva de skal gjøre og hvordan de skal 
gjøre det. Be ydmykt og oppriktig om 
Hans veiledning. Tenk nøye gjennom en 
sak, be oppriktig angående det du skal 
gjøre, avgjør hva som skal gjøres, og søk 
bekreftelse fra Den hellige ånd på hva 
som er riktig. Han vil la deg forstå i ditt 
sinn og hjerte og åpenbare kunnskap 
om hva du bør gjøre. 

«Vær du ydmyk; og Herren, din Gud, 
skal lede deg ved hånden, og gi deg 
svar på dine bønner» (L&p 112:10). 

 

«Ja, se, jeg vil fortelle deg i ditt sinn og i 
ditt hjerte ved Den hellige ånd som skal 
komme over deg, og som skal bo i ditt 
hjerte. Nå se, dette er åpenbaringens 
ånd» (L&p 8:2–3). 

2. Undervis i evangeliets grunnleggen-
de prinsipper og læresetninger. Les 
Mosiah 18:18-30. Legg merke til hvor-
dan det ble undervist i de grunnleggen-
de prinsipper og læresetninger på  
Almas tid. 

3. Fokuser på ordinanser og pakter. 
Hjelp medlemmene (1) å forstå og motta 
viktige prestedømsordinanser og (2) 
inngå og holde paktene som er forbun-
det med dem. 

4. Etabler prestedømmet og preste-
dømmets funksjoner først. Gjør dette 
før hjelpeprogrammene Hjelpeforening-
en, Primær, Unge kvinner og Søndags-
skolen organiseres. Gå ikke for fort frem 
i begynnelsen. Prestedømsledelse utvik-
les best når Kirkens ressurser er i riktig 
balanse med medlemmenes behov. 
Lederne svekkes når grener utvider 
organisasjoner, møter og programmer 
for tidlig.
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Møteplan for søndager 

Misjonspresidenter skulle koordinere og klarere bruken av møteplanene med områ-
depresidentskapet. 

 
Møteplan A for søndager 
For grener der grenspresidenten er den eneste som har Det melkisedekske preste-
dømme eller der han er prest i Det aronske prestedømme. (Når det er kalt en eldste-
nes quorumspresident, forandres strukturen i perioden med undervisning i evange-
liet som følger: alle prestedømsbærere møtes sammen, og alle kvinner, unge kvinner 
og barn møtes sammen.) 

Nadverdsmøte  

Møte med undervisning i evangeliet for voksne, ungdom og barn 

 
 
Møteplan B for søndager 
For grener som har tilstrekkelig mange medlemmer til å begynne å organisere 
prestedømsquorumer og noen hjelpeorganisasjoner. 

Nadverdsmøte 

Søndagsskole (ungdom 12 år og eldre og voksne) 

Prestedømsmøte Møte for kvinner 
og unge kvinner 

 
Primær 

(barn 3–11 år) 

 
 
Møteplan C for søndager 
For grener som har tilstrekkelig mange medlemmer til å opprette de fleste eller alle 
prestedømsquorumer og hjelpeorganisasjoner, og der det finnes ledere og møteste-
der. 

Nadverdsmøte 

Søndagsskole (ungdom 12 år og eldre og voksne) 

Åpning Åpning Åpning 

Det 
melkisedekske 
prestedømme 

Det aronske 
prestedømme 

Hjelpe- 
foreningen 

Unge 
kvinner 

 
 

Primær 
(barn 3–11 år) 
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