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III

Indledning
Herren har formanet: »Lad nu derfor hver mand
lære sin pligt og at handle med al flid i det embede,
hvortil han er blevet udpeget« (L&P 107:99).
Kirkeledere søger personlig åbenbaring, som kan
hjælpe dem til at lære og varetage de pligter, der
følger med deres kaldelse.
Studium af skrifterne og de sidste dages profeters
lærdomme hjælper lederne til at forstå og varetage
deres pligter. Herren har formanet ledere til bestandigt at gemme Guds ord i deres sind, så de kan være
modtagelige for Åndens påvirkning (se L&P 84:85).

nummer, frem for at henvise til en side eller en
række sider. Hvis man fx drøfter medlemsmissionering, så kan biskoppen bede menighedsrådsmedlemmerne om at slå op i 5.1.2 i Håndbog 2. Tallet 5
henviser til kapitlet, tallet 1 henviser til et afsnit i
kapitlet, og tallet 2 henviser til et underafsnit.

Ajourføring af og tillæg
til instruktioner

Lederne lærer også deres pligter ved at studere
instruktionerne i Kirkens håndbøger. Disse instruktioner kan gøre det lettere at modtage åbenbaringer,
hvis de bruges til at opnå en forståelse af principper,
retningslinjer og procedurer, der skal anvendes,
mens man søger Åndens vejledning.

Med mellemrum bliver oplysningerne i disse håndbøger ajourført eller suppleret med breve, meddelelser og anden kommunikation fra Det Første
Præsidentskab, De Tolvs Kvorum og Det Præsiderende Biskopråd. Når det sker, bør ledere notere
ændringerne i deres eksemplar af håndbøgerne.
Lederne bør opbevare håndbøger og disse supplerende materialer sammen.

Håndbøger for Kirkens ledere

Spørgsmål omkring instruktioner

Kirken har to håndbøger for kirkeledere:

Ledere, der har spørgsmål vedrørende indholdet i
håndbøgerne eller til emner, der ikke er omtalt, bør
rette spørgsmålene til den myndighed, der umiddelbart præsiderer over dem.

Håndbog 1: Stavspræsidenter og biskopper. Denne
håndbog beskriver stavspræsidenters og biskoppers
generelle ansvar og indeholder detaljerede oplysninger om retningslinjer og procedurer.
Håndbog 2: Forvaltning af Kirken. Denne håndbog
er en vejledning for medlemmer af menigheds-og
stavsråd. De første to kapitler præsenterer det doktrinære grundlag for Kirkens værk: Den enkeltes
frelse samt besegling og ophøjelse af familier gennem præstedømmets kraft. De andre kapitler giver
instruktioner omkring administration af præstedømmets kvorummer og organisationerne. De præsenterer også principper og retningslinjer, der gælder for
flere organisationer i menigheden.
Afsnit og underafsnit i disse håndbøger er nummereret, så det er let at finde eller henvise til emnerne.
Ledere kan henvise til et specifikt emne ved dets
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Anvendelse i grene, distrikter
og missioner
Ved administrative retningslinjer henviser betegnelserne biskop og biskopråd i håndbøgerne også
til grenspræsidenter og grenspræsidentskaber.
Betegnelserne stavspræsident og stavspræsidentskab
henviser også til distriktspræsidenter og distriktspræsidentskaber. Embederne biskop og grenspræsident er imidlertid ikke lige i myndighed og ansvar.
Det samme gælder embederne stavspræsident og
distriktspræsident. Biskop er et embede i præstedømmet, og ordination hertil kan kun godkendes af

Det Første Præsidentskab. Stavspræsidenter bliver
kaldet af generalautoriteter og områdehalvfjerdsere.

• Biskopråd eller grenspræsidentskab (3
eksemplarer)

Henvisninger til menigheder og stave kan normalt
også anvendes i forbindelse med grene, distrikter og
missioner.

• Assistent i menighed eller gren (1
arkiveksemplar)

Kontakt til Kirkens
hovedsæde eller det tildelte
administrative kontor

• Ældsternes kvorumspræsidentskab (3
eksemplarer)

Nogle kapitler i denne håndbog indeholder instruktioner om at kontakte Kirkens hovedsæde eller det
tildelte administrative kontor. Instruktionen om at
kontakte Kirkens hovedsæde gælder for præstedømmeledere og sekretærer i USA og Canada. Instruktionen om at kontakte det tildelte administrative
kontor gælder for præstedømmeledere og sekretærer uden for USA og Canada.

Fordeling
Håndbog 2: Forvaltning af Kirken bør fordeles
som følger:
• Generalautoriteter, områdehalvfjerdsere, organisationernes hovedpræsidentskaber, ledere af
Kirkens afdelinger ved hovedsædet og forvaltningschefer (1 eksemplar hver)

• Assistent i menighed eller gren (1 eksemplar)

• Menighedens præsidentskaber for Unge Mænd,
Hjælpeforeningen, Unge Piger, Primary og Søndagsskolen (3 eksemplarer hver)
• Missionsleder (1 eksemplar)
Denne håndbog er udelukkende udarbejdet til overordnede og lokale kirkelederes brug i forvaltningen
af Kirkens anliggender. Den bør ikke kopieres eller
gives til andre. Fordelingslisten omfatter et arkiveksemplar, som skal opbevares på et sikkert sted af
hver sekretær i stav eller menighed. Han kan slå op i
den for at finde oplysninger om økonomi og optegnelser samt oplysninger for at støtte stavspræsidenten eller biskoppen.
Når kirkeledere, der har et eksemplar af denne
håndbog, afløses, bør de straks give dette eksemplar til deres efterfølger eller til deres præsiderende
myndighed.

• Missionspræsidentskab (3 eksemplarer)
• Stavs-eller distriktspræsidentskab (3
eksemplarer)
• Stavs-eller distriktsassistent (1 arkiveksemplar)
• Stavs-eller distriktsassistent (1 eksemplar)
• Højrådet (12 eksemplarer)
• Stavens præsidentskaber for Unge Mænd, Hjælpeforeningen, Unge Piger, Primary og Søndags
skolen (3 eksemplarer hver)

V

1.

Familien og Kirken ifølge Guds plan
1.1

Gud Faderens plan for hans evige familie
1.1.1

1.1. 3

Familien er indstiftet af Gud. Det er den vigtigste enhed for tid og al evighed. Selv før vi kom til
jorden, var vi en del af en familie. Hver enkelt af os
»er en højt elsket åndelig søn eller datter af himmelske forældre« med »guddommelige egenskaber
og muligheder« (»Familien: En proklamation til
verden«, Liahona, nov. 1995, s. 102). Gud er vor himmelske Fader, og vi boede i hans nærvær som en del
af hans familie i den førjordiske tilværelse. Der fik vi
vores første undervisning og blev forberedt til livet
på jorden (se L&P 138:56).

For at opnå ophøjelse i Guds rige må vi overvinde
to af det jordiske livs forhindringer: Død og synd.
Da vi ikke kan overvinde hverken den ene eller
anden forhindring selv, sendte vor himmelske Fader
sin Søn, Jesus Kristus, for at være vor Frelser og
Forløser. Frelserens sonoffer gjorde det muligt for
alle Guds børn at overvinde den fysiske død, opstå
og opnå udødelighed. Forsoningen gjorde det også
muligt for dem, som omvender sig og følger ham,
at overvinde åndelig død, at vende tilbage til Guds
nærhed for at hvile sammen med ham og at opnå
evigt liv (se L&P 45:3-5).

Guds førjordiske familie

Jesu Kristi forsoning

1.1.2

Formålet med livet på jorden

1.1.4

På grund af Guds kærlighed til os beredte han en
plan, der omfattede, at vi skulle komme ned på
jorden, hvor vi ville modtage et legeme og blive prøvet, så vi kunne udvikle os og blive mere som han.
Denne plan kaldes »frelsesplanen« (Alma 24:14),
»den store plan for lykke« (Alma 42:8) og »en forløsningsplan« (Alma 12:25; se også v. 26-33).

Som en del af vor himmelske Faders plan blev vi
født ind i en familie. Han har skabt familien for
at bringe os lykke, for at hjælpe os til at lære de
korrekte principper i en kærlig atmosfære og for at
forberede os til evigt liv.

Formålet med Guds plan er at lede os til evigt liv.
Gud har sagt: »For se, dette er min gerning og herlighed: At tilvejebringe udødelighed og evigt liv for
mennesket« (Moses 1:39). Evigt liv er Guds største
gave til sine børn (se L&P 14:7). Det er ophøjelse
i den højeste grad af det celestiale rige. Gennem
frelsesplanen kan vi modtage den velsignelse at
vende tilbage til Guds nærhed og modtage en fylde
af glæde.

Familiens rolle i Guds plan

Forældre har et vigtigt ansvar for at hjælpe deres
børn med at forberede sig på at vende tilbage til vor
himmelske Fader. Forældre varetager dette ansvar,
når de underviser deres børn i at følge Jesus Kristus
og efterleve hans evangelium.
1.1.5

Kirkens rolle
Kirken sørger for organisationen og midlerne til at
undervise alle Guds børn i Jesu Kristi evangelium.
Den sørger for præstedømmets myndighed til at
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forvalte frelsens og ophøjelsens ordinancer til alle,
som er værdige og villige til at acceptere dem.

Personlig åndelig udvikling finder sted, når vi nærmer os Gud gennem bøn, skriftstudium, overvejelse
og lydighed. Nefi sagde:

1.2

Jesu Kristi evangelium

»Efter at I er kommet ind på denne snævre og
trange sti, vil jeg spørge, om alt er gjort? Se, jeg
siger jer: Nej, for I er ikke kommet så vidt uden ved
Kristi ord med urokkelig tro på ham, idet I helt
forlader jer på hans fortjenester, han der er mægtig
til at frelse.

Frelsesplanen er evangeliets fylde. Den omfatter
skabelsen, faldet, Jesu Kristi forsoning samt alle
evangeliets love, ordinancer og lærdomme. Den
sørger for en måde, hvorpå vi kan nyde glæde i livet
på jorden (se 2 Ne 2:25) såvel som det evige livs
velsignelse.

Derfor må I trænge jer frem med standhaftighed
i Kristus og have et fuldkommen klart håb og en
kærlighed til Gud og til alle mennesker. For se, hvis
I trænger jer frem, idet I tager for jer af Kristi ord
og holder ud til enden, se, så siger Faderen: I skal få
evigt liv« (2 Ne 31:19-20).

Gennem Jesu Kristi forsoning kan vi blive renset
og helliggjort fra synd og forberede os på igen at
komme ind i vor evige Faders nærhed. Vi må følge
evangeliets principper og ordinancer for at modtage
denne velsignelse (se TA 1:3). Vi må:

2. Vende os til Gud gennem oprigtig omvendelse
med en forandring i hjertet og bekende samt
forsage vores synder.

Gud holder os alle ansvarlige for at lære og holde
hans befalinger samt for at efterleve evangeliet. Vi
bliver dømt i overensstemmelse med vores handlinger, vores hjertes ønsker og hvilket slags menneske,
vi er blevet. Når vi bliver Jesu Kristi sande tilhængere, oplever vi en mægtig forandring i hjertet og
har »ikke mere … tilbøjelighed til at gøre ondt«
(Mosi 5:2; se også Alma 5:12-15; Moro 10:32-33).
Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, udvikler vi
os linje på linje, vi bliver mere som Frelseren ved at
elske og tjene andre.

3. Modtage dåbens frelsende ordinance til vores
synders forladelse.

1.2 .2

Tilbagevenden til Faderen
1.2 .1

1. Udøve tro på Herren Jesus Kristus, Guds
Enbårne Søn.

4. Blive bekræftet som medlem af Kirken og modtage Helligåndsgaven ved håndspålæggelse.
5. Holde ud til enden ved at holde hellige pagter.
Der er blevet undervist i disse principper siden
Adams dage. Når vi forstår og tror på disse sandheder og får et fast vidnesbyrd om Jesus Kristus,
stræber vi efter at adlyde hans befalinger og ønsker
at dele vores velsignelser med vores familie og andre
(se 1 Ne 8:9-37). Med dette sikre fundament af
vidnesbyrd følger andre sider af aktivitet i Kirken
naturligt med.
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Kirkelederes og underviseres rolle
Præstedømme-og organisationsledere samt undervisere stræber efter at hjælpe andre til at blive Jesu
Kristi sande tilhængere (se Mosi 18:18-30). For at
hjælpe den enkelte og familierne i denne bestræbelse vil de:
1. Undervise og bære vidnesbyrd om de rene lærdomme i Jesu Kristi evangelium.
2. Styrke den enkelte og familierne i deres bestræbelse på at holde deres hellige pagter.

1. Familien og K irken if ølge Guds pla n

3. Sørge for gode råd, støtte og muligheder for
at tjene.
Visse præstedømmeledere har desuden myndighed
til at føre tilsyn med udførelsen af de frelsende
præstedømmeordinancer.
1. 3

Etablering af evige familier
Familien er af afgørende betydning for Guds plan,
som tilvejebringer en måde, hvorpå familieforhold
kan strække sig ud over graven. Hellige tempelordinancer og -pagter, der trofast bliver overholdt, hjælper os til at vende tilbage til Guds nærhed forenet
med vores familie for evigt.
1. 3.1

Ægtemand og hustru
Ophøjelse i den højeste grad af det celestiale rige
kan kun opnås af dem, som trofast har efterlevet
Jesu Kristi evangelium og er beseglet som evige
ægtefæller.
Beseglingen af ægtemand og hustru for tid og al
evighed med præstedømmets myndighed – også
kendt som tempelægteskab – er et helligt privilegium og en forpligtelse, som alle bør bestræbe
sig på at modtage. Det er grundvolden for en
evig familie.
Mænds og kvinders natur er således, at de komplementerer hinanden. Mænd og kvinder er skabt til at
udvikle sig sammen mod ophøjelse.
Herren har befalet, at ægtemænd og hustruer
holder sig til hinanden (se 1 Mos 2:24; L&P 42:22).
I denne befaling betyder ordene holde sig til at være
fuldstændig hengiven og trofast mod en anden person. Ægtepar holder sig til Gud og hinanden ved at
tjene og elske hinanden samt ved at holde pagterne
i fuldstændig troskab mod hinanden og Gud (se
L&P 25:13).

Et ægtepar skal være sammen om at danne en
familie som grundlag for en retskaffen livsførelse.
Sidste dages hellige ægtemænd og hustruer lægger
deres liv som enlige bag sig og gør deres ægteskab
til førsteprioritet i tilværelsen. De tillader ikke en
anden person eller interesse at få større prioritet
i deres tilværelse end at holde de pagter, som de
har indgået med Gud og hinanden. Ægteparret
fortsætter med at elske og støtte deres forældre og
søskende, mens de fokuserer på deres egen familie.
På lignende måde indser kloge forældre, at deres
ansvar i familien fortsætter hele livet, hvor de skal
være kærlige og opmuntrende.
Det kræver en stor indsats at være ét i ægteskabet.
Adam og Eva arbejdede fx sammen, bad og tilbad
sammen, ofrede sammen, underviste deres børn i
evangeliet sammen og sørgede sammen over vildfarne børn (se Moses 5:1, 4, 12, 27). De var forenet
med hinanden og med Gud.
1. 3.2

Forældre og børn
»Den første befaling, som Gud gav til Adam og
Eva, vedrørte deres mulighed for som ægtemand
og hustru at blive forældre … Guds befaling til sine
børn om at mangfoldiggøre sig og opfylde jorden
[er] stadig … gældende« (»Familien: En proklamation til verden«). I henhold til den guddommelige
plan er både en mand og en kvinde nødvendige, for
at børn kan blive født på jorden og for at skabe de
bedste rammer for at opfostre og opdrage børn.
Fuldstændig seksuel afholdenhed før ægteskabet og
fuldstændig troskab inden for ægteskabet beskytter
ukrænkeligheden af dette hellige ansvar. Forældre
og præstedømme-og organisationsledere bør gøre
alt, hvad de kan, for at understrege denne lære.
Om fædres og mødres rolle har kirkeledere sagt:
Vi tror på, at »i henhold til den guddommelige
plan skal fædre lede deres familier i kærlighed og
retskaffenhed og har ansvaret for at sørge for livets
fornødenheder samt beskytte deres familie. Mødre
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har primært ansvaret for at opdrage deres børn. I
disse hellige ansvar er fædre og mødre forpligtet
til at hjælpe hinanden som jævnbyrdige partnere«
(»Familien: En proklamation til verden«). Når der
ikke er en far i hjemmet, præsiderer moderen over
familien.
Forældre har et guddommeligt udpeget ansvar for
»at opdrage deres børn i kærlighed og retskaffenhed, til at sørge for deres fysiske og åndelige behov,
til at lære dem at elske og tjene hinanden, til at
overholde Guds befalinger samt til at være lovlydige
samfundsborgere, uanset hvor de bor« (»Familien:
En proklamation til verden«; se også Mosi 4:14-15).
Kloge forældre underviser deres børn i at anvende
forsoningens helbredende, forenende og styrkende
kraft i deres familie. Ligesom synd, jordiske svagheder, følelsesmæssig smerte og vrede er tilstande, som
adskiller Guds børn fra ham, så kan disse samme
tilstande skabe splid i familien. Alle har et ansvar for
at stræbe efter enighed i familien. Børn, der lærer at
stræbe efter enighed i hjemmet, får nemmere ved at
gøre det samme uden for hjemmet.
1. 3. 3

Enlige medlemmer af Kirken
Alle medlemmer, selv hvis de aldrig er blevet gift
eller ikke har familie i Kirken, bør stræbe efter at
leve i en evig familie. Dette betyder, at de forbereder
sig på at blive værdige ægtefæller og kærlige forældre. I nogle tilfælde bliver disse velsignelser ikke
opfyldt før i det næste liv, men det endelige mål er
det samme for alle.
Trofaste medlemmer, der lever under omstændigheder, som ikke gør det muligt for dem at modtage
velsignelsen ved evigt ægteskab og blive forældre
i dette liv, modtager alle de lovede velsignelser i
evigheden, hvis de holder de pagter, som de har
indgået med Gud.

1.4

Hjemmet og Kirken
Igennem det gengivne evangeliums lære og fremgangsmåder styrker familien og Kirken hinanden.
For at blive værdige til velsignelserne ved evigt liv er
familien nødt til at lære lærdommene og modtage
præstedømmeordinancerne, som kun er tilgængelige gennem Kirken. For at være en stærk og livskraftig organisation har Kirken brug for retskafne
familier.
Gud har åbenbaret et mønster for åndelig udvikling
for den enkelte og familien gennem ordinancer,
undervisning, programmer og aktiviteter, som er
centreret om hjemmet, og som støttes af Kirken.
Kirkens organisationer og programmer eksisterer
for at velsigne den enkelte og familien og er ikke et
mål i sig selv. Præstedømme-og organisationsledere
samt undervisere søger at bistå forældre, ikke at
overflødiggøre eller erstatte dem.
Præstedømme-og organisationsledere skal bestræbe
sig på at styrke hjemmets hellighed ved at sikre sig,
at alle Kirkens aktiviteter styrker den enkelte og
familierne i deres tilværelse. Kirkeledere er nødt til
at være forsigtige med ikke at overvælde familierne
med for mange kirkeansvar. Forældre og kirkeledere
samarbejder om at hjælpe den enkelte og familier
med at vende tilbage til vor Fader i himlen ved at
følge Jesus Kristus.
1.4.1

Styrk hjemmet
Kristi disciple opfordres til at »samle sig«, »stå på
hellige steder« og »ikke lade sig flytte« (L&P 45:32;
87:8; 101:22; se også 2 Krøn 35:5; Matt 24:15). Disse
hellige steder omfatter templerne, hjemmet og kirkebygningerne. Åndens tilstedeværelse og opførslen
hos dem, som færdes inden for murene i disse bygninger, er det, som gør dem til »hellige steder«.
Hvor end Kirkens medlemmer bor, bør de skabe et
hjem, hvor Ånden er til stede. Alle medlemmer af
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Kirken kan bestræbe sig på at sikre, at deres hjem
udgør et fristed fra verden. Hvert eneste hjem i Kirken, stort eller småt, kan være »et bønnens hus, et
fastens hus, et troens hus, et undervisningens hus, et
herlighedens hus, et ordens hus, et Guds hus« (L&P
88:119). Kirkemedlemmer kan byde Ånden ind i
deres hjem ved enkle midler, som fx opbyggende
underholdning og musik og inspirerende kunst (fx
et maleri af Frelseren eller et tempel).
Et hjem med kærlige og loyale forældre er stedet,
hvor børnenes åndelige og fysiske behov bedst
kan tilgodeses. Et hjem fokuseret på Kristus giver
voksne og børn et værn mod synd, et tilflugtssted
fra verden, lindring fra følelsesmæssig smerte og
oprigtig, ægte kærlighed.
Forældre er altid blevet befalet at opdrage deres
børn »med Herrens tugt og formaning« (Ef 6:4; En
1:1) og »i lys og sandhed« (L&P 93:40). Det Første
Præsidentskab har sagt:
»Vi opfordrer forældre til at vie alle deres kræfter til
at undervise og opdrage deres børn efter evangeliets
principper, hvilket vil bevare dem tæt til Kirken.
Hjemmet er grundlaget for et retskaffent liv, og intet
andet kan erstatte det eller varetage dets afgørende
funktioner i opfyldelsen af dette gudgivne ansvar.
Vi råder forældre og børn til at give højeste prioritet
til familiebøn, familieaften, skriftstudium og undervisning i evangeliet samt opbyggende familieaktiviteter. Uanset hvor værdige eller relevante andre
krav eller aktiviteter måtte være, må de aldrig få lov
til at erstatte de guddommeligt pålagte pligter, som
kun forældre og familier kan udføre på den rette
måde« (Brev fra Det Første Præsidentskab, den 11.
feb. 1999).
Forældre har det primære ansvar for at hjælpe deres
børn til at lære vor himmelske Fader og hans Søn,
Jesus Kristus, at kende (se Joh 17:3). Sidste dages
hellige fædre og mødre er blevet befalet at undervise deres børn i evangeliske principper, ordinancer,
pagter og retskaffen levevis (se L&P 68:25-28). Børn,
der bliver opdraget og undervist på denne måde,

har større sandsynlighed for i den rette alder at være
forberedt på at modtage præstedømmeordinancerne
samt indgå og holde pagter med Gud.
Styrkelse af enkeltpersoner og familier er fokus for
omsorgsindsatsen (se L&P 20:47, 51) og inspirerede
kirkeprogrammer som familieaften. Som med alt
andet var Jesus et eksempel på at besøge hjemmene
for at udvise omsorg, undervise og velsigne (se Matt
8:14-15; 9:10-13; 26:6; Mark 5:35-43; Luk 10:38-
42; 19:1-9).
1.4.2

Familieaften
Sidste dages profeter har rådet forældre til at holde
en ugentlig familieaften for at undervise deres børn
i evangeliet, bære vidnesbyrd om dets sandhed og
styrke familiesammenholdet. Stavs-og menighedsledere skal holde mandag aftener fri for kirkemøder
og aktiviteter, så familien kan holde familieaften.
Familieaften kan omfatte familiebøn, evangeliske
belæringer, vidnesbyrd, salmer og primarysange
samt sunde fritidsbeskæftigelser. (Se oplysninger
om brug af musik i hjemmet i 14.8). Som en del af
familieaften, eller på et andet tidspunkt, kan forældre også holde familieråd for at sætte mål, løse
problemer, koordinere ugens skema og for at støtte
og styrke familien.
Familieaften er et helligt og privat tidspunkt for
familien under forældrenes ledelse. Præstedømmeledere bør ikke give anvisninger til, hvad familien bør
foretage sig denne aften.
1.4. 3

Styrk den enkelte
Kirkeledere bør især være opmærksomme på
personer, som ikke på nuværende tidspunkt bliver
hjulpet af en familie med stærke kirkemedlemmer.
Disse medlemmer kan omfatte børn og unge, hvis
forældre ikke er medlemmer af Kirken, andre personer i familier, hvor ikke alle er medlemmer, samt
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unge voksne i alle aldre. De er pagtsmedlemmer
af Guds evige familie, og han elsker dem inderligt.
Disse personer bør få mulighed for at tjene i Kirken.
Kirken kan sørge for opbyggende selskabelighed
og fællesskab, som disse medlemmer ikke kan finde
andre steder.
Hvert eneste medlem af Kirken er lige så værdifuldt
som alle andre. Guds evige plan giver alle hans
trofaste børn mulighed for at modtage det evige livs
velsignelser og at blive ophøjet som familie for evigt.
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2.

Præstedømmets principper
Præstedømmet er Guds magt og myndighed. Det
har altid eksisteret og vil fortsat eksistere uden ende
(se Alma 13:7-8; L&P 84:17-18). Gennem præstedømmet har Gud skabt himlene og jorden og regerer over dem. Gennem denne magt ophøjer han sine
børn og tilvejebringer »udødelighed og evigt liv for
mennesket« (Moses 1:39; se også L&P 84:35-38).
I livet på jorden er præstedømmet den magt og
myndighed, som Gud overdrager til mennesker, så
de på alle måder kan virke til frelse for Guds børn.
Præstedømmets velsignelser er tilgængelige for alle,
som modtager evangeliet.
Vigtige skriftsteder om præstedømmet, som ledere
kan studere, omfatter Alma 13 og Lære og Pagter
13, 20, 84, 107, 121 samt 124.
2 .1

Præstedømmets myndighed
Præstedømmet er inddelt i to: Det Aronske Præstedømme og Det Melkisedekske Præstedømme.
Det Aronske Præstedømme er det mindre præstedømme og er »et tillæg til … Det Melkisedekske
Præstedømme« (se L&P 107:13-14). Det bliver kaldt
Det Aronske Præstedømme, fordi det blev overdraget til Moses’ bror Aron og Arons sønner.
Det Aronske Præstedømme omfatter nøglerne til
engles betjening, til omvendelsens evangelium og
til dåb ved nedsænkning til syndernes forladelse
(se L&P 13:1; 84:26-27; 107:20). De, som bærer Det
Aronske Præstedømme, er bemyndiget til at forrette
de »ydre ordinancer« som dåb og nadveren (se L&P
107:14). Biskoppen er præsident for Det Aronske
Præstedømme i menigheden. Som en del af dette
ansvar forvalter han alt det timelige, såsom menighedens velfærd og økonomi (se L&P 107:68).

Det Melkisedekske Præstedømme er det højere eller
større præstedømme. Det er til stede og funktionsdygtigt, når Jesu Kristi Kirke er på jorden i sin
fylde. Det blev først kaldt »det hellige præstedømme
efter Guds Søns orden. Men for, af respekt eller
ærbødighed for det allerhøjeste væsens navn, at
undgå en for hyppig gentagelse af hans navn, kaldte
de, kirken i fordums tid, dette præstedømme efter
Melkisedek, eller det melkisedekske præstedømme«
(L&P 107:3-4). Melkisedek var en »højpræst« (L&P
107:2), som levede på Abrahams tid.
Gennem Det Melkisedekske Præstedømmes myndighed leder kirkeledere Kirken, forvalter forkyndelsen af evangeliet i hele verden og forvalter alt det
åndelige i Kirken (se L&P 84:19-22; 107:18). Kirkens
præsident er den præsiderende højpræst over Det
Melkisedekske Præstedømme.
Når en mand modtager Det Melkisedekske Præstedømme, indgår han en pagt om at være trofast, om
at ære sine kaldelser og om at efterleve hvert ord,
som udgår af Guds og hans tjeneres mund (se L&P
84:33-44).
2 .1.1

Præstedømmets nøgler
Præstedømmets nøgler er den myndighed, som Gud
har overdraget til præstedømmeledere til at lede,
føre tilsyn med og styre anvendelsen af hans præstedømme på jorden. Udøvelsen af præstedømmets
myndighed styres af dem, der har dets nøgler (se
L&P 65:2; 81:2; 124:123). De, som besidder præstedømmets nøgler, har retten til at præsidere over og
lede Kirken inden for et myndighedsområde.
Jesus Kristus har alle de præstedømmenøgler, som
hører til hans kirke. Han har overdraget alle de
nøgler, som hører til Guds rige på jorden, til sine
apostle. Apostlen med længst anciennitet, Kirkens
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præsident, er den eneste person på jorden, som er
bemyndiget til at udøve alle præstedømmets nøgler
(se L&P 43:1-4; 81:2; 107:64-67, 91-92; 132:7).
Halvfjerdsere handler på vegne af og ved overdragelse af myndighed fra Det Første Præsidentskab og
De Tolv Apostles Kvorum. Områdepræsidentskaber
har til opgave at forvalte under bemyndigelse fra
Det Første Præsidentskab og De Tolv. De Halvfjerds’ Præsidium indsættes til og får nøglerne til at
præsidere over De Halvfjerds’ Kvorummer.

at mindes Faderens kærlighed, Sønnens forsoning
og Helligåndens indflydelse.
Ordinancer har altid været en del af Jesu Kristi
evangelium. Dåb blev fx udført i Adams og Evas
dage og udøves i Herrens kirke i dag. Kirkemedlemmer bliver befalet at mødes ofte og at tage del
i nadveren for altid at mindes Frelseren og for at
forny dåbens pagter og velsignelser (se Moro 6:6;
L&P 59:8-9).

Kirkens præsident overdrager præstedømmenøgler
til andre præstedømmeledere, så de kan præsidere i
deres ansvarsområder. Præstedømmets nøgler overdrages til præsidenter for templer, missioner, stave
og distrikter og til biskopper, grenspræsidenter og
kvorumspræsidenter. Denne præsiderende bemyndigelse er kun gældende for de angivne ansvarsopgaver og inden for det geografiske område, hvortil
lederen er kaldet. Når præstedømmeledere bliver
afløst fra deres kaldelse, bærer de ikke længere de
tilknyttede nøgler.

Nogle ordinancer er nødvendige for ophøjelse i det
celestiale rige for alle ansvarlige personer. Disse
ordinancer omfatter dåb, bekræftelse, ordination
til Det Melkisedekske Præstedømme (for mænd),
tempelbegavelse og tempelbesegling. Nulevende
medlemmer af Kirken modtager disse frelsende og
ophøjende ordinancer for sig selv. Afdøde personer
kan modtage dem ved en stedfortræder. Stedfortrædende ordinancer træder kun i kraft, når de
afdøde personer, som ordinancerne blev udført for,
accepterer dem i åndeverdenen og ærer de tilknyttede pagter.

Rådgivere til præstedømmeledere modtager ikke
nøgler. De bliver indsat og fungerer i deres kaldelse
som anvist og ved overdragelse af myndighed.

Se i kapitel 20 specifikke oplysninger angående
udførelse af ordinancer, og hvordan man får de
nødvendige bemyndigelser.

Alle menighedens og stavens organisationer fungerer under ledelse af biskoppen eller stavspræsidenten, som har nøglerne til at præsidere. Præsidenter i
Kirkens organisationer og deres rådgivere modtager
ikke nøgler. De får overdraget bemyndigelse til at
fungere i deres kaldelser.
2 .1.2

Ordinancer
Præstedømmets myndighed er påkrævet for at
forrette evangeliets ordinancer. En ordinance er en
hellig fysisk handling med en symbolsk betydning,
såsom dåb, bekræftelse eller nadveren. Hver enkelt
ordinance åbner døren til vidunderlige, åndelige
velsignelser. Symbolismen hjælper deltagerne med
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2 .1. 3

Pagter
Alle de ordinancer, der er nødvendige for frelse og
ophøjelse, ledsages af pagter med Gud. En pagt er
et højtideligt og vedvarende løfte mellem Gud og
hans børn. Gud opstiller pagtens betingelser, og
hans børn indvilliger i at rette sig efter disse betingelser. Gud lover velsignelser, som er betinget af, at
personen trofast efterlever pagten.
Når kirkemedlemmer ærer og holder deres pagter,
bliver de rigt velsignede i livet på jorden og bliver
berettigede til ophøjelse (se 1 Mos 19:3-5; Dom 2:1;
3 Ne 20:25-27; Moro 10:33; L&P 42:78; 97:8).
For at forberede en person til en ordinance
sørger forældre, andre familiemedlemmer,

2. Pr æ sted ømmets principper

præstedømme-og organisationsledere og undervisere for, at personen forstår den pagt, som han eller
hun står for at indgå (se Mosi 18:8-11). Efter ordinancen hjælper de vedkommende til at holde disse
pagter (se Mosi 18:23-26).
2 .2

Kirkens formål

ligeværdig partner præsiderer han i retfærdighed
og kærlighed og tjener som familiens åndelige leder.
Han leder familien i regelmæssig bøn, studium
af skriften og familieaften. Han arbejder sammen
med sin hustru i undervisningen af børnene og
hjælper dem med at forberede sig til at modtage
frelsens ordinancer (se L&P 68:25-28). Han giver
præstedømmevelsignelser til vejledning, helbredelse
og trøst.

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige blev organiseret af Gud for at fremme hans værk med at tilvejebringe frelse og ophøjelse for sine børn. Kirken
opfordrer alle til at »kom[me] til Kristus, og bliv[e]
fuldkommengjort i ham« (Moro 10:32; se også L&P
20:59). Opfordringen om at komme til Kristus gælder alle, som har levet, eller som kommer til at leve
på jorden.

Mange medlemmer har ikke en trofast bærer af
Det Melkisedekske Præstedømme i deres hjem.
Kirkeledere bør rette særlig opmærksomhed
mod at elske og støtte disse medlemmer gennem
inspireret og årvågen omsorg, deriblandt at tildele omsorgsgivende brødre og søstre og give
præstedømmevelsignelser.

Når en person modtager ordinancerne for dåb
og bekræftelse, bliver de medlemmer af Kirken.
Kirken støtter dem og deres familie ved at virke
»som forsvar og som tilflugt fra uvejret« fra verdens
indflydelse og ondskab (L&P 115:6). Kirken sørger
for muligheder for at tjene, velsigne og få personlig
udvikling. Kirkens programmer og aktiviteter støtter og styrker den enkelte og familien.

2 .4

Kirken fokuserer på guddommeligt fastsatte ansvar i
udførelsen af dens formål med at hjælpe den enkelte
og familien til at gøre sig værdige til ophøjelse.
Disse ansvar omfatter at hjælpe medlemmer med
at efterleve Jesu Kristi evangelium, indsamle Israel
gennem missionering, udvise omsorg for de fattige
og trængende samt at sørge for frelse af de afdøde
ved at opføre templer og udføre stedfortrædende
ordinancer.

Anvendelse af
præstedømmets myndighed
2 .4.1

Modtagelse af myndighed
Se i 20.7 oplysninger angående ordination af brødre
til et embede i præstedømmet. Se i kapitel 19 oplysninger om processen med at kalde, opretholde og
indsætte medlemmer til at tjene i kirkekaldelser.
2 .4.2

Overdragelse af myndighed
Præstedømmeledere kan overdrage myndighed ved
at udpege andre til at hjælpe sig med at udføre en
kaldelse. Se i 3.3.4 oplysninger om overdragelse.

2.3

Præstedømmet og familien
Enhver ægtemand og far i Kirken bør stræbe
efter at blive værdig til at bære Det Melkisedekske
Præstedømme. Sammen med sin hustru som en
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2 .4. 3

Retskaffen udøvelse af
præstedømmets myndighed
Præstedømmet bør udøves for at velsigne andres
tilværelse. Dygtige præstedømmeledere præsiderer
i kærlighed og venlighed. De forsøger ikke at tvinge
deres vilje ned over andre. De rådgiver snarere
andre og forsøger at nå til enighed gennem åbenbaring. Herren har sagt, at præstedømmets magt ikke
kan anvendes, uden at det sker i retfærdighed (se
L&P 121:36). Den rette anvendelse af præstedømmet
sker ved overtalelse, ved langmodighed, ved mildhed, ved sagtmodighed, ved oprigtig kærlighed og
ved venlighed (se L&P 121:36, 41-42). Hvis en mand
forsøger at misbruge præstedømmets magt, »da
trækker himlene sig tilbage, Herrens Ånd bedrøves, og når den trækker sig tilbage, så er det amen
med den mands præstedømme, eller myndighed«
(L&P 121:37).
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2 .4.4

Præsiderende råd
Råd giver lederne en mulighed for at samles i
enighed og tro for samlet at søge Herrens vilje. Råd
giver også mulighed for at koordinere kvorummernes og organisationernes arbejde. Stavspræsidentskaber, stavsråd, biskopråd og menighedsråd er
eksempler på præsiderende råd på lokalplan. Se i
4.1 oplysninger om, hvordan rådene fungerer.
2 .4.5

Højnelse af præstedømmekaldelser
Præstedømmebærere højner deres kaldelse, når
de hjælper til i deres eget hjem og hjælper andre
hellige, og når de samvittighedsfuldt udfører deres
opgaver. Herren har sagt: »Lad nu derfor hver mand
lære sin pligt og at handle med al flid i det embede,
hvortil han er blevet udpeget« (L&P 107:99). Præstedømmebærere højner deres kaldelse, når de tjener
flittigt, underviser med tro og vidnesbyrd samt løfter, styrker og fremmer overbevisninger om retfærdighed for de mennesker, som de har ansvaret for.

3.

Ledelse af Jesu Kristi Kirke
3.1

Frelserens måde at lede på
Alle kirkeledere er kaldet til at hjælpe andre mennesker med at blive »Jesu Kristi, sande tilhængere«
(Moro 7:48). For at opnå dette stræber ledere først
efter at være Frelserens trofaste disciple og lever
hver dag på en måde, så de kan vende tilbage til at
bo i Guds nærhed. Så kan de hjælpe andre med at
udvikle stærke vidnesbyrd og komme nærmere på
vor himmelske Fader og Jesus Kristus. Kirkens programmer og aktiviteter hjælper til at opnå disse mål.
Ledere kan bedst undervise andre i at være »sande
disciple« gennem deres personlige eksempel. Denne
fremgangsmåde – med at være en trofast discipel
for at hjælpe andre til at blive trofaste disciple – er
hensigten bag enhver kaldelse i Kirken.
Når ledere tjener i overensstemmelse med denne
fremgangsmåde, hjælper de kirkemedlemmer med
at ønske at blive værdige til tempelægteskab og
velsignelsen ved en evig familie.
3.2

Principper for
evangelisk lederskab
3.2 .1

Forberede sig åndeligt
Frelseren befalede Peter: »Og når du engang vender
om, så styrk dine brødre« (Luk 22:32). Når ledere
har omvendt sig og udvikler sig åndeligt, kan de
hjælpe andre med at omvende sig og udvikle sig
åndeligt.
Ledere forbereder sig åndeligt, når de holder befalingerne, studerer skrifterne og nutidige profeters
lærdomme, beder, faster og ydmyger sig over for

Herren. Med denne forberedelse er de i stand til
at modtage inspiration og vejledning i deres egen
tilværelse, i deres familieansvar og i deres kaldelser.
3.2 .2

Deltage i råd
Ledere mødes i råd under de præsiderende lederes ledelse for at drøfte, hvordan man hjælper den
enkelte og familien. Under Helligåndens vejledning
arbejder de sammen om at finde effektive måder at
tjene medlemmerne i deres organisationer på. Nogle
eksempler på Kirkens råd er menighedsråd, stavsråd, biskopråd samt kvorums-og organisationspræsidentskaber. Se i kapitel 4 vejledning om, hvordan
man deltager i råd.
3.2 . 3

Tjene andre
Ligesom Frelseren søger ledere at tjene den enkelte
og familien, både åndeligt og timeligt. De drager
omsorg for hver enkelt person, ikke blot for ledelse
af en organisation. De rækker ud mod nye medlemmer, mindre aktive medlemmer og dem, som er
ensomme eller som har brug for trøst.
Formålet med tjeneste er at hjælpe andre til at blive
Jesu Kristi sande disciple. Tjeneste af andre omfatter at -
• huske deres navne og lære dem at kende (se
Moro 6:4).
• elske dem uden at dømme dem (se Joh 13:34-35).
• våge over dem og styrke deres tro »en efter en«,
ligesom Frelseren gjorde (3 Ne 11:15; 17:21).
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• knytte et oprigtigt venskab med dem og besøge
dem i deres hjem og andre steder (se L&P 20:47).
Kirkens medlemmer har foruden at være omsorgsfulde naboer og gode medborgere også specifikke
opgaver med at tjene enkeltpersoner og familier som
omsorgsgivende brødre og søstre (se 7.4, 9.5).
3.2 .4

Undervise i Jesu Kristi evangelium
Alle ledere er undervisere. Gode undervisere inspirerer mennesker til at styrke deres forhold til Gud
og efterleve evangeliets principper.
Ledernes bedste undervisning kommer gennem
deres eget eksempel. Ledere underviser også ved at
bære deres vidnesbyrd for andre og ved at føre samtaler, som er baseret på Kirkens lærdomme under
lederskabsmøder, i klasser og til aktiviteter. De
underviser ud fra skrifterne og de nutidige profeters
ord. De ved, at »forkyndelsen af ordet … [har] en
større virkning … end sværdet eller noget som helst
andet« (Alma 31:5).
Udover selv at undervise i evangeliet er præstedømmeledere og andre ledere ansvarlige for kvaliteten
af indlæringen og undervisningen i deres organisationer. De sikrer sig, at undervisningen i deres
klasse er betydningsfuld, opbyggende og doktrinært korrekt.
Se i 5.5 yderligere vejledning vedrørende undervisning i evangeliet og at føre tilsyn med indsatsen for
at forbedre indlæringen og undervisningen.
3.2 .5

Forvalte præstedømmet eller
organisationer
Lederne er mest effektive i deres bestræbelse på
at styrke andre, når de følger Kirkens etablerede
retningslinjer. I kapitlerne 7-12 findes retningslinjer vedrørende forvaltning af præstedømmet og
organisationerne.
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3. 3

Yderligere instruktioner for ledere
3. 3.1

Repræsentere Herren og hans kirke
Eftersom kirkeledere er blevet kaldet af Herren gennem hans udpegede tjenere, repræsenterer de ham
og hans kirke. Som Frelserens repræsentanter ser
ledere hen til ham som deres eksempel. Han sagde:
»Hvad slags mænd burde I derfor være? Sandelig
siger jeg jer: Som jeg er« (3 Ne 27:27).
3. 3.2

Opbygge enighed og harmoni
Herren har sagt: »Vær ét; og hvis I ikke er ét, er
I ikke mine« (L&P 38:27). Præsiderende ledere
fremmer enighed ved at søge råd fra mænd og
kvinder, som tjener sammen med dem. Medlemmer
af præsidentskaber og råd hjælper med at opnå
enighed ved at fortælle om deres retskafne følelser
og ideer gennem klar kommunikation og ved at lytte
til hinanden.
Når ledere af Kirkens organisationer følger deres
præstedømmeledere, og når medlemmer af præsidentskaber og råd er enige, kan de modtage vejledning fra Helligånden og lede ifølge Herrens vilje.
3. 3. 3

Forberede andre til at blive ledere og
undervisere
I nogle menigheder er ledere gentagne gange
afhængige af en lille gruppe mennesker, som tjener
i præstedømmet og organisationer. Dette kan
overbebyrde de få trofaste, og det kan også frarøve
andre erfaringer, der kunne hjælpe dem med at lære
og udvikle sig. Gode ledere giver alle medlemmer
mulighed for at tjene.
Når præsiderende ledere bønsomt overvejer,
hvilke medlemmer der kan udfylde lederskabs-og
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undervisningsstillinger, bør de huske, at Herren gør
dem egnede, som han kalder. Medlemmer behøver
ikke være erfarne, før de tjener som undervisere
og ledere. De kan høste erfaring ved at udøve tro
og arbejde flittigt og ved at modtage vejledning og
støtte fra deres ledere.
Præsiderende ledere finder måder, der giver nye
medlemmer, medlemmer, som vender tilbage til
Kirken og unge voksne mulighed for at yde tjeneste.
Nye og tilbagevendende medlemmer er glade for det
gengivne evangelium, og de er ofte klar til at tjene
andre og lære mere om Kirken. Unge voksne har
brug for muligheder for at bidrage til Herrens værk
og udvikle sig åndeligt.
Se i 19.1.1 og 19.1.2 oplysninger angående anbefaling af medlemmer til tjeneste i kirkekaldelser.

• Bede en person om at melde tilbage om opgaven.
Når lederen har modtaget tilbagemeldingen,
accepterer han personens bestræbelser og udtrykker taknemlighed for alt det gode, som personen
har udført.

3. 3.5

Advare imod synd, men elske synderen
Ledere bør være bestemte og urokkelige i deres
advarsler mod syndig adfærd, men barmhjertige og
venlige mod dem, som synder. De behandler andre,
som Frelseren ville behandle dem. At gøre dette
hjælper medlemmer til at føle Herrens kærlighed for
dem, når de anvender forsoningen i deres tilværelse.
3. 3.6

3. 3.4

Overdrage ansvar og sikre ansvarlighed
De enkelte ledere hverken kan eller bør gøre alting
selv. Ledere, som forsøger at gøre for meget, bliver
»fuldstændig udmattet« (2 Mos 18:18), og det
samme gør de mennesker, de tjener. Ledere bør
overdrage tjenestemuligheder til andre, såsom
rådgivere, sekretærer og medlemmer af råd eller
komiteer.
Overdragelse omfatter mere end blot at give en person en opgave. Det omfatter følgende:
• Forklaring af formålet med opgaven, forslag til,
hvordan det kan gøres, og forklaring på, hvornår
det skal være udført. Den pågældende person bør
forstå og acceptere ansvaret for at udføre opgaven og melde tilbage.
• Opbevaring af en skriftlig optegnelse over opgaven og tjekke fremgang fra tid til anden.
• Respekt for den pågældende persons indsats
for at udvikle planer og udføre opgaven. Ledere
opmuntrer og hjælper, hvis det er nødvendigt.

Fremme ærbødighed
Ærbødighed er et roligt og fredfuldt udtryk for
tilbedelse af og respekt for Gud. Det fører til undervisning i evangeliet og personlig åbenbaring. Sand
ærbødighed kommer indefra hos enhver person.
Ledere kan hjælpe med at fremme en ærbødig
stemning ved Kirkens møder. Under nadvermøder,
stavskonferencer og lignende møder viser lederne
eksemplet for ærbødighed, når de sidder på forhøjningen. Ledere bør opmuntre til ærbødighed ved
at sørge for tilbedende musik og inspirerende taler.
Undervisere kan opmuntre til ærbødighed i klasselokalet ved at forberede inspirerende lektioner, ved
at gøre lokalet klart på forhånd, ved at bruge passende billeder og musik og ved at hilse på klassen
på en kærlig og fredfyldt måde. Gudstjenester og
Kirkens klasser højnes, når hele menigheden gør en
indsats for at være ærbødige.
3. 3.7

Forberede dagsordener til møderne
Skrevne dagsordener kan virke som en retningslinje for ledere, når de drøfter, hvordan de kan
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tjene andre. Hvis dagsordenen på forhånd er blevet
omdelt før råds-eller planlægningsmødet, er
lederne mere parate til drøftelserne. Se kapitel 4 og
kapitlerne 7-12 for retningslinjer vedrørende forberedelse af dagsordener for forskellige møder.

• Rapporter. Assistenter og sekretærer giver
lederne rapporter, der viser fremgangen hos
den enkelte og hos grupper. Disse oplysninger hjælper lederne til at forstå, hvilke personer og organisationer der har brug for særlig
opmærksomhed.

3. 3.8

• Instruktioner fra lokale ledere. Enhver nykaldet
leder bør snarest efter at være blevet indsat modtage en orientering om kaldelsen. Lederen, som
giver orienteringen, fortsætter med at instruere
og støtte under lederskabsmøder og personlig
kommunikation.

Planlægge med et formål
Ledere planlægger aktiviteter, lektioner og andet
for at velsigne menighedens medlemmer. De planlægger altid med et formål, så deres anstrengelser
kan gavne dem, som de tjener. Ledere følger principperne i 13.1 og 13.2, når de planlægger aktiviteter. De følger principperne i 5.5 i planlægningen af
oplæring og undervisning i evangeliet.
Ledere lægger også langsigtede planer for deres
organisationer. Dette omfatter en årlig kalender,
målsætning og periodiske evalueringer for at nå
disse mål.
Med sekretærernes hjælp fører lederne en skreven
liste over deres planer og holder styr på fremgang
og fuldførelse af opgaver. Når de har udført deres
planer, evaluerer de, hvorvidt planerne opfyldte
ledernes mål. Denne evaluering hjælper med den
fremtidige planlægning.
3. 3.9

Bruge Kirkens ressourcer til at lære at
udføre deres pligter
Ledere bruger følgende ressourcer til at hjælpe dem
med at lære og udføre deres pligter:
• Denne håndbog. Stavspræsidentskaber og
biskopråd bør blive fortrolige med hele håndbogen. Andre ledere bør blive fortrolige med
kapitel 1-6, kapitler om deres organisationer og
enhver anden oplysning, som er relevant for deres
kaldelse. Håndbogen underviser i principper og
fremgangsmåder, som kan hjælpe dem med at
tjene effektivt.
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• Kirkens undervisningsmaterialer. Disse materialer er tilgængelige under afsnittet Serve
and Teach (Tjen og undervis) på LDS.org
eller fra Kirkens hovedsæde eller det anviste
administrationskontor.
• Kirkens tidsskrifter og andre udgivelser.

3.4

Formål med lederskab
Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har formuleret følgende mål, som ledere bør
have in mente, når de højner deres kaldelser.
Ledere opfordrer ethvert medlem til at modtage alle
de nødvendige præstedømmeordinancer, holde de
dertil knyttede pagter og leve værdigt til at opnå
ophøjelse og evigt liv. Kirkeledere vejleder præstedømmets kvorummer, Kirkens organisationer samt
stavs-og menighedsråd som en hjælp til at opnå
følgende resultater:
Familier: Undervis i, at hjemmet og familien er
den vigtigste faktor som den grundlæggende
organisatoriske enhed i Kirken. Fremhæv det
højere præstedømmes plads som hjælp til, at
den enkelte og familier opnår ophøjelse (se L&P
84:19-22). Motivér hvert medlem af familien, både
forældre og børn, til at studere skriften, bede
regelmæssigt og efterleve Jesu Kristi evangelium.
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Voksne: Motivér alle voksne til at være værdige
til at modtage templets ordinancer. Undervis alle
voksne i at finde deres forfædre og udføre stedfortrædende tempelordinancer for dem.
Unge: Vær med til at forberede alle unge mænd
til at modtage Det Melkisedekske Præstedømme,
til at modtage templets ordinancer og til at være
værdig til at tage på en fuldtidsmission. Hjælp
hver enkelt unge pige til at være værdig til at
indgå og holde hellige pagter og modtage tempelordinancerne. Styrk de unge gennem deltagelse i meningsfyldte aktiviteter.
Alle medlemmer: Ledere i præstedømmet og i
Kirkens organisationer, menighedsråd, lokal-og
fuldtidsmissionærer samt medlemmerne samarbejder i en afbalanceret indsats for at redde
enkeltpersoner, styrke familier og Kirkens enheder, øge aktivitet i præstedømmet og indsamle
Israel gennem omvendelse, fastholdelse og genaktivering. Undervis medlemmerne i at sørge for sig
selv og deres familie og til at hjælpe de fattige og
trængende på Herrens måde.
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Menighedsrådet
4.1

Råd i Kirken
Herrens kirke styres gennem råd på kirke-, område-,
stavs-og menighedsplan. Disse råd er afgørende for
Kirkens orden.
Under lederskab af præstedømmenøgler på hvert
niveau rådfører lederne sig med hinanden til gavn
for den enkelte og familien. Medlemmer af rådet
planlægger også Kirkens arbejde, som hører under
deres opgaver. Effektive råd opfordrer til meningstilkendegivelse fra rådsmedlemmer og forener deres
indsats for at imødekomme behov hos den enkelte,
familien og organisationer.
Biskoppen er, som den præsiderende højpræst
i menigheden, den, der præsiderer over tre råd:
Biskoprådet, præstedømmets udøvende komité og
menighedsrådet. Dette kapitel giver en forklaring på
alle tre.
4.2

Biskopråd
Biskoprådet har ansvaret for alle medlemmer, organisationer og aktiviteter i menigheden. Biskoprådet
mødes normalt mindst én gang om ugen. Menighedssekretæren og menighedsassistenten deltager i
mødet. Se 18.2.6 for forslag til dagsorden.
Biskoppens beslutninger er mere velbegrundede
og iværksættes bedre, når de træffes efter drøftelse
med hans rådgivere, og når det er passende, med
menighedsrådet. Under disse drøftelser videregiver
biskoppen ikke fortrolige oplysninger.
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4. 3

Præstedømmets
udøvende komité
Præstedømmets udøvende komité i menigheden
(PUK) omfatter biskoprådet, menighedssekretæren,
menighedsassistenten, højpræsternes gruppeleder,
ældsternes kvorumspræsident, missionslederen og
Unge Mænds præsident.
PUK mødes regelmæssigt for at drøfte spørgsmål
omkring præstedømmet. PUK behøver normalt
ikke at overveje spørgsmål, der drøftes af menighedsrådet. Det kan imidlertid være formålstjenligt,
at PUK gennemgår nogle af de punkter, der står på
menighedsrådets dagsorden. PUK kan med fordel
mødes lige inden menighedsrådsmødet.
Hvis det er nødvendigt, kan biskoppen invitere
Hjælpeforeningens præsident til at deltage i nogle
PUK-møder for at drøfte fortrolige sager angående
velfærd og for at koordinere tildeling af hjemme-og
besøgsundervisning.
4.4

Menighedsråd
Menighedsrådet omfatter biskoprådet, menighedssekretæren, menighedsassistenten, højpræsternes gruppeleder, ældsternes kvorumspræsident,
missionslederen og præsidenter for Hjælpeforeningen, Unge Mænd, Unge Piger, Primary og
Søndagsskolen.
Medlemmer af menighedsrådet stræber efter at
hjælpe den enkelte med at opbygge vidnesbyrd,
modtage frelsende ordinancer og blive Jesu Kristi
discipel (se Moro 6:4-5). Alle medlemmer af menighedsrådet har ansvaret for medlemmernes velbefindende. Præstedømme-og organisationsledere har
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også et specifikt ansvar for at våge over og styrke
hvert enkelt medlem i deres organisation.
Hele menighedsrådet drøfter typisk kun sager, som
(1) vil have gavn af koordination mellem organisationerne, (2) vil have gavn af rådets drøftelse og
forenende indsats eller (3) er af almen interesse for
hele menigheden. De fleste sager, som gælder en
præstedømmeorganisation eller anden organisation,
bør drøftes af ledere i denne organisation og ikke
af hele menighedsrådet. Individuelle menighedsrådsmedlemmer kan desuden bringe følsomme eller
fortrolige sager fortroligt på tale med biskoppen.
4.5

Menighedsrådets arbejde
4.5.1

Hjælp hver enkelt til at gøre fremskridt
Medlemmer af menighedsrådet udfører det meste af
deres arbejde uden for menighedsrådsmøderne. De
arbejder sammen med deres rådgivere og med hjemmelærere, besøgslærere og andre for at nå ud og
betjene de personer i deres organisationer og andre,
som har brug for hjælp.

om kirkeaktivitet, ordinancestatus og udvikling
hos den enkelte, aldersgrupper og hele menigheden. I menigheder, der bruger Kirkens program
til føring af optegnelser, kan sekretæren også
udfylde andre rapporter, der indeholder nyttige
oplysninger.
2. Rapporter fra hjemme-og besøgslærere.
3. Formularen Fremgangsrapport for nye og genaktiverede medlemmer. Menighedsrådsmedlemmer
bruger denne rapport til at planlægge specifikke
måder at undervise og styrke nye medlemmer
på, fra de bliver døbt og bekræftet, til de modtager tempelbegavelsen. Menighedsrådsmedlemmer kan også bruge denne rapport til at
planlægge, hvordan de kan hjælpe de mindre
aktive medlemmer med at forberede sig på at
modtage ordinancer, som er passende for deres
alder, deriblandt templets ordinancer.
4. Udviklingsoptegnelse. Fuldtidsmissionærer
bruger denne rapport til at optegne hver undersøgers udvikling. Missionærerne fortæller disse
oplysninger til missionslederen, som videregiver
det til menighedsrådet.

Menighedsrådsmedlemmer stræber efter at være
informeret om behov, velbefindende og åndelig
udvikling hos medlemmerne i deres organisation.
De holder sig også informeret om medlemmer, som
er udsat for særlige udfordringer eller ændringer i
deres levevilkår. Disse oplysninger gør det muligt
for dem at styrke de personer, der har mest brug for
hjælp. På samme tid respekterer de den enkeltes og
familiens privatliv. Kun biskoppen beskæftiger sig
med anliggender vedrørende personlig værdighed.

4.5.2

Følgende hjælpekilder kan hjælpe menighedsrådsmedlemmer med at være opmærksomme på fremgangen hos medlemmer og undersøgere:

Menighedsrådsmøder

1. Rapporter om medlemsdeltagelse, såsom menighedens kvartalsrapport. Menighedssekretæren
udfærdiger disse rapporter. De giver oplysninger

Hjælp med at styrke menigheden
Medlemmer af menighedsrådet arbejder sammen
for at opbygge åndelig styrke og enighed i menigheden. Menighedsrådet fører tilsyn med planlægningen af aktiviteter i menigheden. Aktiviteter bør
planlægges, så de tjener evangeliske formål. Se
kapitel 13 for flere oplysninger om aktiviteter.
4.6

Menighedsrådet mødes regelmæssigt (mindst én
gang om måneden). Mødet varer som regel 60-90
minutter.
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Biskoppen præsiderer over mødet. Hvis han ikke er
til stede, kan han udpege en rådgiver til at præsidere. Vigtige beslutninger kan imidlertid ikke
træffes under biskoppens fravær.
Som anbefalet af missionslederen kan biskoppen
lejlighedsvis invitere fuldtidsmissionærerne til at
mødes med menighedsrådet.
4.6.1

Vejledende principper
Præstedømme-og organisationsledere deltager
i menighedsrådsmødet i to egenskaber: (1) som
menighedsrådsmedlemmer, der hjælper biskoppen
med at tale om behov og anliggender i menigheden
samt finde løsninger og (2) som repræsentanter for
deres organisation. Disse ledere søger Helligåndens
vejledning, når de forener sig i kærlighed og med
omsorg for dem, de tjener.
Menighedsrådsmøder bør fokusere på anliggender,
der styrker den enkelte og familien. Rådet tilbringer mindst mulig tid på at samordne kalenderen,
planlægning af aktiviteter og andre administrative
anliggender.
Under mødet forklarer biskoppen hver sag, der
bliver drøftet, men han beslutter normalt ikke,
hvordan sagen skal løses, før han har hørt alt. Han
opfordrer til drøftelse uden at dominere den. Han
stiller spørgsmål og kan spørge bestemte rådsmedlemmer om deres forslag. Han lytter omhyggeligt,
før han træffer en beslutning. Disse drøftelser bør
fremme en inspirerende ånd.
Rådsmedlemmer bliver opfordret til at tale ærligt,
både ud fra deres personlige erfaringer og i deres
egenskab som organisationsleder. Både mænd
og kvinder bør føle, at deres kommentarer bliver
værdsat. Biskoppen søger input fra ledere i Hjælpeforeningen, Unge Piger og Primary i alle sager, som
menighedsrådet behandler. Kvinders synspunkt er
sommetider forskellig fra mænds, og det tilføjer et
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vigtigt perspektiv til forståelse for og reaktion på
medlemmers behov.
Efter en åben samtale kan biskoppen træffe en
beslutning, eller han kan vente på at drøfte sagen
med sine rådgivere. Når han har truffet en beslutning, bør rådsmedlemmerne støtte op om den i
enighed og harmoni.
Hvis rådsmedlemmer er stærkt i tvivl omkring en
vigtig beslutning, kan biskoppen vente til et andet
rådsmøde med at drøfte sagen yderligere og søge
åndelig bekræftelse og enighed.
Rådsmedlemmer skal behandle enhver privat eller
følsom oplysning om medlemmer, familier og
emner, der bliver drøftet, fortroligt.
4.6.2

Eksempel på dagsorden
Under biskoppens ledelse forbereder menighedsassistenten en dagsorden til menighedsrådsmødet.
Biskoppen beder rådsmedlemmerne om at kontakte
menighedsassistenten, hvis de har nogle punkter til
dagsordenen. Menighedsassistenten kan også foreslå punkter til dagsordenen, deriblandt dem fra tidligere møder, som har brug for yderligere drøftelse
eller opfølgning. Menighedsassistenten kan også
forberede en kalender med de kommende arrangementer i menigheden, som rådsmedlemmerne kan
gennemgå.
En liste over punkter, som kan medtages på dagsordenen, er nævnt nedenfor. Biskoppen bør ikke
forsøge at drøfte alle disse punkter ved hvert møde.
Han skal i stedet prioritere hvert mødes dagsorden
for så at gå i gang med de vigtigste anliggender
først. Det er bedre at fokusere på nogle få emner,
som vil velsigne flest personer og familier, end at
drøfte for mange emner på en overfladisk måde.
Biskoppen er afhængig af inspiration for at vide,
hvilke emner der har størst betydning på et givent
tidspunkt.
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1. Kort resumé over opgaver fra sidste møde.
2. Åndelig og timelig velfærd. Drøft det åndelige
og timelige velbefindende hos udvalgte personer
og familier. Læg planer for at hjælpe dem med
at imødekomme deres behov, bl.a. langvarige
behov. Drøft, hvordan I kan styrke familier. Se
yderligere oplysninger i 6.2.2.
3. Missionærer. Udarbejd og gennemgå menighedens missionsplan (se 5.1.8). Gennemgå dåbskandidater og undersøgere, der gør fremskridt,
ved brug af udviklingsoptegnelsen. Biskoppen
kan bede missionslederen om at lede denne gennemgang. Se yderligere oplysninger i 5.1.2.
4. Fastholdelse af nyomvendte. Gennemgå
udviklingen hos hvert nyt medlem, der står
på formularen Fremgangsrapport for nye og
genaktiverede medlemmer. Planlæg, hvordan de
hjælpes til at fortsætte udviklingen (se 5.2.3).
5. Aktivering Gennemgå udviklingen og indlemmelse i fællesskabet af mindre aktive medlemmer, som står på formularen Fremgangsrapport
for nye og genaktiverede medlemmer. Planlæg,
hvordan de hjælpes til at fortsætte udviklingen
(se 5.3.2).
6. Templet og slægtshistorie. Gennemgå udviklingen hos de medlemmer, som forbereder sig på
at modtage templets ordinancer. Når biskoppen
føler, at det er nødvendigt, så drøft, hvordan
man kan opmuntre medlemmerne til at deltage
mere i tempeltjeneste og slægtshistorie. Se yderligere oplysninger i 5.4.2
7. Evangelisk undervisning og indlæring. Drøft,
hvordan man kan forbedre den evangeliske
undervisning og indlæring i Kirken og i hjemmet (se 5.5.2).
8. Rapporter om arbejdet i ældsternes kvorum,
højpræsternes gruppe og de andre organisationer. Denne del af mødet bør være kort, så det
ikke afleder menighedsrådets primære fokus på
den enkelte.

9. Planlægning af kalender og aktiviteter for at
imødekomme de åndelige, timelige og sociale
behov hos menighedens medlemmer (se kapitel 13).
10. Kirkens selvsupplerende uddannelsesfond (hvor
programmet er godkendt). Gennemgå fremgangen hos deltagerne i programmet.
11. Afsluttende instruktioner fra biskoprådet.

4.6. 3

Fremgangsmåde
Menighedsrådet søger inspiration til at udvikle
en handlingsplan for at velsigne medlemmernes
tilværelse. Menighedsrådet fokuserer på at hjælpe
mennesker, ikke at forvalte programmer.
Præstedømme-og organisationsledere bruger deres
egne lederskabsmøder til at gennemgå menighedsrådets beslutninger og sikrer sig hjælp fra andre
ledere og undervisere i deres organisation til at
udføre opgaver, som menighedsrådet har tildelt
dem. Missionslederen afholder på samme måde
et koordinationsmøde for missionering med fuldtidsmissionærerne og lokalmissionærerne for at
gennemføre menighedsrådets beslutninger. Dette
arbejde i organisationerne er en forlængelse af
ånden og formålet med menighedsrådet.
Når rådsmedlemmerne lægger en handlingsplan,
bør de være forsigtige og undgå at overbebyrde den
enkelte og familien (Mosi 4:27; L&P 10:4). Hver
medlems førsteprioritet er hans eller hendes familie.
Menighedsrådet sikrer sig en passende balance mellem medlemmets familieforpligtelser og hans eller
hendes ansvar i Kirken.
Medlemmer af menighedsrådet evaluerer regelmæssigt hver eneste handlingsplan og melder
tilbage om deres opgaver. I de fleste tilfælde vil
fremgangen kræve vedvarende opmærksomhed og
opfølgningsopgaver.
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4.6.4

4.6.5

Menighedssekretæren fører en optegnelse over
opgaver og beslutninger, som er truffet under
menighedsrådsmøderne. Han sikrer sig, at oplysninger, som bliver brugt af menighedsrådet, er
nøjagtige og opdaterede. Han sørger for de nyeste
eksemplarer af formularen Fremgangsoptegnelse for
nye og genaktiverede medlemmer. Han sørger også
for relevante statistiske oplysninger fra Kirkens program til føring af optegnelser. Han tager initiativ til
at oplyse biskoprådet og medlemmer af menighedsrådet om oplysninger, som han finder i disse kilder
snarere end at vente på, at de spørger ham.

Menighedsassistenten forbereder dagsordenen til
menighedsrådsmøderne, som det står beskrevet i
4.6.2. Biskoppen kan også bede ham om at følge op
på de opgaver, som medlemmer af menighedsrådet
har fået. Biskoppen kan desuden bede ham om at
indsamle rapporter fra medlemmerne af menighedsrådet angående status for undersøgere, nye
medlemmer, genaktiverede medlemmer og andre
anliggender.

Menighedssekretærens ansvar

Menighedssekretærens andre ansvar står beskrevet i
Håndbog 1, 13.4.2.
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Menighedsassistentens ansvar

Menighedsassistenten kan sørge for kontinuitet
mellem menighedsrådet og præstedømmets udøvende komité.
Menighedsassistentens andre ansvar står beskrevet i
Håndbog 1, 13.4.4.

5.

Arbejdet med frelse i menigheden og i staven
Medlemmer af Jesu Kristi Kirke bliver sendt ud
for »at arbejde i hans vingård for menneskesjælenes frelse« (L&P 138:56). Dette arbejde med frelse
omfatter missionering, fastholdelse af nyomvendte,
aktivering af mindre aktive medlemmer, tempeltjeneste og slægtshistorie samt undervisning i
evangeliet. Biskoprådet leder dette arbejde i menigheden og bliver hjulpet af andre medlemmer af
menighedsrådet.
Selvom biskoppen har det endelige ansvar for disse
områder, koordinerer missionslederen medlemsmissionering, højpræsternes gruppeleder koordinerer
tempeltjeneste og slægtshistorie og søndagsskolepræsidenten hjælper andre ledere i menigheden
med at forbedre den evangeliske undervisning og
indlæring. Biskoppen kan udpege en af sine rådgivere til at koordinere fastholdelsen af nyomvendte
og den anden til at koordinere aktivering. Hver
præstedømme-og organisationsleder hjælper med
at fremme arbejdet med frelse i hans eller hendes
organisation.
5.1

Medlemsmissionering
5.1.1

Biskoppen og hans rådgivere
Biskoppen leder menighedsrådet i forberedelsen af
og i gennemførelsen af menighedens missionsplan,
som beskrevet i 5.1.8.
Biskoppen kalder og indsætter en bærer af Det
Melkisedekske Præstedømme til at tjene som
missionsleder. Biskoppen og hans rådgivere kan
kalde og indsætte andre medlemmer til at tjene som
lokalmissionærer.

Biskoppen og hans rådgivere prioriterer medlemsmissionering. De underviser regelmæssigt i
læren om missionering. De opmuntrer menighedens
medlemmer til at arbejde sammen med fuldtidsmissionærerne for at finde, undervise og døbe undersøgere. De viser et eksempel ved at finde og forberede
mennesker og familier, som missionærerne kan
undervise.
Biskoppen og hans rådgivere hjælper kommende
fuldtidsmissionærer, deriblandt søstre og ægtepar,
med at forberede sig på at tage på mission.
5.1.2

Menighedsråd
Medlemsmissionering er mest effektiv, når medlemmer af menighedsrådet er fuldt engageret
i missioneringen. De opmuntrer medlemmer i
kvorummerne og organisationerne til at deltage i
missioneringen ved at -
1. finde og forberede mennesker til at blive
undervist.
2. hjælpe missionærerne, når de underviser (i medlemmers hjem, hvis det er muligt).
3. føre undersøgere ind i fællesskabet.
4. forberede sig selv og deres børn på at tjene som
fuldtidsmissionærer.
Ved menighedsrådsmøderne udvikler og gennemgår
medlemmer af menighedsrådet menighedens mis
sionsplan (se 5.1.8). De gennemgår dåbskandidater,
andre undersøgere og øvrige anliggender fra udviklingsoptegnelsen, som fuldtidsmissionærerne har
udfyldt. De lægger planer for at hjælpe fremgangen
hos hver enkelt undersøger. De giver råd omkring
mulige hjemme-og besøgslærere for undersøgere,
som forbereder sig på at blive døbt og bekræftet.
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Som anbefalet af missionslederen kan biskoppen
lejlighedsvis invitere fuldtidsmissionærerne til at
mødes med menighedsrådet.

faste makkere, men de bør ikke gå alene ud, når de
besøger mennesker i deres hjem. En mand og en
kvinde udfører ikke besøg sammen som lokalmis
sionærer, medmindre de er mand og hustru.

5.1. 3

Lokalmissionærerne bliver kaldet til en specifik tjenestelængde, såsom to år. De har normalt ikke andre
ansvar i Kirken, undtagen opgaver som hjemme-
eller besøgslærere hos familier, hvor ikke alle er
medlem eller hos mindre aktive familier. De bærer
ikke navneskilte.

Missionsleder
Under biskoppens ledelse har missionslederen følgende ansvar:
Han koordinerer menighedens indsats for at finde,
undervise og døbe undersøgere. Han koordinerer
dette arbejde med fuldtidsmissionærernes og lokalmissionærernes arbejde. Ved menighedsrådsmøderne kan biskoppen bede ham om at lede samtaler
om missionering.

Lokalmissionærer finder og forbereder mennesker,
som fuldtidsmissionærerne kan undervise. De hjælper også med at undervise og føre undersøgere ind i
fællesskabet.

Han arrangerer så mange undervisningsmuligheder
for fuldtidsmissionærerne som muligt hver uge.

Lokalmissionærerne besøger medlemmernes hjem
for at opmuntre dem til at søge missioneringsoplevelser, finde mennesker, som missionærerne
kan undervise og forberede mennesker til at blive
undervist.

Han organiserer nyomvendtes dåbsmøder med
hjælp fra fuldtidsmissionærerne (se 20.3.4).

5.1.5

Han leder koordinationsmøder for missionering og
leder lokalmissionærernes arbejde.

Han hjælper med at koordinere bekræftelsen af nye
medlemmer ved nadvermøderne.
Han deltager sammen med fuldtidsmissionærerne
i undervisningen af og fører undersøgere ind i
fællesskabet.
Han deltager i gæsteklassen, og han kan undervise
klassen, når biskoprådet anmoder ham om det.
En bærer af Det Melkisedekske Præstedømme kan
kaldes som assisterende missionsleder i menigheden.
5.1.4

Lokalmissionærer
Biskoprådet og missionslederen beslutter, hvor
mange lokalmissionærer der er behov for i menigheden. Lokalmissionærer tjener under deres ledelse.
Præstedømmebærere, søstre og ægtepar kan tjene
som lokalmissionærer. Lokalmissionærerne har ikke
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Koordinationsmøde for missionering
Missionslederen leder koordinationsmødet for
missionering sammen med lokal-og fuldtidsmis
sionærerne. Mødet afholdes regelmæssigt. Hvis
fuldtidsmissionærerne tjener i flere menigheder,
deltager de så ofte, som omstændighederne tillader.
Ved dette møde koordinerer missionslederen mis
sioneringen for fuldtidsmissionærerne og menighedens medlemmer. Missionslederen kan også
lede en samtale om gennemførelse af menighedens
missionsplan, om at planlægge så mange undervisningsaftaler for missionærerne som muligt og om
at have medlemmer til stede så ofte som muligt, når
undersøgere bliver undervist.

5. A r b ejdet med frelse i menigheden og i staven

5.1.6

Medlemmer og fuldtidsmissionærer
arbejder sammen
Missionspræsidenten har nøglerne til at døbe og
bekræfte nyomvendte. Under hans ledelse har
fuldtidsmissionærerne hovedansvaret for at undervise undersøgere. Fuldtidsmissionærerne leder
også dåbs-og bekræftelsesinterview for hver eneste
kandidat og bemyndiger, at disse ordinancer kan
finde sted.
Biskoppen lærer alle undersøgere at kende og følger
deres fremgang. Selvom han ikke interviewer dåbskandidaterne, mødes han personligt med dem, før
de bliver døbt. Han fører også tilsyn med medlemmernes indsats for at føre dem ind i fællesskabet.
Undersøgere vil med større sandsynlighed blive
døbt, bekræftet og forblive aktive, når de har et
nært venskab med kirkemedlemmer.
Normalt bliver fuldtidsmissionærer ikke opdelt for
at arbejde sammen med menighedens medlemmer.
De kan dog blive delt for at gå ud med medlemmer,
når det er nødvendigt for at dække mange undervisningsaftaler. I sådanne tilfælde sikrer missions
lederen sig, at de, der arbejder sammen med
fuldtidsmissionærer, forstår og accepterer missions
reglerne. Han instruerer dem i, at de aldrig må
efterlade en fuldtidsmissionær uden en autoriseret
ledsager.
5.1.7

Dåbsmøder og bekræftelser
Dåbsmøder bør planlægges, så snart en undersøger
har forpligtet sig til at blive døbt. Mødet bør normalt ikke udskydes til efter denne dato, medmindre
en person ikke er parat. Dåb af familiemedlemmer
bør ikke udskydes, for at faderen kan modtage præstedømmet og selv udføre dåben.
Et dåbsmøde giver mulighed for at finde og opmuntre andre undersøgere. Omvendte bør opmuntres til
at invitere deres familie, andre slægtninge og venner.

Kirkeledere og missionærer kan også invitere andre
undersøgere, som bliver undervist, mulige undersøgere og ledere samt medlemmer, som kommer til
at arbejde sammen med de nye medlemmer. Andre
medlemmer af menigheden kan også deltage.
Nyomvendte bekræftes ved nadvermødet i den
menighed, hvor de bor, helst søndagen efter
deres dåb.
Retningslinjer for dåbsmøder og bekræftelser,
deriblandt retningslinjer for dåb og bekræftelse af
8-årige, findes i 20.3.
5.1.8

Menighedens missionsplan
Under biskoppens ledelse udvikler menighedsrådet
en missionsplan for menigheden. Planen bør være
kortfattet og enkel. Den bør omfatte specifikke mål
og aktiviteter for at hjælpe medlemmerne i menighedens organisationer med at deltage i medlemsmissionering, fastholdelse og aktivering. Menighedsrådet
koordinerer menighedens missionsplan med de
planer, som de fuldtidsmissionærer, som er tildelt
menigheden, har. De følgende trin kan være nyttige
i planlægningsprocessen:
1. Overvej behov og ressourcer i menigheden til
medlemsmissionering, fastholdelse og aktivering, deriblandt fuldtidsmissionærerne, som står
til rådighed.
2. Sæt specifikke mål for medlemsmissionering,
fastholdelse og aktivering, som skal nås i
løbet af året.
3. Afgør, hvordan målene skal gennemføres. Ledere
kan planlægge, hvordan man løfter menighedens
generelle syn på og holdning til missionering.
De kan udvikle ideer til aktiviteter for at hjælpe
fuldtidsmissionærerne med at finde, undervise
og døbe flere undersøgere. De kan også planlægge, hvordan man kan blive venner med og
styrke nye medlemmer samt forbedre aktiveringen af mindre aktive medlemmer.
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Menighedsrådet gennemgår regelmæssigt menighedens missionsplan og reviderer den efter behov.
5.1.9

Stavsledere
Stavspræsidenten og hans rådgivere
Stavspræsidenten og hans rådgivere prioriterer
missionering. De underviser regelmæssigt i læresætninger om missionering og opfordrer stavens
medlemmer til at arbejde sammen med fuldtidsmissionærerne for at finde, undervise og døbe undersøgere. De viser et eksempel ved at finde og forberede
mennesker og familier, som missionærerne kan
undervise.
Ved stavspræsidentens regelmæssige interview med
hver eneste biskop beder han om en rapport over
undersøgernes udvikling i menigheden.
Stavspræsidenten mødes regelmæssigt med mis
sionspræsidenten for at koordinere fuldtidsmis
sionærernes arbejde i staven. Anliggender, der kan
drøftes, omfatter antal og placering af missionærer,
medlemmernes rolle i missionering, missionærernes
hjælp i indsatsen med fastholdelse og aktivering,
missionærernes hjælp i oplæringen af lokale
medlemmer samt måltider, husly og kørsel for
missionærer.

Højrådsmedlem udpeget til missionering
Stavspræsidentskabet udpeger et missionsorienteret
højrådsmedlem til at hjælpe dem med at føre tilsyn
med stavens indsats for at finde, undervise, døbe
og bekræfte undersøgere. Højrådsmedlemmet kan
lede samtaler om disse emner ved stavens præstedømmes udøvende komitemøder, stavsrådsmøder,
stavens præstedømmelederskabsmøder og ved andre
stavsmøder.
Højrådsmedlemmet, der er udpeget til missionering,
orienterer nykaldede missionsledere. Han sørger
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også for fortsat instruktion og opmuntring af alle
missionsledere, både enkeltvis og som gruppe. Med
stavspræsidentens godkendelse kan han oplære
menighedsledere og lokalmissionærer.
5.2

Fastholdelse af nyomvendte
Nye kirkemedlemmer har brug for støtte og venskab med kirkeledere, hjemmelærere, besøgslærere
og andre medlemmer. Denne støtte hjælper de nye
medlemmer til at blive ufravigeligt »omvendt til
Herren« (Alma 23:6).
5.2 .1

Nye medlemmers behov
At blive medlem af Kirken er udfordrende for de
fleste. Det omfatter ofte en ny religiøs lære og en
ny livsstil. Alle medlemmer af Kirken, især nye
medlemmer, har brug for tre ting som hjælp til at
forblive aktive i Kirken: Venskab, muligheder for at
udvikle sig og tjene i Kirken samt næring ved Guds
gode ord (se Moro 6:4). Under biskoppens ledelse
hjælper præstedømme-og organisationsledere nye
medlemmer på disse punkter.
5.2 .2

Biskoppen og hans rådgivere
Biskoppen har det overordnede ansvar for fastholdelse af nyomvendte. For at hjælpe nye medlemmer med at forblive aktive i Kirken har biskoppen
og hans rådgivere følgende ansvar. Biskoppen
kan udpege en af sine rådgivere til at koordinere
denne indsats.
De fører tilsyn med indsatsen for at sikre, at hvert
eneste nye medlem bliver ført ind i fællesskabet.
De sikrer sig, at hvert eneste voksne medlem får en
kaldelse eller andre muligheder for at tjene.
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De sikrer sig, at brødre, der er 12 år gamle eller
ældre, bliver ordineret til det relevante embede i Det
Aronske Præstedømme hurtigt efter deres bekræftelse, normalt inden for en uge. De sørger også for,
at disse brødre får mulighed for at udøve præstedømmet. Brødre, som er værdige til at blive døbt
og bekræftet, er også værdige til at modtage Det
Aronske Præstedømme.
Biskoppen og hans rådgivere fører tilsyn med det
arbejde, som højpræsternes gruppeleder og ældsternes kvorumspræsident udfører for at hjælpe brødre,
der er 18 år gamle eller ældre, til at forberede sig
på at modtage Det Melkisedekske Præstedømme.
Nydøbte brødre på 18 år og derover ordineres til
ældste, når de har tjent som præst, har udviklet en
tilstrækkelig forståelse af evangeliet og vist sig værdige. Det kræves ikke, at man har været medlem i en
bestemt periode.
5.2 . 3

Menighedsråd
Ved menighedsrådsmøderne gennemgår rådsmedlemmerne deres mål for fastholdelse af nyomvendte,
som det står beskrevet i menighedens missionsplan
(se 5.1.8). De drøfter hvert eneste nye medlems
fremgang og finder de områder, hvor han eller hun
har brug for mere hjælp. De kan bruge formularen
Fremgangsrapport for nye og genaktiverede medlemmer som vejledning til denne samtale. De giver
råd til, hvordan man kan hjælpe nye medlemmer til
at føle sig elsket af andre medlemmer, glæden ved
tjeneste i Herrens rige og den fred, der kommer ved
at efterleve evangeliets principper.
Menighedsrådet kan drøfte, hvordan missionslederen kan arbejde sammen med andre præstedømme-
og organisationsledere for at styrke nyomvendte.
Menighedsrådsmedlemmer kan også foreslå mulige
tjenestemuligheder, som kan gives de nye medlemmer, såsom tempeltjeneste og slægtshistorie.

5.2 .4

Præstedømme-og organisationsledere
Efter biskoprådets anvisninger sørger
præstedømme-og organisationsledere for muligheder, der hjælper nye medlemmer til at udvikle sig
åndeligt og forblive aktive i Kirken. Hjælpeforeningspræsidenten er fx ansvarlig for at støtte voksne
kvindelige omvendte. Eftersom en voksen mandlig
omvendt er kommende ældste, er enten ældsternes
kvorumspræsident eller højpræsternes gruppeleder ansvarlig for at støtte ham i hans udvikling,
som det besluttes af biskoprådet. Når flere end et
medlem af familien tilslutter sig Kirken, koordinerer
præstedømme-og organisationsledere deres indsats
ved menighedsrådsmøderne.
Præstedømme-og organisationsledere kan hjælpe
nye medlemmer på følgende måder:
De hjælper nye medlemmer med at forstå
og anvende lærdommene og principperne i
missionærlektionerne.
De sikrer sig, at nye medlemmer lærer om det
grundlæggende i Kirken, såsom at bære vidnesbyrd,
betale tiende og andre offerydelser, efterleve fasteloven, holde tale, udføre præstedømmeordinancer,
deltage i slægtshistorie, udføre dåb og bekræftelser for de døde (hvor det er muligt) og tjene som
hjemme-eller besøgslærer.
De sikrer sig, at nye medlemmer har adgang til skrifterne, Kirkens tidsskrifter og andre hæfter, som de
kan have brug for til de klasser, de deltager i.
Hvis nye medlemmer kan deltage i seminar eller
institut, hjælper præstedømme-og organisationsledere dem med at blive indskrevet.
Når nye medlemmer er værdige til at modtage tempelordinancerne, hjælper præstedømme-og organisationsledere dem med at forberede sig enten i et
tempelforberedelsesseminar eller på en anden vis.
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Præstedømme-og organisationsledere kan udpege
erfarne medlemmer til at hjælpe med at føre de nye
medlemmer ind i fællesskabet. Ledere kan overveje
at udpege medlemmer, som har et godt forhold til
nye medlemmer pga. fælles interesser, eller fordi de
har haft lignende udfordringer.
Præstedømme-og organisationsledere (eller medlemmer, som de udpeger) bemærker hver uge, om
de nyligt døbte medlemmer, som hører til i deres
kvorum eller organisation, er til stede ved nadvermødet. De sørger for, at de, der ikke er til stede,
bliver besøgt og inviteret til at deltage den følgende uge.
5.2 .5

Hjemme-og besøgslærere
Hjemme-og besøgslærere har et vigtigt ansvar for
at danne venskaber med nye medlemmer. I samråd
med biskoppen prioriterer ledere i Det Melkisedekske Præstedømme og Hjælpeforeningen anvisningen af dygtige hjemme-og besøgslærere til nye
medlemmer.
Når det er bemyndiget af missionspræsidenten, kan
fuldtidsmissionærer støtte i hjemme-eller besøgsundervisningen af nye medlemmer.
5.2 .6

Lokal-og fuldtidsmissionærer
Selvom fastholdelse fortrinsvis er præstedømmelederes og organisationslederes ansvar, hjælper
lokal-og fuldtidsmissionærer med dette arbejde.
Lokalmissionærer underviser igen i de første fire
missionærlektioner til alle nye medlemmer (se
Forkynd mit evangelium, kap. 3). De underviser også i
lektion 5. Lokalmissionærer kan få støtte af fuldtidsmissionærerne, hvis det er nødvendigt.
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5.2 .7

Andre medlemmers indflydelse
Præstedømme-og organisationsledere opfordrer
menighedens medlemmer til at styrke nye medlemmer ved at vise kærlighed og ved at danne venskaber. Ledere kan opfordre menighedens medlemmer
til at invitere nyomvendte til at deltage i familieaften, kirkemøder, klasser og aktiviteter sammen med
dem og sørge for transport, hvis det er nødvendigt.
5.2 .8

Gæsteklassen
Nye medlemmer på 18 år eller ældre deltager i
gæsteklassen i søndagsskoletiden sammen med
undersøgere. Nye medlemmer deltager som regel i
gæsteklassen i få måneder. Når de er parate, deltager de i søndagsskoleklassen.
Missionslederen deltager i gæsteklassen. Han koordinerer klassen tillige med andre fastholdelsesbestræbelser i menigheden. Et medlem af biskoprådet
kan udpege ham til at undervise. Andre lokalmis
sionærer kan også deltage.
Hjemme-, besøgslærere og andre medlemmer kan
deltage i klassen for at sørge for indførelse i fællesskabet. Sommetider kan underviseren indbyde
andre medlemmer til at deltage og fortælle om deres
oplevelser og bære deres vidnesbyrd. Underviseren kan fx indbyde medlemmer til at bære deres
vidnesbyrd om velsignelserne ved tiende, deres
oplevelser med at overvinde udfordringer eller de
velsignelser, som de har modtaget, når de har tjent i
kirkekaldelser.
Underviserne i dette kursus har følgende ansvar:
De udvælger og underviser i lektioner fra Evangeliske principper. De bruger ofte skrifterne, når de
underviser, især Mormons Bog. De tilpasser lektionerne til deltagernes behov og indbyder dem til at
fortælle om deres tanker og oplevelser.
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De skaber en atmosfære, der byder Ånden velkommen ved ofte at bære vidnesbyrd.
De opfordrer klassens medlemmer til at læse Mormons Bog regelmæssigt og til at dele de indtryk,
som de får.
5.2 .9

Stavsledere
Stavspræsidenten og hans rådgivere
Medlemmer af stavspræsidentskabet fører tilsyn
med bestræbelserne for at styrke nye medlemmer
i staven. De instruerer og opmuntrer andre ledere
i disse bestræbelser. De møder nye medlemmer,
når de besøger menighederne. De kan sommetider
holde et møde for nye medlemmer i forbindelse med
stavskonferencen.
Ved stavspræsidentens regelmæssige interview med
hver biskop beder han om en rapport over nye medlemmers fremgang i menigheden.
Stavspræsidenten kan ved sine regelmæssige møder
med missionspræsidenten give en rapport over nye
medlemmers fremgang i staven.

Højrådsmedlemmer
Højrådsmedlemmer, der arbejder sammen med
ledere i Det Melkisedekske Præstedømme i menigheden samt højrådsmedlemmer, der arbejder
sammen med missionsledere, kan hjælpe med at
undervise og indføre nye medlemmer i fællesskabet.
De kan også deltage i bestræbelsen på at hjælpe
kommende ældster med at forberede sig på at modtage Det Melkisedekske Præstedømme.

Stavens organisationspræsidentskaber
Stavens organisationspræsidentskaber kan undertiden arbejde sammen med organisationsledere i
menigheden for at undervise og føre nye medlemmer ind i fællesskabet.

5. 3

Aktivering
Menighedens præstedømme-og organisationsledere stræber uophørligt efter at hjælpe mindre
aktive medlemmer tilbage til kirkeaktivitet. Frelseren sagde: »For sådanne skal I fortsætte med at
betjene, for I ved ikke, om de ikke vil vende tilbage
og omvende sig og komme til mig med hjertets faste
fortsæt, og jeg skal helbrede dem; og I skal være
midlet til at bringe frelse til dem« (3 Ne 18:32).
Mindre aktive medlemmer tror som regel stadig på
evangeliet, men de kan gå gennem svære prøvelser,
der får dem til at føle sig forlegne ved at komme i
Kirken. De har også tendens til at have færre venskaber i Kirken, så de er mindre tilbøjelige til at føle
sig blandt venner, når de går til menighedsmøderne.
De, som vender tilbage til Kirken, gør det ofte, når
de ser, at de mangler noget i deres tilværelse. Derfor
indser de, at de er nødt til at foretage nogle ændringer i deres livsstil. På det tidspunkt har de brug for
kærlighed og venskab fra omsorgsfulde og aktive
kirkemedlemmer, som accepterer dem, som de er og
viser oprigtig personlig interesse.
5. 3.1

Biskoppen og hans rådgivere
Biskoppen og hans rådgivere har det overordnede ansvar for aktivering. De leder indsatsen hos
præstedømmekvorummer og organisationerne for
at hjælpe mindre aktive medlemmer til at genopvække deres tro og for at sikre, at de medlemmer,
som vender tilbage, bliver ført ind i fællesskabet og
får støtte. De hjælper brødre, der vender tilbage,
med at opnå relevante præstedømmeordinationer,
og de hjælper brødre og søstre med at modtage
tempelordinancer eller blive værdige til at komme i
templet igen.
Biskoppen kan udpege en af sine rådgivere til at
koordinere aktiveringen.
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5. 3.2

5. 3.4

Under biskoprådets ledelse gennemgår medlemmer
af menighedsrådet deres mål for aktivering som
beskrevet i menighedens missionsplan (se 5.1.8).
De kommer med forslag til at hjælpe mindre aktive
medlemmer i deres organisationer. Ved altid at være
opmærksom på mindre aktive medlemmers behov
og omstændigheder kan menighedsrådet se, når
familier og enkeltpersoner er parate til at modtage en invitation til at få besøg af medlemmer af
Kirken, deltage i en kirkeaktivitet eller deltage i et
tempelforberedelsesseminar.

Missionslederen, fuldtidsmissionærer og lokalmissionærer kan støtte aktiveringsindsatsen, når det
er passende, især når deres undervisning af mindre
aktive medlemmer skaber muligheder for, at mis
sionærerne kan undervise disse medlemmers venner
og slægtninge, som ikke er medlemmer.

Menighedsråd

Menighedsrådet finder bønsomt frem til de mindre aktive medlemmer, som mest sandsynligt vil
vende tilbage til Kirken. De beslutter også, hvilke
ledere og medlemmer der bedst kan styrke mindre
aktive medlemmer og opbygge personlige forhold
til dem. Når mere end et familiemedlem er mindre aktivt, koordinerer ledere deres indsats ved
menighedsrådsmøderne.
Menighedsrådsmøder omfatter regelmæssige
rapporter om disse medlemmers udvikling. Når
nogle medlemmer enten vender tilbage til Kirken
eller afviser invitationer om at vende tilbage, finder
menighedsrådet dem, som kan være modtagelige.
Ledere kan bruge formularen Fremgangsrapport for
nye og genaktiverede medlemmer for at holde styr
på disse bestræbelser.
5. 3. 3

Hjemme-og besøgslærere
I samråd med biskoppen anviser ledere i Det Melkisedekske Præstedømme og Hjælpeforeningen
dygtige hjemme-og besøgslærere til mindre aktive
medlemmer. Disse ledere fokuserer deres indsats
på de mindre aktive medlemmer, hvor der er størst
sandsynlighed for, at de vil reagere på invitationer
om at vende tilbage til Kirken.
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Fuldtids-og lokalmissionærer

5. 3.5

Gæsteklassen
Mindre aktive medlemmer på 18 år eller ældre kan
deltage i gæsteklassen i søndagsskoletiden (se 5.2.8).
5. 3.6

Stavsledere
Stavspræsidenten og hans rådgivere
Stavspræsidenten kan i sit regelmæssige interview
med hver enkelt biskop bede om en rapport over
mindre aktive medlemmers fremgang i menigheden.
Stavspræsidenten og biskoppen drøfter de planer
og mål, menighedsrådet har udarbejdet for disse
medlemmer.
Når stavspræsidenten og missionspræsidenten
mødes for at drøfte missionering, kan de også drøfte
den støtte, som fuldtidsmissionærerne kan yde i
forhold til mindre aktive medlemmer.

Højrådsmedlemmer
Højrådsmedlemmer, som arbejder sammen med
ledere i Det Melkisedekske Præstedømme i menigheden, kan hjælpe med at undervise og føre mindre
aktive medlemmer ind i fællesskabet. De kan også
deltage i bestræbelsen på at hjælpe kommende ældster med at forberede sig på at modtage Det Melkisedekske Præstedømme.
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Stavens organisationspræsidentskaber
Stavens organisationspræsidentskaber kan undertiden arbejde sammen med organisationsledere i
menigheden for at undervise og føre mindre aktive
medlemmer ind i fællesskabet.
5.4

Tempeltjeneste og slægtshistorie
I templerne modtager medlemmer af Kirken
ordinancer og indgår pagter, der er nødvendige for
ophøjelse. Kirkemedlemmer går også i templet for
at udføre ordinancer på vegne af afdøde personer,
som ikke har modtaget ordinancerne.
Præstedømme-og organisationsledere underviser
menighedens medlemmer i de grundlæggende
ansvar for tempeltjeneste og slægtshistorie, som det
står beskrevet i det følgende afsnit:
De opfordrer medlemmer til at modtage deres egne
tempelordinancer og hjælpe den nærmeste familie
med at modtage deres. Ledere underviser medlemmer om, at formålet med begavelsen er at forberede
sig til ophøjelse, ikke blot at forberede sig til ægteskab eller mission.
Ledere opfordrer hvert eneste medlem, der har
modtaget sin begavelse, til at have en gyldig tempel
anbefaling og tage til templet så ofte, som omstændigheder og familielivet gør det muligt. Ledere
opfordrer også voksne, som ikke har modtaget deres
begavelse, og unge på 12 år og derover, deriblandt
nye medlemmer, til at have en tempelanbefaling
med begrænset anvendelse og ofte tage til templet
for at blive døbt og bekræftet for de døde. Ledere
må ikke fastsætte kvoter eller etablere rapportsystemer for tempeldeltagelse. Hvert medlem afgør selv
omfanget af sin egen deltagelse i tempeltjeneste.
Præstedømme-og organisationsledere underviser
medlemmer i at deltage i slægtshistorie ved at finde
deres forfædre, anmode om tempelordinancer for
dem, hvis det er nødvendigt, og selv udføre disse
ordinancer i templet, hvis det er muligt.

Ledere hjælper medlemmer med at forstå, at de ikke
bør anmode om, at tempelordinancer bliver udført
for personer, som de ikke er i familie med, uden
godkendelse fra personens nærmeste nulevende
pårørende. Ledere hjælper også medlemmer med at
forstå, at de ikke bør udføre ordinancer for berømte
personer, som de ikke er i familie med eller for
mennesker, hvis oplysninger er indsamlet fra ikke-
godkendte indekseringsprojekter.
5.4.1

Biskoppen og hans rådgivere
Biskoppen og hans rådgivere fører tilsyn med tempeltjeneste og slægtshistorie i menigheden. De sikrer
sig, at der regelmæssigt undervises i læresætninger
og velsignelser, der er forbundet med tempeltjeneste
og slægtshistorie ved menighedsmøderne.
Når biskoppen mødes med medlemmerne, hjælper han dem med at forberede sig på at modtage
tempelordinancerne og gøre sig værdige til fortsat
at komme så ofte i templet, som omstændighederne
tillader det.
Biskoppen og hans rådgivere opfordrer medlemmerne til at finde deres forfædre og udføre tempelordinancer for dem.
Biskoprådets øvrige ansvar med hensyn til tempeltjeneste står beskrevet i Håndbog 1, kapitel 3.
5.4.2

Menighedsråd
Mindst en gang i kvartalet til menighedsrådsmøde
overvejer ledere anliggender omkring tempeltjeneste og slægtshistorie på følgende måde:
De drøfter, hvordan man hjælper den enkelte og
familier med at modtage tempelordinancer og tage
til templet så ofte, som omstændighederne til
lader det.
De overvejer under bøn, hvilke medlemmer i
menigheden der kan inviteres til at deltage i
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tempelforberedelsesseminar eller arbejde sammen
med tempel og slægtshistorie-konsulenter.
De drøfter, hvordan de kan hjælpe medlemmer med
at deltage i slægtshistorie.
De kan drøfte, hvordan man kan bruge slægtsh
istorie til at finde mennesker, som fuldtidsmis
sionærerne kan undervise og til at række ud til
nye medlemmer og mindre aktive medlemmer.
5.4. 3

Højpræsternes gruppeleder
Højpræsternes gruppeleder koordinerer menighedsrådets indsats for at opfordre til tempeltjeneste og
slægtshistorie i menigheden.
Højpræsternes gruppeleder koordinerer også
arbejdet for tempel og slægtshistorie-konsulenter.
Hvis staven har et slægtshistorisk center, udpeger
han konsulenter til at virke som personale der, efter
anmodning fra stavens tempel og slægtshistorie-
konsulent. Hvis staven deltager i FamilySearchs
indeksering, anbefaler han personer til at virke som
indtastere.
Hvis menigheden ikke har en højpræsternes gruppeleder, varetager ældsternes kvorumspræsident
eller en anden udpeget bærer af Det Melkisedekske
Præstedømme denne funktion.
5.4.4

Tempel og slægtshistorie-konsulenter
Under ledelse af højpræsternes gruppeleder har
menighedens tempel og slægtshistorie-konsulenter
følgende ansvar. De bruger Vejledning for medlemmer
i tempeltjeneste og slægtshistorie som hjælpekilde.
De hjælper medlemmer med at finde deres forfædre.
De hjælper medlemmer med at forberede oplysninger, så at tempelordinancerne kan udføres for deres
forfædre. De hjælper medlemmer, som ikke har
adgang til computere, eller som ikke føler sig sikre
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på, hvordan man bruger computere. Hvor det er
muligt, sørger de for denne hjælp til medlemmer i
deres hjem.
De tjener regelmæssigt som personale i det lokale
slægtshistoriske center som anvist. De kan også
blive udpeget til at undervise i slægtshistoriske klasser i menigheden.
Yderligere oplysninger angående tempel og
slægtshistorie-konsulenters ansvar findes i Temple
and Family History Consultant’s Guide to Temple and
Family History Work, som er tilgængelig på LDS.org.
5.4.5

Templet og slægtshistorisk undervisning
og hjælpekilder
Tempelforberedelsesseminar
Tempelforberedelsesseminar hjælper medlemmer
med at forberede sig på at modtage templets ordinancer og velsignelser. Denne klasse planlægges
under biskoppens ledelse. Den kan afholdes i kirkebygningen eller i et privat hjem, så ofte som det er
nødvendigt.
Tempelforberedelsesseminar er især nyttigt for nye
medlemmer, mindre aktive medlemmer, som vender
tilbage til kirkeaktivitet og medlemmer, som har
modtaget deres begavelse, men som ikke har fornyet
deres anbefaling i længere tid. Klassen kan også
være nyttig for aktive medlemmer, som forbereder
sig på at modtage begavelsen.
Under biskoppens ledelse udvælger menighedsrådsmedlemmerne under bøn medlemmer, som kan
inviteres til klassen.
Biskoprådet kalder en eller flere undervisere, det
kan være mand og hustru. Lektioner og instruktioner til at organisere kurset findes i Belæring fra det
høje: Tempelforberedelsesseminar: Lærerens hæfte. Deltagere i klassen bør få deres eget eksemplar af hæftet
Forberedelse til at indtræde i det hellige tempel.
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Slægtshistorisk kursus
Et slægtshistorisk kursus kan foregå under Søndagsskolen eller på et andet tidspunkt, som er mere
passende for medlemmerne. Dette kursus afholdes
under biskoprådets ledelse, snarere end søndags
skolepræsidentens. Underviseren bruger Instructor’s
Guide to Temple and Family History Work (Lærerens
vejledning i tempeltjeneste og slægtshistorie) til at
undervise i kurset. Underviseren er sædvanligvis en
tempel og slægtshistorie-konsulent i menigheden,
der har fået opgaven af biskoprådet. Undervisning
tilrettelægges almindeligvis som en workshop, hvor
medlemmerne faktisk kan udføre slægtshistorie.

Adgang til slægtshistoriske hjælpekilder online
Kirkens slægtshistoriske online hjælpekilder hjælper medlemmer med at finde deres forfædre, organisere oplysninger om deres forfædre og indsende
anmodninger om at udføre tempelordinancer for
disse forfædre. Størstedelen af disse hjælpekilder
er tilgængelige gennem Kirkens slægtshistoriske
internetside, FamilySearch.org.
Når en kirkebygning i staven eller menigheden
har computere med internetadgang, eller hvis
der er installeret slægtshistoriske programmer på
stavens eller menighedernes computere, sikrer
stavspræsidentskabet og biskoprådet sig, at disse
computere er til rådighed for medlemmerne, så de
kan bruge dem på rimelige tidspunkter. Tempel og
slægtshistorie-konsulenter kan hjælpe med tidsbestilling af computerne og undervise medlemmerne i
at bruge dem.
De medlemmer, der bruger Kirkens administrative
computere til slægtsforskning, bør ikke have adgang
til medlemsoplysninger eller finansielle oplysninger.

5.4.6

Stavsledere
Stavspræsidenten og hans rådgivere
Stavspræsidenten og hans rådgivere fører tilsyn med
tempeltjeneste og slægtshistorie i staven. De sikrer
sig, at der ved stavsmøder regelmæssigt undervises
i læresætninger, principper og velsignelser, der er
forbundet med tempeltjeneste og slægtshistorie.
Når stavspræsidenten mødes med medlemmerne,
hjælper han dem til at forberede sig på at modtage
tempelordinancerne og gøre sig værdige til fortsat
at komme så ofte i templet, som omstændighederne
tillader det.
Stavspræsidenten og hans rådgivere opfordrer
medlemmerne til at finde deres forfædre og udføre
tempelordinancer for dem.
Stavspræsidentskabets øvrige ansvar med hensyn til
tempeltjeneste er beskrevet i Håndbog 1, kapitel 3).

Højrådsmedlem(mer), der er udpeget til
tempeltjeneste og slægtshistorie
Stavspræsidentskabet kan udpege en eller flere højrådsmedlemmer til at instruere ledere i højpræsternes gruppe og i ældsternes kvorum om deres ansvar
for tempeltjeneste og slægtshistorie. Efter behov
kan disse højrådsmedlemmer også koordinere stavens indsats med FamilySearchs indeksering og ved
slægtshistoriske centre.
5.4.7

Templet og slægtshistoriske hjælpekilder
i staven
Programmet for FamilySearchs indeksering
i staven
Ved FamilySearchs indeksering bruger deltagerne
deres computere til at få adgang til billeder af
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dokumenter såsom folkeoptællinger, kirkeregistre
og kirkebøger. Fra disse billeder opretter de et
søgbart indeks, som gøres tilgængelige gennem
FamilySearch.org.
Personer, deriblandt de, som ikke er medlemmer
af Kirken, kan udføre FamilySearchs indeksering
på egen hånd. Stavspræsidentskabet kan imidlertid
beslutte, at det vil være gavnligt for stavens medlemmer at arbejde sammen i et indekseringsprogram.
Sådan en indsats giver tjenestemuligheder for medlemmer, som er mindre aktive eller som ikke kan
forlade hjemmet. Unge kan også deltage.
Se oplysninger om oprettelse af et FamilySearchs
indekseringsprogram i Administrativ vejledning for
slægtshistorie, som er tilgængelig på LDS.org.

Slægtshistoriske centre
Nogle stave har slægtshistoriske centre, der primært findes for at hjælpe kirkemedlemmer med at
finde deres forfædre og sørge for tempelordinancer
for dem. Ikke-medlemmer er også velkomne til at
benytte hjælpekilder på de slægtshistoriske centre.
Disse centre giver adgang til Kirkens mikrofilmede
slægtshistoriske optegnelser, til slægtshistoriske
computere og internetkilder såsom FamilySearch og
til undervisning i slægtshistorie.
Se flere oplysninger om slægtshistoriske centre i
Administrativ vejledning for slægtshistorie, som er tilgængelig på LDS.org.

som helst andet« (Alma 31:5). Præstedømme-og
organisationsledere opfordrer til god undervisning i
deres organisationer. De husker, at kirkemedlemmer
kommer til møderne for at få åndelig kraft, fred og
inspiration fra Guds ord.
5.5.1

Biskoppen og hans rådgivere
Biskoppen og hans rådgivere underviser i evangeliet
ved Åndens kraft og gennem personligt eksempel.
De leder menighedsrådets indsats på at sikre, at
undervisningen i menigheden er opbyggende og
lærdomsmæssig korrekt.
5.5.2

Menighedsråd
Under biskoprådets ledelse taler medlemmer af
menighedsrådet regelmæssigt sammen om, hvordan man forbedrer den evangeliske undervisning
og indlæring i menigheden. Biskoppen kan bede
søndagsskolepræsidenten om at lede disse samtaler
og give vejledning.
5.5. 3

Præstedømme-og organisationsledere
Præstedømme-og organisationsledere stræber
efter at undervise effektivt i evangeliet. De er også
ansvarlige for at forbedre indlæring og undervisning i deres organisationer. I den bestræbelser kan
de rådføre sig med søndagsskolepræsidentskabet.

5.5

Undervisning i evangeliet
God evangelisk undervisning hjælper mennesker
til at styrke deres vidnesbyrd og deres tro på vor
himmelske Fader og Jesus Kristus. Det styrker
medlemmer i deres bestræbelser på at leve i overensstemmelse med evangeliets principper. Når der
undervises i Guds ord med åndelig kraft, har det
»en større virkning på folkets sind end … noget
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Anbefaling af medlemmer til at tjene som
undervisere
Præstedømme-og organisationsledere indsender
anbefalinger til biskoprådet, så medlemmer kan
blive kaldet til at tjene som undervisere i deres
organisationer. Ledere bør anbefale undervisere,
som bestræber sig på at forberede lektioner, der
inspirerer klassen til at leve i overensstemmelse med
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evangeliets principper. Når de gør det, følger de
principperne i 19.1.1 og 19.1.2.

Orientering af nykaldede undervisere
Præstedømme-og organisationsledere mødes
individuelt med hver nykaldt underviser i deres
organisation, helst inden underviseren skal undervise første gang. Ved disse møder orienterer lederne
underviserne på følgende måde:
De hjælper underviserne med lære klassen at kende,
hvis det er nødvendigt. De giver underviserne en
klasseliste og opfordrer dem til at lære deres navne.
De opfordrer også undervisere til at opbygge et
omsorgsfuldt forhold til klassedeltagerne.
De hjælper underviserne med at forstå, hvordan
man bruger Undervisning, den største kaldelse. De
giver underviserne et eksemplar af bogen og en kort
oversigt af dens indhold.
Hvis det er nødvendigt, hjælper de underviserne
med at forstå, hvordan man forbereder en lektion.
De giver underviserne det godkendte undervisningsmateriale til deres klasse og forklarer, hvordan det skal bruges. De gennemgår også artiklen
»Forberedelse af lektioner« på side 98-99 i Undervisning, den største kaldelse. (Se en liste over godkendte
undervisningsmaterialer og vejledning i, hvordan
man bestiller dem, i den gældende plan Instruktioner
vedrørende læseplan).

Sørg for vedvarende støtte til underviserne
Præstedømme-og organisationsledere udvikler et
støttende og omsorgsfuld forhold til underviserne.
Efter deres første orienteringsmøde mødes ledere
regelmæssigt med hver enkelt underviser for at høre
om underviserens behov, drøfte behovene hos dem,
de underviser og gennemgå de principper, som står
beskrevet i dette afsnit. De opfordrer underviserne
til at sætte sig mål i overensstemmelse med artiklen
»Lav en plan til forbedring af din undervisning« på
side 24-27 i Undervisning, den største kaldelse.

Vær sikker på, at undervisningen er opbyggelig
og i overensstemmelse med Kirkens lære
Præstedømme-og organisationsledere iagttager
omhyggeligt indlæringen og undervisningen under
søndagens klasser og andre lektioner. Ledere, der
ikke deltager regelmæssigt i hver klasse, såsom medlemmer af præsidentskaberne for Søndagsskolen og
Primary, træffer aftale med underviserne at deltage
lejlighedsvis i klasserne. Baseret på deres iagttagelser rådfører ledere sig med underviserne om, hvordan man forbedrer undervisningen i klasserne.
Ledere sikrer sig, at undervisere bruger skrifterne,
sidste dages hellige profeters lærdomme og de
godkendte undervisningsmaterialer, som det står
beskrevet i den gældende Instruktioner vedrørende
læseplan. De hjælper undervisere med at forstå,
hvordan man kan supplere undervisningsmaterialet
med Kirkens tidsskrifter, især generalkonferenceudgaver af Ensign og Liahona.
5.5.4

Undervisere og ledere
Når undervisere og ledere underviser i evangeliet,
kan de bruge følgende principper.

Elsk dem, du underviser
Undervisere og ledere viser kærlighed og oprigtig
omsorg for dem, de underviser. De lærer navnene
på klassedeltagerne. De gennemgår oplysninger
om deltagelse, så de kan være opmærksomme på
klassedeltagere, der ikke deltager regelmæssigt. De
kan kontakte disse medlemmer uden for klassen for
at opfordre dem til at deltage.

Undervis ved Ånden
Undervisere og ledere søger Helligåndens vejledning, når de forbereder og underviser i lektionerne.
De søger denne vejledning ved at bede og ydmygt
udtrykke deres tillid til Herren. Under lektionerne
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indbyder de Ånden ved at bære vidnesbyrd om den
lære, de underviser i.

Undervis i læren
Undervisere og ledere bruger skrifterne, sidste
dages hellige profeters lærdomme samt godkendt
undervisningsmateriale til at undervise og vidne om
evangeliets læresætninger. Det godkendte undervisningsmateriale til hver enkelt klasse eller kvorum
findes i Instruktioner vedrørende læseplan. Undervisere
og ledere supplerer efter behov undervisningsmaterialet med Kirkens tidsskrifter, især generalkonferenceudgaverne af Ensign og Liahona.

Anspor til at lære flittigt
Undervisere og ledere opfordrer klassen til at være
ansvarlig for deres egen evangeliske indlæring som
enkeltpersoner, familie og klasse. De opfordrer
klassen til at medbringe deres egne eksemplarer
af skrifterne, hvor det er muligt. Undervisere og
ledere sørger for muligheder for, at klassen kan
deltage aktivt i drøftelser, og de tilskynder klassen
til at efterleve evangeliet og modtage de lovede
velsignelser.

Trykte og online hjælpekilder for indlæring
og undervisning
For at hjælpe medlemmer til at forbedre den evangeliske undervisning og indlæring har Kirken to udgivelser: Undervisning, den største kaldelse og Vejledning
i undervisning. Disse hjælpekilder fås på tryk og på
LDS.org. Andre hjælpekilder er også tilgængelige
på LDS.org.
5.5.7

Kursus i undervisning i evangeliet
Biskoprådet og menighedsrådet kan periodisk
beslutte at afholde kurset Undervisning i evangeliet
i menigheden. Fungerende lærere kan have gavn
af dette kursus, og det kan hjælpe til at forberede
kommende lærere. Kurset afholdes normalt i
søndagsskoletiden. Kursets lektioner står på s. 186-
239 i Undervisning, den største kaldelse. Biskoprådet
giver søndagsskolepræsidentskabet til opgave at
undervise i kurset eller kalder et andet medlem til at
gøre det.
5.5.8

Stavspræsidenten og hans rådgivere

5.5.5

Menighedens søndagsskolepræsident og
hans rådgivere
Medlemmer af søndagsskolepræsidentskabet virker
som hjælpekilder for andre ledere med bestræbelserne på at styrke evangelisk undervisning og
indlæring. De kan bliver bedt om at hjælpe lederne
med at orientere, instruere og yde vedvarende støtte
til undervisere.
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Stavspræsidenten og hans rådgivere underviser i
evangeliet gennem Åndens kraft og gennem personligt eksempel. De bestræber sig på at sikre, at
undervisningen i staven er opbyggende og i overensstemmelse med Kirkens lære.

6.

Velfærdsprincipper og lederskab
6.1

Områder, hvor medlemmerne bør være selvhjulpne,
står beskrevet i de følgende afsnit.

Formålet med Kirkens velfærd er at hjælpe medlemmer til at blive selvhjulpne, drage omsorg for de
fattige og trængende og yde tjeneste.

Sundhed

Formålene med Kirkens velfærd

I 1936 lavede Det Første Præsidentskab en velfærdsplan for Kirken. De sagde: »Hovedformålet var … at
oprette et system, hvorved lediggangens forbandelse
bliver fjernet, arbejdsløshedsunderstøttelsens onder
afskaffet, således at uafhængighed, flid, sparsommelighed og selvrespekt igen kunne oprettes blandt
vores folk. Målet i Kirken er at give mennesker
hjælp til selvhjælp. Arbejde skal igen sættes i højsædet som det ledende princip i Kirkens medlemmers
tilværelse« (i Conference Report, okt. 1936, s. 3).
6.1.1

Selvhjulpenhed
Selvhjulpenhed er evnen, forpligtelsen og bestræbelsen på at skaffe livets åndelige og timelige fornødenheder til sig selv og familien. Når medlemmerne
er selvhjulpne, er de også bedre i stand til at tjene
og drage omsorg for andre.
Kirkens medlemmer er ansvarlige for deres egen
åndelige og timelige trivsel. Eftersom de er velsignede med handlefrihedens gave, er det deres
privilegium og pligt at kunne sætte deres egen
kurs, løse deres egne problemer og stræbe efter
at blive selvhjulpne. Medlemmerne gør dette med
Herrens inspiration og ved at arbejde med deres
egne hænder.
Når Kirkens medlemmer gør alt, hvad de kan, for at
klare sig selv, men ikke kan klare deres grundlæggende behov, bør de almindeligvis først bede deres
familie om hjælp. Hvis denne ikke er tilstrækkelig
eller mulig, er Kirken rede til at hjælpe.

Herren har befalet medlemmerne at passe på deres
sind og legeme. De bør adlyde visdomsordet, spise
nærende mad, motionere regelmæssigt, kontrollere
deres vægt og få nok søvn. De bør undgå substanser
eller vaner, der skader deres legeme eller sind, og
som kan føre til afhængighed. De bør udvise god
hygiejne og gå regelmæssigt til lægen og tandlægen.
De bør også stræbe efter at udvikle et godt forhold
til familien og andre.

Uddannelse
Uddannelse giver forståelse og færdigheder, som
kan hjælpe mennesker med at udvikle selvhjulpenhed. Kirkemedlemmer bør studere skrifterne og
andre gode bøger. De bør forbedre deres evne til at
læse, skrive og regne på et grundlæggende niveau.
De bør få så meget uddannelse, som de kan, både
boglig eller teknisk uddannelse, hvor det er muligt.
Dette vil hjælpe dem med at udvikle deres talenter,
finde et passende job og yde et værdifuldt bidrag til
deres familie, Kirken og lokalsamfundet.

Beskæftigelse
Arbejde er grundvolden, hvorpå selvhjulpenhed og
timelig velfærd hviler. Medlemmerne bør forberede
sig på og omhyggeligt vælge et passende erhverv
eller en selvstændig virksomhed, som kan dække
deres og familiens behov. De bør være dygtige til
deres arbejde, være flittige og pålidelige samt levere
et ærligt stykke arbejde for den løn og de goder,
som de modtager.

35

H å ndb og 2: F orvalt ning af K irken

Hjemmeforråd
For at kunne forsørge sig selv og deres familie bør
medlemmer opbygge et tremåneders forråd af
fødevarer, som er en del af deres normale kost. Hvor
den lokale lovgivning og omstændighederne tillader
det, bør de gradvist opbygge et langsigtet lager af
fødevarer, som vil kunne opretholde livet. De bør
også opbevare drikkevand i tilfælde af, at vandforsyningen bliver forurenet eller afbrudt. (Se Bered alt,
hvad der behøves: Hjemmeforråd, s. 3).

Økonomi
For at blive økonomisk selvhjulpne bør medlemmer
betale tiende og offerydelser, undgå unødvendig
gæld, lægge et budget og leve inden for budgettet.
De bør gradvist opbygge en økonomisk reserve ved
regelmæssigt at spare en del op af deres indkomst.
(Se Bered alt, hvad der behøves: Familieøkonomi, s. 3).

Åndelig styrke
Åndelig styrke er afgørende for en persons timelige
og evige velbefindende. Kirkemedlemmer udvikler
åndelig styrke, når de styrker deres vidnesbyrd,
udviser tro på vor himmelske Fader og Jesus
Kristus, adlyder Guds befalinger, beder dagligt,
studerer skrifterne og de sidste dages profeters
lærdomme, deltager i Kirkens møder og tjener i
kirkekaldelser og opgaver.
6.1.2

Medlemmers indsats for at drage omsorg
for de fattige og trængende samt at
tjene andre
Herren har gennem Kirken tilvejebragt en måde,
hvorpå man kan drage omsorg for de fattige og
trængende. Han har bedt Kirkens medlemmer om
at give generøst af det, som de har modtaget fra
ham. Han har også bedt sit folk om at »besøge de
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fattige og de trængende og yde dem lindring« (L&P
44:6). Kirkens medlemmer opmuntres til at tjene de
trængende personligt og medfølende. De bør være
»ivrigt engageret i en god sag« og tjene uden at blive
spurgt eller udpeget (se L&P 58:26-27).
Herren har tilvejebragt fasteloven og fasteofre for at
velsigne sit folk og for at sørge for en måde, hvorpå
de kan tjene de trængende (se Es 58:6-12; Mal 3:8-
12). Når medlemmer faster, bliver de bedt om at give
et fasteoffer til Kirken, der mindst svarer til værdien
af den mad, de ville have spist. Hvis det er muligt,
bør de være gavmilde og give mere. De velsignelser,
der er knyttet til fasteloven omfatter et nært forhold
til Herren, større åndelig styrke, timelig velbefindende, større barmhjertighed og et større ønske om
at tjene.
Nogle muligheder for at drage omsorg for de
trængende kommer gennem kirkekaldelser. Andre
muligheder findes i medlemmernes hjem, nabolag
og lokalsamfund som fx dem, der er koordineret
af JustServe (i USA og Canada, se JustServe.org).
Medlemmer kan også hjælpe de fattige og trængende i alle trosretninger over hele verden ved at
støtte Kirkens humanitære indsats, ved at deltage
i katastrofehjælp gennem »Hjælpende Hænder«
(hvor det er muligt) og ved en personlig indsats for
at tjene andre i nød.
Omsorg på Herrens måde gør den rige ydmyg,
ophøjer den fattige og helliggør begge (se L&P
104:15-18). Præsident J. Reuben Clark jun. sagde:
»Den egentlige langsigtede hensigt med velfærdsplanen er at opbygge karakteren hos Kirkens medlemmer, både giveres og modtageres, at redde alt det
ædle og gode i dem og bringe de slumrende åndelige rigdomme til at blomstre og bære frugt, hvilket,
når alt kommer til alt, er denne kirkes mission,
formål og årsag til at tilhøre denne kirke« (Særligt
møde for stavspræsidentskaber, 2. oktober 1936).
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6.1. 3

Herrens forrådshus
Nogle steder har Kirken etableret det, der kaldes
biskoppernes forrådshuse. Når medlemmerne får
tilladelse fra deres biskop, kan de tage til biskoppernes forrådshus og få mad og tøj. Men Herrens
forrådshus er ikke begrænset til en bygning, der
bruges til at distribuere mad og tøj til de fattige. Det
omfatter også, at kirkemedlemmer giver af deres tid,
talenter, medfølelse, materialer og økonomiske midler til biskoppen for at drage omsorg for de fattige
og trængende. Herrens forrådshus findes derfor i
hver eneste menighed. Disse talenter skal »kastes ind
i Herrens forrådshus … idet enhver stræber efter at
tilgodese sin næste og gøre alt alene med Guds ære
for øje« (L&P 82:18-19). Biskoppen er forvalter af
Herrens forrådshus.
6.2

Velfærdsledelse i menigheden
6.2 .1

Biskop
Biskoppen leder velfærdsarbejdet i menigheden.
Han har en guddommelig bemyndigelse til at finde
frem til og drage omsorg for de fattige (se L&P
84:112). Hans mål er at hjælpe medlemmerne til
selvhjælp og til at blive selvhjulpne.
Biskoppens rådgivere, hjælpeforeningspræsidenten
og højpræsternes gruppeleder, ældsternes kvorumspræsident og andre medlemmer af menighedsrådet
hjælper biskoppen med at sørge for dette ansvar.
Biskoppen bevarer fortroligt, hvilken velfærdshjælp
medlemmer modtager. Han beskytter omhyggeligt
privatliv og værdighed hos medlemmer, der får
hjælp. Når han føler, at andre ledere i menigheden
kan hjælpe medlemmer, der har behov, kan han
videregive oplysninger i overensstemmelse med
retningslinjerne i 6.4.

Flere oplysninger om biskoppens velfærdsansvar,
deriblandt retningslinjer for administration af hjælp
fra fasteoffermidler, står i Håndbog 1, 5.2.
6.2 .2

Menighedsråd
Ved menighedsrådsmøder underviser biskoppen i
velfærdsprincipper og instruerer rådets medlemmer om deres ansvar. Rådets medlemmer overvejer
åndelige og timelige velfærdsanliggender på følgende måde:
De rådfører sig med hinanden om måder, hvorpå de
kan hjælpe medlemmerne i menigheden til at forstå
og følge velfærdsprincipper.
De rapporterer om åndelige og timelige velfærdsbehov i menigheden og får disse oplysninger fra
personlige besøg og rapporter om hjemme-og
besøgsundervisning. Når oplysningerne kan være
for fortrolige til at dele med hele menighedsrådet,
taler ledere personligt med biskoppen eller med
præstedømmets udøvende komité (se 6.2.3).
De planlægger, hvordan de hjælper specifikke medlemmer i menigheden med at imødekomme deres
åndelige og timelige behov, herunder langvarige
behov for hjælp. De afgør, hvordan man kan hjælpe
medlemmer med handicap eller andre særlige
behov. Disse samtaler forbliver fortrolige (se 6.4).
De koordinerer indsatsen for at sikre, at medlemmer, der modtager hjælp fra Kirken, får mulighed
for at arbejde eller yde tjeneste. De udarbejder og
ajourfører en liste over meningsfyldte arbejdsmuligheder. Hvis Kirken har velfærdsforetagender i
området, kan disse give muligheder for at arbejde
og oplære personer, der har brug for Kirkens hjælp.
De udarbejder og opbevarer en liste over mennesker
i menigheden, hvis færdigheder måske kan være nyttige til afhjælpning af kort-eller langvarige behov
eller behov, der skyldes en naturkatastrofe.
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De udarbejder og ajourfører en enkel, nedskrevet
plan for, hvad menigheden kan gøre i tilfælde af
katastrofesituationer (se Håndbog 1, 5.2.11). De
koordinerer denne plan med lignende planer i staven og lokalsamfundet.

Hjælpeforeningspræsidentens rolle ved disse besøg
er forklaret mere uddybende i 9.6.1. Se 9.6.2 og 9.6.3
for oplysninger om andre kortvarige velfærdsansvar,
der især gælder for hjælpeforeningspræsidenten og
hendes rådgivere.

6.2 . 3

Langvarige velfærdsbehov

Præstedømmets udøvende komité
i menigheden
Præstedømmets udøvende komité i menigheden
drøfter fortrolige velfærdsanliggender efter behov.
Biskoppen kan invitere hjælpeforeningspræsidenten
til at deltage i disse drøftelser.
6.2 .4

Højpræsternes gruppe, ældsternes kvorum
og Hjælpeforeningen
Velfærd er centralt for arbejdet i højpræsternes
gruppe, ældsternes kvorum og Hjælpeforeningen.
Ved møder for højpræsternes gruppeledelse, ældsternes kvorumspræsidentskab og Hjælpeforeningens præsidentskab planlægger lederne, hvordan
man kan undervise i principper om selvhjulpenhed
og tjeneste, samt hvordan man imødekommer velfærdsbehov. Under biskoppens ledelse hjælper disse
ledere medlemmerne til at blive selvhjulpne og finde
løsninger på kort-og langvarige velfærdsbehov.

Kortvarige velfærdsbehov
Når biskoppen yder kortvarig hjælp, kan han
uddelegere opgaver til ledere i Det Melkisedekske
Præstedømme eller Hjælpeforeningen.
Biskoppen giver normalt hjælpeforeningspræsidenten til opgave at besøge medlemmer, der har behov
for kortvarig hjælp. Hun hjælper med til at vurdere
deres behov og foreslår biskoppen, hvilken hjælp
der bør ydes. Biskoppen kan bede hende om at
udfylde formularen Biskoppens bestilling af varer,
som han kan godkende og underskrive.
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Mange kortvarige problemer opstår pga. langvarige vanskeligheder såsom dårligt helbred, mangel
på færdigheder, utilstrækkelig uddannelse eller
beskæftigelse, livsstil og følelsesmæssige udfordringer. Ledere i Det Melkisedekske Præstedømme og
Hjælpeforeningen har et særligt ansvar for at hjælpe
medlemmer med at tage fat på disse problemer.
Deres mål er at forholde sig til langvarige problemer
på måder, som fører til holdbare ændringer.
Når ledere i Det Melkisedekske Præstedømme og
Hjælpeforeningen bliver opmærksomme på langvarige behov, reagerer de barmhjertigt for at hjælpe
den enkelte og familien. De bruger de tilgængelige
ressourcer i deres organisationer og i menigheden.
De beder om vejledning for at få at vide, hvordan de
skal yde hjælp.
For at få en større forståelse for, hvordan de kan
yde hjælp, besøger ledere i Det Melkisedekske
Præstedømme og Hjælpeforeningen normalt de
medlemmer, der har velfærdsbehov. De kan bruge
formularen Analyse af behov og hjælpekilder eller
på anden måde følge dens principper for at planlægge, hvordan man reagerer på medlemmernes
velfærdsbehov.
Når ledere hjælper medlemmer med at reagere på
langvarige behov, rådfører de sig med biskoppen. I
nogle tilfælde arbejder ledere i Det Melkisedekske
Præstedømme og Hjælpeforeningen sammen.

Rapportér til biskoppen og søg hans
fortsatte vejledning
Højpræsternes gruppeleder, ældsternes kvorumspræsident og hjælpeforeningspræsidenten
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rapporterer regelmæssigt til biskoppen om de handlinger, som de og deres organisationer foretager
sig i forhold til kort-og langvarige velfærdsbehov i
menigheden. De søger biskoppens fortsatte vejledning i deres velfærdsindsats.
Hvis den enkelte og familien har kortvarige problemer, som de ikke selv kan løse, og som ledere i
Det Melkisedekske Præstedømme og Hjælpeforeningen ikke kan løse, informerer lederne omgående
biskoppen.
Hvis ledere i Det Melkisedekske Præstedømme og
Hjælpeforeningen hører om mulige spørgsmål om
værdighed eller følsomme familieanliggender, henviser de medlemmet til biskoppen.

Hjemme-og besøgslærere
Hjælp med den åndelige og timelige velfærd
begynder ofte med hjemme-og besøgslærerne.
Med en venlig og venskabelig ånd, der rækker
udover de månedlige besøg, hjælper hjemme-og
besøgslærere den enkelte og familien, som er i nød.
De rapporterer om behov hos dem, som de tjener,
til ledere i Det Melkisedekske Præstedømme eller
Hjælpeforeningen.

Søg tjeneste hos kvorumsmedlemmer,
Hjælpeforeningen og andre
Ledere i Det Melkisedekske Præstedømme og Hjælpeforeningen kan søge hjælp hos medlemmer, hvis
færdigheder eller erfaring kan hjælpe dem, som er i
nød. Medlemmer kan yde kortvarig tjeneste såsom
at sørge for måltider, børnepasning eller fortælle om
jobmuligheder. Medlemmer kan også give vejledning for at hjælpe med langvarige velfærdsbehov,
såsom helbred, hygiejne, ernæring, karriereforberedelse, uddannelsesmuligheder, opstart af et lille
firma eller håndtering af familiens økonomi.
Når ledere har bedt andre om hjælp, bevarer de
kontakten med den person eller familie, som er i

nød, for at opmuntre og hjælpe på andre måder,
hvis det er nødvendigt.
Ledere kan hjælpe biskoppen, når han henviser
medlemmer til Kirkens velfærdsvirksomheder
såsom biskoppernes forrådshuse, Kirkens arbejdsanvisningscentre, Deseret Industries og SDH-
familietjeneste. Ledere kan også hjælpe medlemmer
med at få hjælp gennem lokalsamfundets og regeringens organer.
6.2 .5

Menighedens velfærdsspecialister
Velfærdsspecialister tjener som ressourcer for at
hjælpe biskoprådet og ledere i Det Melkisedekske
Præstedømme og Hjælpeforeningen med at udføre
deres velfærdspligter.
Biskoprådet kan kalde en beskæftigelsesspecialist
til at hjælpe medlemmer med at forberede sig til
og finde passende beskæftigelse. Biskoprådet kan
også kalde andre velfærdsspecialister til at hjælpe
medlemmer i forbindelse med behov som uddannelse, oplæring, ernæring, hygiejne, hjemmeforråd,
sundhedspleje, familieøkonomi og den selvsupplerende uddannelsesfond.
6. 3

Velfærdsledelse i staven
6. 3.1

Stavspræsident
Stavspræsidenten fører tilsyn med velfærdsindsatsen
i staven. Flere oplysninger om hans velfærdsansvar
findes i Håndbog 1, 5.1.
6. 3.2

Stavsråd
Ved stavsrådsmøder overvejer lederne åndelige og
timelige velfærdsanliggender på følgende måde:
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De identificerer velfærdsbehov i staven og søger
måder at imødekomme disse behov på. De overtager imidlertid ikke ansvaret for at løse menigheders
velfærdsanliggender.
De planlægger, hvordan de kan undervise stavs-og
menighedsledere i velfærdsprincipper.
De drøfter, hvordan man kan gøre menighedsledere opmærksomme på personer i staven, der kan
være en ressource og hjælpe i forbindelse med
velfærdsbehov.
De lægger og ajourfører en enkel, nedskrevet plan
for, hvad staven kan gøre i tilfælde af katastrofesituationer (se Håndbog 1, 5.1.3). Denne plan bør
være koordineret med tilsvarende planer for andre
stave i det koordinerende råd og med lokalsamfundets planer.
De planlægger velfærdsaktiviteter og sørger for ikke
at pålægge menighedsledere unødvendige byrder.
De planlægger, hvordan man imødekommer stavens
velfærdsopgaver.
Når et medlem af De Halvfjerds’ Præsidium eller
områdepræsidentskabet anmoder derom, yder de
lederskab og støtte til et velfærdsforetagende.
Hvis en biskop er blevet bedt om at varetage
anmodninger om hjælp fra personer, der er på gennemrejse eller er hjemløse, bestemmer stavsrådet,
hvordan man stiller stavsressourcer til rådighed for
den biskop.
6. 3. 3

Stavens velfærdsspecialister
Et medlem af stavspræsidentskabet eller et højrådsmedlem, der har fået opgaven, kan kalde en
beskæftigelsesspecialist i staven og andre velfærdsspecialister. Disse stavsspecialister kan virke som
ressource for biskopper og andre menighedsledere.
Specialisterne kan hjælpe til i forbindelse med velfærdsbehov som dem, der står beskrevet i 6.2.5.
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6.4

Fortrolighed
Når biskoppen og andre menighedsledere hører om
medlemmer med velfærdsbehov og den hjælp, der
er blevet givet, holder de disse oplysninger fortrolige. De værner omhyggeligt om privatlivets fred
og værdighed hos medlemmer, som får hjælp. De
passer på ikke at sætte medlemmer, der har behov
for hjælp, i forlegenhed.
Der kan være tidspunkter, hvor det er nødvendigt,
at hele menighedsrådet og måske andre medlemmer
af menigheden kender den enkeltes eller en families
velfærdsbehov. Når et medlem fx er arbejdsløs eller
leder efter et bedre arbejde, kan andre være i stand
til at hjælpe medlemmet med hurtigere at finde et
arbejde. I disse situationer anmoder biskoppen og
andre ledere normalt om medlemmets tilladelse til
at fortælle andre om deres situation.
Når ledere beder andre om hjælp, videregiver
de kun de oplysninger, som er nødvendige for at
udføre opgaven. Lederne beder dem også om at
bevare alt fortroligt.

7.

Det Melkisedekske Præstedømme
7.1

Definition på og formål med Det Melkisedekske Præstedømme
Præstedømmet er Guds magt og myndighed. Det
overdrages til værdige mandlige medlemmer af
Kirken. De, som bærer præstedømmets nøgler, leder
forrettelsen af evangeliets ordinancer, forkyndelsen
af evangeliet og leder Guds rige på jorden.
Det Melkisedekske Præstedømme har »nøglerne til
alle de åndelige velsignelser i kirken« (L&P 107:18).

biskoprådet, eller når stavspræsidenten af andre
grunde beslutter det. Det er højpræsternes ret og
ansvar at præsidere og besidde al den myndighed,
som ældsterne besidder (se L&P 107:10).
Brødre i distrikter bliver ikke ordineret til embedet
som højpræst.

Se i kapitel 2 flere oplysninger om præstedømmets
formål og nøgler.

7.1.2

7.1.1

Et præstedømmekvorum er en organiseret gruppe
brødre. Hovedformålet med at have kvorummer
er at tjene andre, opbygge harmoni og broderskab
samt undervise medlemmerne i lærdomme, principper og pligter.

Embeder og pligter i Det Melkisedekske
Præstedømme
Embederne i Det Melkisedekske Præstedømme er
ældste, højpræst, patriark, halvfjerdser og apostel.
Hvert præstedømmeembede har rettigheder til
og ansvar for at tjene, deriblandt myndighed til
at forvalte præstedømmeordinancer. Dette kapitel
indeholder oplysninger til lederne for ældster og
højpræster. Se oplysninger om ordination til embederne som ældste og højpræst i 20.7.

Ældste
Værdige brødre kan modtage Det Melkisedekske
Præstedømme og ordineres til ældste, når de er
mindst 18 år. Ældsternes rettigheder og ansvar er
åbenbaret i Lære og Pagter 20:38-45; 42:44; 46:2 og
107:11-12. Ældster har også myndighed som diakoner, lærere og præster.

Højpræst
Brødre ordineres til højpræst, når de kaldes til
at tjene i stavspræsidentskabet, højrådet eller

Det Melkisedekske
Præstedømmes kvorummer

Apostle og halvfjerdsere er organiseret i kvorummer
på Kirkens overordnede plan.
Hver stav har et kvorum af højpræster. Stavspræsidentskabet udgør præsidentskabet for det kvorum.
Medlemmerne af det kvorum er de højpræster, der
for tiden tjener i følgende kaldelser: Stavspræsident
og hans rådgivere, biskopper i staven og deres rådgivere, højrådsmedlemmer og fungerende patriarker. Sekretærer, assistenter og grenspræsidentskaber
er ikke medlemmer af højpræsternes kvorum.
Om søndagen mødes medlemmer af højpræsternes
kvorum med ældsternes kvorum, hvis de ikke har
opgaver et andet sted.
Hver menighed har ét eller flere kvorummer af
ældster. Ældsternes kvorum omfatter alle ældster
og kommende ældster i menigheden. Det omfatter
også højpræster, der for tiden ikke tjener i følgende
kaldelser: Stavspræsidenten og hans rådgiver,
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biskoppen og hans rådgivere, højrådsmedlemmer
og fungerende patriarker. Medlemmer af ældsternes kvorum – uanset om de er ældster, halvfjerdsere eller højpræster – beholder deres nuværende
præstedømmeembede.
Medlemmer af præsidentskaber for templer,
missioner og missionærskoler er medlemmer af
ældsternes kvorum i deres menighed.
Hvis en menighed har et usædvanligt stort antal af
aktive bærere af Det Melkisedekske Præstedømme,
kan stavspræsidentskabet organisere et yderligere
ældsternes kvorum (se L&P 107:89). I sådanne
tilfælde bør hvert kvorum afspejle en balance med
hensyn til alder, erfaring og præstedømmeembeder
og -styrke.
Ældster bliver ordineret til højpræster, når de kaldes til at tjene som stavspræsident eller en af hans
rådgivere, som biskop eller en af hans rådgivere (se
en undtagelse under »Ledelse« i Håndbog 1, 9.1.6), i
højrådet eller i andre situationer, når det anbefales
af biskoppen og godkendes af stavspræsidenten.
7.2

Det Melkisedekske
Præstedømmes ledelse i staven
7.2 .1

Stavspræsidentskab
Stavspræsidenten er den præsiderende højpræst i
staven. Han og hans rådgivere udgør stavens præsidentskab for højpræsternes kvorum.
Stavspræsidenten fører tilsyn med overdragelsen
af Det Melkisedekske Præstedømme og ordination til embederne ældste og højpræst (se Håndbog 1, 16.7.1).
Stavspræsidenten kalder en ældste eller højpræst i
hver menighed til at være ældsternes kvorumspræsident. Før der bliver kaldet en ny ældsternes kvorumspræsident, rådfører stavspræsidenten sig med
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biskoppen i menigheden. Biskoppen kan anbefale,
hvem der skal kaldes.
Stavspræsidenten, en udpeget rådgiver eller et
udpeget højrådsmedlem kalder rådgivere til ældsternes kvorumspræsidentskab. Ældsternes kvorumspræsident kan i samråd med biskoppen anbefale
rådgivere. Han kan anbefale både højpræster og
ældster som rådgivere.
Alle anbefalinger til at kalde medlemmer til ældsternes kvorumspræsidentskab kræver godkendelse af
stavspræsidentskabet og højrådet.
Når nye medlemmer af ældsternes kvorumspræsidentskab bliver kaldet, præsenterer et medlem af
stavspræsidentskabet eller højrådet dem for kvorummets medlemmer til opretholdelse.
Stavspræsidenten indsætter en ny præsident for
ældsternes kvorum og overdrager de nøgler, der
hører til kaldelsen. Et medlem af stavspræsidentskabet eller højrådet indsætter rådgivere til ældsternes
kvorumspræsident.
Se i Oversigt over kaldelser i kapitel 19 oplysninger om kaldelser i ældsternes kvorum i grene i
missioner.
7.2 .2

Højrådsmedlemmer
Under stavspræsidentskabets ledelse er medlemmerne af højrådet med til at føre tilsyn med Kirkens
arbejde i staven. Deres ansvar med hensyn til ældsternes kvorum står beskrevet i 15.3.1.
7. 3

Det Melkisedekske
Præstedømmes ledelse
i menigheden
Dette kapitel fokuserer på varetagelsen af ældsternes kvorum på en måde, som styrker den enkelte og
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familien. Ledere i Det Melkisedekske Præstedømme
bør jævnligt gennemgå kapitel 3, som beskriver
generelle principper inden for ledelse. Disse principper omfatter åndelig forberedelse, deltagelse
i råd, at tjene andre og undervisning i Jesu Kristi
evangelium.
7. 3.1

Biskopråd
Biskoppen er den præsiderende højpræst i menigheden. Han og hans rådgivere arbejder tæt sammen
med ældsternes kvorumspræsident i tilsynet med
kvorummets medlemmer og deres familier, styrkelse
af kvorummet og sikrer sig, at præstedømmets
arbejde udføres.
Ældsternes kvorumspræsident er direkte ansvarlig
over for stavspræsidentskabet. Biskoppen mødes
imidlertid som den præsiderende højpræst i menigheden også regelmæssigt med ældsternes kvorumspræsident. Biskoppen rådfører sig med ham og
giver vejledning om, hvordan man tjener og velsigner menighedens medlemmer og arbejder i harmoni
med alle menighedens organisationer. Biskoppen
beder ham rapportere om sit ansvar, herunder de
omsorgsgivende brødres indsats.
7. 3.2

Ældsternes kvorumspræsidentskab
Ældsternes kvorumspræsidentskab præsiderer
over, sidder i råd med og underviser kvorummets
medlemmer (se L&P 107:89). De leder kvorummets
indsats for at fremme arbejdet med frelse i menigheden (se kapitel 5). De får instruktioner fra stavspræsidentskabet, udpegede medlemmer af højrådet og
biskoppen.

Ældsternes kvorumspræsident
Ældsternes kvorumspræsident har følgende
ansvarsopgaver:

Han tjener som medlem af menighedsrådet. Som
medlem af dette råd deltager han i bestræbelserne
på at opbygge tro og styrke den enkelte og familien
(se kapitel 4).
Han underviser kvorummets medlemmer i deres
pligter ved brug af denne håndbog som hjælpekilde.
I samråd med biskoppen anbefaler han brødre,
som skal kaldes til at tjene som rådgivere i ældsternes kvorumspræsidentskab. Han anbefaler også til
biskoppen brødre, som skal kaldes til at tjene som
sekretærer, undervisere og andre kaldelser i ældsternes kvorum. Når han giver disse anbefalinger, følger
han retningslinjerne i 19.1.1 og 19.1.2.
Han fører tilsyn med optegnelser, rapporter, budget
og økonomi i kvorummet. Kvorumssekretæren hjælper med dette ansvar.

Ældsternes kvorumspræsident og rådgivere
Ældsternes kvorumspræsidentskab har følgende
ansvar: Ældsternes kvorumspræsident udpeger sine
rådgivere til at føre tilsyn med nogle af disse ansvar.
Der kan ikke kaldes mere end to rådgivere.
De opfordrer kvorummets medlemmer til at udføre
deres præstedømmepligter, især deres pligter som
ægtemænd og fædre. Ledere i kvorummet udfører
dette ansvar under møder i kvorummet og under
interview og besøg med kvorummets medlemmer.
De koordinerer omsorgsindsatsen med hjælpeforeningspræsidentskabet og fører tilsyn med
de omsorgsgivende brødres indsats og afholder
omsorgsinterview.
De fører tilsyn med bestræbelserne på at forbedre
undervisningen og indlæringen i ældsternes kvorum. I disse bestræbelser følger de principperne i
5.5.3 og 5.5.4.
De koordinerer menighedsrådets indsats med
at opfordre til tempeltjeneste og slægtshistorie i menigheden (se 5.4.3). De koordinerer
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også indsatsen hos menighedens tempel-og
slægtshistorie-konsulenter.

7. 3. 3

De holder møder i ældsternes
kvorumspræsidentskab.

Med biskoppens godkendelse kalder og indsætter ældsternes kvorumspræsident eller en af hans
rådgivere en ældste eller en højpræst til at virke som
sekretær i ældsternes kvorum. Kvorumssekretæren
har følgende ansvar:

Under biskoppens ledelse og i samarbejde med
hjælpeforeningspræsidentskabet planlægger de,
hvordan man kan imødekomme velfærdsbehov i
kvorummet og yder barmhjertighedstjeneste (se 7.5
og kapitel 6).
De besøger eller interviewer medlemmer af kvorummet mindst én gang om året. De drøfter
præstedømmepligter og velbefindende hos præstedømmebæreren og hans familie. Dette besøg eller
interview bør ikke kombineres med et omsorgsinterview, hvor en makker er til stede.
De kan organisere medlemmerne i kvorummet for
at udføre kvorummets arbejde og for at udføre de
opgaver, som de har fået ved menighedsrådsmødet
(se 7.3.5).
De hjælper kommende ældster med at forberede
sig til at modtage Det Melkisedekske Præstedømme (se 7.6).
Med godkendelse fra biskoppen kan de lejlighedsvis planlægge aktiviteter. Disse aktiviteter bør følge
retningslinjerne i kapitel 13 og bør være koordineret
med menighedsrådet.
Efter biskoppens anmodning arbejder de sammen
med forældre og Unge Mænds ledere for at hjælpe
18-årige unge mænd med at forberede sig på at
modtage Det Melkisedekske Præstedømme og få
en god overgang fra præsternes kvorum til ældsternes kvorum.
Ældsternes kvorumspræsident udpeger en af sine
rådgivere til at koordinere kvorummets indsats med
de unge voksne mænd i menigheden. Hvis menigheden har en komité for unge voksne, tjener denne
rådgiver i komiteen. (Se 16.3.3 og 16.3.4).
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Sekretær i ældsternes kvorum

Han rådfører sig med kvorumsledere for at udarbejde dagsordener til præsidentskabsmøder. Han
deltager i disse møder, tager notater og holder styr
på opgaver.
Han kan planlægge omsorgsinterview for ældsternes kvorumspræsident og hans rådgivere.
Hvert kvartal udarbejder han en rapport over
tilstedeværelse ved kvorumsmøder og afholdte
omsorgsinterview. Han gennemgår denne rapport
med ældsternes kvorumspræsident og afleverer den
til menighedssekretæren.
Hvis kvorummet planlægger aktiviteter, der involverer udgifter, hjælper sekretæren lederne med at
lægge et årligt budget og at redegøre for udgifter.
7. 3.4

Lærere i ældsternes kvorum
Med biskoppens godkendelse kan ældsternes kvorumspræsident eller en af hans rådgivere kalde og
indsætte en eller flere ældster eller højpræster til at
virke som underviser i ældsternes kvorum.
Kvorumslederne giver underviserne til opgave at
undervise i læresætninger og lede drøftelsen ved
præstedømmemødet. Undervisere følger de principper, som står beskrevet i 5.5.4.
7. 3.5

Andre kaldelser i ældsternes kvorum
De kaldelser, der bliver nævnt i dette afsnit, er
valgfri. Biskoppen og ældsternes kvorumspræsident
kan beslutte, at der ikke er behov for disse stillinger,
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eller de kan mene, at der er behov for yderligere kaldelser. Ældsternes kvorumspræsidentskab anbefaler
brødre til at virke i disse kaldelser. Med biskoppens
godkendelse foretager ældsternes kvorumspræsident eller én af hans rådgivere disse kaldelser.

Assisterende sekretærer og omsorgssekretærer
Ældsternes kvorumspræsidentskab kan kalde én
eller flere assisterende sekretærer til at hjælpe med
sekretæropgaver (se 7.3.3). Kommende ældster kan
tjene som assisterende sekretærer.
Hvis præsidentskabet har brug for mere hjælp
til at organisere omsorgsinterview og forberede
kvartalsrapporten (se 7.4), kan de rådføre sig med
biskoppen om at kalde en eller flere omsorgssekretærer. Omsorgssekretærer foretager ikke omsorgs
interview. Kommende ældster kan tjene som
omsorgssekretærer.

Tjenestekoordinator og assistenter
Efter behov kan ældsternes kvorumspræsidentskab
kalde et kvorumsmedlem til at koordinere tjeneste.
Assistenter kan også kaldes.

Aktivitetskoordinator og assistenter
Efter behov kan ældsternes kvorumspræsidentskab
kalde et kvorumsmedlem til at koordinere aktiviteter, der ikke afholdes om søndagen. Assistenter kan
også kaldes.

Andre kaldelser og opgaver
Efter behov kan ældsternes kvorumspræsidentskab
kalde eller give kvorumsmedlemmer til opgave at
bidrage til at opnå arbejdet med frelse. De kan fx
rådføre sig med biskoppen om at kalde medlemmer til at bidrage til at styrke unge voksne, udføre
tempeltjeneste og slægtshistorie samt fortælle
om evangeliet. Brødre med kortvarige opgaver
behøver ikke at blive kaldet og indsat. Brødre,

som leder eller tjener i en opgave i længere tid,
bliver kaldet og indsat af et medlem af ældsternes
kvorumspræsidentskab.
7.4

Omsorg
Frelseren viste ved eksempel, hvad det vil sige at
udvise omsorg, da han tjente af kærlighed til sin
Fader og til sin Faders børn (se Joh 15:9-10). Han
elskede, underviste, bad for, trøstede og velsignede
dem omkring sig og inviterede alle til at følge sig (se
Mark 8:34). Omsorgsgivende brødre søger bønsomt
at tjene, som han ville. Hver husstand med medlemmer får for at udvise denne omsorg tildelt præstedømmebærere som omsorgsgivende brødre til at
våge over familien eller enkeltpersoner, som bor der
(se L&P 20:47, 59).
Ældsternes kvorumspræsidentskaber instruerer
omsorgsgivende brødre i, hvordan man tager sig af
og styrker familier og enkeltpersoner. Præsidentskabets medlemmer kan foretage denne instruktion ved
omsorgsinterview og ved søndagens møder.
At tjene som omsorgsgivende bror er et præstedømmeansvar for lærere, præster og bærere af Det
Melkisedekske Præstedømme. Derfor udpeges
omsorgsgivende brødre af præstedømmeledere. De
bliver ikke kaldet, opretholdt eller indsat.
Eftersom stavspræsidentskaber og biskopråd
er ansvarlige for alle medlemmer af staven eller
menigheden, bliver disse brødre ikke generelt tildelt
som omsorgsgivere for specifikke enkeltpersoner
eller familier. Medlemmer af højrådet og fungerende patriarker kan blive tildelt baseret på lokale
omstændigheder som fastsat af stavspræsidenten.
Hvis de får en opgave, er det et medlem af ældsternes kvorumspræsidentskab, som giver opgaven.
Medlemmer af højpræsternes kvorum i staven,
deres hustruer og deres familie får omsorgsgivende
brødre og søstre tildelt af præsidentskaberne i deres
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ældsternes kvorum og Hjælpeforeningen under
biskoppens ledelse.
7.4.1

Omsorgsgivende brødres ansvar
Omsorgsgivende brødre repræsenterer Herren,
biskoppen og kvorumsledere. De »besøge[r] hvert
medlems hjem, idet [de] formaner dem til at bede
lydeligt og i løndom og at varetage alle familiemæssige pligter« (L&P 20:51). De udpeges til familier og
enkeltpersoner for »at våge over … og at være hos
dem og styrke dem« (L&P 20:53). De skal »advare,
forklare, formane og undervise og opfordre alle til
at komme til Kristus« (L&P 20:59).
Omsorgsgivende brødre søger at være ledt af
Ånden, når de yder kristuslignende omsorg. De
rådfører sig med dem, de har fået tildelt, og søger
inspiration om, hvordan de bedst imødekommer
deres behov, idet de bruger den tid og de ressourcer,
der er til rådighed.
Omsorgsgivende brødre er fleksible i forbindelse
med, hvordan de yder omsorg. De tilpasser deres
kontakt, tjeneste og ethvert budskab, så de imødekommer medlemmernes behov. Personlige besøg er
vigtige, når de kan foregå. Omsorgsgivende brødre
kan også række ud ved telefonopkald, sms’er, e-mail,
breve, kontakt i kirken, deltagelse ved familiebegivenheder og tjeneste.
At imødekomme den enkeltes behov begynder med
bønsom overvejelse og med en samtale med de
tildelte enkeltpersoner og familier. Omsorgsgivende
brødre lytter, så de kan forstå, hvordan de bedst kan
tjene. De drøfter hyppighed og type af kontakt, som
medlemmerne ønsker. De drøfter også, hvilken form
for budskab disse medlemmer ønsker.
Omsorgsgivende brødre kan være en vigtig hjælpe
kilde for medlemmer. Nogle forslag er nævnt
nedenfor:
1. De hjælper medlemmer med at styrke deres tro
på vor himmelske Fader og Jesus Kristus.
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2. De hjælper medlemmer med at forberede sig til
deres næste ordinance. De kan hjælpe forældre
med at sikre sig, at deres børn bliver velsignet,
døbt og bekræftet. De kan også hjælpe forældre
med at sikre sig, at deres sønner får Det Aronske
og Det Melkisedekske Præstedømme overdraget
og bliver ordineret til præstedømmeembeder i
den rette alder.
3. De gør sig bekendt med medlemmernes interesser og behov og anerkender særlige begivenheder i deres liv.
4. De tilbyder at hjælpe, hvis medlemmerne er
arbejdsløse, syge, ensomme, flytter eller har
andre behov.
5. De hjælper medlemmer til at blive selvhjulpne.

7.4.2

Koordination af omsorgsindsatsen
Omsorgsindsatsen er en koordineret indsats mellem
ældsternes kvorum og Hjælpeforeningen. Under
biskoppens ledelse samarbejder præsidentskaberne i
ældsternes kvorum og i Hjælpeforeningen og koordinerer bønsomt omsorgsindsatsen som følger:
1. Ældsternes kvorumspræsidentskab anbefaler til
biskoppen omsorgsgivende par og opgaver for
menighedens enkeltpersoner og familier. Hjælpeforeningspræsidentskaber anbefaler omsorgsgivende par og opgaver for Hjælpeforeningens
søstre. Præsidentskaber i ældsternes kvorum og
Hjælpeforeningen drøfter specifikke opgaver, før
de anbefaler dem til biskoppen.
2. Hvor det er passende kan omsorgsgivende
brødre og søstre for en enkeltperson eller en
familie sammen drøfte deres indsats for at imødekomme behov. Når det er nødvendigt, kan de
kontakte præsidentskaberne i deres kvorum og
i Hjælpeforeningen for at få yderligere hjælp og
ressourcer.
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3. Medlemmer af ældsternes kvorumspræsidentskab afholder interview med de omsorgsgivende
brødre mindst én gang i kvartalet (se 7.4.4).
4. Præsidentskaber i ældsternes kvorum og
Hjælpeforeningen mødes hvert kvartal for at
drøfte styrker og behov hos enkeltpersoner og
familier, der er kommet frem gennem omsorgsinterview. De koordinerer efter behov også
omsorgsopgaver.
5. Efter det møde mødes præsidenterne for ældsternes kvorum og Hjælpeforeningen sammen
kvartalsvis med biskoppen for at drøfte behov
hos enkeltpersoner og familier. De kan også
koordinere omsorgsopgaver og få biskoppens
godkendelse af deres forslag.
6. Efter behov kan præsidenterne for ældsternes
kvorum og Hjælpeforeningen med menighedsrådet drøfte styrker og behov, der er kommet
frem gennem omsorgsinterview. Medlemmer af
menighedsrådet lægger planer for at betjene og
velsigne menighedens medlemmer.

7.4. 3

Organisering af omsorgsindsatsen til at
imødekomme lokale behov
Ældsternes kvorumspræsidentskab anbefaler
bønsomt til biskoppen opgaver for omsorgsgivende
brødre til at tage sig af enkeltpersoner og familier
i menigheden. Præsidentskabet drøfter styrker og
behov hos enkeltpersoner og familier. De anbefaler
trofaste omsorgsgivende brødre til nye medlemmer,
mindre aktive medlemmer, der kan være modtage
lige, og andre som fx enlige forældre, enker og
enkemænd.
Når biskoppen har godkendt det, mødes et medlem af ældsternes kvorumspræsidentskab med
de omsorgsgivende brødre for at give dem deres
opgave og sidde i råd med dem om styrker, behov
og udfordringer hos dem, som brødrene skal
drage omsorg for. Denne samtale kan finde sted

ved et omsorgsinterview, eller når som helst der er
behov for det.
Ældsternes kvorumspræsidentskab sammensætter
normalt brødrene i makkerskaber på to. Et gift par
kan få til opgave at udvise omsorg sammen, hvis det
er den mest effektive måde at imødekomme behovene hos en bestemt person eller familie.
Lærere og præster kan tjene som kammerater til
bærere af Det Melkisedekske Præstedømme. Efter at
have talt med forældre og ledere giver et medlem af
ældsternes kvorumspræsidentskab omsorgsopgaver
til lærere og præster.
Retningslinjen om, at to ansvarlige voksne skal
være til stede sammen med unge, gælder ikke ved
opgaven som omsorgsgivende makkere. Ledere
bør imidlertid under ledelse af deres biskop bruge
visdom og søge inspiration, når de tildeler unge som
makkere til voksne.
Voksne makkere bør undgå situationer, der kan
misforstås. De bør udvise forsigtighed i forbindelse
med isolerede situationer, hvor de to er alene, så
den unge kan have en sikker og berigende oplevelse
med at udvise omsorg. Desuden bør ledere udvise
visdom, så man ikke tildeler unge opgaver med vanskelige situationer i hjemmet eller i familien.
Når unge får en makker, som ikke er deres forælder, bør ledere få bekræftet, at forældrene ikke er
imod opgaven.
Ledere i ældsternes kvorum i menigheder for unge
voksne anbefaler til biskoppen omsorgsgivende
brødre til hvert medlem i menigheden. Enlige medlemmer, der som bofæller bor sammen, kan have de
samme omsorgsgivende brødre. Omsorgsgivende
brødre bør dog fokusere på at betjene den enkelte
og bør rapportere om hver person hver for sig.
Med missionspræsidentens godkendelse kan ledere
overveje at bede fuldtidsmissionærer om at hjælpe
med omsorgsindsatsen i et begrænset omfang.
Missionspræsidenten kommunikerer denne godkendelse til stavspræsidenten, der informerer biskopper.
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Når en sådan godkendelse gives, bliver fuldtidsmissionærer hovedsageligt bedt om at besøge nye
medlemmer, familier, hvor ikke alle er medlemmer
og mindre aktive medlemmer.

Hjælpeforeningen rapporterer straks om presserende behov til biskoppen.
7.5

Velfærd

7.4.4

Omsorgsinterview

Velfærd er centralt i ældsternes kvorums arbejde.

Medlemmer af ældsternes kvorumspræsidentskab
afholder interview med omsorgsgivende brødre
(herunder også med lærere og præster) mindst en
gang hvert kvartal. Interview kan afholdes i hele
kvartalet og behøver ikke vare længe for at være
effektive.

Under biskoppens ledelse deler ældsternes kvorumspræsidentskab og hjælpeforeningspræsidentskabet følgende velfærdsansvar:

Disse interview bør helst afholdes personligt og
med begge i makkerparret til stede. Et gift par, som
har til opgave at udvise omsorg sammen, kan mødes
med ledere i ældsternes kvorum, i Hjælpeforeningen eller begge.
Omsorgsinterview afholdes for -
1. at sidde i råd sammen om styrker, behov
og udfordringer hos tildelte familier og
enkeltpersoner.
2. at afgøre, hvilke behov ældsternes kvorum,
Hjælpeforeningen, menighedsrådet og andre
kan hjælpe med.
3. at undervise og opmuntre omsorgsgivende brødre.
Mellem interview kan omsorgsgivende brødre efter
behov videregive andre oplysninger – personligt
eller telefonisk, med sms’er eller e-mail. De videregiver kun fortrolige oplysninger til ældsternes kvorumspræsident eller direkte til biskoppen.
Hvert kvartal mødes præsidenterne for ældsternes
kvorum og Hjælpeforeningen med biskoppen for
at drøfte behov hos enkeltpersoner og familier.
De koordinerer efter behov også omsorgsopgaver. Præsidenten for ældsternes kvorum eller
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De underviser i principper om timelig og åndelig
selvhjulpenhed.
De drager omsorg for de fattige og trængende og
opfordrer medlemmer til at tjene.
De hjælper den enkelte og familien med at blive
selvhjulpne og finde løsninger på kortvarige og
langvarige velfærdsbehov.
Se yderligere oplysninger om disse velfærdsansvar i
kapitel 6.
7.6

Kommende ældster
En kommende ældste er et mandligt medlem af
Kirken på 19 år eller derover, der ikke bærer Det
Melkisedekske Præstedømme. Gifte brødre, der er
under 19 år, og som ikke bærer Det Melkisedekske
Præstedømme, er også kommende ældster.
7.6.1

Ansvar for kommende ældster
Ældsternes kvorumspræsidentskab hjælper kommende ældster med at forberede sig på at modtage
Det Melkisedekske Præstedømme.
Disse ledere tildeler trofaste omsorgsgivende brødre
til kommende ældster. Hvis kommende ældster
er blevet ordineret til embedet som lærer eller

7. Det Melkisedekske Pr æ sted ømme

præst, kan ledere give dem til opgave at tjene som
omsorgsgivende brødre.

behov bede et højrådsmedlem om at hjælpe ældsternes kvorumsledere med dette ansvar.

Ledere i ældsternes kvorum inviterer kommende
ældster til at deltage i kvorumsmøder og -aktiviteter.

Ressourcer til at hjælpe kommende ældster med
at forberede sig til at modtage Det Melkisedekske
Præstedømme kan omfatte følgende:

7.6.2

Hjælp kommende ældster med at
forberede sig på at modtage Det
Melkisedekske Præstedømme
At hjælpe kommende ældster til at forberede sig på
at modtage Det Melkisedekske Præstedømme bør
være blandt ledernes højeste prioriteter, fordi det
styrker familien og forbereder par på tempelægteskab. Kommende ældster bør ordineres, så snart de
er rimeligt beredte, uden unødvendig ventetid.
Ældsternes kvorumspræsident sikrer sig, at
kommende ældster bliver undervist i følgende
principper som forberedelse til at modtage Det Melkisedekske Præstedømme:
1. Gengivelsen af præstedømmet og præstedømmets nøgler gennem profeten Joseph Smith
2. Præstedømmets ed og pagt (se L&P 84:33-44)
3. Ægtemænds og fædres ansvar

1. Lære og Pagter afsnit 20, 84, 107 og 121
2. Familievejledning
3. Præstedømmets pligter og velsignelser, del A, lektion
1-4 og 9
4. Præstedømmets pligter og velsignelser, del B, lektion 1-6
Biskoppen rådfører sig med ældsternes kvorumspræsidentskab og med menighedsrådet for at
identificere kommende ældster, der bør have førsteprioritet for modtagelsen af denne forberedelse.
Attenårige bærere af Det Aronske Præstedømme,
som ikke er blevet forberedt på anden måde, kan
medtages.
Når biskoppen hjælper en kommende ældste med
at forberede sig på at modtage Det Melkisedekske
Præstedømme, følger han instruktionerne i Håndbog
1, 16.7.1.

4. En ældstes pligter og formålet med
præstedømmekvorummer

7.7

5. Formålet med præstedømmeordinancer og
-velsignelser, og hvordan man udfører disse
ordinancer og velsignelser (se kapitel 20 og
Familievejledning)

7.7.1

Ledere kan undervise i disse principper individuelt,
eller de kan organisere en klasse for kommende
ældster i menigheden, for flere menigheder eller i
staven. De kan bede omsorgsgivende brødre om at
bidrage til denne undervisning. De kan også give
denne undervisning som en del af tempelforberedelsesseminar (se 5.4.5). Stavspræsidenten kan efter

Lederskabsmøder
Menighedsrådsmøde
Ældsternes kvorumspræsident tjener som et medlem
af menighedsrådet (se kapitel 4).
7.7.2

Ældsternes kvorumspræsidentskabsmøde
Ældsternes kvorumspræsidentskab afholder regelmæssigt præsidentskabsmøde. Kvorumspræsidenten
præsiderer og leder mødet. Kvorumssekretæren
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deltager, tager notater og holder styr på opgaver.
Et højrådsmedlem, som er udpeget til menigheden,
kan deltage med mellemrum.
Dagsordenen kan indeholde følgende punkter:
1. Planlæg, hvordan man kan styrke kvorummets
medlemmer og deres familie, deriblandt kommende ældster.
2. Læs og drøft skriftsteder og instruktioner fra
Kirkens ledere, der omhandler præstedømmelederes ansvar.
3. Drøft timelige og åndelige behov hos enkeltpersoner og familier og planlæg, hvordan man kan
imødekomme disse behov.
4. Gennemgå oplysninger fra omsorgsinterview om
indsatsen for at våge over og drage omsorg for
enkeltpersoner og familier i menigheden. Drøft
omsorgsopgaver og -indsatsen og tilpas dem
efter behov. Planlæg forbedringer.
5. Planlæg kvorumsmøder og drøft, hvordan man
kan forbedre dem.
6. Gennemgå tilstedeværelsesoptegnelser og drøft,
hvordan man kan opfordre til deltagelse ved
kvorumsmøder.
7. Gennemgå råd og opgaver fra biskoppen,
menighedsrådet og stavspræsidentskabet.
Planlæg, hvordan man kan følge råd og opfylde
opgaverne.
8. Planlæg, hvordan man kan opbygge enighed i kvorummet, herunder tjeneste og andre
kvorumsaktiviteter.

7.7. 3

Stavens præstedømmelederskabsmøde
Stavspræsidentskabet indkalder til præstedømmelederskabsmøde i staven i forbindelse med hver stavskonference (se 18.3.1, punkt 2). Præsidentskabet
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indkalder også til et andet præstedømmelederskabsmøde i staven i løbet af året, i alt tre møder om året.
Ældsternes kvorumspræsidentskaber og sekretærer
deltager.
7.8

Kvorumsmøder
7.8.1

Søndagspræstedømmemøder
Søndagens præstedømmemøder begynder med et
formøde for bærere af Det Aronske og Det Melkisedekske Præstedømme, som ledes af et medlem af
biskoprådet (se 18.2.4).
Efter formødet deltager brødrene i deres kvorumsmøde. Formålet med kvorumsmøder er at varetage
kvorumsanliggender, lære præstedømmepligter,
styrke den enkelte og familier, studere Jesu Kristi
evangelium, sidde i råd sammen og organisere sig til
at imødekomme lokale behov. Lederne planlægger
bønsomt møderne for at opnå disse formål.
Medmindre et medlem af stavspræsidentskabet
eller biskoprådet (eller en anden præsiderende
myndighed) er til stede, præsiderer ældsternes kvorumspræsident over ældsternes kvorumsmøde. Et
medlem af kvorumspræsidentskabet leder sædvanligvis mødet.
På søndage mødes medlemmer af højpræsternes
kvorum i staven sammen med ældsternes kvorum,
hvis de ikke har opgaver andre steder.
Biskoppen kan invitere en 18-årig bærer af Det
Aronske Præstedømme til at deltage i ældsternes kvorum.
Hver måned planlægger kvorumsledere søndagens
møder i henhold til oplysningerne i den årlige
Instruktioner vedrørende læseplan.
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7.8.2

Højpræsternes kvorumsmøde i staven
Stavspræsidentskabet indkalder til møde i højpræsternes kvorum for alle højpræster i kvorummet
mindst én gang om året. Ved dette møde underviser de kvorummets medlemmer i evangeliets lære
(se Alma 13:1-6), instruerer dem i deres pligter og
varetager kvorummets anliggender. Et årligt møde
for alle ordinerede højpræster i staven afholdes
ikke længere.
7.9

Undervisning i udførelse af
ordinancer og velsignelser
Følgende udgivelser har instruktioner til udførelse
af ordinancer og velsignelser:
1. Kap. 20 i denne håndbog
2. Familievejledning, s. 18-25
3. Præstedømmets pligter og velsignelser, del B, s. 42-47
Ved brug af disse udgivelser underviser præstedømmets ledere brødrene i, hvordan de skal udføre
ordinancer og velsignelser. Ledere sikrer sig, at
hver præstedømmebærer har Familievejledning eller
Præstedømmets pligter og velsignelser, del B, så han har
sit eget eksemplar af disse instruktioner.
Ledere bør ikke fremstille eller benytte andre
udgivelser, der giver instruktioner om ordinancer,
velsignelser eller bønner, medmindre Det Første
Præsidentskab har godkendt sådanne udgivelser.
7.10

Yderligere retningslinjer
7.10.1

Brødre som har særlige behov

der er bundet til hjemmet eller berøvet førligheden
samt dem, der passer kronisk syge familiemedlemmer. Medlemmer af ældsternes kvorum bør tilbyde hjælp.
Brødre, som har disse og andre særlige udfordringer, kan komme til ældsternes kvorumspræsident
med deres bekymringer. Han bør lytte, vise omsorg,
give opmuntring og bevare det fortroligt. Hvis han
hører om mulige problemer med værdighed eller
følsomme familieproblemer, henviser han brødrene
til biskoppen.
Se i 21.1.26 og disabilities.lds.org oplysninger om
hjælp til brødre med handicap.
7.10.2

Tilbyd støtte ved dødsfald
Når der er dødsfald i menigheden, kan biskoppen
bede ældsternes kvorumspræsident om at kontakte
familien for at give trøst, bedømme deres behov og
tilbyde hjælp. Han kan anmode om lignende hjælp
fra hjælpeforeningspræsidenten. Ledere i ældsternes kvorum og Hjælpeforeningen koordinerer
denne indsats.
Biskoppen kan også bede ledere i ældsternes kvorum om at hjælpe med forberedelserne til begravelsen. Se i 18.6 yderligere oplysninger angående
begravelser.
Afdøde medlemmer, der har modtaget deres begavelse, bør om muligt blive begravet i tempeltøj.
I nogle tilfælde kan biskoppen bede ældsternes
kvorumspræsident om at betro en mand, der har
modtaget sin begavelse, at iklæde eller se til, at den
afdøde mand, der har modtaget sin begavelse, bliver
korrekt påklædt. Disse ledere sikrer sig, at opgaven
gives til en person, som ikke vil finde den stødende.
Retningslinjer for, hvordan afdøde medlemmer skal
iklædes, findes i Instruktioner for iklædning af de døde,
som har modtaget deres tempelbegavelse. Lederne kan
skaffe disse oplysninger fra Kirkens distribution.

Brødre med særlige behov omfatter brødre, der er
syge, ældre brødre, enkemænd, fraskilte, brødre,
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For yderligere oplysninger om iklædning af afdøde
medlemmer i tempeltøj kan biskoppen henvise til
Håndbog 1, 3.4.9.
Ældsternes kvorumspræsident, omsorgsgivende
brødre og andre brødre fortsætter med at støtte,
trøste og hjælpe de efterladte i perioden efter
dødsfaldet.
7.10. 3

Instruktioner om tempeltøj og -klædninger
Se 21.1.42.
7.10.4

Midler til aktiviteter
Se 13.2.8.
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8.

Det Aronske Præstedømme
8.1

Definition på og formål med Det Aronske Præstedømme
Præstedømmet er Guds magt og myndighed. Det
overdrages til værdige mandlige medlemmer af
Kirken. De, som bærer præstedømmets nøgler, leder
forrettelsen af evangeliets ordinancer, forkyndelsen
af evangeliet og leder Guds rige på jorden.
Det omfatter »nøglen til englebetjening og det
forberedende evangelium, hvilket evangelium er
evangeliet om omvendelse og om dåb og syndsforladelse« (L&P 84:26-27; se også L&P 13:1; 107:20). Det
Aronske Præstedømme har også »magt til at forrette
ydre ordinancer« (L&P 107:14).
Se kapitel 2 for flere oplysninger om præstedømmets formål og nøgler.
8.1.1

Det Aronske Præstedømmes embeder
og opgaver
Embederne i Det Aronske Præstedømme er diakon,
lærer, præst og biskop. Hvert præstedømmeembede
har rettigheder til og ansvar for at tjene, deriblandt
myndighed til at forvalte præstedømmeordinancer.
Se i 20.7 oplysninger om ordination til embederne
som diakon, lærer og præst.

Diakon
Værdige brødre kan modtage Det Aronske Præstedømme og ordineres til diakon, når de er mindst 12
år. En diakon har følgende ansvar:
Han lever et retskaffent liv og forbliver værdig til at
udøve præstedømmet. Han er et godt eksempel for
de andre medlemmer af kvorummet og for andre
kirkemedlemmer.

Han er udpeget til at »våge over kirken« (L&P
84:111). Han skal også »advare, forklare, formane
og undervise og opfordre alle til at komme til
Kristus« (L&P 20:59). Dette ansvar omfatter at føre
kvorummets medlemmer og andre unge mænd ind
i fællesskabet, underrette medlemmerne om møder
i Kirken, tale ved møder, fortælle andre om evangeliet og bære vidnesbyrd.
Han hjælper biskoppen med at »forvalte … det
timelige« (L&P 107:68). Dette ansvar kan omfatte
at indsamle fasteofre, drage omsorg for de fattige
og trængende, passe på kirkebygningen og grunden samt tjene som budbringer for biskoppen ved
kirkemøder.
Han deltager i kvorummets undervisning ved aktivt
at studere evangeliet.
Han hjælper biskoprådet på andre måder, der er
forenelige med hans embede som diakon. Han
bistår også lærerne »i alle deres pligter i kirken, når
situationen kræver det« (se L&P 20:57).

Lærer
Værdige brødre kan ordineres til lærer, når de er
fyldt 14 år. En lærer har alle diakonens ansvar. Han
har desuden følgende ansvar:
Han forbereder nadveren (se 20.4.2).
Han skal »bestandigt … våge over menigheden
… være hos medlemmerne og styrke dem« (L&P
20:53). Dette gør han blandt andet ved at tjene
som omsorgsgivende bror. Han får til opgave at
gå sammen med en bærer af Det Melkisedekske
Præstedømme.

Han omdeler nadveren (se 20.4.3).

53

H å ndb og 2: F orvalt ning af K irken

Han skal »se til, at der ikke er nogen ugudelighed
i kirken, ej heller indbyrdes nag, ej heller løgn,
bagtalelse eller ond tale« (L&P 20:54). Dette ansvar
omfatter at være fredsstifter og at være et eksempel
på moralsk renhed og retskaffenhed.
Han skal også »påse, at kirken ofte mødes, og påse,
at alle medlemmer gør deres pligt« (L&P 20:55).
Han hjælper biskoprådet på andre måder, der er
forenelige med hans embede som lærer.

Præst
Værdige brødre kan ordineres til præster, når de er
fyldt 16 år. En præst har alle diakonens og lærerens
ansvar. Han har desuden følgende ansvar:
Han skal »prædike, undervise, forklare, formane
… og besøge hvert medlems hjem og formane dem
til at bede lydeligt og i løndom og at varetage alle
familiemæssige pligter« (L&P 20:46-47).
Når han er blevet bemyndiget af biskoppen, udfører
han dåb, overdrager Det Aronske Præstedømme
og ordinerer diakoner, lærere og præster (se L&P
20:46, 48).
Når han er bemyndiget, kan han velsigne nadveren
ved at forrette ved nadverbordet og bede nadverbønnen (se L&P 20:46, 77, 79; se også 20.4.3 i
denne håndbog).
Han hjælper biskoprådet på andre måder, der er
forenelige med hans embede som præst.

samt belære medlemmerne om lærdomme, principper og pligter.
Biskoppen organiserer diakonerne i et kvorum
på op til 12 medlemmer, lærerne i et kvorum på
op til 24 medlemmer og præsterne i et kvorum
på op til 48 medlemmer (se L&P 107:85-87). Hvis
antallet af medlemmer i kvorummet overstiger
disse tal, kan biskoppen dele kvorummet. Før han
gør dette, tager han hensyn til kvorummets endelige størrelse, disponible ledere samt følgerne for
kvorumsmedlemmerne.
I en menighed med få unge mænd kan kvorummerne i Det Aronske Præstedømme mødes til fælles
undervisning og aktiviteter.
8.1. 3

Formålene med Det Aronske
Præstedømme
Unge mænd befinder sig i en forberedelsesperiode
med personlig og åndelig udvikling. Derfor hjælper
forældre, biskoprådet og andre ledere i Det Aronske
Præstedømme enhver ung mand med at -
1. blive omvendt til Jesu Kristi evangelium og efterleve dets lære.
2. tjene trofast i præstedømmekaldelser og varetage
ansvar i ethvert embede i præstedømmet.
3. yde meningsfuld tjeneste.

Biskop

4. forberede sig på og leve værdigt til at modtage
Det Melkisedekske Præstedømme og templets
ordinancer.

Biskoppens ansvar for Det Aronske Præstedømme
står beskrevet i 8.3.1.

5. forberede sig til at tjene værdigt på en
fuldtidsmission.
6. opnå så megen uddannelse som muligt.

8.1.2

Det Aronske Præstedømmes kvorummer
Et præstedømmekvorum er en organiseret gruppe
brødre. Hovedformålet med at have kvorummer
er at tjene andre, opbygge harmoni og broderskab
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7. forberede sig på at blive en værdig ægtemand og far.
8. udvise behørig respekt over for kvinder,
piger og børn.
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Forældre og ledere hjælper unge mænd til at nå
disse mål gennem familieaften, skriftstudium med
familien, møder, aktiviteter, interview og ved at
opfordre dem til at deltage i programmet Pligt mod
Gud (se 8.12).
Unge mænd bør ikke fremsige disse mål ved deres
møder eller aktiviteter.

forberedelse, deltagelse i råd, at tjene andre og
undervisning i Jesu Kristi evangelium.
I dette kapitel henviser begrebet kvorumsledere
til diakonernes kvorumspræsidentskab, lærernes
kvorumspræsidentskab samt biskoppen og hans
assistenter i præsternes kvorum. Medlemmer af
Unge Mænds præsidentskab er kvorumsvejledere,
ikke kvorumsledere.

8.2

Forældres og kirkelederes roller
Forældre har det primære ansvar for deres børns
åndelige og fysiske velbefindende (se L&P 68:25-28).
Biskoprådet og andre ledere i Det Aronske Præstedømme yder støtte, men erstatter ikke forældrene i
dette ansvar. De yder støtte på følgende måde:
De hjælper forældrene til at forberede deres sønner
til ordinationer i præstedømmet, tempelbegavelsen,
fuldtidsmissionærtjeneste, tempelægteskab samt til
at blive fædre.
De opmuntrer til kommunikation mellem de unge
mænd og deres forældre.
De sikrer sig, at kvorumsaktiviteter og andre ungdomsarrangementer ikke pålægger familien unødige
byrder eller konkurrerer med familieaktiviteter.
Lederne bør være særligt opmærksomme på unge
mænd, der kommer fra hjem, der ikke yder dem stor
støtte i at efterleve evangeliet.
8. 3

Det Aronske Præstedømmes
ledelse i menigheden
Dette kapitel fokuserer på at forvalte Det Aronske
Præstedømme kvorummer på en måde, som styrker
den enkelte unge mand og hans familie. Ledere i
Det Aronske Præstedømme gennemgår jævnligt
kapitel 3, som beskriver generelle principper inden
for ledelse. Disse principper omfatter åndelig

8. 3.1

Biskopråd
Biskoppen fører tilsyn med Det Aronske Præstedømmes kvorummer i menigheden. Han og hans
rådgivere udgør biskoprådet og Det Aronske Præstedømmes præsidentskab i menigheden (se L&P
107:13-15). De våger over og styrker hver enkelt
unge mand, arbejder tæt sammen med forældre og
med andre ledere.

Biskop
Biskoppen er den præsiderende højpræst i menigheden. Han er også præsident for præsternes kvorum
(se L&P 107:87-88). I grene fungerer grenspræsidenten som præsident for præsternes kvorum.
I ledelsen af præsternes kvorum tjener biskoppen sammen med to assistenter, hvor de begge er
præster. Selv om biskoppen uddelegerer ansvar til
sine assistenter, tjener han personligt og aktivt som
kvorumspræsident. Han fremelsker en kærlig og
harmonisk ånd i kvorummet. Han deltager regelmæssigt og præsiderer ved kvorumspræsidentskabets møder og i søndagens kvorumsmøder. Han
deltager i kvorumsaktiviteter og tjenesteprojekter. I
hans fravær beskikker han en af sine assistenter til at
påtage sig ansvaret for kvorummets ledelse. Når en
biskop bliver afløst, afløses hans assistenter også.
Biskoppen interviewer unge mænd, som forbereder sig på at blive ordineret til embedet som præst.
Han interviewer også mandlige nyomvendte, som
er 12 år eller ældre, i forbindelse med at modtage
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Det Aronske Præstedømme (se 5.2.2 og Håndbog 1,
16.7.2), og med at modtage en tempelanbefaling
med begrænset anvendelse (se Håndbog 1, 3.3.3 og
3.3.5). Han foretager dette interview med nyomvendte kort tid efter deres bekræftelse, normalt i
løbet af en uge.

Biskoppen eller en udpeget rådgiver interviewer
regelmæssigt diakonernes kvorumspræsident, lærernes kvorumspræsident og præsternes kvorumsassistenter. Ved disse interview drøfter medlemmer af
biskoprådet og kvorumsledere præstedømmepligter,
alle de enkelte kvorumsmedlemmers og kvorummets
fremgang.

Biskoppen og hans rådgivere

Biskoppen og hans rådgivere anerkender hver unge
mand ved nadvermødet, når han rykker op fra Primary til Det Aronske Præstedømme, når han bliver
ordineret til et embede i præstedømmet, og når han
har fuldført programmet Pligt mod Gud.

Biskoppen udpeger en af sine rådgivere til at føre
tilsyn med diakonernes kvorum og den anden til at
føre tilsyn med lærernes kvorum. Disse rådgivere
fremelsker en kærlig og enig ånd i kvorummet.
De deltager så ofte som muligt ved kvorumspræsidentskabets møder og søndagens kvorumsmøder. De deltager også i kvorumsaktiviteter og
tjenesteprojekter.
Med hjælp fra kvorumsvejledere underviser biskoppen og hans rådgivere kvorumslederne i lederskab
og hjælper dem med at opfylde deres ansvar.
Biskoppen udpeger én af sine rådgivere til under sin
ledelse at føre tilsyn med Unge Mænds organisation
i menigheden. Denne rådgiver drøfter regelmæssigt
Unge Mænds anliggender med Unge Mænds præsidentskab i menigheden. Han rapporterer om disse
samtaler ved biskoprådsmøderne.
Biskoppen interviewer hver enkelt unge mand
mindst én gang årligt. Hvis det er muligt, interviewer han hver af de 16-og 17-årige to gange
om året. Hvis det ikke er muligt, udpeger han en
rådgiver til at foretage nogle af disse interview. Seks
måneder efter at hver unge mand mellem 12 og 15
år har haft sit årlige interview med biskoppen, har
han et interview med den rådgiver i biskoprådet,
som fører tilsyn med hans kvorum. I forbindelse
med retningslinjer omkring interview med de unge,
kan biskopper og deres rådgivere slå op i Håndbog
1, 7.1.7.
Biskoppen eller en udpeget rådgiver interviewer
unge mænd, som forbereder sig på at blive ordineret til embeder som diakon og lærer.
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Biskoppen og hans rådgivere fører tilsyn med spejderne de steder, hvor spejderprogrammet er bemyndiget af Kirken (se 8.13.4).
Biskoppen kalder og indsætter Unge Mænds præsident. Han kan udpege sine rådgivere til at kalde
og indsætte rådgivere og sekretær i Unge Mænds
præsidentskab, assisterende kvorumsvejledere og
andre, der tjener med de unge mænd.
Biskoppen kalder sine assistenter i præsternes
kvorum. Han eller en udpeget rådgiver kalder
diakonernes og lærernes kvorumspræsidentskaber
og kvorumssekretærer. Medlemmer af biskoprådet
rådfører sig bønsomt med hinanden for at beslutte,
hvem de skal kalde til disse stillinger. De udvælger
ikke blot ledere pga. alder eller anciennitet i kvorummet. Biskoppen og hans rådgivere kan rådføre
sig med medlemmerne af Unge Mænds præsidentskab i menigheden, når de søger inspiration til,
hvem de skal kalde.
Når et medlem af biskoprådet kalder en ung mand
til at tjene som diakonernes eller lærernes kvorumspræsident, beder han den unge mand om at
anbefale, hvem der skal kaldes som rådgivere og
som sekretær. Medlemmet af biskoprådet tilråder
kvorumspræsidenten til bønsomt at nærme sig dette
ansvar og søge Herrens vejledning i, hvem der skal
anbefales. Medlemmet af biskoprådet hjælper dog
også kvorumspræsidenten med at forstå, at det
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endelige ansvar for at modtage inspiration til, hvem
der skal kaldes, ligger hos biskoprådet.
Et medlem af biskoprådet søger tilladelse fra den
unge mands forældre, før han beder ham om at
tjene i disse kaldelser.
Efter at have overdraget disse kaldelser præsenterer et medlem af biskoprådet kvorumslederne til
opretholdelse ved deres kvorumsmøde. Så indsætter biskoppen eller en udpeget rådgiver den unge
mand. Biskoppen indsætter sine assistenter i præs
ternes kvorum. Han indsætter også diakonernes
kvorumspræsident og lærernes kvorumspræsident,
fordi kun han kan give dem præstedømmenøglerne
til deres kaldelse. Han kan udpege sine rådgivere
til at indsætte rådgivere i diakonernes og lærernes
kvorumspræsidentskaber og kvorumssekretærer.
Et medlem af biskoprådet bekendtgør disse kaldelser ved nadvermødet, men beder ikke om
opretholdelse.
8. 3.2

Kvorumspræsidentskaber og assistenter til
biskoppen i præsternes kvorum
Det Aronske Præstedømmes kvorumsledere
»sidde[r] i råd« med kvorumsmedlemmer og »lære[r]
dem pligterne i deres embede« (se L&P 107:85-86).
De søger inspiration til at udføre deres ansvar. De
bliver også undervist og vejledt af biskoprådet og
kvorumsvejlederne. Det Aronske Præstedømmes
kvorumspræsidenter har præstedømmenøglerne, så
de kan lede arbejdet i de kvorummer, de præsiderer
over. Rådgivere i diakonernes og lærernes kvorumspræsidentskaber og assistenter til biskoppen i
præsternes kvorum har ikke præstedømmenøgler.
Det Aronske Præstedømmes kvorumspræsidenter
og biskoppens assistenter i præsternes kvorum
våger over og fører kvorumsmedlemmer og andre
unge mænd i samme alder ind i fællesskabet. De
er særligt opmærksomme på nye medlemmer eller
mindre aktive og personer med handicap eller

andre særlige behov. Kvorumslederne stræber
efter at fremme kærlighed og broderskab blandt
kvorumsmedlemmer.
Det Aronske Præstedømmes kvorumsledere giver
kvorumsmedlemmer mulighed for at få opgaver i
præstedømmet, ledererfaring og åndelig udvikling.
De holder regelmæssige
kvorumspræsidentskabsmøder.
De leder søndagens kvorumsmøder.
De hjælper med at planlægge kvorumsaktiviteter,
deriblandt GUF.
De hjælper kvorumsmedlemmer med at sætte og nå
mål i programmet Pligt mod Gud.
De kan lejlighedsvis undervise ved kvorumsmøder
om søndagen med hjælp fra deres kvorumsvejledere.
Diakonernes kvorumspræsident, lærernes kvorumspræsident og én af assistenterne i præsternes
kvorum tjener i biskoprådets ungdomskomité
(se 18.2.9).
8. 3. 3

Kvorumssekretærer
Kvorumssekretærer har følgende ansvar:
De udarbejder og gennemgår tilstedeværelsesoplysninger og giver det til Unge Mænds sekretær.
De rådfører sig med kvorumsledere med henblik på
at udarbejde dagsordener til præsidentskabsmøder.
De deltager i disse møder, tager notater og holder
styr på opgaver.
De kan hjælpe kvorumsledere og vejledere med at
planlægge aktiviteter.
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8. 3.4

vidnesbyrd, og de opfordrer dem til at deltage i
deres kvorum. De er især opmærksomme på unge
mænd, der er nye medlemmer og unge mænd, der er
mindre aktive.

Unge Mænds præsidentskab i menigheden består af
en præsident og to rådgivere. De tjener som vejledere for Det Aronske Præstedømmes kvorummer.
De fungerer under biskoprådets ledelse. De modtager også løbende orientering og støtte fra stavens
præsidentskab for Unge Mænd.

De støtter hver enkelt unge mand i hans familie.

Unge Mænds præsidentskab i
menigheden (Det Aronske Præstedømmes
kvorumsvejledere)

Unge Mænds præsident i menigheden
Unge Mænds præsident har følgende ansvar:
Han tjener som medlem af menighedsrådet. Som
medlem af dette råd deltager han i bestræbelserne
på at opbygge tro og styrke den enkelte og familien
(se kapitel 4). Han er også medlem af biskoprådets
ungdomskomité (se 18.2.9).
Han underviser andre ledere i Unge Mænd i deres
pligter ved brug af denne håndbog som hjælpekilde.
Han fører tilsyn med optegnelser, rapporter,
budget og økonomi i Unge Mænds organisation i
menigheden. Unge Mænds sekretær hjælper med
dette ansvar.

Unge Mænds præsident og hans rådgivere i
menigheden
Unge Mænds præsident og hans rådgivere tjener
som kvorumsvejledere i Det Aronske Præstedømme.
Præsidenten er vejleder for præsternes kvorum,
førsterådgiveren er vejleder for lærernes kvorum, og
andenrådgiveren er vejleder for diakonernes kvorum. De har følgende ansvar:
De vejleder kvorummerne i Det Aronske Præstedømme i udførelsen af deres præstedømmepligter.
De lærer hver enkelt unge mand samt hans talenter,
interesser og udfordringer at kende. De finder ud
af, hvordan de kan styrke de unge mænd individuelt, hvordan de kan hjælpe dem med styrke deres
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De hjælper unge mænd med arbejde frem mod
målene, der står beskrevet i 8.1.3. Dette omfatter at hjælpe dem med at sætte og opnå mål i
Pligt mod Gud.
Som respons på opgaver, som de har fået ved
menighedsrådsmøder, kan de arbejde sammen
med kvorumspræsidentskaber om at organisere
tjenestekomiteer.
De kan rådføre sig med forældre og præstedømmeledere om de unge mænds behov.
De giver regelmæssigt lektionen ved søndagens
kvorumsmøder, skønt de kan dele dette ansvar med
assisterende vejledere. De fører tilsyn med bestræbelserne på at forbedre undervisningen og indlæringen i kvorummerne. I denne indsats følger de
principperne i 5.5.3 og 5.5.4.
De deltager i Det Aronske Præstedømmes kvorumspræsidentskabsmøder og vejleder efter behov. De
hjælper biskoprådet med at undervise kvorumspræsidentskaberne og præsternes kvorumsassistenter i
lederskab og andre aspekter (se 8.14).
De arbejder sammen med kvorumslederne om at
planlægge og gennemføre kvorumsaktiviteter, deriblandt GUF-aktiviteter.
De hjælper biskoprådet og kvorumsledere med at
opbygge enighed i kvorummet.
De afholder Unge Mænds præsidentskabsmøder. De mødes også jævnligt med den rådgiver i
biskoprådet, som fører tilsyn med Unge Mænds
organisation.
De steder, hvor spejder er sponsoreret af Kirken, er
medlemmer af Unge Mænds præsidentskab normalt
kaldet til at tjene som spejderledere, men de kan
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også blive kaldet som assisterende spejderledere
(se 8.13.4).

tjene som assisterende spejderledere, men de kan
blive kaldet til at tjene som spejderledere (se 8.13.4).

8. 3.5

8. 3.7

Unge Mænds sekretær har følgende ansvar:

Biskoprådet kan kalde mænd som trænere for Unge
Mænds sportshold. Trænerne tjener under ledelse af
Unge Mænds præsidentskab. Se i 13.6.21 oplysninger om Kirkens sportsaktiviteter.

Unge Mænds sekretær i menigheden
Han rådfører sig med Unge Mænds præsidentskab
med henblik på at udarbejde dagsordener til præsidentskabsmøderne. Han deltager i disse møder,
tager notater og holder styr på opgaver.
Han underviser kvorumssekretærer og fører tilsyn
med deres arbejde med at føre kvorummets tilstedeværelseskort. Mindst én gang i kvartalet indsamler han tilstedeværelsesoplysninger, gennemgår
dem med Unge Mænds præsident og giver dem til
menighedssekretæren.
Han sikrer sig, at biskoprådet og Unge Mænds
præsidentskab er opmærksomme på unge mænd,
der ikke deltager regelmæssigt i møderne, og unge
mænd, som snart er berettigede til at blive ordineret
til et andet embede i præstedømmet.
Han kan blive anmodet om at notere fremgangen
hos de enkelte unge mænd, der deltager i Pligt mod
Gud-programmet.
Han hjælper Unge Mænds præsidentskab med at
forberede et årligt budget og en konto til udgifter.
8. 3.6

Assisterende kvorumsvejledere i Det
Aronske Præstedømme
Biskoprådet kan kalde assisterende kvorumsvejledere til at hjælpe Unge Mænds præsidentskab med
deres ansvar. Assisterende kvorumsvejledere kan
undervise i nogle af lektionerne ved søndagens kvorumsmøder. De kan også hjælpe med aktiviteterne,
deriblandt GUF.

Sportstrænere

8.4

Tjener som
omsorgsgivende brødre
At tjene som omsorgsgivende brødre er et præstedømmeansvar for lærere, præster og bærere af Det
Melkisedekske Præstedømme. Se i 7.4 detaljerede
oplysninger om denne indsats, deriblandt instruktioner om at give opgaver til bærere af Det Aronske
Præstedømme.
Retningslinjen om, at to ansvarlige voksne skal være
til stede sammen med unge, gælder ikke ved opgaven som omsorgsgivende makkere. Ledere bør imidlertid under ledelse af deres biskop bruge visdom og
søge inspiration, når de tildeler unge som makkere
til voksne (se 7.4.3).
Voksne makkere bør undgå situationer, der kan misforstås. De bør udvise forsigtighed i forbindelse med
isolerede situationer, hvor de er alene, så de unge
mænd kan have en sikker og berigende oplevelse
med at udvise omsorg. Desuden bør man udøve visdom, så man ikke tildeler unge mænd opgaver med
vanskelige situationer i hjemmet eller i familien.
Når unge får en makker, som ikke er deres forælder, bør ledere få bekræftet, at forældrene ikke er
imod opgaven.

De steder, hvor spejder er sponsoreret af Kirken, er
assisterende kvorumsvejledere normalt kaldet til at
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8.5

Indsamling af fasteofre
Hvor en menighed geografisk er meget lille, og
hvor det er trygt, kan biskoppen bede bærere af
Det Aronske Præstedømme, især diakonerne, om
at kontakte medlemmerne privat hver måned for at
give dem mulighed for at give et fasteoffer.
Præstedømmebærere bør gå ud parvis, når de
indsamler fasteoffer. Bærere af Det Melkisedekske
Præstedømme kan om nødvendigt ledsage bærere af
Det Aronske Præstedømme.
Medlemmer bør ikke give andre bidrag, som fx
tiende, til dem, der indsamler fasteoffer.
De, der indsamler fasteoffer, afleverer dem omgående til et medlem af biskoprådet.
8.6

Hjælp 10-og 11-årige drenge
med at forberede sig på at
modtage præstedømmet
8.6.1

Forældre og omsorgsgivende brødre
Forældrene til en 10-eller 11-årig dreng har hoved
ansvaret for at hjælpe ham med at forberede sig på
at modtage Det Aronske Præstedømme. Andre familiemedlemmer og omsorgsgivende brødre hjælper.
Omsorgsgivende brødres støtte kan især være vigtig
i hjem, hvor der ikke er en far, eller hvor faderen
ikke er et aktivt medlem af Kirken.
8.6.2

Primaryledere og -lærere
Primaryledere og -lærere støtter familier ved at
hjælpe 10-til 11-årige drenge med at forberede sig
til at modtage Det Aronske Præstedømme.
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Hvert år forbereder primarypræsidentskabet et
møde, der kaldes Tempel-og præstedømmeforberedelse, under ledelse af biskoprådet (se 11.5.5).
Diakonernes kvorumspræsident og Unge Mænds
præsidentskab kan inviteres til at deltage.
8.7

Hjælp kvorumsmedlemmer
med at forberede sig på
fuldtidsmission
Herren forventer, at enhver ung mand, som er i
stand dertil, forbereder sig åndeligt, fysisk, mentalt,
følelsesmæssigt og økonomisk til en fuldtidsmission.
Jo tidligere en ung mand beslutter sig for at tage på
mission, jo større sandsynlighed er der for, at han
kommer af sted.
Hver eneste unge mand bør forberede sig ved at få
sit eget vidnesbyrd og forhold til Herren. Han bør
også forberede sig ved at studere skrifterne, især
Mormons Bog. Mange af de mål og aktiviteter, der
står i programmet Pligt mod Gud, hjælper den unge
mand med at forberede sig på en mission.
Forældrene har hovedansvaret for at hjælpe deres
sønner med at forberede sig til en fuldtidsmission.
Familien, biskoprådet og kvorumspræsidentskaber og vejledere i Det Aronske Præstedømme,
omsorgsgivende brødre og andre støtter forældre i
denne indsats.
Biskoprådet og kvorumsvejledere prioriterer det
højt at hjælpe kvorumsmedlemmer med at forberede sig til en mission. Denne forberedelse begynder
i diakonernes kvorum og fortsætter gennem alle
årene i Det Aronske Præstedømme. Ledere søger
efter muligheder for at inddrage missionærforberedelse i kvorumsmøder, præsidentskabsmøder,
kvorumsaktiviteter og ved andre lejligheder.
Medlemmer af biskoprådet og kvorumsvejledere
hjælper unge mænd med at forberede sig til en fuldtidsmission på følgende måde:
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Ved kvorumsmøder og aktiviteter sørger de for, at
det er muligt for kvorumsmedlemmerne at føle og
genkende Helligåndens indflydelse.
De underviser de unge mænd i de grundlæggende
læresætninger, som missionærer underviser i, fx
Jesu Kristi forsoning, gengivelsen af evangeliet
gennem profeten Joseph Smith, frelsesplanen, dåb
og Helligåndsgaven. De kan bruge Forkynd mit evangelium som en hjælpekilde til at undervise i disse
læresætninger.
De opfordrer de unge mænd til selv at studere
skrifterne hver eneste dag, især Mormons Bog. De
opfordrer også de unge mænd til at studere Forkynd
mit evangelium.
De underviser de unge mænd og deres forældre
i, hvad der forventes af fuldtidsmissionærer. Forventningerne omfatter evangelisk kundskab og
vidnesbyrd, personlig værdighed, fysisk form, social
og følelsesmæssig modenhed og økonomisk forberedelse. Voksne ledere vejleder de unge mænd i at
sætte sig mål for at indfri disse forventninger.
De opfordrer de unge mænd til at deltage i seminar.
De giver muligheder for tjeneste, herunder opgaver
for lærere og præster til at tjene som omsorgsgivende brødre.
De giver unge mænd mulighed for at undervise i
evangeliet ved kvorumsmøder og andre lejligheder.
De opfordrer unge mænd til at fortælle deres venner
og familie om evangeliet.

klasse være organiseret af biskoprådet på menighedsplan eller af stavspræsidenten på stavsplan. De
vigtigste hjælpekilder til denne klasse er skrifterne,
Missionærhåndbogen og Forkynd mit evangelium.
Yderligere instruktioner til biskopper står i Håndbog 1, 4.2.
8.8

Overdragelse af Det
Melkisedekske Præstedømme til
18-årige unge mænd
Værdige brødre kan modtage Det Melkisedekske
Præstedømme og ordineres til ældste, når de er 18
år gamle eller ældre. Baseret på personlige forhold
som en ung mands vidnesbyrd og modenhed, ønske
om at følges med sine venner, eksamener fra skolen
og at fortsætte sine studier beslutter biskoppen, om
en ung mand bør ordineres til ældste kort tid efter
hans 18 års fødselsdag eller forblive lidt længere i
præsternes kvorum. Biskoppen konsulterer først
den unge mand og hans forældre, inden han træffer
denne afgørelse. Som 19-årig, eller før han forlader
hjemmet for at studere, gøre militærtjeneste eller
påbegynde et fuldtidsjob, bør alle værdige brødre
være ordineret til ældste.
Ledere i Unge Mænd og ældsternes kvorum samarbejder for at gøre overgangen til ældsternes kvorum
til en positiv oplevelse for hver eneste unge mand.

De sørger for, at det er muligt for de unge mænd
at lære fra og være sammen med eksemplariske
hjemvendte missionærer, i både formel og uformel
sammenhæng.

8.9

Som en del af denne forberedelse opfordrer biskoprådet og kvorumsvejledere unge mænd i præstealderen til at deltage i en missionærforberedelsesklasse.
Afhængigt af antallet af disse unge mænd kan denne

Menighedsrådsmøde

Lederskabsmøder
8.9.1

Unge Mænds præsident tjener som et medlem af
menighedsrådet (se kapitel 4).

61

H å ndb og 2: F orvalt ning af K irken

8.9.2

6. Overvejelse af punkter, som man kan drøfte ved
biskoprådets ungdomskomitémøde (se 18.2.9).

Biskoppen præsiderer ved biskoprådets ungdomskomité. Denne komité er sammensat af biskoprådet,
en af biskoppens assistenter fra præsternes kvorum,
diakonernes og lærernes kvorumspræsidenter, Unge
Pigers klassepræsidenter samt Unge Mænds og
Unge Pigers præsidenter. Se yderligere oplysninger
i 18.2.9.

7. Undervisning i lederskab fra medlemmer af
biskoprådet eller kvorumsvejledere.

Biskoprådets ungdomskomitémøde

8.9. 3

Kvorumspræsidentskabsmøde
Hvert kvorumspræsidentskab afholder regelmæssigt
præsidentskabsmøde. Biskoppen deltager regelmæssigt og præsiderer ved præsternes kvorumspræsidentskabsmøde, og en af hans assistenter leder
mødet. Diakonernes kvorumspræsident og lærernes
kvorumspræsident leder deres præsidentskabsmøder, og de præsiderer ved mødet, medmindre et
medlem af biskoprådet deltager. Kvorumsvejledere
og sekretærer deltager også i disse møder. Sekretærer tager notater og holder styr på opgaver.
Dagsordenen kan indeholde følgende punkter:
1. Planlægning af, hvordan man styrker kvorumsmedlemmerne, også nye medlemmer og mindre
aktive. Desuden planlægning af, hvordan man
fører unge mænd fra andre trosretninger ind i
fællesskabet.
2. Læs og drøft skriftsteder og instruktioner fra
Kirkens ledere, der omhandler præstedømmelederes ansvar.
3. Planlægning af besøg hos kvorumsmedlemmer
alt efter behov.
4. Drøftelse af, hvordan man hjælper hver
enkelt unge mand med at opnå fremgang i
Pligt mod Gud.
5. Planlægning af kvorumsmøder og aktiviteter.
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De steder, hvor spejderprogrammet sponsoreres af
Kirken, kan kvorumspræsidentskabsmødet bruges
til at lægge planer for kvorummets spejderenhed,
efter at de føromtalte punkter er blevet drøftet.
Hvis unge og voksne spejderledere ikke allerede er
til stede, kan de blive inviteret indenfor til mødet.
Unge mænd fra andre trosretninger, som er ledere i
spejderenheden, kan komme med til mødet. Kvorumspræsidenten fortsætter med at præsidere ved
denne del af mødet. Han kan bede ungdomsspejderlederen om at lede mødet. Kvorumsvejledere sikrer
sig, at hver spejderaktivitet er i overensstemmelse
med de mål, som står i 8.1.3.
8.9.4

Unge Mænds præsidentskabsmøde
i menigheden
Unge Mænds præsidentskab afholder regelmæssigt
præsidentskabsmøde. Præsidenten præsiderer og
leder mødet. Sekretæren deltager, tager notater og
holder styr på opgaver.
Dagsordenen kan indeholde følgende punkter:
1. Evaluering af, hvordan de unge mænd i hvert
kvorum opfylder de mål, der står i 8.1.3. Planlægning af, hvordan man kan hjælpe de enkelte
unge mænd med at nå disse mål mere fuldt ud.
2. Læs og drøft skriftsteder og instruktioner fra
Kirkens ledere, der omhandler præstedømmelederes ansvar.
3. Planlægning af undervisning af kvorumsledere i
deres pligter.
4. Drøftelse af udbyttet af kvorumsaktiviteter.
Drøftelse af, hvordan man kan inddrage de
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unge mænd i planlægningen af meningsfulde
aktiviteter.
5. Drøftelse af den evangeliske undervisning ved
søndagens kvorumsmøder og planlægning af,
hvordan den kan forbedres.
6. Gennemgang af tilstedeværelseskort. Planlægning af, hvordan man kan hjælpe nye medlemmer og mindre aktive unge mænd til at deltage.
7. Gennemgang af Unge Mænds budget og
udgifter.
Den rådgiver i biskoprådet, som fører tilsyn med
Unge Mænds organisation, kan lejlighedsvis deltage
i Unge Mænds præsidentskabsmøde for at modtage
rapport og give gode råd. Unge Mænds præsidentskab kan efter behov invitere kvorumsledere og
assisterende vejledere til at deltage.
8.9.5

Stavens præstedømmelederskabsmøde
Stavspræsidentskabet indkalder til præstedømmelederskabsmøde i staven i forbindelse med hver stavskonference (se 18.3.1, punkt 2). Præsidentskabet
indkalder også til et andet præstedømmelederskabsmøde i staven i løbet af året, i alt tre møder om året.
Unge Mænds præsidentskaber og sekretærer
deltager i disse møder. Diakonernes og lærernes
kvorumspræsidentskaber og præsternes kvorumsassistenter kan lejlighedsvis blive inviteret, når mødet
fx omfatter emner, som især vil være nyttige for dem
i deres kaldelser.

I hæftet Til styrke for de unge beskriver Det Første
Præsidentskab evangeliske standarder og underviser
de unge i at anvende dem. Enhver ung mand bør
have et eksemplar af hæftet Til styrke for de unge. Han
bør ofte gennemgå standarderne og overveje, hvor
godt han efterlever dem.
Kvorumsvejledere og assisterende vejledere bør
studere standarderne i hæftet og være et eksempel i
efterlevelsen af dem. De bør finde ud af, hvordan de
ofte kan undervise i og understrege disse standarder
i lektioner og ved GUF-og lejraktiviteter, ungdomsstævner og andre aktiviteter.
Biskoprådet og kvorumsvejledere kan opfordre
forældre til at studere evangeliske standarder, tjene
som et eksempel ved at efterleve dem og drøfte
dem med deres sønner. De kan også opfordre unge
mænd til at bruge Til styrke for de unge som en hjælpekilde til familieaftenlektioner og taler.
8.11

Kvorumsmøder om søndagen
Søndagens præstedømmemøder begynder med et
formøde for bærere af Det Aronske og Det Melkisedekske Præstedømme, som ledes af et medlem af
biskoprådet (se 18.2.4).

Standarder

Efter formødet deltager præstedømmebærere i deres
kvorumsmøder. Kvorummerne i Det Aronske Præstedømme mødes normalt hver for sig. I menigheder
med få unge mænd kan kvorummerne dog mødes til
et fællesmøde for instruktioner. Selv når kvorummer
har et fællesmøde, bør separate kvorummer organiseres med ledere, der kaldes og opretholdes for
hvert kvorum. Når det er muligt, bør hvert kvorum
begynde med at mødes hver for sig og bør have et
fuldt præsidentskab og en sekretær.

Standarder er en sikker vej til styrkelse og vejledning af Kirkens medlemmer. Når unge mænd holder
evangeliske standarder, vil de være til stor nytte for
Kirken og verden. De vil også være værdige til at
modtage templets ordinancer.

Formålet med kvorumsmøderne er at udføre kvorummets anliggender, lære om præstedømmets
pligter samt at studere Jesu Kristi evangelium.
Kvorumsledere og vejledere planlægger bønsomt
møderne for at opnå disse formål. Der, hvor det er

8.10
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muligt, opfordrer de kvorumsmedlemmerne til at
medbringe deres personlige eksemplarer af skrifterne. Ved særlige lektioner, kan ledere efter behov
også bede de unge mænd om at medbringe andre
kirke-godkendte materialer.
Kvorumspræsidenter præsiderer ved kvorumsmøder, medmindre der er en person med højere
myndighed til stede. Et medlem af kvorumspræsidentskabet eller en assistent fra præsternes kvorum
leder mødet. Hvis kvorummerne mødes sammen,
skiftes assistenterne fra præsternes kvorum, lærernes kvorumspræsident og diakonernes kvorumspræsident til at lede mødet.
Kvorumsvejledere eller assisterende vejledere giver
som regel lektionerne ved kvorumsmøderne. Disse
brødre kan efter behov dele dette ansvar. Medlemmer af biskoprådet, kvorumsledere og andre kvorumsmedlemmer kan fra tid til anden hjælpe med
at undervise. Når kvorumsledere eller -medlemmer
underviser, hjælper vejlederen dem med forberedelserne. De, som underviser, bør følge principperne i 5.5.4.
Voksne, der har et embede i Det Aronske Præstedømme, er medlemmer af det kvorum. De mødes
dog med ældsterne for at blive undervist om søndagen. Biskoppen kan også invitere 18-årige bærere af
Det Aronske Præstedømme til at komme i ældsternes kvorum.
I tidsrummet for kvorumsmøderne kan unge piger
og unge mænd efter biskoppens anvisning mødes til
et fællesmøde.
8.12

Pligt mod Gud
Alle bærere af Det Aronske Præstedømme opfordres
til at deltage i Pligt mod Gud-programmet. Dette
program giver bærere af Det Aronske Præstedømme
mulighed for at udvikle åndelig styrke, lære og
udføre deres præstedømmepligter, forberede sig på
at modtage Det Melkisedekske Præstedømme og
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tjene på fuldtidsmission, bevare deres fysiske helbred og forbedre deres forhold til andre.
Forældre og ledere opfordrer unge mænd til at
deltage i programmet, så snart de er blevet ordineret
til deres første præstedømmeembede. Unge mænd
fortsætter med at sætte mål gennem alle deres år i
Det Aronske Præstedømme.
8.13

Aktiviteter
Kvorumsledere og -vejledere planlægger aktiviteter
på baggrund af kvorumsmedlemmers behov og
interesser. De gør en særlig indsats for at række ud
til alle unge mænd, deriblandt dem, der for nylig
har tilsluttet sig Kirken, og dem, der er mindre
aktive. Aktiviteter kan hjælpe unge mænd med at
nå deres mål i Pligt mod Gud. Kvorumsledere bør
deltage så meget som muligt i planlægningen og
afholdelsen af aktiviteterne.
Planer for kvorumsaktiviteter bør godkendes af et
medlem af biskoprådet og bør følge retningslinjerne
i kapitel 13.
8.13.1

GUF

De fleste kvorumsaktiviteter finder sted i GUF-tiden.
Betegnelsen GUF (forkortelse for den tidligere
Gensidig Uddannelses Forening) henviser til fælles
oplevelser med gensidig respekt for og støtte til
hinanden og mulighed for at lære sammen. GUF-
aktiviteter bør give de unge mulighed for at tjene
andre og for at udvikle sig åndeligt, socialt, fysisk
og intellektuelt.
GUF bliver som regel afholdt én gang om ugen.
Hvis transport eller andre begrænsninger gør dette
upraktisk, kan GUF afholdes mindre hyppigt, men
det bør afholdes mindst én gang månedligt. GUF
bør vare 1 til 1½ time og bør finde sted på en anden
dag eller aften end søndag og mandag.
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Under biskoprådets ledelse fører Unge Mænds præsidentskab tilsyn med GUF for unge mænd.

8.13.2

Unge Mænds og Unge Pigers præsidentskaber kan
bruge GUF-aktiviteter til at forberede stavs-eller
multistavsaktiviteter (se 13.3).

Biskoprådets ungdomsmøde planlægges og afholdes af biskoprådet. Disse møder, der afholdes
lejlighedsvis, giver biskoprådet mulighed for at tale
om emner, som er interessante for de unge, og som
styrker de unge åndeligt. Emner i Til styrke for de
unge og Tro mod sandheden er især velegnede. Biskoprådet kan undertiden invitere gæster til at deltage.
Gæsterne er som regel medlemmer af menigheden
eller staven.

Årligt tema for GUF
Hvert år bekendtgør Det Første Præsidentskab et
tema for GUF. Ledere fremhæver dette tema ved
formødet i GUF og ved andre ungdomsaktiviteter.

Formøde
GUF begynder som regel med et kort formøde,
hvor et medlem af biskoprådet præsiderer. Biskoppens assistenter i præsternes kvorum samt medlemmer fra laurbærpigernes klassepræsidentskab skiftes
til at lede mødet. Voksne ledere forbereder de unge
ledere til dette ansvar.
Formødet omfatter en salme og bøn og kan også
omfatte musikstykker samt muligheder for, at de
unge kan dele deres talenter og bære vidnesbyrd.

Kvorums-og klasseaktiviteter eller
fællesaktiviteter
Efter formødet afholder Det Aronske Præstedømmes kvorummer og Unge Pigers klasser sædvanligvis aktiviteter hver for sig. I en menighed med få
unge mænd kan de alle mødes til en fællesaktivitet.
Aktiviteter kan også planlægges som en kombination af kvorummer og klasser.
Fællesaktiviteter for alle unge mænd og unge piger
afholdes normalt én gang om måneden. Medlemmer
af biskoppens ungdomskomité planlægger og gennemgår disse aktiviteter ved deres møder. Aktiviteterne gennemføres under biskoprådets ledelse.
Eksempler på passende aktiviteter kan være tjenesteprojekter, musik, drama, kulturelle begivenheder,
sport, karrieremuligheder og udendørsaktiviteter.

Biskoprådets ungdomsmøde

Biskoprådets ungdomsmøde kan afholdes med
alle de unge samlet eller med unge i en bestemt
aldersgruppe. De kan afholdes under GUF, om søndagen under kvorumsmøder og Unge Pigers klasser
eller på et andet tidspunkt, som ikke pålægger familien unødvendige byrder. Biskoprådet afgør, hvor
ofte de skal afholdes. De planlægges ved biskoprådets ungdomskomitémøder.
8.13. 3

Standardaftener
Standardaftener er særlige programmer, der
fremhæver moralske værdier og evige mål. Standardaftener opmuntrer unge mænd til at efterleve
standarderne i Til styrke for de unge, som vil bringe
dem tættere på Frelseren.
Disse arrangementer afholdes årligt, eller oftere
om nødvendigt, sædvanligvis under GUF. De kan
afholdes på kvorums-, menigheds-, multimenigheds-
eller stavsplan. Disse arrangementer kan omfatte
en hvilken som helst kombination af kvorummer i
Det Aronske Præstedømme afhængig af, hvordan
et emne præsenteres. De kan også omfatte mødre,
fædre, mødre og fædre sammen og unge piger.
8.13.4

Spejderprogrammet
De steder, hvor spejderprogrammet er sponsoreret af Kirken, kan kvorummerne deltage i
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spejderaktiviteter under GUF. Spejderprogrammet
bør hjælpe de unge mænd med at anvende de evangeliske principper, de lærer om søndagen.

Hvor der er få unge mænd, kan en spejdertrop organiseres til at betjene flere menigheder og grene eller
i nogle tilfælde en hel stav eller distrikt.

Hvert medlem af biskoprådet fører tilsyn med spejderprogrammet i det kvorum, han fører tilsyn med
i Det Aronske Præstedømme. Medlemmer af Unge
Mænds præsidentskab i menigheden fungerer som
regel som spejderledere. Biskoprådet kan også kalde
assisterende kvorumsvejledere som spejderledere
med medlemmer af Unge Mænds præsidentskab
som assisterende spejderledere.

Se i 8.13.7 oplysninger om finansiering af spejderprogrammet. Se i Kirkens Scouting Handbook
yderligere oplysninger om spejderprogrammet.

I hvert kvorum udpeger biskoppen som regel
kvorumspræsidenten eller en af sine assistenter i
præsternes kvorum til at fungere som ungdomsleder
for spejderprogrammet. Han kan dog udpege andre
unge mænd som ungdomsspejderledere.
De steder, hvor spejderprogrammet er sponsoreret
af Kirken, bør unge mænd i alderen 12 til og med
15 registreres. Unge mænd i alderen 16 til 17 bør
registreres, hvis de arbejder på anerkendelser, eller
hvis stavspræsidenten eller biskoppen vælger at
støtte spejderprogrammet for unge mænd i denne
aldersgruppe.
Alle voksne spejderledere skal registreres, før de
begynder deres virke og bør modtage den rette
oplæring inden for deres ansvarsområde. I USA får
registrerede voksne ledere ansvarsbeskyttelse fra
Boy Scouts of America.
Kirken betaler helt eller delvist udgifterne i forbindelse med registrering af unge mænd og voksne
ledere i spejderprogrammet. Kirken betaler også for
oprettelsesgebyrer af lokale enheder. Registrerings-
og oprettelsesgebyrer betales over stavens almindelige checkkonto. Kirken sørger for disse midler ud
over budgettildelingen.
Biskoprådet organiserer en spejderkomité i menigheden for at sikre, at spejderprogrammet fungerer
som en støttende aktivitet for Det Aronske Præstedømmes kvorummer.

66

2018

8.13.5

Stavs-og multistavsaktiviteter
Se 13.3.
8.13.6

Ungdomsstævner
Se 13.4.
8.13.7

Midler til aktiviteter
Midler til Det Aronske Præstedømmes aktiviteter,
deriblandt spejderaktiviteter de steder, hvor de er
sponsoreret af Kirken, bør komme fra menighedens
budget (se 13.2.8).

Midler til en årlig lejr eller lignende aktivitet
Hvis menighedens budgetmidler ikke er tilstrækkelige til at betale for en årlig lejr eller en lignende
aktivitet for unge mænd, kan lederne bede deltagerne om at betale en del af eller hele udgiften. Hvis
betalingen fra deltagerne ikke er tilstrækkelig, kan
biskoppen bemyndige en årlig indtjeningsaktivitet,
der følger retningslinjerne i 13.6.8.
Udgifter og rejseomkostninger til en årlig lejr eller
lignende aktivitet bør under ingen omstændigheder
være for store. Ej heller bør mangel på økonomiske
midler forhindre et medlem i at deltage.

Midler til udstyr og forsyninger
Det udstyr og forsyninger, som menigheden har
brug for til de årlige lejre, købes om muligt for
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budgetmidler. Hvis disse midler ikke er tilstrækkelige, kan biskoppen bemyndige en årlig indtjeningsaktivitet, der følger retningslinjerne i 13.6.8.
Udstyr og forsyninger købt med Kirkens midler,
hvad enten det er fra menighedens budget eller en
indtjeningsaktivitet, er udelukkende til kirkebrug.
De er ikke til personligt brug af den enkelte eller
familien.

ikke er sponsoreret af Kirken). Hvor spejderprogrammet er sponsoreret af Kirken, bør denne
rådgiver modtage den nødvendige oplæring i sit
spejderansvar.
Se i 15.1 flere oplysninger om stavspræsidentskabets
ansvar. Se i Kirkens Scouting Handbook flere oplysninger om spejderprogrammet.

Kirkens midler må ikke bruges til at købe uniformer
til den enkelte.

8.15.2

8.14

Stavspræsidenten udpeger et medlem af højrådet til
at arbejde sammen med Unge Mænds præsidentskab i staven. Dette højrådsmedlems ansvarsområder står beskrevet i 15.3.

Undervisning i lederskab og
lederegenskaber
Kvorumsvejledere og assisterende vejledere underviser i lederskab og lederegenskaber, når de arbejder
sammen med kvorumspræsidentskaber og biskoprådets ungdomskomité om at hjælpe de unge mænd
med at planlægge og afholde aktiviteter, og når
de hjælper de unge mænd med at tjene sammen. I
denne indsats kan vejledere og assisterende vejledere
henvise til kapitel 3 i denne håndbog.

Højrådsmedlem udpeget til stavens
Unge Mænd

8.15. 3

Stavens præsidentskab for Unge Mænd
Ansvaret hos Unge Mænds præsidentskab i staven
står beskrevet i 15.4.1.
8.15.4

Unge Mænds sekretær i staven
8.15

Det Aronske Præstedømmes
ledelse i staven
8.15.1

Stavspræsidentskab
Medlemmerne af stavspræsidentskabet fører tilsyn
med Det Aronske Præstedømme i staven. Som en
del af dette ansvar instruerer de biskopper i deres
opgave i at præsidere over Det Aronske Præstedømme i deres menigheder.
Stavspræsidenten udpeger en af sine rådgivere til at
føre tilsyn med Unge Mænds organisation og spejderprogrammet i staven (eller andre stavsaktiviteter
for unge mænd i områder, hvor spejderprogrammet

Ansvaret hos Unge Mænds sekretær i staven står
beskrevet i 15.4.2.
8.15.5

Stavens komité for Det Aronske
Præstedømme og Unge Piger
Stavspræsidenten udpeger en rådgiver til at præsidere over stavens komité for Det Aronske Præstedømme og Unge Piger. De andre medlemmer
af komiteen er højrådsmedlemmer udpeget til
Unge Mænds og Unge Pigers organisationer, Unge
Mænds præsidentskab og sekretær i staven og Unge
Pigers præsidentskab og sekretær i staven.
Stavspræsidentskabet kan efter behov bede unge
om at deltage i komiteens møder. De unge bør
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inddrages så meget som muligt i planlægningen og
afholdelsen af aktiviteter som fx ungdomsstævner,
fester, foredrag og multistavsarrangementer. De
unge kan også deltage i samtaler om de udfordringer, som de unge i staven står over for.
8.16

Tilpasning af Unge Mænds
organisation til lokale behov
I en menighed med få unge mænd kan Det Aronske Præstedømmes kvorummer mødes til fællesundervisning (se 8.11). De kan også mødes til
fællesaktiviteter.
Hvis der er begrænset antal voksne til at lede i en
menighed, kan Unge Mænds præsidentskab undervise i søndagslektionerne og tage sig af aktivitets
programmet uden assisterende vejledere. I en meget
lille enhed kan Unge Mænds præsident være den
eneste voksne leder i Unge Mænds organisation.
I dette tilfælde underviser han i søndagens lektioner
og fører tilsyn med aktiviteter for alle unge mænd.
Når det er muligt, bør der kaldes rådgivere og en
sekretær.
Fordi det ofte gavner de unge at socialisere i større
grupper, kan de unge mænd og unge piger i to eller
flere små menigheder af og til mødes til fællesaktiviteter. Hvis nabo-menigheder har få unge mænd,
kan biskopper og grenspræsidenter bemyndige, at
de unge mænd mødes til fælles ugentlige aktiviteter.
Når man overvejer denne mulighed, tager biskopper og grenspræsidenter faktorer som fx afstand og
rejseudgifter med i betragtning.
I en lille stav eller et distrikt kan Unge Mænds præsident være den eneste leder i stavens eller distriktets Unge Mænd. Når det er muligt, bør der kaldes
rådgivere og en sekretær.
Se i kapitel 17 generelle oplysninger om tilpasning
til lokale behov.
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8.17

Yderligere retningslinjer
8.17.1

Unge under 14 år til ungdomsstævner
og fester
Unge under 14 år deltager sædvanligvis ikke i
ungdomsstævner eller i fester, der afholdes på
andre tidspunkter end på den fastlagte GUF-aften
(se 13.6.14). Lejr og spejderlejr med overnatning er
undtagelser til disse retningslinjer.
8.17.2

Tro mod sandheden: Et evangelisk
opslagsværk
Kirken har udgivet Tro mod sandheden: Et evangelisk opslagsværk, som kan anvendes i tilknytning til
studium af skrifterne og sidste dages hellige profeters lærdomme. Biskoprådet eller kvorumsvejledere
sikrer sig, at hver eneste unge mand har et eksemplar af hæftet. De unge mænd kan bruge hæftet som
en hjælpekilde, når de studerer og anvender evangeliske principper, forbereder taler, underviser og
besvarer spørgsmål om Kirken.
8.17. 3

Unge mænd fra andre trosretninger
Unge mænd fra andre trossamfund, der indvilliger
i at overholde Kirkens standarder, bør bydes varmt
velkommen og opfordres til at deltage i de unges
aktiviteter. Udgifter til deres deltagelse bør håndteres på samme måde, som for unge mænd, der er
medlemmer af Kirken. Når disse unge mænd deltager i spejderprogrammet, kan deres forældre give et
bidrag som hjælp til at betale for aktiviteterne.
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8.17.4

Unge mænd med handicap
Unge mænd med handicap er normalt en del af
deres faste kvorummer. Der kan gøres undtagelser
med forældrenes og biskoprådets godkendelse.
Se i 21.1.26 og disabilities.lds.org oplysninger
omkring forståelse, involvering og undervisning af
unge mænd med handicap.
8.17.5

To ansvarlige voksne
Når voksne underviser børn eller unge i kirkesammenhæng, bør mindst to ansvarlige voksne være til
stede. De to voksne kan være to mænd, to kvinder
eller et gift par. Hvor det måske ikke er praktisk at
have mindst to voksne i et klasseværelse, bør lederne
overveje at kombinere klasser.
Retningslinjen om, at to ansvarlige voksne skal
være til stede sammen med unge, gælder ikke ved
opgaven som omsorgsgivende makkere. Ledere bør
imidlertid bruge visdom og søge inspiration, når de
tildeler unge som makkere til voksne (se 7.4.3).
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9.

Hjælpeforeningen
Hjælpeforeningen er en hjælp til præstedømmet.
Alle Kirkens organisationer er til for at hjælpe
kirkemedlemmer til at styrke deres vidnesbyrd om
vor himmelske Fader, Jesus Kristus og det gengivne
evangelium. Gennem organisationerne undervises,
opmuntres og støttes medlemmerne i deres stræben
efter at leve i overensstemmelse med evangeliets
principper.

Hjælpeforeningens arbejde i dag er »at tage sig af
… alle Kirkens kvindelige medlemmers … åndelige
velfærd og frelse« ( Joseph F. Smith, i Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph F. Smith, 1998, s. 185).
Hjælpeforeningen blev »guddommeligt skabt, guddommeligt bemyndiget, guddommeligt indstiftet,
guddommeligt forordnet af Gud« ( Joseph F. Smith,
i Kirkens præsidenter: Joseph F. Smith, s. 184). Den
virker under ledelse af præstedømmets ledere.

9.1

Overblik over Hjælpeforeningen
9.1.1

Formål
Hjælpeforeningen forbereder kvinder på det evige
livs velsignelser, ved at de forøger deres tro på vor
himmelske Fader og Jesus Kristus og hans sonoffer, ved at styrke enkeltpersoner, familier og hjem
gennem ordinancer og pagter og ved at arbejde
sammen til gavn for de nødlidende. Hjælpeforeningen fremmer disse formål gennem møder om
søndagen, andre hjælpeforeningsmøder, tjeneste
som omsorgsgivende søstre samt velfærds-og
barmhjertighedstjeneste.
9.1.2

Historik
Profeten Joseph Smith organiserede Hjælpeforeningen den 17. marts 1842. Han lærte os, at Hjælpeforeningen blev organiseret for »at hjælpe de
fattige, de nødlidende, enken og de forældreløse
og udføre godgørende formål« (Kirkens præsidenters
lærdomme: Joseph Smith, 2007, s. 447). Han lærte os
desuden, at Hjælpeforeningen »ikke blot [er] til for
at hjælpe de fattige, men at frelse sjæle« (Kirkens
præsidenter: Joseph Smith, s. 448). Størstedelen af
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9.1. 3

Motto og symbol

Hjælpeforeningens
motto er »Kærligheden
ophører aldrig« (1 Kor
13:8). Dette princip
afspejles i dens symbol:
9.1.4

Medlemskab
Alle voksne kvinder i Kirken er medlemmer af
Hjælpeforeningen.
En ung pige rykker normalt op i Hjælpeforeningen
på sin 18-års fødselsdag eller i løbet af sit 19. år. Alle
unge piger bør deltage fuldt ud i Hjælpeforeningen,
når de er 19 år. Afhængigt af individuelle omstændigheder, som fx personligt vidnesbyrd og modenhed, skoleafslutning, videregående uddannelse og
ønsket om at fortsatte med sine jævnaldrende, kan
en ung pige rykke op i Hjælpeforeningen før sin 18-
års fødselsdag eller blive længere tid i Unge Piger.
Hver unge pige rådfører sig med sine forældre og
biskoppen for at afgøre, hvad der er bedst for hende
for at forblive aktiv i Kirken.
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Ledere i Unge Piger og Hjælpeforeningen samarbejder for at gøre oprykningen til Hjælpeforeningen
vellykket for hver eneste unge pige.
Voksne søstre, som tjener i Primary, Unge Piger
eller andre kaldelser, der forhindrer dem i at være til
stede ved Hjælpeforeningens møder om søndagen,
fortsætter med at være medlemmer af Hjælpeforeningen. De får tildelt omsorgsgivende søstre, og de
får til opgave at tjene andre som omsorgsgivende
søstre. De kan også få til opgave at sørge for barmhjertighedstjeneste og at undervise ved andre møder
i Hjælpeforeningen, når sådanne opgaver ikke
pålægger dem unødvendige byrder.

i menighedens hjælpeforeningspræsidentskab,
menighedens hjælpeforeningssekretær og andre søstre, som tjener i kaldelser i Hjælpeforeningen. Han
kan udpege sine rådgivere til at kalde og indsætte
disse søstre.
Biskoppen mødes regelmæssigt med hjælpeforeningspræsidenten for at drøfte emner, der vedrører
Hjælpeforeningen og velfærdsanliggender.
9.2 .2

Hjælpeforeningspræsidentskab
i menigheden

Kvinder fra andre trosretninger, der deltager i Hjælpeforeningen, bydes varmt velkomment og opmuntres til at deltage.

Hjælpeforeningens præsidentskab består af en præsident og to rådgivere. De er åndelige ledere, som
bestræber sig på at styrke søstrene og deres familier.
De fungerer under biskoprådets ledelse. De modtager også orientering og vedvarende støtte fra stavens
hjælpeforeningspræsidentskab.

9.2

Menighedens hjælpeforeningspræsident

Piger under 18, som er gift, er også medlemmer af
Hjælpeforeningen. Se i 10.12.4 andre undtagelser.

Hjælpeforeningens ledelse
i menigheden
Dette kapitel fokuserer på at forvalte Hjælpeforeningen på en måde, som styrker den enkelte,
familien og hjemmet. Ledere i Hjælpeforeningen
gennemgår jævnligt kapitel 3, som beskriver almene
principper inden for ledelse. Disse principper omfatter åndelig forberedelse, deltagelse i råd, at tjene
andre og undervisning i Jesu Kristi evangelium.
9.2 .1

Biskopråd
Biskoppen og hans rådgivere sørger for præstedømmeledelse af Hjælpeforeningen.
Biskoppen kalder og indsætter en søster til at
tjene som hjælpeforeningspræsident. Han fører
tilsyn med kaldelsen og indsættelsen af rådgivere

Hjælpeforeningens præsident har følgende ansvar:
Hun er medlem af menighedsrådet. Som medlem
af dette råd deltager hun i bestræbelserne på at
opbygge tro og styrke den enkelte og familien (se
kapitel 4).
Hun mødes regelmæssigt med biskoppen for at
rapportere og drøfte emner, der vedrører Hjælpeforeningen og velfærdsanliggender.
På biskoppens anmodning besøger hun medlemmer
for at vurdere velfærdsbehov og foreslå, hvordan
man kan afhjælpe dem (se 9.6.1). I hjælpeforeningspræsidentens fravær kan biskoppen udpege
en rådgiver i hjælpeforeningspræsidentskabet til at
afhjælpe et presserende behov.
Hun anbefaler de søstre til biskoprådet, som
skal kaldes til at tjene som Hjælpeforeningens
ledere. Hun anbefaler også søstre, som skal kaldes til lærere og til at varetage andre kaldelser i
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Hjælpeforeningen, som det ønskes og efter behov.
Hun følger retningslinjerne i 19.1.1 og 19.1.2, når
hun præsenterer disse forslag.
Hun koordinerer Hjælpeforeningens velfærdsindsats i kritiske situationer.
Hun underviser andre hjælpeforeningsledere og
-lærere i deres opgaver ved brug af denne håndbog
som hjælpekilde.
Hun fører tilsyn med optegnelser, rapporter, budget
og økonomi i menighedens Hjælpeforening. Hjælpeforeningens sekretær hjælper med dette ansvar.

Menighedens hjælpeforeningspræsident og
rådgivere
Hjælpeforeningspræsidenten og hendes rådgivere
arbejder sammen for at udføre følgende ansvar.
Hjælpeforeningspræsidenten udpeger sine rådgivere til at føre tilsyn med nogle af disse ansvar. Der
kan ikke kaldes mere end to rådgivere.
De koordinerer omsorgsindsatsen med ældsternes
kvorumspræsidentskab, organiserer og fører tilsyn
med de omsorgsgivende søstres tjeneste og afholder
omsorgsinterview.
De fører tilsyn med indsatsen for at forbedre undervisning og indlæring i Hjælpeforeningen. I denne
indsats følger de principperne i 5.5.3 og 5.5.4.
Under ledelse af biskoppen og i samarbejde med
ældsternes kvorumspræsidentskab planlægger de,
hvordan man kan imødekomme velfærdsbehov og
yde barmhjertighedstjeneste (se 9.6 og kapitel 6).
De planlægger og leder Hjælpeforeningens møder.
De holder hjælpeforeningspræsidentskabsmøder.
De besøger eller mødes med hver hjælpeforeningssøster mindst en gang om året. De drøfter søsterens
og hendes families velbefindende. Disse møder bør
ikke kombineres med et omsorgsinterview, hvor en
makker er til stede.
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Hjælpeforeningspræsidenten udpeger en af sine
rådgivere til at koordinere Hjælpeforeningens indsats for at hjælpe UV-søstrene i menigheden. Hvis
menigheden har en komité for unge voksne, tjener
denne rådgiver i komiteen. (Se 16.3.3 og 16.3.4).
9.2 . 3

Menighedens hjælpeforeningssekretær
Hjælpeforeningssekretæren har følgende ansvar:
Hun rådfører sig med hjælpeforeningspræsidenten
med henblik på at udarbejde dagsordener til præsidentskabsmøderne. Hun deltager i disse møder,
tager notater og holder styr på opgaver.
Hun kan fastsætte omsorgsinterview for hjælpeforeningspræsidenten og hendes rådgivere.
Hvert kvartal samler hun rapport over tilstedeværelse ved søndagens møder og omsorgsinterview. Hun gennemgår denne rapport med
hjælpeforeningspræsidenten og indsender den til
menighedssekretæren.
Hun sikrer sig, at hjælpeforeningspræsidentskabet er opmærksomt på unge piger, der rykker op i
Hjælpeforeningen.
Hun hjælper hjælpeforeningspræsidentskabet
med at udarbejde et årligt budget og redegøre for
udgifter.
9.2 .4

Hjælpeforeningslærere
Hjælpeforeningslærere underviser i læresætninger
og leder drøftelser, som hjælpeforeningspræsidentskabet giver dem til opgave. De følger de principper, der står beskrevet i 5.5.4.
9.2 .5

Andre kaldelser i Hjælpeforeningen
De kaldelser, der bliver nævnt i dette afsnit, er
valgfrie. Biskoppen og hjælpeforeningspræsidenten
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kan beslutte ikke at udfylde alle stillinger, og de
kan beslutte, at yderligere kaldelser er nødvendige.
Hjælpeforeningspræsidentskaber anbefaler søstre til
at virke i disse kaldelser.

Assisterende sekretærer og omsorgssekretærer
Hjælpeforeningspræsidentskabet kan anbefale at
kalde en eller flere assisterende sekretærer til at
hjælpe med sekretæropgaver (se 9.2.3).
Hvis præsidentskabet har brug for mere hjælp
til at organisere omsorgsinterview og forberede kvartalsrapporten (se 9.5), kan de anbefale
biskoppen, at der kaldes en eller flere omsorgssekretærer. Omsorgssekretærer foretager ikke
omsorgsinterview.

Barmhjertighedstjenestekoordinator og
assistenter
En søster kan kaldes til at hjælpe hjælpeforeningspræsidentskabet med at identificere behov og
koordinere barmhjertighedstjeneste. Assistenter kan
også kaldes.

Hjælpeforeningens mødekoordinator og
komité
En søster kan kaldes til at hjælpe hjælpeforeningspræsidentskabet med at koordinere planlægningen
af hjælpeforeningsmøder, der ikke bliver afholdt
om søndagen. Disse møder kan omhandle tjeneste, klasser, projekter, konferencer og workshop.
Hjælpeforeningspræsidentskabet kan anmode
om, at komitémedlemmer kaldes til at hjælpe
koordinatoren. Komitémedlemmer kan få særlige
ansvarsområder.

Musikledere og pianister
Søstre kan kaldes som musikledere og pianister til
hjælpeforeningsmøder. Passende musik er med til at
indbyde Ånden ved hjælpeforeningsmøder.

Andre kaldelser og opgaver
Efter behov kan Hjælpeforeningens præsidentskab
tildele eller anbefale søstre til at bidrage til at opnå
arbejdet med frelse. De kan fx rådføre sig med
biskoppen om at kalde søstre til at bidrage til at
styrke unge voksne, udføre tempeltjeneste og slægtshistorie samt fortælle om evangeliet. Søstre med
kortvarige opgaver behøver ikke at blive kaldet og
indsat. Søstre, som leder eller tjener i en længerevarende opgave, bliver kaldet og indsat af et medlem
af biskoprådet.
9. 3

Lederskabsmøder
9. 3.1

Menighedsrådsmøde
Hjælpeforeningspræsidenten tjener som medlem af
menighedsrådet (se kapitel 4).
9. 3.2

Møde i menighedens
hjælpeforeningspræsidentskab
Hjælpeforeningspræsidentskabet afholder regelmæssigt præsidentskabsmøde. Præsidenten præsiderer og leder mødet. Sekretæren deltager, tager
notater og holder styr på opgaver.
Dagsordenen kan indeholde følgende punkter:
1. Planlægge, hvordan man organiserer, underviser
og inspirerer søstrene i hjælpeforeningsarbejdet.
2. Gennemgå råd og opgaver fra biskoppen,
deriblandt opgaver fra menighedsrådsmøder.
Planlægge, hvordan man kan følge råd og
opfylde opgaver.
3. Planlægge, hvordan man hjælper hjælpeforeningssøstre og deres familier få dækket deres
velfærdsbehov. Dette kan omfatte planlægning
af barmhjertighedstjeneste.
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4. Gennemgå oplysninger fra omsorgsinterview om
indsatsen for at våge over og drage omsorg for
hjælpeforeningssøstre og deres familie. Vær især
opmærksom på behovene hos nye medlemmer i
Hjælpeforeningen og UV-søstre.
5. Planlægge søndagens hjælpeforeningsmøder og
andre hjælpeforeningsmøder og drøft, hvordan
de kan forbedres.
6. Overveje søstre, der kan kaldes til at tjene i Hjælpeforeningen, og forberedelse af anbefalinger,
som hjælpeforeningspræsidenten kan give til
biskoprådet. Overvej også søstre, som man kan
bede om at hjælpe med kortvarige opgaver.

9. 3. 3

Hjælpeforeningens lederskabsmøde
i staven
Hjælpeforeningens lederskabsmøde i staven
afholdes som regel en gang om året, som det står
forklaret i 18.3.11. Menighedens hjælpeforeningspræsidentskaber og sekretærer deltager. Andre
med kaldelser i Hjælpeforeningen kan efter behov
inviteres til at deltage.
9.4

Menighedens
Hjælpeforeningsmøder
9.4.1

Søndagens hjælpeforeningsmøder
Hjælpeforeningen forbereder kvinder på det evige
livs velsignelser, ved at de forøger deres tro på vor
himmelske Fader og Jesus Kristus og hans sonoffer, ved at styrke enkeltpersoner, familier og hjem
gennem ordinancer og pagter og ved at arbejde

74

2018

sammen til gavn for de nødlidende. Lederne
planlægger bønsomt søndagens møder for at opnå
disse formål.
Et medlem af hjælpeforeningspræsidentskabet
leder søndagens møder. Hvert møde begynder
med en sang og en bøn, bekendtgørelser og præsentation af nye medlemmer, gæster og besøgende.
Under mødet varetager søstrene Hjælpeforeningens anliggender, studerer Jesu Kristi evangelium,
rådfører sig med hinanden og organiserer sig for at
imødekomme lokale behov. Mødet afsluttes med en
sang og bøn.
Hver måned planlægger hjælpeforeningsledere
søndagens møder i henhold til oplysningerne i den
årlige Instruktioner vedrørende læseplan.
9.4.2

Hjælpeforeningens øvrige møder
For at supplere undervisningen ved søndagens
møder kan hjælpeforeningssøstre deltage i andre
møder. Disse møder kan omfatte tjeneste, klasser,
projekter, konferencer og workshop. Ved disse
møder lærer og udfører søstrene nogle af Hjælpeforeningens næstekærlige og praktiske gøremål. De
lærer og anvender færdigheder, der vil hjælpe dem
til at styrke deres tro og personlige retskaffenhed,
styrke deres familie og gøre deres hjem til et center for åndelig styrke samt hjælpe de trængende.
De lærer og anvender principper for forudseende
levevis samt åndelig og timelig selvhjulpenhed. De
styrker også søsterfællesskabet og sammenholdet,
når de underviser hinanden og tjener sammen.
Alle søstre i Hjælpeforeningen, også dem, som tjener i Unge Piger og Primary og dem, som ikke tager
aktivt del i Kirken, inviteres med. Søstrene kan også
invitere deres venner fra andre trosretninger.

9. Hj ælpeforeningen

Søstre bør ikke føle, at det er obligatorisk at deltage
i disse møder.

biskoppen. Hun sikrer sig også, at alle planer er i
overensstemmelse med retningslinjerne i kapitel 13.

Hjælpeforeningspræsidenten fører tilsyn med alle
hjælpeforeningsmøder. Som en del af dette ansvar
rådfører hun sig regelmæssigt med biskoppen om,
hvordan disse møder bidrager til at imødekomme
behov hos den enkelte og familier i menigheden.

Selvom hjælpeforeningspræsidenten fører tilsyn
med disse møder, kan hun bede en af sine rådgivere om at påtage sig ansvaret for at planlægge og
afholde dem. Hun kan også anbefale, at en anden
søster bliver kaldet som mødekoordinator i Hjælpeforeningen for at udføre denne opgave (se 9.2.5).

Selvom hjælpeforeningspræsidenten fører tilsyn
med møderne, behøver hun ikke deltage i dem alle.
Mindst ét medlem af hjælpeforeningspræsidentskabet bør dog være til stede ved hvert møde.

Hyppighed og sted for møderne
Hjælpeforeningspræsidentskabet overvejer bønsomt, hvor ofte de bør afholde andre hjælpeforeningsmøder, og hvor de bør afholde dem. Når de
har truffet en beslutning, søger hjælpeforeningspræsidenten om godkendelse fra biskoppen.
Disse møder afholdes normalt på et andet tidspunkt
end søndag eller mandag aften. De afholdes generelt hver måned, men hjælpeforeningspræsidentskabet kan anbefale, at møderne afholdes oftere
eller mindre hyppigt. Man bør gøre en indsats for at
mødes mindst en gang i kvartalet.
Når biskoppen og hjælpeforeningspræsidentskabet
skal beslutte mødernes hyppighed, sted og varighed, tager de hensyn til søstrenes tid, familiernes
forhold, rejseafstand og -udgifter, menighedens
udgifter, sikkerhed og andre lokale forhold.

Planlægning af møderne
Hjælpeforeningsledere bør sammen bønsomt overveje, hvilke emner, der vil styrke søstrene og deres
familie, samt hvordan man bedst kan undervise i
disse emner.
Hjælpeforeningspræsidenten sikrer sig, at planer
for alle hjælpeforeningsmøder er godkendt af

Møderne kan fokusere på et emne eller være opdelt
i to eller flere klasser eller aktiviteter. Generelt bør
underviserne tilhøre menigheden eller staven. Hvert
år kan ét møde eller én aktivitet fejre stiftelsen af
Hjælpeforeningen og fokusere på dens historie
og formål.
Ved planlægningen af disse møder har hjælpeforeningslederne særlig opmærksomhed på de emner,
som biskoppen har bedt dem om at forholde sig til
for at imødekomme lokale behov. Lederne prioriterer også følgende emner:
Ægteskab og familie: Forberedelse af ægteskab
og familie, styrkelse af ægteskabet, moderskab,
undervisning af små børn, forberedelse af de
unge på fremtidige ansvar, opfordring til og forberedelse af familieaften samt styrkelse af forholdet til hele sin familie.
Huslige færdigheder: At lære og forbedre færdigheder i at tage sig af hjemmet og familien, som
fx rengøring og organisering, forskønnelse af
hjemmet, madlavning og syning.
Selvhjulpenhed og forudseende levevis: Økonomi
(budgettering, afvikling af gæld og udvikling af
faglige kvalifikationer); uddannelse og læsefærdighed (studium af skrifterne og at lære evangeliet at kende, undervise andre i at læse, undervise
børn og unge, udvælge børns litteratur, brug af
computere og anden teknologi samt at udvikle
bevidsthed om kultur); sundhed (fysisk sundhed, træning, forebyggelse og frigørelse af

75

H å ndb og 2: F orvalt ning af K irken

afhængighed, social og følelsesmæssig sundhed og forebyggelse af sygdomme); havearbejde; madlavning og forråd samt beredthed i
nødsituationer.

særlige kostregler pga. af lidelser som sukkersyge
eller allergi.

Barmhjertighedstjeneste: Omsorg for de syge,
ældre, de, der ikke kan forlade hjemmet, de
handicappede samt fattige og trængende; støtte
til mødre og spædbørn samt humanitær hjælp og
samfundstjeneste.

Omsorg

Templet og slægtshistorie: Indsamling og opbevaring af slægtshistoriske oplysninger, nedskrivning
af familiens historie, klargøring af navne og udførelse af tempelordinancer.
At fortælle andre om evangeliet: Medlemsmis
sionering, indførelse af nye og mindre aktive
medlemmer i fællesskabet, række ud til naboer,
aktivering og fastholdelse, byde nye søstre velkomne i Hjælpeforeningen og forberedelse af
fuldtidsmission.

Børneklasse
Der kan afholdes en børneklasse for at give mødre
med små børn mulighed for at deltage i møder,
der bliver afholdt i hverdagene. Med biskoprådets
godkendelse kan hjælpeforeningspræsidentskabet
bede hjælpeforeningssøstre eller andre medlemmer
af menigheden om at have opsyn med og undervise
denne klasse. Hvis hjælpeforeningssøstre underviser
klassen, sørger hjælpeforeningspræsidentskabet for,
at forskellige søstre skiftes til at have dette ansvar,
så alle søstre har mulighed for at deltage i møderne.
Hvis mænd underviser klassen, følger hjælpeforeningspræsidentskabet retningslinjerne i 11.8.1.
Lærere i børneklassen planlægger aktiviteter, der
svarer til børnenes alder, og som lærer børnene om
vor himmelske Fader og Jesus Kristus. De kan bruge
primaryhæfterne og andet primarymateriale til at
undervise børnene.
Hvis der serveres mad i børneklassen, rådfører
lederne sig først med hvert barns forældre om
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9.5

Frelseren viste ved eksempel, hvad det vil sige at
udvise omsorg, da han tjente af kærlighed til sin
Fader og til sin Faders børn (se Joh 15:9-10). Han
elskede, underviste, bad for, trøstede og velsignede
dem omkring sig og inviterede alle til at følge sig (se
Mark 8:34). Omsorgsgivende søstre søger bønsomt
at tjene, som han ville. Alle voksne søstre har for at
yde denne omsorg fået tildelt omsorgsgivende søstre
til at våge over sig.
Medlemmer af hjælpeforeningspræsidentskabet instruerer omsorgsgivende søstre i, hvordan
man kan drage omsorg for, våge over, huske og
styrke hinanden. Medlemmer af præsidentskabet
kan give disse instruktioner ved et omsorgsinterview, til et møde om søndagen eller ved et andet
hjælpeforeningsmøde.
Omsorgsgivende søstre bliver ikke opretholdt
og indsat.
9.5.1

Omsorgsgivende søstres ansvar
Omsorgsgivende søstre repræsenterer Herren,
biskoppen og Hjælpeforeningens ledere. Når søstre
tjener, søger de bønsomt at tjene, som Herren ville,
for at »trøste dem, der står i behov for trøst«, og
hjælpe hver enkelt til at blive en sand Jesu Kristi discipel (Mosi 18:9; se også Joh 13:35).
Omsorgsgivende søstre søger at være ledt af Ånden,
når de yder kristuslignende omsorg. De rådfører sig
med dem, de har fået tildelt, og søger inspiration
om, hvordan de bedste imødekommer deres behov,
idet de bruger den tid og de ressourcer, der er til
rådighed.

9. Hj ælpeforeningen

Omsorgsgivende søstre er fleksible i forbindelse
med, hvordan de yder omsorg. De tilpasser deres
kontakter og tjeneste og ethvert budskab, så de
imødekommer søstrenes behov. Personlige besøg er
vigtige, når de kan foregå. Omsorgsgivende søstre
kan også række ud ved telefonopkald, sms’er, e-mail,
breve, kontakter i kirken, deltagelse ved familiebegivenheder og tjeneste.
At imødekomme den enkeltes behov begynder med
bønsom overvejelse og med en samtale med de
tildelte søstre. Omsorgsgivende søstre lytter, så de
kan forstå, hvordan de bedst kan tjene. De drøfter
hyppighed og type af kontakt, som søstrene ønsker.
De drøfter også, hvilken form for budskab disse
søstre ønsker.
Omsorgsgivende søstre kan være en vigtig hjælpekilde til hjælp for dem, de tjener. Nogle forslag er
nævnt nedenfor:
1. De hjælper søstrene med at styrke deres tro på
vor himmelske Fader og Jesus Kristus.
2. De hjælper søstrene og deres familie med at
forberede sig til deres næste ordinance. De kan
hjælpe forældre med at sikre sig, at deres børn
bliver velsignet, døbt og bekræftet. De kan
også hjælpe forældre med at sikre sig, at deres
sønner får Det Aronske og Det Melkisedekske
Præstedømme overdraget og bliver ordineret til
præstedømmeembeder i den rette alder.
3. De gør sig bekendt med søstrenes interesser og
behov, og de anerkender særlige begivenheder i
deres liv.
4. De tilbyder at hjælpe, hvis søstrene og deres
familie er arbejdsløse, syge, ensomme, flytter
eller har andre behov.
5. De hjælper søstrene og deres familie med at blive
selvhjulpne.

9.5.2

Koordination af omsorgsindsatsen
Omsorgsindsatsen er en koordineret indsats mellem
ældsternes kvorum og Hjælpeforeningen. Under
biskoppens ledelse samarbejder præsidentskaberne i
ældsternes kvorum og i Hjælpeforeningen og koordinerer bønsomt omsorgsindsatsen som følger:
1. Ældsternes kvorumspræsidentskab anbefaler til
biskoppen omsorgsgivende par og opgaver for
menighedens enkeltpersoner og familier. Hjælpeforeningspræsidentskaber anbefaler omsorgsgivende par og opgaver for Hjælpeforeningens
søstre. Præsidentskaber i ældsternes kvorum og
Hjælpeforeningen drøfter specifikke opgaver, før
de anbefaler dem til biskoppen.
2. Hvor det er passende kan omsorgsgivende
brødre og søstre for en enkeltperson eller en
familie sammen drøfte deres indsats for at imødekomme behov. Når det er nødvendigt, kan de
kontakte præsidentskaberne i deres kvorum og
i Hjælpeforeningen for at få yderligere hjælp og
ressourcer.
3. Medlemmer af Hjælpeforeningens præsidentskab afholder interview med de omsorgsgivende
søstre mindst én gang i kvartalet (se 9.5.4).
4. Præsidentskaber i ældsternes kvorum og
Hjælpeforeningen mødes hvert kvartal for at
drøfte styrker og behov hos enkeltpersoner og
familier, der er kommet frem gennem omsorgsinterview. De koordinerer efter behov også
omsorgsopgaver.
5. Efter det møde mødes præsidenterne for ældsternes kvorum og Hjælpeforeningen sammen
kvartalsvis med biskoppen for at drøfte behov
hos enkeltpersoner og familier. De kan også
koordinere omsorgsopgaver og få biskoppens
godkendelse af deres forslag.
6. Efter behov kan præsidenterne for ældsternes
kvorum og Hjælpeforeningen med menighedsrådet drøfte styrker og behov, der er kommet
frem gennem omsorgsinterview. Medlemmer af
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menighedsrådet lægger planer for at betjene og
velsigne menighedens medlemmer.

9.5. 3

Organisering af omsorgsindsatsen til at
imødekomme lokale behov
Hjælpeforeningens præsidentskab anbefaler efter at
have bedt derom til biskoppen opgaver for omsorgsgivende søstre, som kan tage sig af søstrene i menigheden. Præsidentskabet drøfter styrker og behov
hos søstrene og deres familie. De anbefaler trofaste
omsorgsgivende søstre til nye medlemmer, mindre
aktive medlemmer, som måtte være modtagelige, og
andre som fx enlige mødre og enker.
Når biskoppen har godkendt det, mødes et medlem
af Hjælpeforeningens præsidentskab med omsorgsgivende søstre for at give dem deres opgaver og
rådføre sig om styrker, behov og udfordringer hos
dem, søstrene skal drage omsorg for. Denne samtale
kan finde sted ved et omsorgsinterview, eller når
som helst der er behov for det.
Hjælpeforeningspræsidentskabet sammensætter
normalt søstrene i makkerskaber på to. Et gift par
kan få til opgave at udvise omsorg sammen, hvis det
er den mest effektive måde at imødekomme behovene hos en søster og hendes familie.
Rosenpiger og laurbærpiger kan tjene som makkere
med hjælpeforeningssøstre. Forældre og ledere
rådfører sig med hver enkelt rosenpige og laurbærpige, og hun kan få en opgave som omsorgsgivende
søster, når hun er villig og i stand til at tjene. Et
medlem af Hjælpeforeningens præsidentskab giver
omsorgsopgaver til rosenpiger og laurbærpiger.
En rosenpige eller laurbærpige, der tjener som makker til en voksen søster, får ikke omsorgsgivende
søstre tildelt specifikt til hende. De søstre, der yder
omsorg for hendes familie, betjener også hende, og
hendes ledere i Unge Piger tager sig også af hende.

78

2018

Retningslinjen om, at to ansvarlige voksne skal
være til stede sammen med unge, gælder ikke ved
opgaven som omsorgsgivende makkere. Ledere
bør imidlertid under ledelse af deres biskop bruge
visdom og søge inspiration, når de tildeler unge som
makkere til voksne.
Voksne makkere bør undgå situationer, der kan
misforstås. De bør udvise forsigtighed i forbindelse
med isolerede situationer, hvor de er alene to og to,
så den unge kan have en sikker og berigende oplevelse med at yde omsorg. Desuden bør ledere udvise
visdom, så man ikke tildeler unge opgaver med
vanskelige situationer i hjemmet eller i familien.
Når unge får en makker, som ikke er deres forælder, bør ledere få bekræftet, at forældrene ikke er
imod opgaven.
Med missionspræsidentens godkendelse kan ledere
overveje at bede fuldtidsmissionærer om at hjælpe
med omsorgsindsatsen i et begrænset omfang.
Missionspræsidenten kommunikerer denne godkendelse til stavspræsidenten, der informerer
biskopper. Når en sådan godkendelse gives, bliver
fuldtidsmissionærer primært bedt om at besøge nye
medlemmer, familier, hvor ikke alle er medlemmer,
og mindre aktive medlemmer.
9.5.4

Omsorgsinterview
Medlemmer af Hjælpeforeningens præsidentskab
afholder interview med omsorgsgivende søstre (herunder rosenpiger og laurbærpiger) mindst én gang i
hvert kvartal. Interview kan afholdes i hele kvartalet
og behøver ikke vare længe for at være effektive.
Disse interview bør helst afholdes personligt og
med begge i makkerparret til stede. Et gift par, som
har til opgave at udvise omsorg sammen, kan mødes
med ledere i ældsternes kvorum, i Hjælpeforeningen eller begge.
Omsorgsinterview afholdes for -

9. Hj ælpeforeningen

1. at sidde i råd sammen om styrker, behov og
udfordringer hos tildelte søstre og deres familie.

Se yderligere oplysninger om disse velfærdsansvar i
kapitel 6.

2. at afgøre, hvilke behov ældsternes kvorum,
Hjælpeforeningen eller menighedsrådet kan
hjælpe med.

De følgende afsnit beskriver de ansvar, der særlig
er gældende for hjælpeforeningspræsidenten og
hendes rådgivere.

3. at undervise og opmuntre omsorgsgivende søstre.

9.6.1

Mellem interview kan omsorgsgivende søstre efter
behov videregive oplysninger – personligt eller telefonisk, med sms’er, e-mail eller på anden måde. De
videregiver kun fortrolige oplysninger til Hjælpeforeningens præsident eller direkte til biskoppen.
Hvert kvartal mødes præsidenterne for ældsternes
kvorum og Hjælpeforeningen med biskoppen for
at drøfte behov hos enkeltpersoner og familier.
De koordinerer efter behov også omsorgsopgaver.
Præsidenten for ældsternes kvorum eller Hjælpeforeningen rapporterer straks om presserende behov til
biskoppen.
9.6

Velfærds- og
barmhjertighedstjeneste
Velfærds-og barmhjertighedstjeneste er en vigtig
del af arbejdet i Hjælpeforeningen.
Under biskoppens ledelse deler hjælpeforeningspræsidentskabet og ældsternes kvorumspræsidentskab følgende velfærdsansvar:
De underviser i principper om timelig og åndelig
selvhjulpenhed.
De drager omsorg for de fattige og trængende og
opfordrer medlemmer til at tjene.
De hjælper den enkelte og familien med at blive
selvhjulpne og finde løsninger på kortvarige og
langvarige velfærdsbehov.

Besøg for evaluering af familiens behov
Biskoppen beder normalt hjælpeforeningspræsidenten om at besøge medlemmer, som har brug for
velfærdshjælp, så hun kan vurdere deres behov og
foreslå måder at imødekomme dem på. Hvis der
ikke er en kvinde i et hjem, som hun besøger, tager
hun en af sine rådgivere, hjælpeforeningssekretæren
eller barmhjertighedstjenestekoordinatoren med sig.
For at forberede sig på et vurderingsbesøg overvejer hjælpeforeningspræsidenten de oplysninger,
som biskoppen giver om familien og søger Herrens
vejledning.
Hjælpeforeningspræsidenten vurderer familiens ressourcer og forbereder en liste over deres grundlæggende behov for fødevarer og tøj. Hun giver listen
til biskoppen. Hun kan også udfylde formularen
Bishop’s Order for Commodities, som biskoppen
kan gennemgå og godkende. Denne tjeneste udføres
med venlighed og forståelse og ved at hjælpe dem,
som modtager hjælpen, med at bevare deres selvrespekt og værdighed.
Hjælpeforeningspræsidenten rapporterer til biskoppen om familiens generelle situation. Hun rapporterer om ethvert behov for fødevarer (til normal
forbrug, ikke til forråd), tøj, husførelse, sundhed
samt socialt og følelsesmæssig velbefindende. Hun
kan også give sin vurdering af familiens arbejdsevner og de muligheder, som familiemedlemmerne har
for at arbejde.
Biskoppen hjælper familien med at udarbejde en
plan for selvhjulpenhed. Han rådfører sig også
med hjælpeforeningspræsidenten om yderligere
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muligheder for at hjælpe familien. I nogle tilfælde
kan den mest værdifulde hjælp være (1) at hjælpe
en søster med at administrere sin indkomst og
ressourcer samt (2) undervise i huslige færdigheder
som fx rengøring, syning, organisering, planlægning af måltider, konservering af mad og fremme et
godt helbred.
Hjælpeforeningspræsidenten og alle, som hjælper
hende, holder alle oplysninger, som de får under
besøget eller af biskoppen, strengt fortrolige.
9.6.2

Barmhjertighedstjeneste
Alle hjælpeforeningssøstre har et ansvar for at være
bevidste om andre menneskers behov. De bruger
deres tid, færdigheder, talenter, åndelige og følelsesmæssige støtte og beder i tro for at hjælpe andre.
Med hjælp fra de omsorgsgivende søstre og andre i
menigheden finder hjælpeforeningspræsidentskabet
dem, som har særlige behov på grund af alderdom,
fysisk eller følelsesmæssig sygdom, nødsituationer,
fødsler, dødsfald, handicap, ensomhed og andre
udfordringer. Hjælpeforeningspræsidenten giver
biskoppen besked om dette. Under hans ledelse
koordinerer hun hjælpen. Hun vurderer alle søstrenes færdigheder og omstændigheder, idet hun
beslutter, hvem der vil være i stand til at hjælpe.
Hun kan bede en rådgiver, en barmhjertighedstjenestekoordinator eller en omsorgsgivende søster
om at hjælpe med at koordinere denne indsats. Hun
kan også danne en komité til at hjælpe. Søstrene
kan hjælpe ved at lave mad, sørge for børn eller hus,
hjælpe enkelte søstre med deres læsefærdigheder,
sørge for transport af nødvendig medicin og ved at
afhjælpe andre behov.

9.6. 3

Læsefærdighed
Evnen til at læse og skrive hjælper medlemmer med
at finde arbejde og udvikle timelig selvhjulpenhed.
Det hjælper dem også til at styrke deres evangeliske
kundskab og åndelige selvhjulpenhed. Hver menighed iværksætter læseundervisning i overensstemmelse med behov og ressourcer. Når medlemmer
mangler grundlæggende læsefærdighed, arbejder
hjælpeforeningspræsidentskabet sammen med
biskoppen og menighedsrådet for at finde praktiske
måder at hjælpe medlemmer med at forbedre denne
færdighed. Ledere og lærere, der er blevet udpeget
til opgaven, kan bruge Kirkens undervisningsmateriale i læsefærdighed, som omfatter elevens hæfte
og lærerens hæfte for Ye Shall Have My Words samt
en DVD til oplæring af lærere. Hjælpeforeningsledere kan desuden afsætte nogle møder til boglig
færdighed.
9.7

Styrkelse af unge
hjælpeforeningssøstre
9.7.1

Samarbejdet med Unge Pigers
præsidentskab
Overgangen fra at være ung til at blive en voksen
kvinde er et afgørende tidspunkt i en ung piges liv.
Hjælpeforeningspræsidentskabet arbejder sammen
med Unge Pigers præsidentskab for at afgøre, hvordan man kan hjælpe forældre i deres bestræbelser
på at hjælpe unge piger med at opleve en vellykket
overgang til Hjælpeforeningen.
Følgende forslag kan være en hjælp i denne
bestræbelse:
Hjælpeforeningspræsidenten kan besøge
Unge Pigers klasser og give en forsmag på
Hjælpeforeningen.
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9. Hj ælpeforeningen

Søstre i Unge Piger og Hjælpeforeningen kan af
og til planlægge et hjælpeforeningsmøde eller en
aktivitet sammen.

9.7. 3

Når det er bemyndiget af stavspræsidenten, og når
pladsen tillader det, kan Unge Piger og Hjælpeforeningen afholde et fælles formøde en søndag hver
måned. For at sikre sig, at søstrene i Unge Piger og
Hjælpeforeningen har nok tid til evangelisk undervisning, planlægger hjælpeforeningspræsidentskabet og Unge Pigers præsidentskab formøder, som er
velorganiserede og korte. Ansvaret for at lede mødet
er fordelt mellem hjælpeforeningspræsidentskabet
og Laurbærpigernes klassepræsidentskab.

Hvis der bor tilstrækkeligt mange UV-søstre i en
menighed, kan biskoppen bemyndige, at der organiseres en særskilt hjælpeforeningsklasse til nogle
søndagsdrøftelser og lejlighedsvise aktiviteter. Hvis
en søster i menigheden tjener som UV-leder (se
16.3.3), kan hun tjene som leder af klassen. Drøftelser bliver ledt af medlemmer af klassen, som konsulterer hjælpeforeningspræsidentskabet og fokuserer
på de unge søstres behov. De anvender skrifterne,
sidste dages profeters lære og andre kirkegodkendte
materialer til Hjælpeforeningen.

Unge søstre i Hjælpeforeningen kan blive bedt
om at hjælpe enkelte unge piger, som har brug for
hjælp til at færdiggøre Personlig fremgang og forblive aktive i Kirken.
9.7.2

Ansvaret for UV-søstre
Hjælpeforeningspræsidentskabet har ansvaret for at
tage sig af UV-søstrene. Ledere i Hjælpeforeningen
underviser UV-søstrene i Hjælpeforeningens formål
og giver dem mulighed for at deltage i Hjælpeforeningens arbejde. De giver UV-søstre til opgave
at tjene som omsorgsgivende søstre. Hjælpeforeningsledere kan også give dem andre meningsfyldte
muligheder for at tjene og kan anbefale dem til at
modtage kaldelser i Hjælpeforeningen.
Hjælpeforeningens præsidentskab anbefaler til
biskoppen omsorgsgivende søstre til hver enkelt
UV-søster. Hvis en UV-søster bor sammen med sine
forældre, rådfører hjælpeforeningspræsidentskabet sig med hende om, hvorvidt hun bør have sine
egne omsorgsgivende søstre, eller om hendes mors
omsorgsgivende søstre også kan besøge hende.

Særskilt hjælpeforeningsklasse for
UV-søstre

9.8

Stavens ledelse af
Hjælpeforeningen
9.8.1

Stavspræsidentskab
Stavspræsidenten fører tilsyn med stavens Hjælpeforening. Han mødes jævnligt (sædvanligvis månedligt) med stavens hjælpeforeningspræsident eller
præsidentskab. Han sørger for præstedømmevejledning, mens de sammen drøfter anliggender, der
vedrører Hjælpeforeningens søstre og deres familier.
Disse anliggender kan omfatte behov for velfærdshjælp, søstrenes fremgang og behov i staven samt
hjælpeforeningsmøder, instruktioner og aktiviteter.
Se i 15.1 yderligere oplysninger om stavspræsidentskabets ansvar med hensyn til Kirkens
organisationer.
9.8.2

Stavens hjælpeforeningspræsidentskab
Ansvaret for præsidentskaberne i stavens organisationer står beskrevet i 15.4.1. Stavens
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hjælpeforeningspræsidentskab har desuden følgende ansvar:
Under ledelse af stavspræsidentskabet kan de planlægge og afholde et eller to hjælpeforeningsmøder
hvert år for alle hjælpeforeningssøstre i staven. Disse
møder kan omhandle tjeneste, klasser, projekter,
konferencer og workshop. De bør ikke afholdes i
forbindelse med kvindernes møde ved generalkonferencer. Stavens hjælpeforeningspræsidentskab kan
efter behov stifte komitéer til at hjælpe. Af og til kan
disse aktiviteter også omfatte unge piger og piger,
der er fyldt 8 år. Præsidentskaberne for Hjælpeforeningen, Unge Piger og Primary i staven rådfører sig
med hinanden om at anbefale sådanne aktiviteter til
stavspræsidentskabet.
Medlemmer af stavens hjælpeforeningspræsidentskab sikrer sig, at menighedernes hjælpeforeningspræsidenter forstår velfærdsprincipperne, og at de
forstår deres rolle med at hjælpe biskopperne med
hensyn til velfærdsanliggender.
Medlemmer af stavens hjælpeforeningspræsidentskab hjælper UV-søstre i staven. Hvis staven har en
komité for unge voksne, tjener et medlem af præsidentskabet i komiteen (se 16.3.2).
Stavens hjælpeforeningspræsident fører tilsyn med
stavens velfærdsindsats. Hun koordinerer også
den indsats, som stavens Hjælpeforening yder i
nødsituationer.
9.8. 3

Sekretær i stavens Hjælpeforening
Stavens hjælpeforeningssekretærs ansvar står
beskrevet i 15.4.2.

9.9

Tilpasning af Hjælpeforeningens
organisation til lokale behov
Følgende retningslinjer er givet for at hjælpe menigheder og stave med at tilpasse hjælpeforeningsorganisationen til lokale behov. Se i kapitel 17 generelle
oplysninger om tilpasning til lokale behov.
9.9.1

Mere end en Hjælpeforening i en menighed
I særlige omstændigheder kan biskoppen og stavspræsidenten bemyndige, at der oprettes mere end
en Hjælpeforening i en menighed. Særlige omstændigheder kan være menigheder med plejehjem,
menigheder for unge voksne, menigheder med
mange enlige mødre og enker, menigheder med et
stort antal aktive medlemmer af Hjælpeforeningen
samt menigheder, som strækker sig over et stort geografisk område. Hensigten med at oprette mere end
en Hjælpeforening er at lette arbejdet med at våge
over og styrke de enkelte søstre og deres familie.
I en menighed med mere end en Hjælpeforening
står lederne i hvert hjælpeforeningspræsidentskab
for det fulde hjælpeforeningsprogram for deres
medlemmer. Hver hjælpeforening bør have en
fornuftig balance af søstre med hensyn til både forskellig alder og erfaring. Hver hjælpeforeningspræsident har den samme ret ved menighedsrådsmøder
og arbejder hver især sammen med biskoppen om
velfærdsanliggender og i bestræbelsen på at styrke
den enkelte søster og familien.
9.9.2

Hjælpeforeningen i små enheder
I en lille menighed kan hjælpeforeningspræsidentskabet være de eneste ledere og lærere i
Hjælpeforeningen. I en meget lille enhed kan
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hjælpeforeningspræsidenten være den eneste hjælpeforeningsleder. Rådgivere, en sekretær, lærere og
andre, der er beskrevet i dette kapitel, bør kaldes,
når det er muligt.
I en meget lille gren, der ikke har en præsident
for Unge Piger eller en primarypræsident, kan
hjælpeforeningspræsidenten hjælpe forældre med
at organisere undervisningen af de unge piger og
børn, indtil der kaldes præsidenter for Unge Piger
og Primary.
I en lille stav eller et distrikt kan hjælpeforeningspræsidenten være den eneste leder i stavens eller
distriktets hjælpeforening. Når det er muligt, bør
der kaldes rådgivere og en sekretær.

9.10.2

Standarder for påklædning
Hjælpeforeningspræsidentskabet underviser søstrene i at være velsoignerede og sømmelige i deres
påklædning. Præsidentskabet hjælper søstrene
med at forstå, at når de er til Kirkens møder, bør
deres udseende og tøj vise ærbødighed og respekt
for Herren. Hjælpeforeningsledere hjælper også
søstrene med at forstå, at når de tager til templet,
bør de være klædt på en måde, der er passende for
en person, der træder ind i Herrens hus. Ved disse
lejligheder bør de undgå at være klædt i fritidstøj,
sportstøj eller bære prangende smykker.
9.10. 3

9.10

Yderligere retningslinjer
9.10.1

Søstre med særlige behov
Søstre med særlige behov omfatter søstre, der er
syge, ældre, enker, fraskilte, søstre der ikke kan
forlade hjemmet, sørgende og søstre, som passer
kronisk syge familiemedlemmer. Andre hjælpeforeningsmedlemmer bør tilbyde deres hjælp.
Søstre, som har disse og andre særlige udfordringer,
kan komme til hjælpeforeningspræsidenten med
deres bekymringer. Hun bør lytte, vise omsorg, give
opmuntring og bevare en passende fortrolighed.
Hvis hun hører om mulige problemer med værdighed eller følsomme familieproblemer, henviser hun
søstrene til biskoppen.
Se i 21.1.26 og disabilities.lds.org oplysninger om
hjælp til søstre med handicap.

Tilbyd støtte i tilfælde af dødsfald
Når der er dødsfald i menigheden, kan biskoppen
bede hjælpeforeningspræsidenten om at kontakte
familien for at give trøst, fastsætte deres behov og
tilbyde hjælp. Han kan anmode om lignende hjælp
fra ældsternes kvorumspræsident. Ledere i ældsternes kvorum og Hjælpeforeningen koordinerer
denne indsats.
Ved forberedelsen af en begravelse kan biskoppen
også anmode hjælpeforeningsledere om at hjælpe
med blomster, måltider eller pasning af børn samt
sørge for et enkelt måltid til familien efter begravelsen. Se i 18.6 yderligere oplysninger angående
begravelser.
Afdøde medlemmer, der har modtaget deres begavelse, bør om muligt blive begravet i tempeltøj. I
nogle tilfælde kan biskoppen bede hjælpeforeningspræsidenten om at betro en kvinde, der har modtaget sin begavelse, at iklæde eller se til at den afdøde
kvinde, der har modtaget sin begavelse, bliver korrekt påklædt. Biskoppen og hjælpeforeningspræsidenten sikrer sig, at opgaven gives til en person,
som ikke vil finde den stødende. Retningslinjer for,
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hvordan afdøde medlemmer skal iklædes, findes i
Instruktioner for iklædning af de døde, som har modtaget
deres tempelbegavelse. Lederne kan skaffe disse oplysninger fra Kirkens distribution.
For yderligere oplysninger om iklædning af afdøde
medlemmer i tempeltøj kan biskoppen henvise til
Håndbog 1, 3.4.9.
Hjælpeforeningspræsidenten, omsorgsgivende søstre og andre søstre fortsætter med at støtte, trøste og
hjælpe de efterladte i perioden efter dødsfaldet.
9.10.4

Unge kvinder, som er gravide uden for
ægteskab eller som er ugifte mødre
Se 10.12.4.
9.10.5

Instruktioner angående tempeltøj og
-klædninger
Se 21.1.42.
9.10.6

Økonomi
Se 13.2.8.
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10.

Unge Piger
Unge Pigers organisation er en hjælp til præstedømmet. Alle Kirkens organisationer findes for at hjælpe
medlemmer med at styrke deres vidnesbyrd om vor
himmelske Fader, Jesus Kristus og det gengivne
evangelium. Gennem organisationerne undervises,
opmuntres og støttes medlemmerne i deres stræben
efter at leve i overensstemmelse med evangeliets
principper.

10.1.2

10.1

»Vi er vor himmelske Faders døtre. Han elsker os,
og vi elsker ham. Vi vil ›stå som Guds vidner til alle
tider, i alle ting og på alle steder‹ (Mosi 18:9), mens
vi bestræber os på at efterleve Unge Pigers værdinormer, som er:

Oversigt over Unge Pigers
organisation
10.1.1

Formål og hensigt med Unge Pigers
organisation
Formålet med Unge Pigers organisation er at hjælpe
hver eneste unge pige med at være værdig til at
indgå og holde hellige pagter og modtage templets
ordinancer. For at opnå dette formål vejleder Unge
Pigers ledere hver enkelt unge pige til at opnå følgende mål:
1. Styrkelse af hendes tro på og vidnesbyrd om vor
himmelske Fader og Jesus Kristus.
2. Forståelse for sin identitet som en datter af Gud.
3. Værdighed ved at adlyde befalingerne og efterleve evangeliets standarder.
4. At hun modtager, genkender og stoler på Helligåndens tilskyndelser.

Unge Pigers tema
Unge Pigers tema udgør en grundvold, som hjælper hver eneste unge pige med at nå de mål, som er
nævnt ovenfor.
De unge piger og deres voksne ledere gentager
temaet ved begyndelsen af søndagens møde og
andre aktiviteter for Unge Piger. Temaet er:

Tro
Guddommelighed
Personlig værdi
Kundskab
Valg og ansvarlighed
Gode gerninger
Retskaffenhed og
Dyd.
Vi tror, at dersom vi vil acceptere disse værdinormer
og handle derefter, vil vi være beredte til at styrke
hjem og familie, indgå og holde hellige pagter,
modtage tempelordinancerne og nyde ophøjelsens
velsignelser.«

5. At hun forbereder sig på sin guddommelige rolle
som datter, hustru, mor og leder.
6. At hun forstår og holder dåbspagten.
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10.1. 3

Kundskab (grøn): Jeg søger hele tiden muligheder
for at lære og udvikle mig (se L&P 88:118).

Unge Pigers motto er: »Stå for sandhed og ret.«

Valg og ansvarlighed (orange): Jeg vælger godt frem
for ondt og tager ansvaret for mine handlinger
(se Jos 24:15).

Unge Pigers motto og logo
Unge Pigers logo er en fakkel
omgivet af Unge Pigers motto
i en ramme. Faklen repræsenterer Kristi lys, som kan
skinne igennem enhver ung
pige. Opfordringen til de
unge piger lyder: »Rejs jer, og
lad jeres lys skinne, så jeres
lys må blive et banner for
folkeslagene« (L&P 115:5).
10.1.4

Unge Pigers værdinormer
Unge Pigers værdinormer er kristuslignende egenskaber. Søndagens evangeliske undervisning, GUF
og andre aktiviteter hjælper hver unge pige til at
anvende disse værdinormer i sit liv.
Følgende udtalelser og skriftstedshenvisninger giver
indsigt i betydningen af hver værdinorm. Ledere
bør bruge disse udtalelser i lektionerne. Ledere
opfordrer de unge piger til at anvende disse sandheder i deres liv og bruge dem som forslag til taler og
præsentationer.
De farver, der er knyttet til værdinormerne, skal
hjælpe unge piger med at huske værdinormerne.
Tro (hvid): Jeg er datter af vor himmelsk Fader,
som elsker mig. Jeg har tro på hans evige plan,
der bygger på Jesus Kristus, min Frelser (se
Alma 32:21).
Guddommelighed (blå): Jeg har arvet guddommelige egenskaber, som jeg vil bestræbe mig på at
udvikle (se 2 Pet 1:4-7).
Personlig værdi (rød): Jeg er af uendelig værdi med
min egen guddommelige mission, som jeg vil
bestræbe mig på at udføre (se L&P 18:10).
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Gode gerninger (gul): Jeg vil hjælpe andre og
opbygge riget gennem retfærdig tjeneste (se
3 Ne 12:16).
Retskaffenhed (lilla): Jeg har moralsk mod til at
handle i overensstemmelse med min viden om,
hvad der er rigtigt og forkert (se Job 27:5).
Dyd (guld): Jeg forbereder mig til at komme til
templet og forblive ren og værdig. Mine tanker
og handlinger vil være baseret på høje moralske
standarder (se Ordsp 31:10).
10.1.5

Unge Pigers klasser
De unge piger i en menighed er inddelt i tre klasser
efter alder: Bikubepigerne (alder 12-13), rosenpigerne (alder 14-15) og laurbærpigerne (alder 16-17).
Når en ung pige rykker op i en ny aldersgruppe,
byder hendes ledere og klassepræsidentskaber
hende velkommen.

Bikubepigerne, alder 12-13 år
Når en ung pige fylder 12 år,
interviewer biskoppen hende.
Hun rykker op fra Primary til
Unge Piger og begynder at deltage i Unge Pigers møder under Primarys fællestid
(se 11.4.3). Hun er medlem af bikubepigernes klasse.
For Kirkens tidlige pionerer var bikuben et symbol
på harmoni, samarbejde og arbejde. Da Kirkens
unge piger først blev organiseret som gruppe, var de
kendt som bikubepiger.
Som medlem af bikubepigernes klasse i dag styrker en ung pige sin tro på vor himmelske Fader og

10. Unge Piger

Jesus Kristus og lærer at samarbejde i harmoni.
Dette er tiden, hvor hun står for sandhed og retskaffenhed og »rejs[er sig], og lad[er sit] lys skinne«
(L&P 115:5).

Rosenpigerne, alder 14-15 år
En ung pige bliver medlem
af rosenpigernes klasse, når
hun fylder 14 år.
Ordet rose kommer fra Gensidig Uddannelses Forening
(GUF), der tidligere var navnet på Kirkens program
for unge. Gensidig Uddannelsesforening indførte
rosen som symbol for deres organisation, og symbolet fortsætter i dag hos rosenpigerne som et symbol
på kærlighed, tro og renhed.
Som medlem af rosenpigernes klasse i dag styrker
en ung pige sit vidnesbyrd om vor himmelske Fader
og Jesus Kristus, accepterer og handler i overensstemmelse med Unge Pigers værdinormer og lærer
om kærlighed, tro og renhed.

Laurbærpigerne, alder 16-17 år
En ung pige bliver medlem af
laurbærpigernes klasse, når hun
fylder 16 år.
I flere århundreder har grene
fra laurbærtræet symboliseret
ære og fuldendelse, især når de
blev flettet sammen til en krans.
Som medlem af laurbærpigernes klasse i dag forbereder en ung pige sig på at indgå og holde hellige
pagter samt modtage templets ordinancer.

Attenårige unge piger
En ung pige rykker normalt op i Hjælpeforeningen på sin 18-års fødselsdag eller i løbet af
sit 19. år. Hver unge pige bør deltage fuldt ud i
Hjælpeforeningen, når hun er 19 år. Afhængigt af

individuelle omstændigheder, som fx personligt
vidnesbyrd, modenhed, skoleafslutning, videregående uddannelse og ønsket om at fortsatte med sine
jævnaldrende, kan en ung pige rykke op i Hjælpeforeningen før sin 18-års fødselsdag eller blive længere tid i Unge Piger. Hver unge pige rådfører sig
med sine forældre og biskoppen for at afgøre, hvad
der er bedst for hende for at forblive aktiv i Kirken.
Ledere i Unge Piger og Hjælpeforeningen samarbejder for at gøre oprykningen til Hjælpeforeningen
vellykket for hver eneste ung pige.
10.2

Forældres og kirkelederes rolle
Forældre har det primære ansvar for deres børns
åndelige og fysiske velbefindende (se L&P 68:25-28).
Biskoprådet og Unge Piges ledere yder støtte, men
erstatter ikke forældrene i dette ansvar. De yder
støtte på følgende måde:
De hjælper forældrene med at forberede deres døtre
på at modtage templets velsignelser ved at følge de
retningslinjer, som står beskrevet i 10.1.1.
De opmuntrer til kommunikation mellem den unge
pige og hendes forældre.
De sikrer sig, at Unge Pigers aktiviteter og andre
ungdomsarrangementer ikke pålægger familien
unødvendig byrde eller konkurrerer med familiens
aktiviteter.
Lederne bør især være opmærksomme på unge
piger, der kommer fra hjem, hvor der ikke er stærk
støtte til efterlevelse af evangeliet.
10. 3

Unge Pigers lederskab
i menigheden
Dette kapitel fokuserer på forvaltningen af Unge
Pigers organisation på en måde, som styrker den
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enkelte unge pige og hendes familie. Unge Pigers
ledere gennemgår jævnligt kapitel 3, som beskriver
almene principper inden for ledelse. Disse principper omfatter åndelig forberedelse, deltagelse
i råd, at tjene andre og undervisning i Jesu Kristi
evangelium.

hver af de 16-og 17-årige to gange om året. Hvis det
ikke er muligt, udpeger han en rådgiver til at foretage nogle af disse interview. Seks måneder efter, at
hver unge pige mellem 12 og 15 år har haft sit årlige
interview med biskoppen, har hun et interview med
den rådgiver i biskoprådet, som fører tilsyn med
hendes klasse.

10. 3.1

Biskoppen og hans rådgivere følger retningslinjerne
i Håndbog 1, 7.1.7 i disse interview. De kan også
henvise til Lederes oversigt over Personlig fremgang, som de modtager fra Unge Pigers sekretær i
menigheden.

Biskopråd
Biskoppen og hans rådgivere sørger for præstedømmeledelse af Unge Pigers organisation. De våger
over og styrker den enkelte unge pige og arbejder
tæt sammen med forældre og med Unge Pigers
ledere i denne indsats.

Biskop
Biskoppen kalder og indsætter en søster til at tjene
som Unge Pigers præsident. Han fører også tilsyn
med kaldelsen og indsættelsen af andre ledere i
Unge Piger. Han kan udpege sine rådgivere til at
kalde og indsætte disse ledere.
Biskoppen interviewer hver enkelt unge pige, der
færdiggør Personlig fremgang (se 10.7.3).

Biskoppen og hans rådgivere
Biskoppen og hans rådgivere deltager regelmæssigt
i Unge Pigers møder, tjenesteprojekter og aktiviteter. Biskoppen arbejder sammen med laurbærpigerne. Han udpeger sin rådgiver, der arbejder med
diakonerne, til at arbejde sammen med bikubepigerne, og hans rådgiver, der arbejder med lærerne,
til at arbejde sammen med rosenpigerne.
Biskoppen udpeger en af sine rådgivere til at føre
tilsyn med Unge Pigers organisation i menigheden.
Denne rådgiver mødes jævnligt med Unge Pigers
præsidentskab. Han rapporterer om Unge Pigers
anliggender ved biskoprådsmøderne.
Biskoppen interviewer hver enkelt unge pige mindst
én gang om året. Hvis det er muligt, interviewer han
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Biskoppen og hans rådgivere anerkender hver
enkelt unge pige ved nadvermødet, når hun rykker
op fra Primary til Unge Piger, når hun rykker op i
en ny aldersgruppe, og når hun modtager Anerkendelse for kvindelighed. Når en ung pige rykker op i
en ny aldersgruppe, giver et medlem af biskoprådet
hende et certifikat.
Medlemmer af biskoprådet rådfører sig bønsomt
med hinanden for at afgøre, hvem de skal kalde som
klassepræsidenter. De vælger ikke blot ledere pga.
alder eller anciennitet i klassen. Unge Pigers præsidentskab kan anbefale unge piger til at tjene som
klassepræsidenter (se 19.1.1 og 19.1.2).
Når et medlem af biskoprådet kalder en ung pige
til at tjene som klassepræsident, beder han hende
om at anbefale, hvem der skal kaldes som rådgivere
og som sekretær. Han råder hende til at nærme sig
dette ansvar under bøn og søge Herrens vejledning
i, hvem der skal anbefales. Medlemmet af biskoprådet hjælper dog også klassepræsidenten til at forstå,
at det endelig ansvar for at modtage inspiration til,
hvem der skal kaldes, ligger hos biskoprådet.
Et medlem af biskoprådet søger tilladelse fra den
unge piges forældre, før han beder hende om at
tjene i disse kaldelser.
Efter at have foretaget kaldelsen præsenterer et
medlem af biskoprådet de unge piger for deres
klasse, så de kan blive opretholdt. Så indsætter

10. Unge Piger

biskoppen eller en udpeget rådgiver de unge
piger. Et medlem af biskoprådet bekendtgør disse
kaldelser ved nadvermødet, men beder ikke om
opretholdelse.
Unge Pigers ledere kan tale med biskoprådet vedrørende enhver ændring, der kan være nødvendig i
klassepræsidentskaber.
10. 3.2

Unge Pigers præsidentskab i menigheden
Unge Pigers præsidentskab i menigheden består af
en præsident og to rådgivere. De fungerer under
biskoprådets ledelse. De modtager også orientering
og vedvarende støtte fra stavens præsidentskab for
Unge Piger.
Hvert medlem af Unge Pigers præsidentskab i
menigheden er ansvarlig for en af Unge Pigers klasser på følgende måde:
Præsident: Laurbærpiger
Førsterådgiver: Rosenpiger
Andenrådgiver: Bikubepiger

Unge Pigers præsident i menigheden
Unge Pigers præsident har følgende ansvar:
Hun er medlem af menighedsrådet. Som medlem
af dette råd deltager hun i bestræbelserne på at
opbygge tro og styrke den enkelte og familien (se
kapitel 4). Hun er også medlem af biskoprådets
ungdomskomité (se 18.2.9).
Hun anbefaler de søstre til biskoprådet, som skal
kaldes til at tjene i Unge Pigers organisation. Hun
følger retningslinjerne i 19.1.1 og 19.1.2, når hun
præsenterer disse forslag.
Hun underviser andre ledere i Unge Piger i deres
pligter ved brug af denne håndbog som hjælpekilde.
Hun fører tilsyn med optegnelser, rapporter,
budget og økonomi i Unge Pigers organisation i

menigheden. Unge Pigers sekretær hjælper med
dette ansvar.

Unge Pigers præsident og hendes rådgivere i
menigheden
Unge Pigers præsident og hendes rådgivere har
følgende ansvar:
De lærer enhver ung pige, hendes talenter, interesser
og udfordringer at kende. De finder ud af, hvordan
de kan styrke de unge piger enkeltvis, hjælpe dem
til at styrke deres vidnesbyrd og opfordre dem til
at deltage i Unge Pigers organisation. De er især
opmærksomme på unge piger, der er nye medlemmer og unge piger, der er mindre aktive.
De støtter enhver ung pige i hendes familie.
De hjælper unge piger med at arbejde på Personlig
fremgang. De opfordres også til selv at arbejde med
Personlig fremgang.
De kan rådføre sig med forældre og præstedømmeledere om de unge pigers behov.
De sikrer sig, at Unge Pigers program i menigheden
er organiseret og fungerer på rette vis. Som en del
af denne indsats fører de tilsyn med og instruerer
vejledere og specialister i Unge Piger.
De underviser ofte i lektionen ved møderne om
søndagen, skønt dette ansvar kan deles med vejlederne. De fører tilsyn med indsatsen for at forbedre
undervisningen og indlæringen i Unge Pigers
organisation. I denne indsats følger de principperne
i 5.5.3 og 5.5.4.
De deltager i klassepræsidentskabsmøder og sørger
vejledning efter behov.
De arbejder sammen med klassepræsidentskaberne
om at planlægge og gennemføre aktiviteter, deriblandt GUF-aktiviteter. De hjælper klassepræsidentskaberne med at opbygge enighed blandt de
unge piger.
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De underviser klassepræsidentskaberne og andre
ledere i Unge Pigers organisation i lederskab og
færdigheder (se 10.9).
De holder Unge Pigers præsidentskabsmøder. De
mødes også jævnligt med den rådgiver i biskoprådet, som fører tilsyn med Unge Pigers organisation.
10. 3. 3

Unge Pigers sekretær i menigheden
Unge Pigers sekretær har følgende ansvar:
Hun rådfører sig med Unge Pigers præsidentskab
med henblik på at udarbejde dagsordener til præsidentskabsmøderne. Hun deltager i disse møder,
tager notater og holder styr på opgaver.
Hun underviser klassesekretærer og fører tilsyn med
deres arbejde i at føre tilstedeværelseskort. Mindst
én gang i kvartalet udarbejder hun tilstedeværelsesoplysninger, gennemgår dem med Unge Pigers
præsident og giver dem til menighedssekretæren.
Hun sikrer sig, at biskoprådet og Unge Pigers
præsidentskab er opmærksomme på unge piger,
der ikke deltager regelmæssigt i møderne, og
unge piger, der snart rykker op i en anden klasse i
Unge Piger.
Hun bruger Lederes oversigt over Personlig fremgang til at optegne den enkelte unge piges fremgang, når de deltager i Personlig fremgang og andre
aktiviteter, og når de udfører lederkaldelser. Når
en ung pige har en aftale til et interview med et
medlem af biskoprådet, kan sekretæren give ham en
kopi af den unge piges oversigt.

ansvar. Hver enkelt vejleder arbejder sammen med
en specifik aldersgruppe af unge piger og arbejder
under ledelse af det medlem af præsidentskabet,
som er udpeget til den aldersgruppe. Vejledere har
følgende ansvar:
De hjælper Unge Pigers præsidentskab og klassepræsidentskaber med at planlægge og afholde
aktiviteter, deriblandt GUF.
De kan undervise i søndagens lektioner. De kan
også hjælpe med at undervise klassepræsidentskaberne i lederskab.
De kan hjælpe med at registrere den enkelte unge
piges fremgang i Personlig fremgang.
De deltager i Unge Pigers præsidentskabsmøder,
når de bliver inviteret.
10. 3.5

Unge Pigers klassepræsidenter
Et klassepræsidentskab kaldes normalt til hver
enkelt klasse i Unge Piger. I en menighed med få
unge piger kan et præsidentskab kaldes til kombinerede aldersgrupper, indtil de unge piger kan blive
organiseret i deres respektive klasser.
Klassepræsidentskaber har følgende ansvar:
De våger over og fører klassens deltagere ind i
fællesskabet, især dem, der er nye medlemmer eller
mindre aktive og dem, der er handicappede eller
har andre særlige behov. De beder for dem, tilbringer tid sammen med dem og bliver deres oprigtige venner.

Hun hjælper Unge Pigers præsidentskab med at
forberede et årligt budget og redegør for udgifter.

De hjælper klassens deltagere med at opbygge nære
venskaber, undervise i lederskab og at efterleve
evangeliet.

10. 3.4

De hjælper enhver ung pige til at vide, at hun er
velkommen, når hun bliver medlem af deres klasse.

Unge Pigers vejledere i menigheden
Biskoprådet kan kalde Unge Pigers vejledere til
at hjælpe Unge Pigers præsidentskab med deres
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De støtter op om klassedeltagernes bestræbelser i
Personlig fremgang.
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De holder regelmæssige
klassepræsidentskabsmøder.
De leder søndagens møder i deres klasser.
De hjælper med at planlægge aktiviteter, deriblandt GUF.
Klassepræsidenterne tjener i biskoppens ungdomskomité (se 18.2.9).
10. 3.6

Unge Pigers klassesekretær
Klassesekretærer har følgende ansvar:

Musiklederen udvælger og dirigerer sangene ved
søndagens formøde. Hun kan også hjælpe de unge
piger med at lære udvalgte musiknumre og at
udvikle deres musikalske evner.
Pianisten spiller præ-og postludium og akkompagnement til salmerne ved Unge Pigers møder.
10.4

Lederskabsmøder
10.4.1

Menighedsrådsmøde

De udarbejder og gennemgår tilstedeværelsesoplysninger og giver dem til Unge Pigers sekretær.

Unge Pigers præsident tjener som et medlem af
menighedsrådet (se kapitel 4).

De rådfører sig med klassepræsidentskabet med
henblik på at udarbejde dagsordener til præsidentskabsmøder. De deltager i disse møder, tager
notater og holder styr på opgaver.

10.4.2

De kan hjælpe klassepræsidentskaberne og Unge
Pigers ledere med at planlægge aktiviteter.
10. 3.7

Unge Pigers aktivitetsspecialister
i menigheden
Biskoprådet kan kalde specialister til at tjene midlertidigt i planlægningen og afholdelsen af særlige
aktiviteter. Specialister kan fx kaldes til at hjælpe
med aktiviteter såsom Unge Pigers lejr, ungdomsstævner og sportsaktiviteter. Disse specialister
tjener under ledelse af Unge Pigers præsidentskab i
menigheden.
10. 3.8

Unge Pigers musikleder og pianist
Biskoprådet kan kalde en musikleder og pianist
i Unge Piger. De kan udstede disse kaldelser til
voksne kvinder eller til unge piger.

Biskoprådets ungdomskomitémøde
Biskoppen præsiderer ved biskoprådets ungdomskomité. Denne komité er sammensat af biskoprådet,
en af biskoppens assistenter fra præsternes kvorum,
diakonernes og lærernes kvorumspræsidenter, Unge
Pigers klassepræsidenter samt Unge Mænds og
Unge Pigers præsidenter. Se yderligere oplysninger
i 18.2.9.
10.4. 3

Unge Pigers præsidentskabsmøde
i menigheden
Unge Pigers præsidentskab afholder regelmæssigt
præsidentskabsmøde. Præsidenten præsiderer og
leder mødet. Sekretæren deltager, tager notater og
holder styr på opgaver.
Dagsordenen kan indeholde følgende punkter:
1. Evaluering af, hvordan de unge piger i hvert
klasse opfylder de mål, der står i 10.1.1. Planlægning af, hvordan man kan hjælpe den enkelte
unge pige med bedre at nå disse mål.
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2. Læsning og drøftelse af skriftsteder og instruktioner fra Kirkens ledere, der relaterer til deres
kaldelser.

styr på opgaver. Det medlem af Unge Pigers præsidentskab og den vejleder, der har ansvaret for
klassen, deltager også.

3. Planlægning af undervisning af klassepræsidentskaberne om deres pligter.

Dagsordenen kan indeholde følgende punkter:

4. Drøftelse af udbyttet af Unge Pigers aktiviteter.
Drøftelse af, hvordan man kan involvere de unge
piger i planlægningen af aktiviteter, der hjælper
dem til at indarbejde Unge Pigers værdinormer i
deres liv.
5. Drøftelse af søndagens evangeliske undervisning
i klasserne og planlægning af, hvordan den kan
forbedres.
6. Gennemgang af tilstedeværelseskort. Planlægning af, hvordan man kan hjælpe nye medlemmer og mindre aktive unge piger til at deltage.
7. Gennemgang af Unge Pigers budget og udgifter.
Unge Pigers præsidentskab kan efter behov invitere
vejledere og specialister til at deltage i disse møder.
10.4.4

Møde med en rådgiver i biskoprådet
Unge Pigers præsidentskab mødes jævnligt med
den rådgiver i biskoprådet, som fører tilsyn med
Unge Pigers organisation. Ved disse møder drøfter
de fremgang og behov hos den enkelte unge pige.
Medlemmer af Unge Pigers præsidentskab aflægger
rapporter, fremlægger anbefalinger og gennemgår
planer for møder og aktiviteter. Hvis det er relevant,
kan vejledere og klassepræsidentskaber inviteres til
at deltage i dette møde for at aflægge rapport og
modtage instruktioner.

1. Planlægning af, hvordan man kan styrke klassens deltagere, deriblandt nye medlemmer og
mindre aktive. Planlæg også, hvordan man kan
føre unge piger fra andre trosretninger ind i
fællesskabet.
2. Læsning og drøftelse af skriftsteder og instruktioner fra Kirkens ledere, der relaterer til
deres ansvar.
3. Planlægning af besøg hos klassens deltagere
efter behov.
4. Drøftelse af, hvordan man kan hjælpe hver
enkelt unge pige med at gennemføre Personlig
fremgang
5. Planlægning af klassemøder og aktiviteter.
6. Overvejelse af punkter, som man kan drøfte ved
biskoprådets ungdomskomitémøde (se 18.2.9).
7. Undervisning i lederskab fra Unge Pigers ledere
i menigheden.

10.4.6

Unge Pigers lederskabsmøde i staven
Unge Pigers lederskabsmøde i staven afholdes
som regel en gang om året, som det står forklaret i
18.3.11. Menighedens Unge Pigers præsidentskaber
og sekretærer deltager. Vejledere, specialister og
medlemmet af biskoprådet, der er udpeget til Unge
Piger kan inviteres med efter behov.

10.4.5

10.5

Hvert klassepræsidentskab afholder regelmæssigt
præsidentskabsmøde. Klassepræsidenten leder
mødet. Sekretæren deltager, tager notater og holder

Standarder er en sikker vej til styrkelse og vejledning af Kirkens medlemmer. Når unge piger holder

Klassepræsidentskabsmøde
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evangeliske standarder, vil de være til stor gavn for
Kirken og verden. De vil også være værdige til at
modtage templets ordinancer.
I hæftet Til styrke for de unge beskriver Det Første
Præsidentskab evangeliske standarder og underviser de unge i at anvende dem. Enhver ung pige
bør have et eksemplar af hæftet Til styrke for de unge.
Hun bør ofte gennemgå standarderne og overveje,
hvor godt hun efterlever dem.
Unge Pigers ledere bør studere standarderne i
hæftet og tjene som eksempler. De bør ofte finde
måder i at undervise i og bekræfte disse standarder i
lektioner og i GUF-aktiviteter, lejr, ungdomsstævner
og andre aktiviteter.
Medlemmer af biskoprådet og Unge Pigers ledere
kan opfordre forældre til at studere evangeliske
standarder, tjene som eksempler og drøfte dem med
deres døtre. De kan også opfordre unge piger til
at bruge Til styrke for de unge som en hjælpekilde til
familieaftenlektioner og taler.
10.6

Søndagens evangeliske
undervisning
Unge piger samles hver søndag for at styrke deres
forståelse af evangeliet, indse hvordan evangeliet
besvarer deres dagligdags spørgsmål, få mulighed for at føle Ånden og styrke og dele deres
vidnesbyrd.
10.6.1

Formøde
Hvor det er muligt, mødes alle unge piger sammen
til et kort formøde før søndagens klasser. Unge
Pigers præsidentskab i menigheden fører tilsyn med

denne del af mødet, og et medlem af klassepræsidentskabet leder mødet.
Ved formødet skaber ledere en atmosfære, som
indbyder Ånden til den lektion, der følger efter. Formødet omfatter velkomst, salme, bøn, fremsigelse af
Unge Pigers tema og bekendtgørelser.
Når det er bemyndiget af stavspræsidenten, kan
Unge Piger og Hjælpeforeningen afholde et fælles
formøde en gang om måneden (se 9.7.1).
10.6.2

Klasser
Efter formødet mødes de unge piger til evangelisk undervisning. Unge Pigers klasser mødes som
regel hver for sig med deres aldersgruppe. Ledere
kan dog overveje følgende alternativer, hvis det er
nødvendigt:
1. I en menighed med mange unge piger kan der er
oprettes flere end én klasse for hver aldersgruppe
med en vejleder og et klassepræsidentskab for
hver klasse.
2. I en menighed med få unge piger kan
aldersgrupperne slås sammen under søndagens
evangeliske undervisning, og det er måske ikke
nødvendigt med vejledere.
3. I alle menigheder mødes alle unge piger én gang
om måneden til en fælles lektion.
Medlemmer af Unge Pigers præsidentskab eller
vejledere underviser som regel i lektionerne. Medlemmer af præsidentskabet og vejledere kan efter
behov deles om dette ansvar. De unge piger kan fra
tid til anden hjælpe med undervisningen. Når de
unge piger underviser, hjælper et medlem af Unge
Pigers præsidentskab eller en vejleder dem med at
forberede sig. Præstedømmeledere og andre trofaste
medlemmer af menigheden kan også lejlighedsvis
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inviteres til at undervise. De, som underviser, bør
følge principperne i 5.5.4.
Ledere opfordrer hver unge pige til at bringe sine
egne personlige skrifter, hvor det er muligt. Hvis
det er nødvendigt til de enkelte lektioner, kan ledere
også bede de unge piger om at medbringe andre
kirke-godkendte hjælpekilder.
Unge piger og unge mænd kan lejlighedsvis afholde
fællesmøder efter biskoprådets anvisninger.
10.7

Personlig fremgang
Personlig fremgang er et målsætningsprogram
beregnet til at hjælpe unge piger med at styrke
deres vidnesbyrd om Jesus Kristus, forberede dem
til deres fremtidige roller og til at være værdige til at
indgå og holde hellige tempelpagter.
Målene for programmet er uddybet i hæftet Unge
Piger: Personlig fremgang. Unge piger arbejder sammen med deres forældre og Unge Pigers ledere for
at sætte og gennemføre mål, der er baseret på Unger
Pigers værdinormer.
Efter nøje overvejelse kan forældre og ledere
tilpasse programmet for at hjælpe unge piger med
særlige behov. De kan fx overveje behovet hos unge
piger med handicap eller begrænset uddannelse,
unge piger, der tilslutter sig Kirken eller bliver
aktive i Unge Piger, efter de er fyldt 16 år, og unge
piger, der ikke er medlemmer af Kirken. Når der
foretages ændringer eller gøres undtagelser for
én person, bør ledere overveje, hvilke følger disse
ændringer får for andre.
10.7.1

Personlig fremgang – Aktiviteter til GUF
Unge Pigers ledere og klassepræsidentskaber kan
planlægge nogle af aktiviteterne fra Personlig
fremgang til GUF (se 10.8.1). Alle unge piger kan
fx hjælpe en anden ung pige med hendes projekt.
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Sådanne gruppeaktiviteter bør planlægges under
bøn og udvælges nøje for at sikre, at programmet
Personlig fremgang forbliver personligt for hver
enkel pige.
10.7.2

Emblemer, beviser og anerkendelse
Menighedsledere kan få certifikater og belønninger
til Personlig fremgang gennem Kirkens distribu
tionscenter. De bruger menighedens budgetterede
midler til at købe disse artikler.
10.7. 3

Lederes ansvar for Personlig fremgang
Unge Pigers lederskab
Når en ung pige fylder 12 år, arrangerer Unge
Pigers andenrådgiver og bikubepigernes klassevejleder et møde med hende og hendes forældre. Et
medlem af bikubepigernes klassepræsidentskab kan
også være med.
Lederne giver den unge pige hæftet Unge Piger:
Personlig fremgang og forklarer hende og hendes
forældre om programmet. De opfordrer forældrene
til at arbejde sammen med datteren i udvælgelsen
og fuldførelsen af opgaver og projekter i Personlig fremgang. De forklarer, at moderen også kan
arbejde på Personlig fremgang og gøre sig fortjent
til en belønning. Andre kvinder kan også hjælpe og
selv deltage i programmet.
Unge Pigers ledere giver de unge piger et eksemplar
af Til styrke for de unge og Tro mod sandheden (hvis
biskoppen ikke allerede har givet dem til hende).
De giver hende også et vedhæng med Unge Pigers
logo, som kan bestilles hjem gennem Kirkens
distributionscenter.
Unge Pigers ledere giver også denne orientering til
unge piger, der kommer ind i organisationen, når de
er ældre end 12 år.
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Yderligere instruktioner til forældre og ledere står i
hæftet Unge Piger: Personlig fremgang.

GUF-aktiviteter bør give de unge mulighed for at
tjene andre og for at udvikle sig åndeligt, socialt,
fysisk og intellektuelt.

Biskop

GUF bliver som regel afholdt én gang om ugen.
Hvis transport eller andre begrænsninger gør dette
upraktisk, kan GUF afholdes mindre hyppigt, men
det bør afholdes mindst én gang månedligt. GUF
bør vare 1 til 1½ time og bør finde sted på en anden
dag eller aften end søndag og mandag.

Når en ung pige har fuldført hele programmet
Personlig fremgang, interviewer biskoppen hende.
Dette kan være en del af hans årlige eller halvårlige
interview med hende. Han bruger standarderne i
Til styrke for de unge som vejledning. Han kan også
bekræfte hendes tilstedeværelse ved nadvermødet,
hendes deltagelse i seminar (hvor det er muligt),
og at hun har læst Mormons Bog. Når han konsta
terer, at hun er parat til at modtage Anerkendelse
for kvindelighed, underskriver han hendes hæfte,
Personlig fremgang. Han kan overrække beløn
ningen til den unge pige ved et nadvermøde.
10.8

Aktiviteter og arrangementer
Unge Pigers ledere, deriblandt klassepræsidentskaberne, planlægger aktiviteter, der er baseret
på de unge pigers behov og interesser. De gør en
særlig indsats for at række ud til alle de unge piger,
deriblandt dem, som for nylig har tilsluttet sig
Kirken, og dem, som er mindre aktive. Aktiviteter
kan hjælpe unge piger med at gennemføre deres mål
i Personlig fremgang. Klassepræsidentskaber bør
deltage så meget som muligt i planlægningen og
afholdelsen af aktiviteterne.
Planer for Unge Pigers aktiviteter bør godkendes af
et medlem af biskoprådet og bør følge retningslinjerne i kapitel 13.
10.8.1

GUF

De fleste Unge Pigers aktiviteter foregår under
GUF. Betegnelsen GUF (forkortelse for den tidligere Gensidig Uddannelses Forening) henviser
til fælles oplevelser med gensidig respekt for og
støtte til hinanden og mulighed for at lære sammen.

Unge Pigers præsidentskab fører tilsyn med GUF
for unge piger under biskoprådets ledelse.
Unge Mænds og Unge Pigers præsidentskaber kan
lejlighedsvis bruge GUF-aktiviteter som forberedelse til stavs-eller multistavsaktiviteter (se 13.3).

Årligt tema for GUF
Hvert år bekendtgør Det Første Præsidentskab et
tema for GUF. Ledere fremhæver dette tema ved
formødet i GUF og ved andre ungdomsaktiviteter.

Formøde
GUF begynder som regel med et kort formøde,
hvor et medlem af biskoprådet præsiderer. Biskoppens assistenter i præsternes kvorum samt medlemmer fra laurbærpigernes klassepræsidentskab skiftes
til at lede mødet. Voksne ledere forbereder de unge
ledere til dette ansvar.
Formødet omfatter en salme og bøn og kan også
omfatte musikstykker samt muligheder for, at de
unge kan dele deres talenter og bære vidnesbyrd.

Kvorums-og klasseaktiviteter eller
fællesaktiviteter
Efter formødet afholder Det Aronske Præstedømmes kvorummer og Unge Pigers klasser sædvanligvis aktiviteter hver for sig. I en menighed med få
unge piger kan alle de unge piger mødes til fællesaktiviteter. Aktiviteter kan også planlægges som
en kombination af kvorummer og klasser.
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Fællesaktiviteter for alle unge mænd og unge piger
afholdes normalt én gang om måneden. Medlemmer
af biskoppens ungdomskomité planlægger og gennemgår disse aktiviteter ved deres møder. Aktiviteterne gennemføres under biskoprådets ledelse.
Eksempler på passende aktiviteter kan være tjenesteprojekter, musik, drama, kulturelle begivenheder,
sport, karrieremuligheder og udendørsaktiviteter.
10.8.2

Biskoprådets ungdomsmøde
Biskoprådets ungdomsmøde planlægges og afholdes af biskoprådet. Disse møder, der afholdes
lejlighedsvis, giver biskoprådet mulighed for at tale
om emner, som er interessante for de unge, og som
styrker de unge åndeligt. Emner i Til styrke for de
unge og Tro mod sandheden er især velegnede. Biskoprådet kan undertiden invitere gæster til at deltage.
Gæsterne er som regel medlemmer af menigheden
eller staven.
Biskoprådets ungdomsmøde kan afholdes med
alle de unge samlet eller med unge i en bestemt
aldersgruppe. De kan afholdes under GUF, om søndagen under kvorumsmøder og Unge Pigers klasser
eller på et andet tidspunkt, som ikke pålægger familien unødvendige byrder. Biskoprådet afgør, hvor
ofte de skal afholdes. De planlægges ved biskoprådets ungdomskomitémøder.
10.8. 3

Præsentationsaften
Præsentationsaften er et årligt arrangement for
unge piger, deres forældre samt præstedømmeledere
og Unge Pigers ledere. Unge piger, der fylder 12 år
i løbet af det kommende år, inviteres også til at deltage sammen med deres forældre. Den kan afholdes
ved begyndelsen af skoleåret eller kalenderåret. Den
kan afholdes under GUF.
Dette arrangement hjælper de unge piger og deres
forældre til at lære om Unge Pigers program. Det
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omfatter en forklaring af programmet Personlig
fremgang og en præsentation af Unge Pigers tema,
logo, motto samt de tre aldersgruppers slogan og
symboler (se 10.1). Det bør også hjælpe unge piger
og deres forældre med at planlægge det kommende
års arrangementer.
Præsentationsaften giver lederne mulighed for
at udtrykke deres kærlighed til de unge piger,
opfordre forældrene til at hjælpe deres døtre med
opgaverne i Personlig fremgang, introducere unge
piger, der fylder 12 år i løbet af året, og byde unge
piger velkommen, der har tilsluttet sig Kirken eller
er flyttet til menigheden. Det er et tidspunkt, hvor
man anerkender de unge piger og deres resultater
i Personlig fremgang. Unge Pigers præsidentskab
inviterer et medlem af biskoprådet til at give en
afsluttende bemærkning.
Klassepræsidentskaberne planlægger programmet
under ledelse af Unge Pigers præsidentskab. Unge
Pigers præsidentskab kan bede specialister om at
hjælpe til (fx ved at dirigere et kor eller en instrumental gruppe, øve med talere eller instruere en
sketch). Et medlem af laurbærpigernes klassepræsidentskab kan lede mødet.
10.8.4

Unge Pigers talentaften
Talentaften er et arrangement, hvor de unge piger
bliver anerkendt for alt det gode, som de gør. Det
er en festligholdelse af Personlig fremgang. Hver
enkelt unge pige fortæller om en opgave eller
projekt, der er knyttet til Unge Pigers værdinormer,
og som hun har færdiggjort i løbet af året. Hendes
præsentation kan omfatte talenter og færdigheder,
som hun har udviklet gennem sine mål i Personlig
fremgang. Unge Pigers ledere inviterer forældrene
til at være med.
Ved årets begyndelse opmuntrer lederne hver enkelt
unge pige til alvorligt at overveje, hvilken værdinorm hun vil fokusere på ved dette arrangement.
Hun kan arbejde sammen med et familiemedlem,
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en anden ung pige eller andre på de projekter, der
måske vil tage adskillige måneder at færdiggøre.
Dette arrangement afholdes sædvanligvis under
GUF på menighedsplan, men det kan også afholdes
på stavsplan. Voksne ledere medtager de unge piger
i planlægningen af arrangementet. Dato og planer
for arrangementet bør bekendtgøres tidligt på året.

under ledelse af Unge Pigers præsidentskab. De kan
arbejde sammen med menighedsledere og aktivitets
komiteen i staven for at arrangere udstyr, transport
og anden hjælp.
Se 10.8.9 for oplysninger om finansiering af pigelejr.
Se 13.6.20 og Unge Pigers lejrhåndbog for yderligere
oplysninger omkring sikkerhed på pigelejr.

10.8.5

10.8.7

Standardaftener er særlige programmer, der
fremhæver moralske værdier og evige mål. Standardaftener opmuntrer unge piger til at efterleve
standarderne i Til styrke for de unge, som vil bringe
dem tættere på Frelseren.

Se 13.3.

Standardaftener

Disse arrangementer afholdes årligt, eller oftere om
nødvendigt, sædvanligvis under GUF. De kan afholdes på klasse-, menigheds-, multimenigheds-eller
stavsplan. Afhængigt af hvordan et emne præsenteres, kan disse arrangementer omfatte en hvilken som
helst kombination af Unge Pigers klasser. De kan
også omfatte mødre, fædre, mødre og fædre sammen og unge mænd.
10.8.6

Unge Pigers lejr
Kirken opfordrer til, at der afholdes en årlig lejr
eller lignende aktivitet for de unge piger. Ved planlægningen af denne aktivitet bruger Unge Pigers
ledere Unge Pigers lejrhåndbog og Unge Pigers lejr: En
vejledning for ledere i præstedømmet og Unge Piger.
Pigelejr kan afholdes på menigheds-eller stavsplan. Under ledelse af præstedømmets ledere afgør
Unge Pigers præsidentskaber i stav og menighed, i
hvilket omfang lejrprogrammet for unge piger skal
anvendes.
Præstedømmeledere kan kalde stavens og menighedernes specialister i Unge Piger til at være lejrledere.
Lejrledere organiserer og leder lejrprogrammet

Stavs-og multistavsaktiviteter

10.8.8

Ungdomsstævner
Se 13.4.
10.8.9

Midler til aktiviteter og arrangementer
Midler til Unge Pigers aktiviteter og arrangementer
bør komme fra menighedens budget (se 13.2.8).

Midler til en årlig lejr eller lignende aktivitet
Hvis menighedens budgetmidler ikke rækker til
at betale for en årlig lejr eller en lignende aktivitet
for Unge Piger, kan lederne bede deltagerne om at
betale en del eller hele udgiften. Hvis betalingen
fra deltagerne ikke er tilstrækkelig, kan biskoppen
bemyndige en årlig indtjeningsaktivitet, der følger
retningslinjerne i 13.6.8.
Udgifter og rejseomkostninger til en årlig lejr eller
lignende aktivitet bør under ingen omstændigheder
være for store. Ej heller bør mangel på økonomiske
midler forhindre et medlem i at deltage.

Midler til udstyr og forsyninger
Det udstyr og forsyninger, som menigheden
har brug for til de årlige lejre, købes om muligt
for budgetmidler. Hvis disse midler ikke er
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tilstrækkelige, kan biskoppen bemyndige en årlig
indtjeningsaktivitet, der følger retningslinjerne
i 13.6.8.

10.10.2

Udstyr og forsyninger købt med Kirkens midler,
hvad enten det er fra menighedens budget eller en
indtjeningsaktivitet, er udelukkende til kirkebrug.
De er ikke til personligt brug af den enkelte eller
familien.

Stavspræsidenten udpeger et medlem af højrådet til
at arbejde sammen med Unge Pigers præsidentskab
i staven. Dette højrådsmedlems ansvarsområder står
beskrevet i 15.3.

Højrådsmedlem udpeget til stavens
Unge Piger

10.10. 3
10.9

Undervisning i lederskab
og egenskaber
Unge Pigers ledere underviser i lederskab og leder
egenskaber, når de arbejder sammen med klassepræsidentskaber, lejrledere og andre unge piger
i lederkaldelser. Denne undervisning finder sted,
når ledere hjælper unge piger med at planlægge og
afholde aktiviteter og deltager sammen i tjenesteprojekter for Personlig fremgang. I denne indsats
kan ledere henvise til kapitel 3 i denne håndbog.
10.10

Unge Pigers ledelse i staven
10.10.1

Stavspræsidentskab
Medlemmer af stavspræsidentskabet fører tilsyn
med Unge Pigers organisation i staven. Som en
del af dette ansvar instruerer de biskopper i deres
ansvar for unge piger.
Stavspræsidenten udpeger en af sine rådgivere til at
føre tilsyn med Unge Pigers organisation i staven.
Se 15.1 for yderligere oplysninger om stavspræsidentskabets ansvar med hensyn til Kirkens
organisationer.
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Stavens præsidentskab for Unge Piger
Ansvarsområder hos Unge Pigers præsidentskab i
staven står beskrevet i 15.4.1.
10.10.4

Unge Pigers sekretær i staven
Ansvarsområdet for Unge Pigers sekretær i staven
står beskrevet i 15.4.2.
10.10.5

Stavens komité for Det Aronske
Præstedømme og Unge Piger
Stavspræsidenten udpeger en rådgiver til at præsidere over stavens komité for Det Aronske Præstedømme og Unge Piger. De andre medlemmer
af komiteen er højrådsmedlemmer udpeget til
Unge Mænds og Unge Pigers organisationer, Unge
Mænds præsidentskab og sekretær i staven og Unge
Pigers præsidentskab og sekretær i staven.
Stavspræsidentskabet kan efter behov bede unge
om at deltage i komiteens møder. De unge bør
inddrages så meget som muligt i planlægningen og
afholdelsen af aktiviteter som fx ungdomsstævner,
fester, foredrag og multistavsarrangementer. De
unge kan også deltage i samtaler om de udfordringer, som de unge i staven står over for.

10. Unge Piger

10.10.6

tager biskopper og grenspræsidenter faktorer som
fx afstand og rejseudgifter med i betragtning.

Stavspræsidentskabet kan udpege medlemmer af
staven til at virke midlertidigt som specialister i
Unge Piger, der kan hjælpe med planlægningen og
afholdelsen af aktiviteter eller programmer i staven.
Specialister kan fx udpeges til aktiviteter som Unge
Pigers lejr, stavs-og multistavsarrangementer og
sportsarrangementer. De virker under ledelse af
Unge Pigers præsidentskab i staven.

I en lille stav eller et distrikt kan Unge Pigers præsident være den eneste leder i stavens eller distriktets
Unge Piger. Når det er muligt, bør der kaldes rådgivere og en sekretær.

Unge Pigers aktivitetsspecialister i staven

Se kapitel 17 for generelle oplysninger om tilpasning til lokale behov.
10.12

10.11

Tilpasning af Unge Pigers
organisation til lokale behov
I en menighed med få unge piger kan alle de unge
piger mødes til fællesundervisning (se 10.3.5 og
10.6.2). De kan også mødes til fællesaktiviteter.
Hvis en menighed kun består af et begrænset
antal voksne, kan Unge Pigers præsidentskab give
søndagslektionerne og forvalte aktiviteterne uden
vejledere. I en meget lille enhed kan Unge Pigers
præsident være den eneste voksne leder i Unge
Pigers organisation. I dette tilfælde underviser hun
i søndagens lektioner og fører tilsyn med aktiviteter
for alle unge piger. Når det er muligt, bør der kaldes
rådgivere og en sekretær.
I en meget lille gren, som ikke har en Unge Pigers
præsident, kan hjælpeforeningspræsidenten hjælpe
forældrene med at organisere undervisningen af
de unge piger, indtil der kaldes en præsident for
Unge Piger.
Eftersom det ofte gavner de unge at socialisere i
større grupper, kan de unge mænd og unge piger
i to eller flere små menigheder af og til mødes til
fællesaktiviteter. Hvis nabomenighederne har få
unge piger, kan biskopper og grenspræsidenter
bemyndige, at de unge piger samles til de ugentlige
aktiviteter. Når man overvejer denne mulighed,

Yderligere retningslinjer
10.12 .1

Unge under 14 år til ungdomsstævner
og fester
Unge under 14 år deltager sædvanligvis ikke i
ungdomsstævner eller i fester, der afholdes på andre
tidspunkter end på den fastlagte GUF-aften (se
13.6.14). En årlig lejr for Unge Piger er en undtagelse fra denne retningslinje.
10.12 .2

Unge piger fra andre trosretninger
Unge piger fra andre trosretninger, som indvilliger
i at overholde Kirkens standarder, bør bydes varmt
velkomment og opfordres til at deltage i de unges
aktiviteter. De kan også deltage i Personlig fremgang og gøre sig fortjent til anerkendelsen. Udgifter
til deres deltagelse bør håndteres på samme måde
som for unge piger, der er medlemmer af Kirken.
10.12 . 3

Unge piger med handicap
Unge piger med handicap medtages sædvanligvis i
deres almindelige klasse. Der kan gøres undtagelser
med forældrenes og biskoprådets godkendelse.
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Se 21.1.26 og disabilities.lds.org for oplysninger
om forståelse, inddragelse og undervisning af unge
piger med handicap.
10.12 .4

Unge, gravide og ugifte piger og
ugifte mødre
Hvis en ung pige er gravid uden for ægteskab,
overlades beslutningen om, hvorvidt hun skal
deltage i Unge Pigers klasser og aktiviteter, til den
unge piges, hendes forældres og biskoppens bønsomme skøn.
Hvis en ung pige på 17 år eller ældre får et barn
uden for ægteskab og vælger at beholde barnet,
bydes hun velkommen i Hjælpeforeningen, hvor
hun kan få undervisning og hjælp i sit nye ansvar.
Hun deltager ikke længere i Unge Piger.
Hvis en ung pige under 17 år får et barn uden for
ægteskab og vælger at beholde barnet, overlades
beslutningen om, hvorvidt hun skal deltage i Unge
Piger, til den unge piges, hendes forældres og
biskoppens bønsomme skøn. Hvis den unge pige
deltager i disse klasser og aktiviteter, bør hun ikke
tage barnet med.
Se 21.4.12 for oplysninger om Kirkens retningslinjer, der fraråder ugifte unge piger at beholde et
barn, der er født uden for ægteskabet.
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11.

Primary
Primary er en hjælp til præstedømmet. Alle Kirkens
organisationer findes for at hjælpe medlemmer med
at styrke deres vidnesbyrd om vor himmelske Fader,
Jesus Kristus og det gengivne evangelium. Gennem
organisationerne undervises, opmuntres og støttes
medlemmerne i deres stræben efter at leve i overensstemmelse med evangeliets principper.
11.1

Primarys tema og formål
Primary er for børn fra 1½ til og med 11 år. Primarys tema er: »Alle dine børn skal blive undervist af Herren; og stor skal dine børns fred blive«
(3 Ne 22:13). Formålet med Primary er at hjælpe
børn med -
1. at føle vor himmelske Faders kærlighed til dem.
2. at lære og forstå Jesu Kristi evangelium.
3. at føle og genkende Helligåndens indflydelse.
4. at forberede dem på at indgå og holde
hellige pagter.

11.2 .1

Biskopråd
Biskoppen og hans rådgivere sørger for præstedømmeledelse af Primary.

Biskoppen og hans rådgivere
Biskoppen kalder og indsætter en søster til at tjene
som primarypræsident. Han fører tilsyn med kaldelsen og indsættelsen af andre primaryfunktionærer.
Han kan anmode sine rådgivere om at kalde og
indsætte dem.
Biskoppen eller en udpeget rådgiver leder interview for dåb og bekræftelse af 8-årige indskrevne
børn samt 8-årige børn, der ikke er indskrevne som
medlem, men hvor mindst én forælder eller værge
er medlem. Fuldtidsmissionærerne underviser og
interviewer 8-årige børn, hvis forældre ikke er
medlemmer, og børn, der vil være 9 år eller ældre
ved dåben.
Biskoppen eller en udpeget rådgiver interviewer
børn, før de fylder 12 år og rykker op fra Primary.

Forældre har det primære ansvar for deres børns
åndelige og fysiske velbefindende (se L&P 68:25-28).
Biskoprådet, primaryledere og primarylærere støtter, men erstatter ikke forældrene i dette ansvar.

Rådgiver udpeget til at føre tilsyn med
menighedens Primary

11.2

Han mødes jævnligt med menighedens primarypræsidentskab. Han rapporterer om Primarys anliggender i forbindelse med biskoprådsmøderne.

Primarys ledelse i menigheden
Dette kapitel fokuserer på forvaltning af Primary
på en måde, som styrker den enkelte og familien.
Primaryledere gennemgår jævnligt kapitel 3, der
beskriver generelle ledelsesprincipper. Disse principper omfatter åndelig forberedelse, deltagelse
i råd, at tjene andre og undervisning i Jesu Kristi
evangelium.

Biskoppen udpeger en af sine rådgivere til at føre
tilsyn med menighedens Primary. Denne rådgiver
har følgende ansvar:

Han vejleder i forberedelsen af børnenes årlige
nadvermødeprogram.
Han leder planlægningen af Tempel-og præstedømmeforberedelse i koordination med primarypræsidentskabet (se 11.5.5).
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Han koordinerer indsatsen for at få medlemmer af
biskoprådet til at give et kort budskab til børnene i
fællestiden.
Hvor spejderprogrammet er sponsoreret af Kirken,
fører han tilsyn med spejderprogrammet for drenge
fra 8 til og med 11 år.
11.2 .2

Menighedens primarypræsidentskab
Menighedens primarypræsidentskab består af
en præsident og to rådgivere. De fungerer under
biskoprådets ledelse. De orienteres og støttes vedvarende af stavens primarypræsidentskab.

Menighedens primarypræsident
Primarypræsidenten har følgende ansvar:
Hun er medlem af menighedsrådet. Som medlem
af dette råd deltager hun i bestræbelserne på at
opbygge tro og styrke den enkelte og familien (se
kapitel 4).
Hun foreslår medlemmer af menigheden til biskoprådet, der kan kaldes til at tjene som ledere og
lærere i Primary. Hun følger retningslinjerne i 19.1.1
og 19.1.2, når hun præsenterer disse forslag.
Hun underviser andre primaryledere og -lærere
i deres opgaver ved brug af denne håndbog som
hjælpekilde.
Hun fører tilsyn med brugen af hæfterne Tro på Gud,
som beskrevet i 11.5.1.
Hun har ansvar for Primarys optegnelser, rapporter,
budget og midler i menigheden. Primarysekretæren
hjælper med dette ansvar.

Menighedens primarypræsident og hendes
rådgivere
Medlemmer af menighedens primarypræsidentskab
arbejder sammen på at udføre følgende ansvar.
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Primarypræsidenten kan udpege sine rådgivere til at
føre tilsyn med nogle af disse ansvar.
De lærer børnenes navne, talenter, interesser og
udfordringer at kende. De finder ud af, hvordan
man kan styrke det enkelte barn og hjælper ham
eller hende med at tage del i Primary.
De orienterer nykaldede lærere og fører tilsyn med
den indsats, der gøres for at forbedre den evangeliske undervisning og indlæring i Primary. I denne
indsats følger de principperne i 5.5.3 og 5.5.4. De
hjælper også primarylærere og børnehaveledere
ved (1) lejlighedsvis at besøge dem for at forholde
sig til deres spørgsmål og bekymringer samt for
at drøfte, hvordan de kan tjene børnene; (2) ved
at hjælpe dem med at bevare ærbødighed under
fællestid, klassetid og pauser og (3) ved at besøge
deres klasser.
De planlægger fællestiden og fører tilsyn med
programmer, aktiviteter og arrangementer, der står
beskrevet i 11.5.
De afholder primarypræsidentskabsmøder. De
mødes også jævnligt med den rådgiver i biskoprådet, som har tilsyn med Primary.
11.2 . 3

Primarysekretær i menigheden
Menighedens primarysekretær har følgende ansvar:
Hun rådfører sig med præsidentskabet med henblik
på at udarbejde dagsordener til deres præsidentskabsmøder. Hun deltager i disse møder, tager
notater og holder styr på opgaver.
Mindst én gang i kvartalet udarbejder hun tilstedeværelsesoplysninger, gennemgår dem med primarypræsidenten og giver dem til menighedssekretæren.
Hun sikrer sig, at primarypræsidenten og menighedsassistenten er opmærksomme på børn, som
snart skal døbes og børn, som snart rykker op
fra Primary til Det Aronske Præstedømme og
Unge Piger.

11. Primary

Hun hjælper primarypræsidentskabet med at forberede et årligt budget og redegør for udgifter.
Hun hjælper børn, lærere og forældre efter anmodning fra primarypræsidentskabet. Hun kan fx
hjælpe med at føre tilsyn med klasserne og styrke
ærbødigheden under fællestiden. Hun kan også give
børn til opgave at tale ved en kommende fællestid
og oplyse børnenes forældre om opgaverne.

på en søndag og for børnenes alder. Brugen af
enhver anden musik i Primary skal godkendes af
biskoprådet.
Se i Børnenes sangbog, s. 149-150, oplysninger om
undervisning i musik til børn. Se også kapitel 14 i
denne håndbog, det aktuelle oplæg til fællestid og
»Music« under »Inspiration and News« på LDS.org.
11.2 .5

11.2 .4

Primarymusikleder(e) og -pianist(er)
i menigheden
Primarymusikledere og -pianister har under primarypræsidentskabets ledelse følgende ansvar:
De planlægger, underviser og leder musikken under
fællestiden, bl.a. sange, der bliver en del af børnenes
nadvermødeprogram.
De hjælper efter anmodning med musikken i børnehaveklassen og andre primaryklasser.
De kan efter anmodning organisere og lede et
børnekor.
Medlemmer af primarypræsidentskabet hjælper
menighedens primarymusikledere og -pianister med
at forstå, hvordan musik bidrager til Primary. Melodierne, ordene og budskaberne i primarysange kan
undervise børn i evangeliet og forblive i deres hjerte
gennem hele deres liv.
Musikken i Primary bør opfordre til ærbødighed,
undervise i evangeliet samt hjælpe børnene til at
føle Helligåndens indflydelse og den glæde, der
findes i sang. I nogle af sangene giver musiklederne
børnene mulighed for at bevæge sig og strække ud,
som det hører sig til.
Børnenes sangbog og det aktuelle oplæg til fællestid er de grundlæggende hjælpekilder til musik i
Primary. Sange fra Salmer og sange og fra Liahona
er også velegnede. Af og til kan børnene synge
fædrelands-eller fødselsdagssange, der er passende

Primarylærere og ledere i
børnehaveklassen
Primarylærere og børnehaveklasseledere arbejder
med specifikke aldersgrupper. Disse lærere og ledere
følger principperne, der står beskrevet i 5.5.4.
Primarylærere og børnehaveklasseledere bliver hos
børnene under hele primarytiden om søndagen,
også under fællestid og pauser. Under fællestid
sidder de sammen med deres klasse, synger sangene
med børnene og hjælper børnene med at deltage
ærbødigt.
11.2 .6

Ledere for aktivitetsdage og spejderledere
Hvis en menighed afholder aktivitetsdage og spejderaktiviteter for børn mellem 8-11 år, kan aktiviteterne planlægges og ledes af disse børns lærere eller
af andre ledere, som biskoprådet kalder til at udføre
dette ansvar (se 11.5.2 og 11.5.3).
11. 3

Lederskabsmøder
11. 3.1

Menighedsrådsmøde
Primarypræsidenten tjener som et medlem af menighedsrådet (se kapitel 4).
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11. 3.2

i dette møde for at aflægge rapport og modtage
orientering.

Primarypræsidentskabet afholder jævnligt præsidentskabsmøde. Præsidenten præsiderer og leder
mødet. Sekretæren deltager, tager notater og holder
styr på opgaver.

11. 3.4

Primarypræsidentskabsmøde
i menigheden

Dagsordenen kan indeholde følgende punkter:
1. Planlægning af, hvordan man kan styrke det
enkelte barn og lærere i Primary.
2. Læsning og drøftelse af skriftsteder og instruktioner fra Kirkens ledere, der relaterer til deres
kaldelser.
3. Drøftelse af udbyttet af Primary om søndagen,
bl.a. musik. Drøft også kvaliteten af hverdagsaktiviteter. Planlæg forbedringer.
4. Planer for at instruere andre funktionærer i Primary om deres ansvar.
5. Gennemgang af tilstedeværelseskort. Læg planer
for at hjælpe børn, som lige er begyndt i Primary, og børn, hvis familie er mindre aktive.
6. Gennemgang af Primarys budget og udgifter.
Primarypræsidentskabet kan efter behov invitere andre primaryfunktionærer til at deltage i
disse møder.
11. 3. 3

Møde med en rådgiver i biskoprådet
Primarypræsidentskabet mødes jævnligt med den
rådgiver i biskoprådet, som fører tilsyn med Primarys organisation. Ved disse møder drøfter de sammen fremgangen og behovene hos det enkelte barn.
Medlemmer af primarypræsidentskabet aflægger
rapport, fremlægger forslag og gennemgår planer
for møder og aktiviteter. Hvis det er relevant, kan
andre primaryfunktionærer inviteres til at deltage
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Primarys lederskabsmøde i staven
Primarys lederskabsmøde i staven afholdes som
regel en gang om året, som det står forklaret i
18.3.11. Primarypræsidentskaber i menigheder
med sekretærer deltager. Andre primaryledere og
-lærere, såvel som det medlem af biskoprådet, der
er udpeget til Primary, kan inviteres til at deltage
efter behov.
11.4

Søndagens Primary
11.4.1

Skema
Søndagens Primary afholdes normalt i 1 time og 40
minutter, mens de voksne og unge deltager i præstedømmemøder, hjælpeforeningsmøder, Unge Pigers
klasser og Søndagsskolen.
Børn i børnehaveklassen bliver i klassen hele tiden,
som det står beskrevet i lærerhæftet til børnehaven,
Se jeres små. De andre børn deltager i to møder.
Ved det første møde samles børnene i 50 minutter
til fællestid. Ved det andet møde deles de i mindre
klasser, hvor deres primarylærer underviser dem i 40
minutter.
De børn og lærere, der deltager i fællestid og klasser, har en 10 minutters pause mellem de to møder.
Under pausen forbereder de sig på det næste møde.
Børnene kan gå på toilettet eller drikke lidt vand.
Lærerne har opsyn med børnene under pausen.
De følgende skemaer viser tre muligheder for Primarys mødeplan om søndagen. Når primaryledere
overvejer, hvilken mulighed de skal vælge, sikrer de
sig, at de ældre børn deltager i fællestid på samme
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tid som Det Aronske Præstedømmes kvorumsmøder
og Unge Pigers klasser. Dette vil give mulighed for
en let overgang for børnene, når de fylder 12 år.
Mulighed 1: De yngre og de ældre børn har fællestid
i to forskellige grupper. Under de første 50 minutter
Fællestid
50 minutter
Klasser
40 minutter

Pause
10 minutter
Pause
10 minutter

Mulighed 2: Først mødes alle børnene sammen
til fællestid. Derpå får de en pause og går til
deres klasser.
Fællestid
50 minutter

Pause
10 minutter

Klasser
40 minutter

Mulighed 3: Først går alle børnene til deres klasser. Derpå får de en pause og mødes sammen til
fællestid.
Klasser
40 minutter

mødes en gruppe til fællestid, mens den anden
gruppe deles og bliver undervist i 40 minutter og
har en 10 minutter lang pause. Så skifter de to grupper, hvor den første gruppe får en 10 minutter lang
pause, inden deres klasse begynder.

Pause
10 minutter

Fællestid
50 minutter

11.4.2

Klasser
40 minutter

Fællestid
50 minutter
2. Et eller flere af følgende punkter: Et skriftsted
udvalgt og læst af et af børnene, en trosartikel,
der læres udenad, et kort budskab fra et medlem
af biskoprådet, en eller to aktivitetssange og
børns taler, som relaterer til månedens emne.
3. Primarypræsidentskabet underviser i evangeliet.
Denne del varer omkring 15 minutter. De bruger
skrifterne og følger det aktuelle oplæg til fællestid, når de forbereder sig og underviser.
4. Sangtiden ledes af en musikleder. Denne del
varer omkring 20 minutter (se det aktuelle oplæg
til fællestid).
5. Et barn slutter med bøn efterfulgt af
postludium.

Fællestid
Fællestid giver børnene mulighed for at lære Jesu
Kristi evangelium at kende og føle Helligåndens
indflydelse. Primarypræsidentskabet følger oplægget til fællestid, som hvert år bliver sendt til menigheden. Yderligere eksemplarer bestilles gennem
Kirkens distributionscenter og findes under »Primary« i »Serve and Teach« på LDS.org.
Medlemmerne af præsidentskabet skiftes til at lede
fællestiden. Fællestiden omfatter normalt følgende
elementer:

11.4. 3

Klasser
Som nævnt i de efterfølgende retningslinjer fordeles
børnene normalt i primaryklasser efter alder.
Forældre, ledere og lærere opfordrer de ældre børn
til at medbringe deres egne eksemplarer af skrifterne, hvor det er muligt.
Se i 11.7 oplysninger om tilpasning af klasser til
lokale behov.

1. Præludium, en ærbødig sang eller salme, som
børnene kender, og en åbningsbøn ved et
af børnene.
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Børnehaveklassen
Børn kan begynde i børnehaveklassen, når de er 1½
år. De fortsætter i børnehaveklassen, indtil de kan
rykke op i solstråleklassen, som nævnt i skemaet
under den næste overskrift.

Primaryklasser
Børn begynder i en ny primaryklasse den første
søndag i hvert kalenderår. De bliver normalt delt
i klasser på baggrund af deres alder den 1. januar,
som vist i det efterfølgende skema.

Alder den 1. januar

Klasse

3

Solstråler

4

VDR 4

5

VDR 5

6

VDR 6

7

VDR 7

8

Væbner 8

9

Væbner 9

10

Væbner 10

11

Væbner 11

Børn på 12 år
Børn rykker op fra Primary, når de fylder 12 år.
Ledere kan give dem et oprykningsbevis.
Under fællestiden deltager de nye 12-årige i deres
kvorum i Det Aronske Præstedømme eller Unge
Pigers klasser.
Under Primarys klassetid fortsætter de nye 12-årige
normalt i deres Væbner 11-klasse indtil årets afslutning. Biskoppen, og præsidenterne for Primary,
Unge Mænd, Unge Piger og Søndagsskolen kan
dog rådføre sig med hinanden for at afgøre, om de
12-årige vil have større gavn af at deltage i søndagsskoleklassen for de 12-og 13-årige. Når disse ledere
rådfører sig med hinanden, overvejer de børnenes
behov, og på hvilket tidspunkt af året de enkelte
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børn fylder 12 år. Deres beslutning gælder for alle
drenge og piger, som fylder 12 år det år.
11.5

Programmer, aktiviteter og
arrangementer i Primary
11.5.1

Tro på Gud-programmet
Programmet Tro på Gud hjælper drenge og piger
i alderen 8-11 år til at efterleve evangeliets standarder, udvikle vidnesbyrd og forberede sig på at blive
retskafne bærere af Det Aronske Præstedømme og
retskafne unge piger. Dette program tilskynder også
børnene til at lære trosartiklerne udenad.
Menighedens primarypræsident sikrer sig, at hvert
eneste barn, der fylder 8 år, modtager et eksemplar
af Tro på Gud for piger eller Tro på Gud for drenge.
Hun sørger for, at forældre forstår, at de kan bruge
disse hæfter som hjælpekilder til aktiviteter med det
enkelte barn og med hele familien.
11.5.2

Aktivitetsdage
Hvor det er praktisk muligt, kan Primary afholde
aktivitetsdage for drenge og piger i alderen 8-11 år.
Ledere og lærere bruger hæfterne Tro på Gud som
hjælpekilde til aktivitetsdagene, støtter op om det
arbejde, som børn og forældre udfører derhjemme
for at fuldføre Tro på Gud.
Aktivitetsdagene bliver højst afholdt to gange om
måneden. De kan afholdes i kirkebygningen eller i
et privat hjem. Når ledere beslutter aktivitetsdagenes hyppighed og sted, tager de hensyn til tidskravet
til børnenes familie, rejseafstand og omkostninger,
børnenes sikkerhed samt andre lokale omstændigheder. Ledere sikrer sig, at aktivitetsdagene følger
retningslinjerne i 11.8.1 og i kapitel 13.
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Børnenes primarylærere leder aktivitetsdagene, medmindre biskoprådet kalder særskilte
aktivitetsdagsledere.
11.5. 3

Spejderaktiviteter
Hvor spejderprogrammet er sponsoreret af Kirken,
finder spejderaktiviteter sted på aktivitetsdage for
drenge i alderen 8-11 år. For at bevare et evangelisk
fokus på spejderaktiviteter bruger lederne hæftet
Tro på Gud for drenge som en af deres hjælpekilder.
Når drengene fuldfører kravene i hæftet, gør de
sig også værdige til religiøse belønninger inden for
spejderprogrammet.
Børnenes primarylærere kan virke som spejderledere, eller også kan biskoprådet kalde andre til at
virke som spejderledere. Ledere sikrer sig, at spejderaktiviteterne følger retningslinjerne i 11.8.1 og i
kapitel 13.
Primarypræsidentskabet sikrer sig, at alle drenge i
alderen 8-11 år registreres i spejderprogrammet, og
at alle spejderledere registreres og modtager den
nødvendige undervisning. Se yderligere oplysninger om spejderprogrammet og retningslinjer for
planlægning af den årlige daglejr i Kirkens Scouting
Handbook og Day Camp Guide for Eleven-Year-
Old Scouts.

Nadvermødeprogrammet præsenteres under
nadvermødet efter omdelingen af nadveren og kan
vare resten eller en del af den resterende tid. Alle
primarybørn i alderen 3-11 år synger sange, som
de har lært i fællestiden. Børnene kan også deltage
ved at læse eller citere skriftsteder, tale, synge i små
grupper og bære deres vidnesbyrd. En voksen leder
i Primary kan også give et kort budskab.
Af respekt for nadvermødets hellighed bør nadvermødeprogrammet ikke indeholde visuelle fremvisninger, kostumer eller mediepræsentationer.
11.5.5

Tempel-og præstedømmeforberedelse
Hvert år forbereder primarypræsidentskabet, under
ledelse af biskoprådet, et møde, der hedder Tempel-
og præstedømmeforberedelse. Dette møde afholdes
sammen for de 11-årige drenge og piger. Deres forældre er også inviteret. Formålet med dette møde er
at hjælpe disse børn til at forstå velsignelserne ved
tempeltjeneste, præstedømmetjeneste og at indgå og
holde hellige pagter.
Mulige emner til dette møde er:
• Undervise om præstedømmets formål, ansvar,
ordinancer og velsignelser.
• Hjælpe drenge til at styrke deres forpligtelse til at
forberede sig til at modtage præstedømmet.

11.5.4

• Hjælpe drenge og piger til at forstå deres muligheder for at deltage i arbejdet med frelse.

Børnenes årlige nadvermødeprogram giver børnene
mulighed for at fortælle om det, som de har lært i
Primary. Dette nadvermødeprogram afholdes normalt i årets fjerde kvartal.

• Opmuntre børnene til at forberede sig til at
modtage en tempelanbefaling med begrænset
anvendelse, når de fylder 12 år, og til værdigt at
deltage i stedfortrædende dåb i det omfang, deres
forhold muliggør det.

Børnenes nadvermødeprogram

Primarypræsidentskabet og musikleder(e) forbereder nadvermødeprogrammet under biskoprådets
ledelse. De følger retningslinjerne i det aktuelle
oplæg til fællestid og tilpasser det efter behov til
børnenes omstændigheder.

Et medlem af biskoprådet leder mødet, og mindst ét
medlem af primarypræsidentskabet deltager. Andre
ledere, som kan deltage, omfatter medlemmer af diakonernes kvorumspræsidentskab, bikubepigernes
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klassepræsidentskab og Unge Mænds og Unge
Pigers præsidentskaber.

11.6.5

Hvis en menighed har meget få 11-årige, kan mødet
afholdes med andre menigheder eller med hele
staven under ledelse af stavspræsidentskabet. I henhold til lokale behov kan mødet afholdes en søndag
aften som en del af primarymødet om søndagen
eller på et andet tidspunkt.

Under ledelse af stavens primarypræsidentskab
kan en musikleder i stavens Primary hjælpe med at
undervise ved lederskabsmøder i stavens Primary.
Han eller hun kan også undervise primarypræsidentskaber, musikledere og pianister hver for sig.
Når der bliver anmodet om det, organiserer og leder
musiklederen i stavens Primary et stavsbørnekor.

11.6

Stavspræsidentskab

Undervisningen bør vise, hvordan man kan undervise børn i evangeliet ved brug af musik. Hjælpekilder omfatter Børnenes sangbog s. 149-151. Se også
kapitel 14 i denne håndbog, det aktuelle oplæg til
fællestid og »Music« under »Inspiration and News«
på LDS.org.

Stavspræsidentskabets ansvar med hensyn til Kirkens organisationer i staven står beskrevet i 15.1.

11.7

Stavens primaryledelse
11.6.1

11.6.2

Højrådsmedlem udpeget til
stavens Primary
Stavspræsidenten udpeger et højrådsmedlem til at
arbejde sammen med stavens primarypræsidentskab. Dette højrådsmedlems ansvarsområder står
beskrevet i 15.3. Ud over disse områder hjælper han
med at iværksætte spejderprogrammet for drenge
i alderen 8-11 år, hvor det er sponsoreret af Kirken
(se Kirkens Scouting Handbook).
11.6. 3

Stavens primarypræsidentskab
Stavens primarypræsidentskabs ansvar står beskrevet i 15.4.1.

Musikleder i stavens Primary

Tilpasning af Primary til
lokale behov
I en menighed med mange børn i samme
aldersgruppe kan primaryledere organisere
flere klasser for disse børn. Denne tilpasning
kan især være nyttig i menigheder med mange
børnehavebørn.
I en menighed med få børn kan primaryledere kombinere to eller flere aldersgrupper i en klasse.
I en lille menighed kan medlemmer af primarypræsidentskabet være de eneste ledere og lærere i
Primary. I en meget lille enhed kan primarypræsidenten være den eneste leder og lærer i Primary. I
dette tilfælde leder hun fællestiden og underviser
alle børn i en klasse. Når det er muligt, bør flere
ledere og lærere kaldes i den følgende rækkefølge:
1. Rådgivere i primarypræsidentskabet

11.6.4

Stavens primarysekretær

2. Musikledere

Stavens primarysekretærs ansvar står beskrevet
i 15.4.2.

3. Primarylærere og børnehaveledere
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4. Sekretær

11. Primary

5. Ledere for aktivitetsdage og spejder (hvor
det findes)
I en meget lille gren, der ikke har en primarypræsident, kan hjælpeforeningspræsidenten hjælpe forældrene med at organisere undervisningen af deres
børn, indtil der kaldes en primarypræsident.
I en lille stav eller et distrikt kan primarypræsidenten være den eneste leder i stavens eller distriktets
Primary. Når det er muligt, bør andre ledere kaldes i
den følgende rækkefølge:
1. Rådgivere i stavens eller distriktets
primarypræsidentskab
2. Musikleder
3. Sekretær
Se i kapitel 17 generelle oplysninger om tilpasning
til lokale behov.
11.8

Yderligere retningslinjer
11.8.1

Mænd, der tjener i Primary
Når man overvejer, hvilke medlemmer der kan
tjene i Primary, bør biskoprådet og primarypræsidentskabet huske den positive indflydelse værdige
mænd i menigheden kan have. Især børn, som ikke
har værdige præstedømmebærere i deres hjem, har
brug for at se eksempler på retskafne, omsorgsfulde
præstedømmebærere. Mænd kan tjene som lærere,
musikledere, pianister, ledere for aktivitetsdage og
spejder. De kan også hjælpe til i børnehaveklassen.
Se også 11.8.8.
11.8.2

Dåb for otteårige indskrevne børn

11.8. 3

Vidnesbyrd i Primary
Forældre, primaryledere og lærere bærer enkle og
direkte vidnesbyrd, når de underviser, for at lære
børnene, hvad et vidnesbyrd er, og hvordan man
udtrykker det.
Vidnesbyrdmøder frarådes i Primary. Forældre,
primaryledere og lærere kan derimod sørge for
andre muligheder for at bære vidnesbyrd. Børn kan
fx bære deres vidnesbyrd, når de giver en lektion
til familieaften, og når de holder tale i fællestiden.
Sådanne muligheder hjælper børn til at forberede
sig på at bære deres vidnesbyrd ved faste-og vidnesbyrdmødet, når de er gamle nok til at gøre det uden
hjælp fra forældre, søskende eller andre.
11.8.4

Frem ærbødighed
Ærbødighed er et udtryk for kærlighed og respekt
for vor himmelske Fader og Jesus Kristus. Primaryledere og -lærere hjælper børnene til at forstå, hvad
ærbødighed er, og hvordan man opfører sig ærbødigt. De opmuntrer til ærbødighed ved deres eget
eksempel. De opmuntrer også til ærbødighed ved at
komme forberedt til kirke for at undervise fra skrifterne og ved at bruge billeder og indlæringsaktiviteter, som indbyder til Helligåndens indflydelse.
11.8.5

Skildringer af Guddommen i
rollespilsaktiviteter
Ledere og lærere bevarer omhyggeligt ærbødigheden, når de vælger at udføre rollespilsaktiviteter,
især når hellige begivenheder dramatiseres. Gud
Faderen og Helligånden må på ingen måde skildres.
Frelseren bør ikke skildres af børn, bortset fra i
krybbespil. Se i 13.6.15 yderligere retningslinjer.

Se 20.3.4.
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11.8.6

Kirkens midler må ikke bruges til at købe uniformer
til den enkelte.

Når et barn har en længerevarende sygdom, et
handicap, eller andre særlige behov, rådfører primaryledere sig med præstedømmeledere og barnets
forældre for at beslutte, hvordan man hjælper.

Se i 13.2.8 flere oplysninger om finansiering af
aktiviteter.

Børn med handicap kommer sædvanligvis i deres
normale primaryklasse. Efter behov og hvor det er
muligt, kan der kaldes en speciallærer til at deltage
i klassen med dem eller give dem eneundervisning.
Hvis en sygdom eller et handicap kræver, at et barn
bliver hjemme, kan primarylærere hjælpe barnets
familie med at undervise det i lektionerne. Barnet
indskrives i Primary sammen med sin aldersgruppe,
og læreren anfører barnet som værende til stede, når
der gives en lektion.

To ansvarlige voksne

Børn med særlige behov

Børn med handicap eller andre særlige behov rykker normalt op fra Primary, når de fylder 12 år.
Se i 21.1.26 og disabilities.lds.org oplysninger om
forståelse, inddragelse og undervisning af børn med
handicap.
11.8.7

Økonomi
Alle aktiviteter i Primary – deriblandt børnehaveklassen, aktivitetsdage og spejder – finansieres via
menighedens budget. Forsyninger, som indkøbes
til primaryaktiviteter, klasser eller møder, tilhører
menigheden. De er ikke til personligt brug af primarylærere eller deres familie.
Hvis menighedens budgetmidler ikke er tilstrækkelige til at betale for en årlig lejr eller en lignende
aktivitet for børn i alderen 8-11 år, kan lederne bede
deltagerne om at betale en del eller hele udgiften.
Udgifter og rejseomkostninger til en årlig daglejr
eller lignende aktivitet bør under ingen omstændigheder være for stor. Ej heller bør mangel på økonomiske midler forhindre et medlem i at deltage.
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11.8.8

Når voksne underviser børn eller unge i kirkesammenhæng, bør mindst to ansvarlige voksne være til
stede. De to voksne kan være to mænd, to kvinder
eller et gift par. Hvor det måske ikke er praktisk at
have mindst to voksne i et klasseværelse, bør lederne
overveje at kombinere klasser.

12 .

Søndagsskolen
Søndagsskolen er en organisation, der hjælper
præstedømmet. Alle Kirkens organisationer findes
for at hjælpe medlemmer med at styrke deres vidnesbyrd om vor himmelske Fader, Jesus Kristus og
det gengivne evangelium. Gennem organisationerne
undervises, opmuntres og støttes medlemmerne i
deres stræben efter at leve i overensstemmelse med
evangeliets principper.
12 .1

Formål med Søndagsskolen
Alle kirkemedlemmer i alderen 12 år og opefter
er medlemmer af Søndagsskolen. Mennesker fra
andre trossamfund er også velkomne til at deltage
i søndagsskoleklasserne. Formålene med Søndags
skolen er at -
1. styrke den enkelte og familiens tro på vor
himmelske Fader og Jesus Kristus gennem
undervisning, indlæring og fællesskab.
2. hjælpe kirkemedlemmer med at »undervise
hinanden i rigets lære« (L&P 88:77) i kirken og
derhjemme.
12 .2

Ledelse af menighedens
Søndagsskole
Dette kapitel fokuserer på forvaltningen af Søndagsskolen på en måde, som styrker den enkelte og
familien. Søndagsskoleledere gennemgår jævnligt
kapitel 3, som beskriver generelle ledelsesprincipper. Disse principper omfatter åndelig forberedelse,
deltagelse i råd, at tjene andre og undervisning i
Jesu Kristi evangelium.

12 .2 .1

Biskopråd
Biskoppen og hans rådgivere sørger for præstedømmeledelse af Søndagsskolen.
Biskoppen kalder og indsætter søndagsskolepræsidenten. Han fører også tilsyn med kaldelsen og
indsættelsen af andre søndagsskolefunktionærer.
Han kan anmode sine rådgivere om at kalde og
indsætte dem.
Biskoppen udpeger en af sine rådgivere til at føre
tilsyn med menighedens Søndagsskole og kirkebygningens bibliotek. Denne rådgiver mødes jævnligt
med menighedens søndagsskolepræsidentskab. Han
rapporterer om Søndagsskolens og kirkebygningens
biblioteks anliggender ved biskoprådsmøder.
12 .2 .2

Menighedens søndagsskolepræsidentskab
Medlemmerne af menighedens søndagsskolepræsidentskab er præstedømmebærere. Hvor det er
muligt, bærer præsidenten Det Melkisedekske Præstedømme. De fungerer under biskoprådets ledelse.
De modtager orientering og stadig støtte fra stavens
søndagsskolepræsidentskab.

Menighedens søndagsskolepræsident
Søndagsskolepræsidenten har følgende
ansvarsopgaver:
Han tjener som medlem af menighedsrådet. Som
medlem af dette råd deltager han i bestræbelserne
på at opbygge tro og styrke den enkelte og familien
(se kapitel 4). Han kommer til menighedsrådsmødet
forberedt på at foreslå, hvordan medlemmerne kan
forbedre undervisning og indlæring i kirken og i
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deres hjem. Når biskoppen anmoder ham om det,
leder han undervisningen ved menighedsrådsmødet
for at forbedre den evangeliske undervisning og
indlæring i menigheden.
Han anbefaler medlemmer til biskoprådet, der skal
kaldes til at tjene som rådgivere i søndagsskolepræsidentskabet, som søndagsskolelærere og som
bibliotekar og assisterende bibliotekarer. Hvis det
er nødvendigt, anbefaler han også et medlem til at
tjene som søndagsskolesekretær. Han følger retningslinjerne i 19.1.1 og 19.1.2, når han præsenterer
disse forslag.
Han underviser andre søndagsskoleledere i
deres opgaver ved brug af denne håndbog som
hjælpekilde.

Menighedens søndagsskolepræsident og hans
rådgivere
Medlemmer af menighedens søndagsskolepræsidentskab arbejder sammen på at udføre følgende
ansvarsopgaver:
De fører tilsyn med indsatsen på at forbedre undervisning og indlæring i Søndagsskolen. I denne
indsats følger de principperne i 5.5.3 og 5.5.4. De
hjælper også søndagsskolelærere ved (1) lejlighedsvis at besøge dem for at forholde sig til deres
spørgsmål og bekymringer samt for at drøfte,
hvordan man kan tjene klassens deltagere og (2) at
arrangere besøg i deres klasser.
De tjener som specialister i menighedens indsats på
at forbedre den evangeliske undervisning og indlæring (se 12.5).
De fører tilsyn med kirkebygningens bibliotek.
Dette omfatter (1) at instruere nykaldede bibliotekarer, (2) at sørge for stadig støtte og oplæring og
(3) at anbefale et årligt budget til biblioteket efter at
have rådført sig med menighedens bibliotekar.
De afholder søndagsskolepræsidentskabsmøder. De
deltager også i møder med den rådgiver i biskoprådet, der fører tilsyn med Søndagsskolen.
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Søndagsskolepræsidenten udpeger sine rådgivere
til at føre tilsyn med nogle ansvarsområder. Han
kan fx overdrage ansvaret for at organisere søndags
skoleklasser til forskellige aldersgrupper, instruere
lærere, føre tilsyn med kirkebygningens bibliotek
og hjælpe søndagsskolelærere med at skaffe vikarer
efter behov. Rådgiverne rapporterer jævnligt til ham
om deres indsats.
12 .2 . 3

Søndagsskolelærere
Søndagsskolelærere underviser i de klasser, som
biskoprådet og søndagsskolepræsidentskabet har
anvist. De følger de principper, der står beskrevet i 5.5.4.
12 .2 .4

Menighedens søndagsskolesekretær
Hvis der er et behov, kan biskoprådet kalde en bror
til at fungere som menighedens søndagsskolesekretær. Sekretæren kan overdrages følgende ansvar:
Han rådfører sig med præsidentskabet med henblik
på at udarbejde dagsordener til deres præsidentskabsmøder. Han deltager i præsidentskabsmøder,
tager notater og holder styr på opgaver.
Han udarbejder tilstedeværelsesoplysninger og
gennemgår dem med søndagsskolepræsidenten
for at hjælpe med at fastsætte, hvordan man kan
opmuntre medlemmerne til at deltage i Søndagsskolen. Lærere bør modtage et eksemplar af disse
oplysninger.
12 .2 .5

Søndagsskolens klassepræsidenter
Med biskoprådets godkendelse kan søndagsskolepræsidentskabet invitere medlemmer til at fungere
som klassepræsidenter i Søndagsskolen. Klassepræsidenter kan være mænd eller kvinder. De kan blive
bedt om at give en kort velkomst ved begyndelsen
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af klassen, præsentere nye medlemmer af klassen og
besøgende samt bede klassedeltagere om at indlede
og afslutte med bøn. De kan også blive bedt om
at hjælpe med at registrere og følge op på tilstedeværelse og føre klassedeltagere, der ikke deltager
regelmæssigt, ind i fællesskabet.
12 . 3

Lederskabsmøder
12 . 3.1

Menighedsrådsmøde
Søndagsskolepræsidenten tjener som et medlem af
menighedsrådet (se kapitel 4).
12 . 3.2

Præsidentskabsmøde i menighedens
Søndagsskole
Søndagsskolepræsidentskabet afholder regelmæssigt præsidentskabsmøde. Præsidenten præsiderer og leder mødet. Sekretæren kan deltage, tage
notater og holde styr på opgaver.
Dagsordenen kan indeholde følgende punkter:
1. Læsning og drøftelse af skriftsteder og instruktioner fra Kirkens ledere, der relaterer til deres
kaldelser.
2. Drøftelse af kvaliteten i søndagsskoleklasser og
hvordan man kan hjælpe lærere og klassedeltagere til at gøre fremskridt.
3. Planlægning af, hvordan man kan reagere på
anmodninger om hjælp til at forbedre undervisning og indlæring i præstedømmet og i andre
organisationer.
4. Gennemgang af tilstedeværelseskort. Planlægning af, hvordan man kan opfordre til større
deltagelse i Søndagsskolen.

12 . 3. 3

Møde med en rådgiver i biskoprådet
Søndagsskolepræsidentskabet mødes jævnligt med
den rådgiver i biskoprådet, som fører tilsyn med
Søndagsskolen. Ved disse møder rådfører de sig
med hinanden om undervisning og indlæring i Søndagsskolen og menigheden. Medlemmer af søndagsskolepræsidentskabet aflægger rapport, kommer
med anbefalinger og gennemgår mødeplaner.
12 . 3.4

Lederskabsmøde i stavens Søndagsskole
Lederskabsmøde i stavens Søndagsskole afholdes
som regel en gang om året, som det står forklaret i
18.3.11. Menighedens søndagsskolepræsidentskaber
og sekretærer deltager. Søndagsskolelærere og det
medlem af biskoprådet, der er udpeget til Søndags
skolen, kan inviteres efter behov.
12 .4

Søndagsskoleklasser
Søndagsskoleklasserne afholdes mellem nadvermødet og tiden, der er afsat til præstedømmets, Hjælpeforeningens og Unge Pigers møder. Klasserne
varer 40 minutter. Der åbnes og afsluttes med bøn
i hver klasse. Det er ikke nødvendigt at indlede og
afslutte med en salme.
Søndagsskolen består af klasser for voksne og unge.
Godkendte kurser, deriblandt nogle valgfrie kurser,
findes i det gældende hæfte Instruktioner vedrørende
læseplan.
12 .4.1

Klasser for de unge
Søndagsskolepræsidentskabet organiserer som regel
de unge i alderen 12-18 år i klasser alt efter alder
den 1. januar. Præsidentskabet kan fx organisere en
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klasse for alle unge mænd og piger, der er 14 eller 15
år den 1. januar. De unge bliver i den samme klasse
indtil det næste år.

med at lære og undervise i evangeliet. Menighedens
søndagsskolepræsidentskab fører tilsyn med kirkebygningens bibliotek.

Se 11.4.3 for oplysninger om Søndagsskolen for
unge mænd og unge piger, når de er fyldt 12 år.

Kirkebygningers biblioteker er forskellige afhængig
af plads. De kan have nogle eller alle af de følgende
materialer til rådighed: Skrifterne, Kirkens tidsskrifter, kirkeproducerede billeder og audiovisuelle
materialer, kridt, viskelæder, blyanter, papir, tv, dvd-
afspiller og fotokopieringsmaskine.

12 .4.2

Klasse for unge voksne
Enhver menighed, der har tilstrækkeligt mange
unge voksne, kan have en særskilt klasse i søndags
skoletiden. Lærere anvender skrifterne og godkendte
søndagsskolehæfter, idet de lægger særlig vægt på
de unge voksnes behov.

Stavspræsidentskabet kan tillade, at menigheder,
institutklasser og slægtshistoriske centre deles om
ressourcerne i biblioteket.
12 .6.1

12 .4. 3

Hjælp til klassedeltagere med handicap
Se 21.1.26 og disabilities.lds.org for information
omkring forståelse, involvering og undervisning af
medlemmer med handicap.
12 .5

Forbedring af undervisning og
indlæring i menigheden
Menighedens søndagsskolepræsidentskab fungerer som specialister i menigheden i forbindelse
med forbedring af undervisning og indlæring. Når
biskoprådet, organisations-og præstedømmeledere
anmoder om det, sørger de for rådgivning, undervisning og støtte. De hjælper ledere med at instruere
nykaldede lærere samt med at forbedre den evangeliske læring og undervisning i deres organisationer.
12 .6

Kirkebygningens bibliotek
Hver kirkebygning bør have et bibliotek med
hjælpekilder, der kan støtte medlemmer i processen
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Menighedens bibliotekar og assisterende
bibliotekarer
Menighedens bibliotekar hjælper ledere, lærere og
andre medlemmer til at finde ud af, hvordan man
får adgang til de tilgængelige materialer, kontorartikler og udstyr. Han eller hun udarbejder et skema
til bemanding af biblioteket. Dette skema bør sikre,
at alle bibliotekarer kan deltage i nadvermødet hver
søndag, og at en bibliotekar kan deltage i enten
en søndagsskoleklasse eller et møde i Det Melkisedekske Præstedømme eller Hjælpeforeningen
hver søndag.
Efter behov arbejder bibliotekaren sammen med
andre menigheder og organisationer for at koordinere brugen af biblioteket. Han eller hun organiserer og sørger for materialet og udstyret i biblioteket
og benytter et ukompliceret system for at give medlemmerne mulighed for at låne materialer.
Assisterende bibliotekarer arbejder under ledelse af
menighedens bibliotekar, og de er fælles om mange
af de samme opgaver.
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12 .6.2

Ledelse af biblioteket i en kirkebygning
med flere menigheder
I kirkebygninger med flere menigheder bruger
de som regel det samme bibliotek. Hvis dette er
tilfældet, er den ansvarshavende biskop ansvarlig
for koordineringen af biblioteket. Han kan udpege
en komité til at koordinere brugen af biblioteket
og styre de tildelte midler. Komiteen bør omfatte et
medlem af søndagsskolepræsidentskabet og bibliotekaren fra hver menighed.
12 .6. 3

Retningslinjer for
kirkebygningens bibliotek
Retningslinjer for kirkebygningens bibliotek
findes under »Sunday School« i »Serve and Teach«
på LDS.org.
12 .7

Ledelse af stavens Søndagsskole
12 .7.1

Stavspræsidentskab
Stavspræsidentskabets ansvarsområder med hensyn til Kirkens organisationer i staven står beskrevet i 15.1.
Den rådgiver i stavspræsidentskabet, der fører tilsyn
med Søndagsskolen, fører også tilsyn med stavens
biblioteker.
12 .7.2

Højrådsmedlem udpeget til stavens
Søndagsskole

12 .7. 3

Stavens søndagsskolepræsidentskab
Medlemmer af stavens søndagsskolepræsidentskab
er præstedømmebærere. Hvor det er muligt, bærer
præsidenten Det Melkisedekske Præstedømme.
Deres ansvarsområder som stavens organisationsledere står beskrevet i 15.4.1. De har desuden følgende
ansvarsområder:
De fungerer som specialister i stavens indsats
for at forbedre den evangeliske undervisning og
indlæring.
De koordinerer brugen af stavens biblioteker. Dette
omfatter:
1. at instruere nykaldede bibliotekarer i
menigheden på invitation fra menighedens
søndagsskolepræsidentskab.
2. at lede andre oplæringsmøder for bibliotekarer
og assisterende bibliotekarer i staven.
3. at sikre sig, at bibliotekerne har de materialer og
det udstyr, som de har brug for.
4. at sikre sig, at stavsledere har de materialer og
det udstyr fra kirkebygningens bibliotek, som de
har brug for.

12 .7.4

Stavens søndagsskolesekretær
Hvis der er et behov, kan stavspræsidentskabet
kalde en bror til at fungere som stavens søndags
skolesekretær. Hvis det er nødvendigt, kan
stavspræsidenten kalde en bror til at tjene som
sekretær i stavens Søndagsskole. Sekretærens ansvar
i stavens Søndagsskole står beskrevet i 15.4.2.

Stavspræsidenten udpeger et medlem af højrådet til
at arbejde sammen med stavens søndagsskolepræsidentskab. Dette højrådsmedlems ansvarsområder
står beskrevet i 15.3.
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12 .8

Tilpasning af Søndagsskolens
organisation til lokale behov
I en lille menighed kan medlemmer af søndagsskolepræsidentskabet også fungere som lærere. Ungdomsklasser kan kombineres efter behov. I en meget
lille enhed kan søndagsskolepræsidenten være
den eneste leder og lærer i Søndagsskolen. I dette
tilfælde underviser han i en søndagsskoleklasse for
alle medlemmer fra 12 år. Når det er muligt, bør der
kaldes ledere og lærere.
I en lille stav eller distrikt kan søndagsskolepræsidenten være den eneste leder i stavens eller distriktets Søndagsskole. Når det er muligt, bør der kaldes
rådgivere. En sekretær for stavens Søndagsskole kan
også kaldes.
Se kapitel 17 for generelle oplysninger om tilpasning til lokale behov.
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13.

Aktiviteter
13.1

Formål med kirkeaktiviteter
Aktiviteter på menigheds-, stavs-og multistavsplan
bringer kirkemedlemmer sammen som »de helliges
medborgere« (Ef 2:19). Udover at sørge for sjov og
underholdning bør aktiviteter opbygge vidnesbyrd,
styrke familien samt fremme enighed og personlig
udvikling.
Aktiviteter styrker medlemmer ved at give dem et
tilhørsforhold og gensidig støtte. Aktiviteter bør
hjælpe medlemmer med at føle sig knyttet til andre
på deres alder, til deres ledere og til deres familie.
Aktiviteter bør også hjælpe medlemmer med at se,
hvordan efterlevelse af evangeliet bringer »de helliges glæde« (En 1:3).
Kirkeaktiviteter bør planlægges, så de opfylder
evangeliske formål. Udover de generelle formål,
som er nævnt ovenfor, omfatter de:
1. Deltagelse i tjenesteprojekter, der velsigner
andre og styrker forholdet til lokalområdet.
2. Udvikling af talenter og påskønnelse af kunst
og kultur.
3. At komme i bedre form og lære god sportslig
optræden.
4. At få skole-og erhvervsuddannelse.
5. At fejre særlige begivenheder og mindes Kirkens
eller lokalhistoriske begivenheder.
6. At udvikle lederevner.
7. Udvikling af selvhjulpenhed.
8. Deltagelse i missionering, fastholdelse,
aktivering, tempeltjeneste og slægtshistorie.

13.2

Planlægning af aktiviteter
13.2 .1

Ansvar for planlægning af aktiviteter
Inden ledere planlægger en aktivitet, overvejer de
medlemmernes åndelige og timelige behov. Ledere
søger Åndens vejledning for at afgøre, hvilken slags
aktivitet der imødekommer disse behov. Omhyggelig planlægning er nødvendig for at sikre sig, at
aktiviteter opfylder evangeliske formål og imødekommer behovene hos dem, der deltager.
Under biskoprådets ledelse fører menighedsrådet
tilsyn med planlægningen af aktiviteter i menigheden. Når en aktivitet er for en specifik organisation
eller gruppe i menigheden, planlægges den under
ledelse af de præstedømme-eller organisationsledere, som er ansvarlige for organisationen. Når en
aktivitet er for hele menigheden, kan biskoppen
uddelegere ansvaret for aktiviteten til en eller flere
organisationer, som er repræsenteret i menighedsrådet. Han kan også uddelegere ansvaret for en
aktivitet til andre personer eller til en komité, der
arbejder under menighedsrådets ledelse. Disse opgaver er normalt midlertidige for en specifik aktivitet.
Under stavspræsidentskabets ledelse fører stavsrådet tilsyn med planlægningen af aktiviteter i staven.
Se 13.3 for flere oplysninger om stavsaktiviteter.
13.2 .2

Styrkelse af familien
Ledere sikrer sig, at aktiviteter styrker familien frem
for at konkurrere med den. Nogle aktiviteter kan
være centreret omkring familien, så familien kan
deltage sammen. Aktiviteter bør støtte forældre i at
undervise deres børn i trofast at følge Jesus Kristus.

117

H å ndb og 2: F orvalt ning af K irken

Ledere bør sikre sig, at aktiviteter ikke bliver så
talrige, at de pålægger medlemmerne unødvendige byrder.
13.2 . 3

Opfordring til deltagelse
De, som planlægger aktiviteter, stræber efter at få
deltagerne aktivt engageret, da det som regel er
bedre at deltage end blot at kigge på. En måde at
opfordre til deltagelse er ved at få medlemmerne til
at anvende deres evner, færdigheder og talenter i
aktiviteten.
De, som planlægger aktiviteter, bør gøre en særlig
indsats for at række ud mod nye medlemmer, mindre aktive medlemmer, unge, unge voksne, personer
med handicap og personer fra andre trossamfund.
Ledere bør være opmærksomme på deltagernes særlige omstændigheder, som fx fysiske begrænsninger, familieproblemer samt kulturelle og sproglige
forskelligheder.
13.2 .4

Standarder
Kirkeaktiviteter bør følge og undervise i Kirkens
standarder. De bør skabe sunde rammer, hvor
deltagerne kan blive venner med andre, der har en
lignende tro og standarder. Aktiviteter bør være
opbyggende og fremhæve det, der er »dydigt,
elskeligt, værd at tale godt om eller rosværdigt«
(TA 1:13). Aktiviteter må ikke omfatte noget, som
er umoralsk eller uanstændigt, eller som får ondt
til at virke acceptabelt og normalt. Lederne sikrer
sig, at enhver underholdning stemmer overens med
Frelserens lærdomme.
Påklædning og fremtræden bør være sømmelig,
smagfuld og passende til aktiviteten. Biskoprådet
eller stavspræsidentskabet afgør tøjstandarden til
aktiviteterne. Ledere, som planlægger en aktivitet,
kan anbefale tøjstandarder, der stemmer overens
med evangeliets principper.
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Ting, der er i modstrid med visdomsordet, er
ikke tilladt ved Kirkens aktiviteter eller på Kirkens område. Personer, som tydeligt er påvirket af
alkohol eller andre stoffer, må ikke få adgang til
kirkeaktiviteter.
Se Til styrke for de unge for yderligere oplysninger om
Kirkens standarder.
13.2 .5

Sikkerhed
Se 13.6.20.
13.2 .6

Balance og afveksling
Ledere bør tilrettelægge et afbalanceret aktivitets
program, som omfatter mange forskellige aktiviteter. Medlemmer bør få mulighed for at deltage i
aktiviteter, der appellerer til deres interesser. De bør
også få mulighed for at støtte andre i deres interesser. Planlægning af en årlig kalender hjælper ledere
med at opnå en balance mellem tjenesteprojekter,
kulturelle arrangementer og fysiske aktiviteter uden
at lægge for stort beslag på medlemmernes tid.
De følgende afsnit indeholder eksempler på sunde
aktiviteter.

Tjeneste
Tjenesteprojekter giver medlemmerne mulighed for
at vise deres kærlighed til de trængende, hvad enten
de er medlemmer af Kirken eller ej, og føle glæden
ved at hjælpe dem. Disse aktiviteter kan omfatte at
besøge de syge eller ensomme, udføre velfærdsopgaver, forskønne kirkebygninger og kirkegrunden og
deltage i projekter i lokalområdet.

Kulturelle arrangementer
Kulturelle aktiviteter giver medlemmerne mulighed
for at udvikle deres talenter og interesser. Disse
aktiviteter fremmer også kreativitet, selvtillid,
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kommunikation og samarbejde. De kan bestå af
talentaftener eller optrædener med dans, musik og
drama. De kan også omfatte fejring af lokale eller
generelle begivenheder i Kirkens historie.

Sport, fritid, sundhed og motion
Se 13.6.21 for oplysninger om Kirkens
sportsaktiviteter.
Fritidsaktiviteter kan variere afhængigt af de tilgængelige ressourcer i området. Disse aktiviteter
kan omfatte historiske højtideligholdelser, camping,
vandreture eller udøvelse af hobbyer. Fritidsaktiviteter kan ofte planlægges, så familien kan deltage sammen.
Som enkeltpersoner, som familie og som kirkegruppe opfordres medlemmerne til at deltage i
aktiviteter, der gavner deres sundhed og kondition.
Disse aktiviteter kan omfatte gåture, løbeture,
aerobic og andre motionsprogrammer, klasser om
sundhed og motionstræning (se 13.6.25, punkt 2).
13.2 .7

Planlægning af aktiviteter

13.2 .8

Midler til aktiviteter
Lederne sikrer sig, at udgifter i forbindelse med
aktiviteter er i overensstemmelse med Kirkens gældende retningslinjer for budgettering og økonomi.
Følgende principper er gældende.
De fleste aktiviteter bør være enkle og kun koste
lidt eller slet ingenting. Udgifterne skal godkendes
af stavspræsidentskabet eller biskoprådet, før de
afholdes.
Stavens eller menighedens budgetmidler bør anvendes til betaling af alle aktiviteter, programmer og
materialer. Medlemmerne bør ikke betale gebyrer
for at deltage. De bør heller ikke af egen lomme
betale for materialer, leje eller entré eller for trans
portudgifter ved lange rejser. Der kan afholdes
aktiviteter, hvor medlemmer sørger for maden, hvis
dette ikke pålægger dem for store byrder.
Mulige undtagelser fra retningslinjerne om finansiering i forrige afsnit nævnes herunder. Hvis menigheden ikke har tilstrækkelige midler til at betale for
følgende aktiviteter, kan ledere bede deltagerne om
at betale helt eller delvist:

Kirkeaktiviteterne bør planlægges på forhånd i
så god tid, som det er rimeligt. De bør medtages i
stavs-eller menighedskalenderen. Ledere bør underrette forældre om aktiviteter for børn og unge.

1. En årlig spejderlejr af længere varighed eller
lignende aktivitet for unge mænd.

Hvis en aktivitet afholdes i en kirkebygning eller en
anden kirkefacilitet, reserveres faciliteten på forhånd
for at undgå sammenfald med andre aktiviteter eller
møder. Hver kirkebygning har en ansvarshavende
biskop, der er udpeget af stavspræsidenten. Han
fører tilsyn med reservation af kirkebygningens faciliteter, selv om han sædvanligvis udpeger en anden
person til at foretage den egentlige reservation.

3. En årlig daglejr eller lignende aktivitet for primarybørn i alderen 8-11 år.

Mandag aften er forbeholdt familieaften (se 13.6.10).

2. En årlig lejr for unge piger eller lignende
aktivitet.

4. Valgfrie aktiviteter, der står beskrevet i 13.5.
Hvis betalingen fra deltagerne ikke er tilstrækkelig,
kan biskoppen bemyndige en årlig indtjeningsaktivitet, der følger retningslinjerne i 13.6.8.
Udgifter og rejseomkostninger til en årlig lejr eller
lignende aktivitet bør under ingen omstændigheder
være for store. Ej heller bør mangel på økonomiske
midler forhindre et medlem i at deltage.
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Se 16.3.7 for en mulig undtagelse til finansiering
af multistavs-eller områdearrangementer for
unge voksne.

medlemskab af Kirken, en større omgangskreds og
mulighed for at møde en fremtidig ægtefælle og
indgå tempelægteskab.

Se 13.6.24 for retningslinjer om betaling af rejseudgifter i forbindelse med aktiviteter.

Hvor de unge voksne kan samles inden for en
fornuftig afstand og omkostning, bør de have
forskellige, enkle multistavsaktiviteter med jævne
mellemrum. Der kan også afholdes periodiske større
arrangementer for unge voksne.

13.2 .9

Midler til udstyr og forsyninger
Det udstyr og forsyninger, som menigheden har
brug for til de årlige lejre, købes om muligt for
budgetmidler. Hvis disse midler ikke er tilstrækkelige, kan biskoppen bemyndige en årlig indtjeningsaktivitet, der følger retningslinjerne i 13.6.8.
Udstyr og forsyninger købt med Kirkens midler,
hvad enten det er fra menighedens budget eller en
indtjeningsaktivitet, er udelukkende til kirkebrug.
De er ikke til personligt brug af den enkelte eller
familien.
Kirkens midler må ikke bruges til at købe uniformer
til den enkelte.
13. 3

Stavs-, multistavs- og
områdeaktiviteter
13. 3.1

Generelle retningslinjer
De fleste kirkeaktiviteter afholdes på menighedsplan. Lokale ledere bliver dog opfordret til at holde
periodiske stavs-og multistavsaktiviteter, når disse
aktiviteter bedre kan opfylde de formål, som står
beskrevet i 13.1.
Stavs-og multistavsaktiviteter er især gavnlige
for unge og unge voksne. Disse aktiviteter er især
vigtige i områder, hvor der er få unge medlemmer,
eller hvor de sjældent omgås som en større gruppe
medlemmer. Veltilrettelagte stavs-og multistavsaktiviteter kan give unge medlemmer tillid til deres
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Alle stavsaktiviteter skal godkendes af stavspræsidentskabet og koordineres ved stavsrådsmøder.
Stavsledere underretter menighedsledere om stavs
aktiviteter i god tid i forvejen. De sikrer sig også,
at stavsaktiviteter supplerer menighedsaktiviteter
snarere end at konkurrere med dem.
Hvis stavspræsidenter føler, at en multistavsaktivitet
vil gavne medlemmerne i deres stave, kan de søge
tilladelse hos et medlem af De Halvfjerds’ Præsidium eller hos områdepræsidentskabet. Særlige
lejligheder såsom helligdage eller en mindehøjtidelighed for en vigtig lokal begivenhed kan give
mulighed for sådanne aktiviteter. Ungdomsstævner
(se 13.4), tjenesteprojekter, kulturelle arrangementer
og sports-eller fritidsaktiviteter kan afholdes på
multistavsplan. Sådanne aktiviteter bliver ofte koordineret i det koordinerende råd.
Før man foreslår en multistavsaktivitet, afgør
stavspræsidenterne, om det bedst imødekommer de
behov, som de har identificeret. Stavspræsidenterne
overvejer også den omkostning, tid og transport,
som aktiviteten vil medføre. Stavspræsidenterne
overvejer desuden sikkerhedsfaktorer og rådighed
over de nødvendige ressourcer.
Et medlem af De Halvfjerds’ Præsidium eller
områdepræsidentskabet kan udpege områdehalvfjerdsere eller stavspræsidenter til formænd for
komiteer, som planlægger og afholder multistavs-
eller områdeaktiviteter. Stavspræsidentskaberne
kan kalde medlemmer i deres stave til at tjene i disse
komiteer. Disse medlemmer rapporterer til deres
stavspræsidentskaber.
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Midler til de fleste multistavsaktiviteter kommer
fra budgetmidlerne i de deltagende stave. Midler
til større aktiviteter, som fx kulturelle festligheder
i forbindelse med tempelindvielser, kan komme fra
områdets eller Kirkens hovedkontors budget, når
det er godkendt.
Stavs-, multistavs-og områdeaktiviteter bør følge
Kirkens standarder og Kirkens retningslinjer
omkring rejser (se 13.2.4 og 13.6.24). Disse aktiviteter kræver effektiv ledelse, omhyggelig planlægning
og tilstrækkelige ressourcer.
13. 3.2

Stavens aktivitetskomité
Stavsaktiviteter planlægges i overensstemmelse med
retningslinjerne i 13.2. Stavspræsidentskabet kan
organisere en aktivitetskomité i staven til at hjælpe
stavsrådet og stavens organisationsledere med at
planlægge stavsaktiviteter. Stavens aktivitetskomité
består af en formand (et højrådsmedlem), en eller
flere aktivitetsledere i staven og aktivitetsspecialister
i staven (hvis det er nødvendigt).
Udover hjælp til planlægningen af stavsaktiviteter
kan medlemmer af stavens aktivitetskomité rådgive,
støtte og instruere menighedsledere i deres bestræbelser på at planlægge menighedsaktiviteter.
I modsætning til de midlertidige komiteer, som
planlægger menighedsaktiviteter, planlægger
stavens aktivitetskomité som regel mere end blot én
stavsaktivitet.

Formand for stavens aktivitetskomité
Hvis stavspræsidentskabet organiserer en aktivitets
komité i staven, udpeger de et højrådsmedlem til
at være komitéformand. Stavspræsidentskabet kan
beslutte, at komitéformanden får følgende ansvar:
Han koordinerer og ajourfører en kalender over stavsaktiviteter, som godkendes af
stavspræsidentskabet.

Han fører tilsyn med komitémedlemmer i planlægningen af stavsaktiviteter.
Han fremlægger inden årets begyndelse et detaljeret budgetforslag for stavspræsidentskabet. Dette
budget omfatter ikke aktiviteter, som er planlagt af
stavens organisationer.
Han fungerer som hjælpekilde til stavens organisationsledere, når de planlægger aktiviteter.
Han fører en opdateret liste over talenter og interes
ser hos stavens medlemmer. Han kan få hjælp af
de højrådsmedlemmer, der er udpeget til stavens
menigheder, til at lave og ajourføre denne liste. Han
kan anvende formularen Oversigt over talenter og
interesser til dette formål.

Stavens aktivitetsledere og specialister
Et medlem af stavspræsidentskabet eller et højrådsmedlem, der har fået opgaven, kan kalde
stavsaktivitetsledere. De fungerer i stavens aktivitets
komité under ledelse af komitéformanden. Stavens
aktivitetsledere kan hjælpe med at planlægge og
organisere tjenesteprojekter, kulturelle arrangementer, sports-og fritidsaktiviteter og andre slags
aktiviteter.
Et medlem af stavspræsidentskabet eller et højrådsmedlem, der har fået opgaven, kan også kalde specialister til stavens aktivitetskomité. Disse specialister
bliver ikke opretholdt og indsat. De fungerer under
ledelse af formanden for stavens aktivitetskomité.
13.4

Ungdomsstævner
Unge mænd og unge piger i alderen 14 til og med
18 år inviteres til sammen at deltage i en aktivitet
eller en række aktiviteter, der kaldes ungdomsstævne. Ungdomsstævner afholdes som regel en
gang om året på menigheds-eller stavsplan. De kan
også afholdes på multistavs-eller områdeplan.
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Formålene med ungdomsstævner er at hjælpe de
unge med opbygge tro på Jesus Kristus, styrke
deres vidnesbyrd, udvikle talenter, få nye venner
samt have det sjovt sammen med unge, der har en
lignende tro og standarder. De unge kan også lære
lederevner, når de hjælper til i planlægningen af
ungdomsstævner.
Ungdomsstævner i menigheden planlægges og
afholdes af biskoprådets ungdomskomité under
biskoprådets ledelse. Biskoprådet får stavspræsidentskabets godkendelse af planerne til et ungdomsstævne i menigheden.
Stavens ungdomsstævner planlægges og afholdes
af stavens komité for Det Aronske Præstedømme
og Unge Piger under ledelse af stavspræsidentskabet. De unge bør inviteres til at hjælpe komiteen så
meget som muligt i planlægning af stavens ungdomsstævner. Stavspræsidentskabet kan efter behov
bede unge om at deltage i komiteens møder.
Ungdomsstævner bliver finansieret over stavens
eller menighedens budget. Medlemmer bør ikke
blive bedt om at betale for ungdomsstævner.
Når ledere og unge planlægger et ungdomsstævne,
bør de følge retningslinjerne i dette kapitel og de
følgende retningslinjer:
1. Vælg et evangelisk tema, som fx et skriftsted,
der vil inspirere de unge og hjælpe dem til
at forstå forventningerne til stævnet. Det
årlige GUF-tema kan bruges som tema
for et ungdomsstævne. Biskoprådet eller
stavspræsidentskabet skal godkende temaet.
2. Planlæg aktiviteter, såsom åndelige møder,
gruppemøder, lærerige oplevelser og
tjenesteprojekter, som passer til temaet.
3. Få biskoprådets eller stavspræsidentskabets
godkendelse til alle talere og aktiviteter. Talere
bør være kirkemedlemmer, der underviser ved
Ånden. Talere, som hovedsageligt underholder
og kun tilfældigt henviser til evangeliet, bør ikke
vælges. Talere, der skal rejse langt, bør heller
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ikke vælges. Se 21.1.20 for andre retningslinjer
med hensyn til talere.
4. Undgå at planlægge arrangementer
for søndagen, der ikke er passende for
sabbatsdagen. Vidnesbyrdmøder, biskoprådets
ungdomsmøde eller lignende møder er
tilladt. Nadvermøder må imidlertid ikke
afholdes – og nadveren må ikke omdeles –
uden for grænserne af den menighed eller
stav, hvor præstedømmelederne præsiderer.
Enhver undtagelse skal godkendes af et
medlem af De Halvfjerds’ Præsidium eller
områdepræsidentskabet. Grupper bør ikke rejse
til eller fra ungdomsstævner på en søndag.
5. Vær sikker på, at der hele tiden er tilstrækkeligt
opsyn af en voksen (se 13.6.2).
Medlemmer af biskoprådet eller stavspræsidentskabet inviteres til at deltage i stævnet så meget som
muligt. Unge Mænds og Unge Pigers præsidentskaber opfordres til at deltage under hele stævnet.
13.5

Valgfrie aktiviteter
Enheder kan sponsorere frivillige aktiviteter, der
præsenteres af kirkerelaterede organisationer.
Sådanne aktiviteter omfatter optræden af grupper
fra Kirkens universiteter, særlige ungdomsprogrammer samt større, periodiske kulturarrangementer.
Som bemyndiget af et medlem af De Halvfjerds’
Præsidium eller områdepræsidentskabet kan
medlemmer opkræves et beskedent gebyr til at
afholde udgifterne til sådanne aktiviteter under
forudsætning af, (1) at arrangementet er fuldstændigt frivilligt, (2) at udgiften ikke er tyngende
og (3) at arrangementet ikke bruges til at skaffe
penge. Budgetmidler kan bruges til at hjælpe dem,
der gerne vil deltage, men som er ude af stand til
at betale.
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13.6

Retningslinjer
Ledere sikrer sig, at følgende retningslinjer følges
ved alle kirkeaktiviteter.
13.6.1

Forebyggelse og håndtering af ulykker
Se 13.6.20.
13.6.2

Opsyn
Der bør sørges for, at der er et tilstrækkeligt antal af
ansvarlige voksne, der har opsyn med aktiviteterne
for børn, unge og unge voksne. Antallet af voksne,
der er behov for, afgøres af gruppens størrelse,
gruppens færdigheder (i forbindelse med aktiviteter,
der forudsætter visse færdigheder), vejr-og terrænmæssige forhold og øvrige udfordringer, der er
forbundet med aktiviteten. Forældre bør opmuntres
til at hjælpe til.
13.6. 3

Kommercielle eller politiske aktiviteter
Brug af Kirkens faciliteter til aktiviteter, der har et
kommercielt eller politisk formål, er ikke tilladt. Se
retningslinjer om anvendelse af Kirkens bygninger
og andre ejendomme i 21.2.

13.6.6

Fester og musik
I forbindelse med alle fester bør påklædning, fremtoning, belysning, danseformer samt sangtekster og
musik bidrage til en stemning, hvor Herrens Ånd
kan være til stede (se Til styrke for de unge). De, som
fører opsyn med fester, bør omhyggeligt følge de
retningslinjer, som nævnes herunder.
Ledere anvender formularen Kunstnerkontrakt, når
et band, orkester eller en discjockey hyres. Denne
kontrakt er med til at sikre, at opførsel og musik
er passende for fester i Kirken. De, der sørger for
musik, bør ikke anvende upassende sangtekster, og
deres påklædning eller tale bør ikke være usømmelig. Lederne afholder prøver og indgår faste, klare
skriftlige aftaler, der forpligter de personer, som
sørger for musik, til at følge Kirkens standarder, når
de optræder ved Kirkens aktiviteter.
Musikkens rytme bør, hvad enten den er instrumental eller vokal, ikke overdøve melodien. Musikken
bør være tilstrækkelig lav til, at to mennesker, der
står ved siden af hinanden, kan høre hinanden,
mens de fører en normal samtale.
Belysningen bør være kraftig nok til, at folk kan
se tværs igennem lokalet. Stroboskoplamper eller
psykedelisk belysning, der pulserer i takt til rytmen,
er ikke acceptabelt. Lys på gulvet, i salens hjørner
eller oplyst væg og loftudsmykning er passende.
13.6.7

13.6.4

Ophavsretsbeskyttet materiale
Se 21.1.12.
13.6.5

Love om udgangsforbud
Aktiviteter bør være i overensstemmelse med lokale
love om udgangsforbud.

Åndelige formøder for deltagere ved
aktiviteter
Et kort åndeligt formøde kan afholdes som en del
af en aktivitet. Åndelige formøder omfatter som
regel en bøn, en salme eller et musikindslag, lederens bemærkninger og en åndelig tanke, et vidnesbyrd eller et skriftsted fra en eller flere deltagere.
Sådanne møder kan være med at indbyde Ånden og
holde aktiviteterne på rette spor.
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13.6.8

Indtjeningsprojekter
Indtjeningsaktiviteter godkendes som regel ikke,
eftersom udgifter til stavs-og menighedsaktiviteter
betales med budgetmidler. Stavspræsidenten eller
biskoppen kan undtagelsesvis bemyndige én indtjeningsaktivitet om året. Sådan en aktivitet må kun
afholdes for skaffe midler til de følgende formål:
1. For at hjælpe med at betale omkostningerne til
en årlig lejr eller lignende aktivitet, som det står
beskrevet i 13.2.8.
2. For at hjælpe med at købe udstyr, som enheden
har brug for til de årlige lejrture, som det står
beskrevet i 13.2.9.
Hvis der afholdes en indtjeningsaktivitet, bør den
være meningsfuld eller tjene andre. Det bør være en
god oplevelse, der opbygger fællesskabet.
Bidrag til indtjeningsaktiviteter er frivillige. Præstedømmeledere bør gøre sig særligt umage for at
sikre, at medlemmerne ikke føler sig forpligtede til
at bidrage.
Stave og menigheder, der støtter indtjeningsaktiviteter, bør ikke reklamere for eller anmode om bidrag
uden for deres grænser. De bør heller ikke sælge
varer eller ydelser ved folks døre.
Eksempler på indtjeningsaktiviteter, der ikke er
godkendte, omfatter:
1. Aktiviteter, der skal betales skat af.
2. Aktiviteter, der gennemføres med betalt arbejdskraft, enten af ansatte eller af personer på
kontrakt.
3. Underholdning, hvor staven eller menigheden
betaler de optrædende, hvor der tages entre, og
hvor hensigten er at skaffe penge.
4. Salg af kommercielle varer eller tjenesteydelser,
heriblandt forrådsartikler.
5. Spil, som fx lodtrækning, lotteri og bankospil.
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Enhver undtagelse fra disse instruktioner skal godkendes af et medlem af De Halvfjerds’ Præsidium
eller områdepræsidentskabet.
The Friends of Scouting-indsamlingskampagne i
USA fortsætter som en særskilt, frivillig anmodning
om bidrag.
13.6.9

Forsikring
Bilforsikring
Se 13.6.24.

Privat sygesikring og ulykkesforsikring
I mange dele af verden har kirkemedlemmer
adgang til sygesikring og ulykkesforsikring gennem deres arbejdsplads, private forsikringer eller
offentlige ordninger. Hvor medlemmer har adgang
til sådan dækning, er det deres ansvar at benytte
denne dækning, hvis de kommer til skade under en
kirkeaktivitet.

Church Activity Medical Assistance Program
I USA og Canada giver Church Activity Medical
Assistance Program subsidiære ydelser til læge
og tandlægebehandling og specifik ydelse ved
dødsfald og invalidering. Dette program er hovedsageligt ment som et supplement til, og ikke en
erstatning for, en persons egen sygesikring og
ulykkesforsikring.
Ledere, der planlægger, afholder og fører tilsyn
med aktiviteter, er bekendte med Church Activity
Medical Assistance Program, herunder dets forbehold og begrænsninger. Programmet er skitseret i
Church Activity Medical Assistance Handbook, som kan
skaffes ved at kontakte:
Deseret Mutual Benefit Administrators (Pension og
forsikring)
P.O. Box 45530
Salt Lake City, UT 84145-0530, USA
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Telefon: +1-801-578-5650 eller +1-800-777-1647
E-mail: churchactivity@dmba.com
Internetside: www.dmba.com/churchactivity

Privat ansvarsforsikring
Hvor det er muligt, bør de, som fører tilsyn med
Kirkens aktiviteter, beskytte sig ved i rimelig grad at
være dækket af en ansvarsforsikring. En sådan forsikring er muligvis til rådighed gennem husstandsforsikringen eller andre forsikringspolicer.
13.6.10

Mandag aften
Mandag aften er afsat til familieaften for hele
Kirken. Ingen kirkeaktiviteter, møder, dåbsmøder,
sportskampe eller andet bør afholdes efter kl. 18.00
om mandagen. Øvrige forstyrrelser af familieaften
bør undgås. Der kan gøres en undtagelse, når
nytårsaften falder på en mandag (se 13.6.11).
Lederne sikrer sig, at Kirkens bygninger og andre
faciliteter er lukket mandag aften. Der bør ikke
afholdes receptioner eller andre lignende aktiviteter
i Kirkens faciliteter mandag aften. Medlemmerne
frarådes også at holde receptioner i andre bygninger
mandag aften.
Hvor det er praktisk, kan medlemmerne måske
opfordre ledere og skoleledere i lokalsamfundet
til at undgå at placere aftenaktiviteter på mandage, som kræver, at børn eller forældre er borte
fra hjemmet.

forfriskninger eller et måltid bagefter. Deltagerne
bør ikke opholdes længere, end hvad rimeligt er, så
de kan være til rådighed ved søndagens møder.
Søndag. (1) Dans og lignende aktiviteter kan planlægges til at finde sted lørdag den 30. december ved
at anvende retningslinjerne i foregående afsnit. (2)
I stedet for, at enheder i Kirken planlægger aktiviteter, kan familier opmuntres til at fejre nytårsaften sammen i deres hjem. Aktiviteterne bør være
passende for sabbatsdagen. (3) Der kan afholdes
særlige møder på et rimeligt tidspunkt søndag aften.
Mandag. Alle familier opmuntres til at afholde deres
familieaften, før de deltager i offentlige forsamlinger. Ingen kirkesponsorerede aktiviteter i forbindelse med nytårsaften bør begynde før kl. 21.00.
Stavspræsidenten eller biskoppen kan godkende, at
Kirkens bygninger i dette tilfælde benyttes mandag aften.
13.6.12

Aktiviteter med overnatning
Forældrenes tilladelse er påkrævet ved alle aktiviteter med overnatning, der involverer unge
(se 13.6.13).
Aktiviteter med overnatning for blandede grupper
med unge mænd og unge piger eller grupper med
enlige medlemmer af begge køn er ikke godkendt,
medmindre stavspræsidenten og biskoppen giver
deres bemyndigelse. Sådanne aktiviteter afholdes
kun sjældent som fx i forbindelse ungdomsstævner
eller tempelture.

Når nytårsaften falder på en lørdag, søndag eller på
en mandag, og når der er planlagt aktiviteter i Kirken, bør ledere overholde følgende retningslinjer.

Ved aktiviteter med overnatning arrangerer ledere
overnatningsmuligheder, så mandlige og kvindelige
deltagere ikke sover i umiddelbar nærhed af hinanden. Mandlige og kvindelige ledere skal have særskilte lokaler. Ægtepar kan benytte samme værelse,
hvis passende faciliteter er til rådighed.

Lørdag. Stavspræsidenten fastsætter en anden
søndag som fastedag. Dans og lignende aktiviteter standses ved midnat, men der kan serveres

Når overnatningen foregår i telte, må de unge ikke
sove i samme telt som en voksen, medmindre (1)
den voksne er hans eller hendes forælder eller værge

13.6.11

Fester på nytårsaften
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eller (2) der er mindst to voksne i teltet af samme
køn som de unge.

13.6.14

Hvis ledere og unge overnatter sammen, fx i en
hytte, skal der være mindst to voksne i hytten, og de
skal være af samme køn som de unge.

Unge under 14 år deltager sædvanligvis ikke i
ungdomsstævner eller i fester, der afholdes på andre
tidspunkter end på den fastlagte GUF-aften.

Ved alle aktiviteter med overnatning skal mindst to
voksne ledere deltage.

Medlemmer af biskoprådet eller stavspræsidentskabet afgør, i hvilket omfang unge under 14 år må
deltage i andre aktiviteter. Lederne overvejer faktorer, som fx sene tidspunkter, emnet for lektionen,
aktivitetens beskaffenhed og deltagernes modenhed.

Et tilstrækkeligt antal voksne præstedømmeledere
skal være til stede på alle tidspunkter under overnatningsaktiviteten for at yde støtte og beskyttelse. Ved
aktiviteter med Unge Piger skal præstedømmeledere
bo i faciliteter adskilt fra de unge piger.
Ledere udfylder formularen Aktivitetsplan ved alle
aktiviteter med overnatning.
Aktiviteter med overnatning i kirkebygningerne
eller på grundene omkring disse, er ikke tilladt.
Aktiviteter med overnatning i kommercielle bygninger som fx sportscentre eller gymnastiksale er
ikke tilladt. Med præstedømmeledernes godkendelse kan fester eller andre aktiviteter afholdes i
kommercielle bygninger efter lukketid, hvis aktiviteterne slutter ved midnat.
13.6.13

Tilladelse fra forældre
Forældre eller værger bør informeres og give deres
tilladelse, når unge deltager i en kirkeaktivitet. En
skriftlig tilladelse er nødvendig, når en aktivitet
omfatter rejse uden for det lokale område (som
er fastlagt af lokale ledere) eller ved overnatning.
Ledere bør også anmode om en skriftlig tilladelse til
andre aktiviteter, hvis de føler, at det er passende.
Forældre og værger giver denne tilladelse ved at
underskrive formularen Tilladelse fra forældre eller
værge og oplysning om påkrævet medicin. Den
person, der leder aktiviteten, bør have en underskrevet formular fra hver enkelt deltager ved aktiviteter,
som kræver en skriftlig tilladelse.
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Deltagelse af unge under 14 år

13.6.15

Skildring af Guddommen
Gud Faderen og Helligånden må ikke skildres ved
møder, i skuespil eller i musicals.
Hvis Frelseren skildres, skal det gøres med den
allerstørste ærbødighed og værdighed. Kun brødre
med en god personlig karakter bør tages i betragtning til rollen. Den person, der skildrer Frelseren,
bør hverken synge eller danse. Når han taler, bør
vedkommende kun bruge citater fra skriften, som
Frelseren har sagt.
Ved forestillingens afslutning bør personen ikke
have kostumet på i foyeren eller andre steder. Han
bør straks skifte til almindeligt tøj.
Frelseren bør ikke skildres af børn i dramatisering,
bortset fra i krybbespil.
13.6.16

Bønner ved aktiviteter
Alle aktiviteter bør indledes og, når det er passende,
afsluttes med bøn.

13. A ktiviteter

13.6.17

adskilles fra søndagens møder og afholdes i overensstemmelse med sabbatdagens ånd.

Hvis Kirkens faciliteter er utilstrækkelige til stavs-
eller multistavsaktiviteter, kan der lejes faciliteter
med godkendelse fra biskoppen eller stavspræsidenten og repræsentanter for ejendomsforvaltningen.

13.6.20

Leje af ikke-kirkelige faciliteter til
aktiviteter

Lokale enheder kan blive bedt om at bevise, at de
har en ansvarsforsikring, når de lejer eller benytter
faciliteter, der ikke ejes af Kirken. Biskoppen eller
stavspræsidenten kan få en attest, der beviser, at
de har en ansvarsforsikring fra Risk Management
Division ved Kirkens hovedsæde eller fra det administrationskontor, de er tilknyttet. Anmodninger bør
indeholde navn og adresse på udlejer (normalt ejeren af faciliteten), en beskrivelse af faciliteten samt
dens beliggenhed, de nødvendige begrænsninger i
erstatningsansvaret og andre relevante oplysninger.
Lederne bør planlægge i god tid, således at der
afsættes tid til at udfærdige og sende papirerne.
13.6.18

Rapporter om misbrug
Hvis en leder får kendskab til, at en person udsættes
for fysisk, seksuel eller følelsesmæssig mishandling
under en kirkeaktivitet, bør vedkommende straks
kontakte biskoppen. Instruktioner til biskopper står
i Håndbog 1, 17.3.2.
13.6.19

Overholdelse af sabbatsdagen
Ingen kirkesponsorerede sportsbegivenheder (som
fx sportskampe, træning eller rejser) eller fritidsaktiviteter (som fx lejrture eller vandreture) må placeres
på en søndag. Hverken ungdomsgrupper eller andre
bør rejse til eller fra lejre eller ungdomsstævner
på søndage.
Hvis sikkerhed eller rejseomkostninger er et stort
problem, kan ledere planlægge nogle ungdomsaktiviteter om søndagen. Sådanne aktiviteter bør

Sikkerhedsforanstaltninger og reaktion på
og rapportering om uheld
Sikkerhedsforanstaltninger
Aktiviteter bør være forbundet med en minimal
risiko for beskadigelse eller sygdom for deltagere.
Aktiviteter bør også være forbundet med en minimal risiko for skade på ejendom. Ledere gør under
aktiviteter, hvad de kan for at sikre, at alt er sikkert.
Ved god planlægning og ved at følge sikkerhedsforanstaltningerne kan ledere minimere risikoen
for ulykker.
Aktiviteter bør omfatte passende oplæring og et
forsvarligt tilsyn. De bør også være passende for
deltagernes alder og modenhed.
Ledere bør være forberedte på nødsituationer, der
kan opstå. De bør også på forhånd vide, hvordan
man kontakter det lokale politi og alarmcentralen.

Reaktion på uheld
Hvis et uheld eller en skade opstår på Kirkens
ejendom eller under en kirkesponsoreret aktivitet,
følger lederne nedenstående retningslinjer, som er
brugbare i situationen:
1. Yd førstehjælp. Hvis en person har brug
for lægehjælp, der er mere omfattende end
førstehjælp, kontaktes alarmcentralen,
biskoppen eller stavspræsidenten og forældre,
værge eller nærmeste pårørende.
2. Hvis det drejer sig om en forsvunden person
eller dødsulykke, kontaktes det lokale
politi omgående, og der samarbejdes fuldt
ud med dem.
3. Sørg for følelsesmæssig støtte.
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4. Tal hverken for eller imod et sagsanlæg mod
Kirken og påtag ikke forpligtelser på vegne
af Kirken.
5. Notér og opbevar navne og oplysninger på
vidner, beretninger om, hvad der skete og
fotografier.

Indberetning af ulykker
Biskoppen eller stavspræsidenten bør straks underrettes, hvis -
1. der sker en ulykke, tilskadekomst eller
sygdom på Kirkens ejendom eller under en
kirkesponsoreret aktivitet.
2. en person, der deltog i en kirkesponsoreret
aktivitet, forsvinder.
3. der sker skade på privat, offentlig eller Kirkens
ejendom under en kirkesponsoreret aktivitet.
Hvis en person er kommet alvorligt til skade eller
er forsvundet, hvis der er forvoldt alvorlig skade
på ejendom, eller hvis der trues med eller forventes
sagsanlæg, skal stavspræsidenten (eller en biskop
under hans ledelse) straks tage et af følgende skridt -
1. underrette Risk Management Division ved
Kirkens hovedsæde, hvis det sker i USA eller
Canada (001 801 240 4049 eller 001 800 453
3860, lokal 2-4049; efter normal arbejdstid eller
i weekenderne ringes der til 001 801 240 1000
eller 001 800 453 3860, så vil omstillingen straks
kontakte nogen).
2. Uden for USA og Canada underretter han
områdekontoret.
Ledere rapporterer også om tilskadekomst og skader, der involverer Kirkens faciliteter eller ejendom
til ejendomsforvalteren.
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Forsikring og spørgsmål
Ledere bør se, om Kirkens forsikring (Church
Activity Medical Assistance Program) dækker ved
aktiviteter, hvis en tilskadekomst er sket ved en kirkesponsoreret aktivitet, arrangement eller opgave.
Se 13.6.9 for oplysninger om forsikringer.
Stavspræsidenten (eller en biskop under hans
ledelse) henviser spørgsmål vedrørende sikkerhed
eller erstatningskrav mod Kirken til Risk Management Division eller områdekontoret.
13.6.21

Sport

Kirkens sportsaktiviteter giver mulighed for sunde
fysiske aktiviteter, fællesskab og en god sportsånd.
Kirkens sportsaktiviteter lægger vægt på deltagelse,
god sportsånd og udvikling af færdigheder, ikke
konkurrence. Alle holdmedlemmer bør få lov til
at spille.
Stavspræsidenten godkender reglerne for sportsaktiviteter sponsoreret inden for hans stav. Hvis der
afholdes sportsaktiviteter på område-eller multistavsplan, godkender et medlem af De Halvfjerds’
Præsidium eller områdepræsidentskabet reglerne
for alle deltagende enheder. Sportsregler, der bruges
i lokale skoler eller lokalsamfund, kan bruges som
udgangspunkt.
Hvis der afholdes sportsaktiviteter på multistavsplan, forvaltes de af sportsspecialister, der er kaldet
af de ansvarshavende stavspræsidenter, som er udpeget af et medlem af De Halvfjerds’ Præsidium eller
områdepræsidentskabet. Sportsturneringer med
deltagere fra hele området er ikke tilladt.
Deltagere i kirkesponsorerede sportsaktiviteter
behøver ikke at være medlemmer af Kirken. De bør
dog bo inden for stavens grænser og indvillige i at
følge Kirkens standarder og retningslinjer.

13. A ktiviteter

Stavspræsidentskabet opstiller retningslinjer, der
angiver de alderstrin, hvorpå spillere kan deltage
i kirkesport. Disse retningslinjer bør tage hensyn
til den lokale kultur, geografiske forhold, skolesystem og de styrende sportsorganisationers regler.
Sådanne beslutninger bør træffes, før sæsonens
begyndelse, således at alle involverede forstår
aldersbestemmelserne og reglerne.

13.6.22

Skoler, stater, provinser og nationale sportsorganisationer opstiller ofte regler vedrørende muligheden
for at spille på skolehold og kirkehold i den samme
sportssæson. Kirkeledere og deltagere i kirkesport
sikrer sig, at de følger disse regler. Overtrædelse
af dem kan resultere i karantæne for skolehold og
enkeltpersoner.

Tempelbesøg bliver organiseret på menigheds-eller
stavsplan inden for tempeldistriktet. Det frarådes,
at menigheder og stave organiserer tempelbesøg
til templer, der ligger uden for tempeldistriktet.
Sådanne ture kræver stavspræsidentskabets godkendelse. Tempelbesøg med overnatning kræver også
stavspræsidentskabets godkendelse.

I USA og Canada er en person, som er medlem af et
skolesportshold, almindeligvis ikke kvalificeret til at
deltage i samme sportsgren i samme sæson i Kirkens
sportsprogram. Skolehold omfatter hold i forbindelse med junior high eller middle school, high
school samt college og universitet, iberegnet junior
college. Disse retningslinjer gælder ikke dem, der
deltager i interne sportsgrene. Hvis to skemalagte
kampe er fastsat til at skulle spilles samtidig eller
overlapper hinanden, anses de for at ligge inden for
samme sæson. Lederne opmuntrer unge, der spiller
på skolehold, til at hjælpe til i Kirkens sportsprogram på andre måder end som spillere.

Tempelbesøg bør følge retningslinjerne for rejser
i 13.6.24. Tempelbesøg med overnatning bør også
følge retningslinjerne i 13.6.12.

Holdets spillerdragt bør være enkel, billig, sømmelig og passende til aktiviteten. Kulørte T-shirts
eller vendbare trøjer er sædvanligvis tilstrækkelig.
Stavens eller menighedens budget bør betale for
spillertrøjer.
Det frarådes at overrække sportspræmier eller
trofæer til enkeltpersoner eller hold.

Skattepligtige aktiviteter
Ledere sikrer sig, at aktiviteter ikke bringer Kirkens
skattefritagelse i fare. Se 21.2 for retningslinjer.
13.6.23

Tempelture

13.6.24

Transport
Medlemmer, der rejser i kirkesponsorerede grupper, bør have biskoppens eller stavspræsidentens
godkendelse. Rejse til aktiviteter bør ikke indebære
store byrder for medlemmerne.
Lange rejser til kirkeaktiviteter frarådes. Hvis en
stavspræsident eller biskop føler, at sådan en rejse
kan retfærdiggøres, overvejer han bønsomt de
mulige åndelige fordele ved aktiviteten, rejseomkostninger og følgerne for familien, før han godkender den.
Hvis det godkendes at foretage en lang rejse til
en aktivitet, bør medlemmer ikke selv betale for
den. Væsentlige dele af stavens eller menighedens
budgettildeling bør heller ikke overføres fra et år til
det næste for at dække rejseomkostninger.
Fremgangsmåder vedrørende rejser og anvendelsen af retningslinjerne i dette afsnit bør være
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konsekvent blandt enhederne i det samme koordinerende råd. Stavspræsidenter kan ved koordinerende
rådsmøder drøfte og blive enige om en generel praksis omkring rejser.
Ledere udfylder formularen Aktivitetsplan i forbindelse med aktiviteter, der indebærer rejser uden for
det lokale område.
Når en kirkeaktivitet for unge omfatter rejse uden
for det lokale område eller overnatning, bør forældre give en skriftlig tilladelse til at deres børn kan
deltage (se 13.6.13). Der bør være ansvarlige voksne,
der fører opsyn, til stede (se 13.6.2).
Når det er muligt, bør grupper af kirkemedlemmer benytte sig af offentlig eller privat transport,
som er godkendt til dette, og som er dækket af en
ansvarsforsikring.
Når grupper af kirkemedlemmer rejser i private personbiler, bør hvert køretøj være i forsvarlig stand,
og hver person bør bruge sikkerhedssele. Hver
chauffør skal have kørekort og være en ansvarlig
voksen. Alle køretøjer og chauffører bør i rimeligt
omfang være dækket af en bilforsikring.
Kirkens organisationer må ikke eje eller anskaffe sig
biler eller busser til grupperejser.
En mand og en kvinde bør ikke rejse alene sammen
til kirkeaktiviteter, møder eller opgaver, medmindre
de er gift med hinanden eller begge er ugift.
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13.6.25

Ikke-godkendte aktiviteter
Kirkeenheder må ikke sponsorere følgende aktiviteter. Ledere, forældre og andre, som planlægger eller
deltager i kirkeaktiviteter bør være opmærksomme
på disse restriktioner:
1. Aktiviteter, der indebærer en stor risiko for
tilskadekomst eller sygdom eller som indebærer
usædvanlige omkostninger eller rejse (se 13.6.20
og 13.6.24).
2. Motionsprogrammer, der medfører musik,
sangtekster, påklædning eller andet, der ikke er i
harmoni med kirkestandarder.
3. Aktiviteter, der omfatter brug af masker, med
undtagelse af skuespil.
4. Fester, hvor enkeltpersoner fremhæves, eller aktiviteter, hvor der udvælges konger og dronninger.
5. Enhver anden aktivitet, der ikke stemmer overens med retningslinjerne i dette kapitel.
Hvis en biskop er i tvivl om, hvorvidt en aktivitet er passende, henvender han sig til stavspræsidenten. Stavspræsidenter kan stille spørgsmål
til et medlem af De Halvfjerds’ Præsidium eller
områdepræsidentskabet.

14.

Musik
14.1

Formålet med musik i Kirken
I en åbenbaring til profeten Joseph Smith har
Herren sagt: »For min sjæl fryder sig i hjertets sang;
ja, de retfærdiges sang er som en bøn til mig, og
den skal blive besvaret med en velsignelse på deres
hoved« (L&P 25:12).
Det Første Præsidentskab har sagt:
»Inspirerende musik er en nødvendig del af vores
kirkemøder. Salmerne påkalder Herrens Ånd,
skaber ærbødighed, forener os som medlemmer og
giver os mulighed for at prise Herren.
Nogle af de største prædikener bliver holdt ved at
synge salmer. Salmer opmuntrer os til omvendelse
og til at gøre gode gerninger, de opbygger vidnesbyrd og tro, de trøster de livstrætte og de sørgende
og inspirerer os til at holde ud til enden« (Salmer og
sange, s. ix).
14.2

Menighedens ledelse af musik
14.2 .1

Biskopråd
Biskoppen og hans rådgivere fører tilsyn med mu
sikken i menigheden. De har følgende ansvar:
De kalder og indsætter medlemmer til at virke i
musikstillinger, som beskrevet i dette afsnit.
De rådfører sig regelmæssigt med menighedens
musikformand for at sikre sig, at de musikindslag
og instrumenter, der bruges ved kirkemøder, er
passende (se retningslinjer i 14.4.2).
De støtter menighedens kor ved at opmuntre medlemmer til at deltage og ved at sørge for en øvetid,

som ikke falder sammen med andre aktiviteter i
menigheden.
De opmuntrer medlemmer til at deltage i
forsamlingssang.
De opfordrer medlemmer til at bruge opløftende
musik i deres hjem (se 14.8).
14.2 .2

Menighedens musikvejleder
Et medlem af biskoprådet virker som menighedens
musikvejleder. Han fører tilsyn med menighedens
musikprogram, rådgiver menighedens musikformand og repræsenterer musikprogrammet ved
lederskabsmøder.
14.2 . 3

Menighedens musikformand
En mand eller kvinde kan virke som menighedens
musikformand. Under ledelse af menighedens
musikvejleder har menighedens musikformand
følgende ansvar:
At tjene som en hjælp til biskoprådet i spørgsmål
vedrørende musik.
At sørge for virkningsfuld og passende musik ved
nadvermøder og andre menighedsmøder.
At fungere som en hjælp for menighedens organisationsledere ved at stå for musikundervisningen
og efter anmodning at imødekomme andre behov i
forbindelse med musik.
At anbefale og føre tilsyn med musikoplæring i
menigheden (se 14.7).
At anbefale og iværksætte musikaktiviteter i menigheden efter anmodning.
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Efter anmodning fra menighedens musikvejleder at
anbefale medlemmer til at bestride musikstillinger
i menigheden. At føre tilsyn med dem, der tjener i
musikkaldelser i menigheden.

Pianisten eller organisten sørger for præ-og postludium og akkompagnement til salmerne.

Menighedens musikformand får efter behov oplæring og støtte fra stavens musikformand.
14.2 .4

Tilpasning af menighedens
musik til lokale omstændigheder
og ressourcer

Under ledelse af menighedens musikformand foreslår dirigenten, hvilke forsamlingssalmer der skal
synges ved nadvermøderne og efter anmodning ved
andre menighedsmøder. Dirigenten dirigerer også
til disse salmer. En person kan fungere som både
menighedens musikformand og dirigent.

Retningslinjerne i dette kapitel kan tilpasses til
lokale behov. I en lille gren kan musikformanden
fx også dirigere koret og musikken ved nadvermøderne og ved præstedømmets og organisationernes
møder. En pianist kan spille ved nadvermøder, for
koret og ved præstedømmets og organisationernes møder.

14.2 .5

Hvis ingen kan spille på klaver, kan følgende hjælpekilder være nyttige:

Menighedens dirigent

Menighedens organist eller pianist
Menighedens organist eller pianist sørger for præ-
og postludier samt akkompagnement ved salmerne
til nadvermøderne og til andre menighedsmøder
efter anmodning.
14.2 .6

Menighedens kordirigent og
-akkompagnatør
Menighedens kordirigent foreslår musik, som koret
skal synge, øver med koret og dirigerer korets opførelser (se 14.4.5).
Menighedens korakkompagnatør spiller ved korets
øvelser og opførelser.
14.2 .7

Præstedømmemødets dirigent samt
pianist eller organist
Præstedømmets dirigent foreslår, hvilke salmer der
skal synges ved præstedømmets formøde, og dirigerer til disse salmer.

132

2018

14. 3

1. Cd’er med salmer og børnenes sange, står i
Katalog over Kirkens materialer og kan fås gennem
Kirkens distributionscenter.
2. Salmer og børnenes sange kan downloades
i MP3-format fra Kirkens musikhjemmeside
(music.lds.org).
3. Nogle kirkebygninger er udstyret med digitale
klaverer, hvor salmerne er programmeret i dem.
Musikundervisning og keyboard er til rådighed
for dem, der tjener i musikstillinger, eller som kan
komme til at tjene i fremtiden (se 14.7).
14.4

Musik i menigheden
Passende musik er en vigtig del af kirkemøder, især
nadvermøder. Musik, der er omhyggeligt udvalgt og
fremført på passende vis, kan i høj grad højne ånden
ved tilbedelse. Musik bør være ærbødig og passe
til ånden ved mødet. Præstedømmeledere beslutter,
hvad der er passende.

14 . Musik

14.4.1

Planlægning af musik til nadvermødet
Medlemmer, som tjener i menighedens musikstillinger, arbejder sammen om at udvælge passende
musik til nadvermødet. Når det er muligt, vælger
biskoppen og hans rådgivere mødets emner i god
tid i forvejen. Dette giver musikformanden, dirigenten og kordirigenten mulighed for at planlægge
salmer, særlige musikindslag og koropførelser, der
styrker mødets emner. Dette giver også biskoprådet
tid til på forhånd at godkende musikindslagene.
14.4.2

mindre ærbødig lyd, som fx de fleste messing-
og slagtøjsinstrumenter, er ikke passende ved et
nadvermøde.
Ved nadvermødet og ved andre møder i menigheden bør der normalt anvendes levende akkompagnement. Hvis der ikke er noget klaver, orgel eller
nogen akkompagnatør, kan man anvende indspilninger, som er passende (se 14.3).
Normalt skal den musik, der anvendes ved Kirkens møder, være på den pågældende forsamlings
eget sprog.

Retningslinjer til valg af passende musik
ved nadvermødet

14.4. 3

Al kirkemusik bør være i overensstemmelse med
følgende retningslinjer.

Præ-og postludium

Salmer er den grundlæggende musik ved nadvermødet og er standarden for al forsamlingssang.
Man kan desuden benytte andre passende, udvalgte
stykker til præludium og postludium, korsang og
andre særlige musikindslag. Hvis der benyttes andre
musikindslag end salmerne, bør de passe til ånden
i salmerne. Teksterne skal være i overensstemmelse
med Kirkens lære (se »Salmer og sange til forsamlinger«, Salmer og sange, s. 254-255).
Verdslig musik bør ikke erstatte den hellige musik
ved søndagsmøderne. Visse former for religiøst
orienteret musik præsenteret i populær stil er ikke
passende ved nadvermøder. Meget af den hellige
musik, der er passende for koncerter, er heller ikke
passende ved et sidste dages helligt nadvermøde.
Musikken ved kirkemøder bør ikke i sig selv tiltrække opmærksomhed eller være en opvisning.
Musikken er til andagt og ikke til optræden.
Orgel, klaver og tilsvarende elektroniske tangent
instrumenter er standardinstrumenter ved Kirkens
møder. Hvis der bruges andre instrumenter, skal
anvendelsen være i overensstemmelse med mødets
ånd. Instrumenter med en gennemtrængende eller

Standardmusik ved nadvermødet

Et stille præ-og postludium kan skabe en ærbødig
atmosfære, som indbyder Ånden til Kirkens møder.
Organisten eller pianisten spiller sædvanligvis salmer eller anden passende musik i fem til ti minutter
før og efter et møde. Når man spiller salmer, kan det
hjælpe medlemmerne til at tænke over evangeliet.

Forsamlingssang
De fleste kirkemøder højnes ved at synge salmer.
Musik er et vigtigt middel, der giver medlemmerne
mulighed for at deltage i nadvermødet. Forsamlingssang har en unik og sjælden kraft til at forene
medlemmerne, når de tilbeder sammen.
Når det er passende, kan en præstedømmeleder
bede en forsamling om at stå op under en mellemsalme eller en nationalsang (se »Salmer og sange
til forsamlinger«, Salmer og sange, s. 254-255).

Særlige musikindslag
Musikindslag kan fremføres af kor, vokale og instrumentale solister og små grupper. Der kan benyttes
salmer og andre passende indslag (se 14.4.2).
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14.4.4

biskoppen kan bede dem om eller kalde dem til
at deltage.

Biskoprådet godkender musik til nadvermødet.
Musikken og teksten til musikken skal være hellig,
ophøjet og på anden måde passende til et nadvermøde. Musik og sang ved nadvermødet bruges
til tilbedelse, ikke til en optræden, der henleder
opmærksomheden på den optrædende.

I en meget lille gren kan et kor bestå af hele forsamlingen. I en stor menighed med mange ressourcer
kan biskoppen kalde korfunktionærer, såsom en
præsident, en sekretær, en bibliotekar og ledere for
de enkelte stemmer.

Nadvermøde

Åbnings-og afslutningssalmen bliver som regel sunget af forsamlingen (se »Valg af den rigtige salme«,
Salmer og sange, s. 254). Udover brugen af salmer,
som man allerede kender og elsker, bliver medlemmerne opfordret til at lære nye og mindre kendte
salmer. Musikledere bør forsøge at skabe en god
balance mellem velkendte og mindre kendte salmer
(se »Salmer og sange for forsamlinger«, Salmer og
sange, s. 254-255).
Nadversalmen synges altid af forsamlingen. Den bør
referere til selve nadveren eller til Frelserens offer.
Solosang eller instrumental musik må ikke erstatte
denne salme. Der bør ikke spilles musik under
nadverbønnen, mens nadveren omdeles eller som
postludium, når nadveren er blevet omdelt.
Særlige musikindslag eller en forsamlingssalme kan
planlægges til efter nadveren eller mellem talerne
(se »Særlige musikindslag« i 14.4.3).
Hvis man præsenterer et musikprogram, skal det
være enkelt, ærbødigt og tilstrækkeligt kort til, at
der også kan gives et talt budskab. Nadvermødet må
ikke overdrages til udenforstående musikgrupper.
Koncerter og pompøse syngespil er ikke passende
ved nadvermødet.
14.4.5

Kor

Enhver menighed bør gøre en indsats for at have et
aktivt menighedskor, der synger ved nadvermødet
mindst én gang om måneden. Menighedens medlemmer kan deltage frivilligt i menighedskoret, eller
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Det anbefales, at et kirkekor anvender salmebogen som deres hovedkilde, eftersom salmerne deri
belærer om det gengivne evangeliums sandheder.
Arrangementer af salmer og andre passende korarrangementer kan også benyttes (se 14.4.2).
Der findes også oplysninger om anvendelse af salmer til kor i Salmer og sange på s. 255-257. Yderligere
oplysninger om dirigering af kor findes i hæftet
Conducting Course på s. 73-83.
Der bliver ikke afholdt optagelsesprøver, når man
organiserer et menigheds-eller stavskor. Øvelserne
bør normalt ikke overstige en time.
Udover menighedskoret kan man bede
hjælpeforenings-, præstedømme-, ungdoms-, børne-
og familiekor om at synge salmer eller andre passende musikindslag ved Kirkens møder.
14.4.6

Brug af musik i klasseværelset
Salmesang kan være en effektiv måde at introducere eller understøtte de evangeliske principper,
der undervises om i klasseværelset. Ledere bør
opfordre lærere til at bruge salmer til at forstærke
undervisningen.
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14.5

At anbefale og iværksætte musikaktiviteter i staven
efter anmodning.

14.5.1

14.5.4

Stavspræsidentskab

Stavens musikspecialister

Stavspræsidenten og hans rådgivere fører tilsyn med
musikken i staven. De kalder og indsætter medlemmer til at virke i musikstillinger i staven, som står
beskrevet i dette afsnit.

Stavens musikspecialister, deriblandt stavens
organist, kan kaldes efter behov. Disse specialister
kan få ansvaret for at sørge for musik til særlige
stavsmøder, hver gang disse møder finder sted. De
kan også få ansvaret for at sørge for musikundervisning (se 14.7) eller for at hjælpe med musikken ved
stavsaktiviteter.

Stavens musikledelse

14.5.2

Stavens musikvejleder
Stavspræsidentskabet udpeger et højrådsmedlem til
at være stavens musikvejleder. Under præsidentskabets ledelse fører han tilsyn med musikprogrammet
i staven, rådgiver stavens musikformand og repræsenterer musikprogrammet ved stavsråd.
Stavens musikvejleder kan med stavspræsidentskabets godkendelse kalde og indsætte medlemmer til
at tjene i stillinger inden for musik i staven.
14.5. 3

Stavens musikformand
En mand eller kvinde kan virke som stavens musikformand. Under ledelse af stavspræsidentskabet har
stavens musikformand følgende ansvar:
At tjene som en hjælp for stavspræsidentskabet i
spørgsmål om musik.
At arrangere musik og musikere til stavskonferencemøderne og andre stavsmøder og arrangementer
efter anmodning.
At sørge for oplæring og støtte til menighedernes
musikformand efter behov og tjene som en hjælpekilde for stavens organisationsledere.

14.6

Musik i staven
14.6.1

Stavskonferencer
Musik til stavskonferencen bør planlægges med det
formål at styrke tro og vidnesbyrd. Den præsiderende myndighed ved en stavskonference gennemgår alle de foreslåede musikindslag til konferencen
tidligt i planlægningsfasen.
Musikken ved stavskonferencens hovedmøde bør
normalt bestå af fire numre. Forsamlingen synger
åbnings og mellemsalmen. Et kor kan synge de
andre to musiknumre, eventuelt før den første taler
og ved mødets slutning. Mindst et af korets numre
skal være en af Kirkens salmer eller et arrangement
af en salme. Et kor kan være sammensat af menighedskor eller det kan være et børne-, et ungdoms-,
et præstedømme-, et hjælpeforenings-eller et
familiekor.
Se 14.4.2 for retningslinjer om valget af passende musik.

At anbefale og føre tilsyn med musikkurser i staven
(se 14.7).
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14.6.2

Stavs-og multistavskor
Med præstedømmelederes godkendelse kan stavs-
og multistavskor organiseres i forbindelse med
stavs-, regionalkonferencer og til andre lejligheder,
såsom arrangementer i lokalområdet. Efter konferencen opløses koret, indtil der opstår en ny lejlighed. Disse kor må ikke forhindre medlemmerne i at
deltage i menighedskor.
Lokale kor, som dirigeres af og hovedsageligt består
af kirkemedlemmer, sponsoreres ikke af Kirken.
Disse kor bør ikke bruge henvisninger til Kirken
såsom »SDH«, »Sidste dages hellig« eller »Mormon«
i deres navne. Hvis stavens præstedømmeledere godkender det, kan lokale kor bruge kirkebygninger til
øvelser og opførelser, hvis de følger Kirkens standarder og retningslinjer i forbindelse med aktiviteter og økonomi.
14.7

Musikundervisning
Når medlemmer lærer grundlæggende musikalske færdigheder, giver det dem mulighed for at
bruge deres talenter til at tjene i Kirken. Stavens
og menighedernes musikformænd kan med præstedømmeledernes godkendelse sørge for musikkurser,
seminarer og workshopper. Undervisningen skal
gives til dem, der tjener i musikkaldelser på nuværende tidspunkt, og dem, der kan komme til det i
fremtiden. Deltagere kan omfatte dirigenter i stave
og menigheder, kordirigenter, pianister og organister. Andre interesserede voksne og unge, heriblandt
fremtidige missionærer, kan også deltage. Der må
ikke opkræves kursusgebyr for undervisning arrangeret af Kirken.
Et årligt undervisningsprogram kan omfatte
dirigentkurser, oplæring af kordirigenter, keyboard
kurser i menighederne og orgelkurser i stav eller
menighed. Musikformænd kan rådføre sig med
præstedømmeledere og anbefale kvalificerede
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undervisere til at stå for denne undervisning. Hvis
der ikke er kaldet en musikspecialist i staven til at
sørge for undervisningen, kan menighedernes kordirigenter mødes for at udveksle ideer, eller stavspræsidentskabet kan anmode om hjælp fra andre
uden for staven.
Conducting Course Kit og Keyboard Course Kit
underviser i grundlæggende musikalske færdigheder. Hæftet Conducting Course vejleder også i,
hvordan man organiserer og dirigerer et kor. Disse
hjælpekilder står i Katalog over Kirkens materialer
og fås gennem Kirkens distributionscenter.
Hvis der ikke findes noget rimeligt alternativ,
kan præstedømmeledere bemyndige, at kirkebygningens klaverer og orgler benyttes til øvelse, betalt
privatundervisning og koncerter, der omfatter
medlemmer fra den enhed, der benytter kirkebygningen. Der bør ikke kræves entre i forbindelse med
koncerter.
Menighedernes musikformænd hjælper med at
muliggøre, at musikinteresserede kan udvikle deres
talenter, og de opmuntrer dem til fortsat at udvikle
deres færdigheder.
14.8

Musik i hjemmet
Præstedømme-og musikledere opmuntrer kirkemedlemmer til at anvende opløftende musik i deres
hjem, have et eksemplar af salmebogen og Børnenes
sangbog samt synge disse sange sammen som familie.
Om betydningen af musik i hjemmet har Det Første
Præsidentskab sagt:
»Salmerne kan bibringe familien en skønhedens
og fredens ånd, som kan inspirere til kærlighed og
enighed blandt familiemedlemmer.
»Lær jeres børn at elske salmerne. Syng dem på sabbatten, til hjemmeaftener, når I studerer skrifterne,
og når I beder. Syng, når I arbejder, når I leger, og
når I rejser sammen. Syng salmer som vuggeviser
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for at opbygge tro og vidnesbyrd i jeres børn« (Salmer og sange, s. x).
Medlemmer kan benytte kirkefremstillede indspilninger som akkompagnement til sang og som
en hjælp til at lære salmer og primarysange. Disse
indspilninger står i Katalog over Kirkens materialer.
Medlemmer kan også gå ind på Kirkens musikhjemmeside (music.lds.org) for at lære og lytte til kirkemusik, øve grundlæggende musikalske færdigheder
og finde andre nyttige musikalske hjælpekilder.
Forældre bør opmuntre deres børn til at få undervisning i musikalske færdigheder, hvilket gør dem i
stand til at bruge deres talenter til at tjene i Kirken.

budget for disse noder. De noder, der erhverves for
budgetmidler, opbevares sædvanligvis i kirkebygningens bibliotek og tilhører alle enheder, der er
fælles om biblioteket. Stavens eller menighedernes
musikformænd kan hjælpe bibliotekarerne med at
lave et indeks over disse noder.
14.9. 3

Klaverer, orgler og keyboard
Hvor der findes et orgel, bliver det normalt anvendt
til præ-og postludium og akkompagnement til salmerne. Et klaver kan anvendes til disse formål, når
der ikke findes et orgel eller en organist.

Biskoprådet kan af og til udpege talere til nadvermødet og bede dem om at tale om brug af musik
i hjemmet. En familie kan lejlighedsvis synge en
yndlingssalme eller en primarysang som et musik
indslag ved et nadvermøde.

Anvendelse af klaver og orgel på samme tid er ikke
normen ved Kirkens møder. Disse instrumenter må
dog lejlighedsvis anvendes samtidigt.

14.9

Anskaffelse af musikinstrumenter

Yderligere retningslinjer om musik
14.9.1

Anden musik i kirkebygningen
Visse former for kulturel og underholdende musik
kan fremføres i kirkesalen på hverdage. Aktivitetssalen er imidlertid ofte en mere passende ramme for
den slags musik. De lokale præstedømmeledere vedtager, hvilken musik der er passende til fremførelse
i kirkesalen. Bifald er sædvanligvis ikke passende i
kirkesalen.
14.9.2

Findes der hverken et orgel eller et klaver, kan man
anvende et bærbart elektronisk keyboard.

Kirkebygninger er normalt udstyret med et orgel,
klaverer eller elektroniske keyboard. Præstedømmeledere kan rådføre sig med Purchasing Division ved
Kirkens hovedsæde eller med administrationskontoret for oplysninger om anskaffelse af nye eller
udskiftning af instrumenter.

Vedligeholdelse af musikinstrumenter
Den ansvarshavende biskop for hver kirkebygning
og stavens repræsentant for ejendomsforvaltningen (et højrådsmedlem) skal sørge for, at klaverer
og orgler bliver stemt, repareret og vedligeholdt
efter behov.

Anskaffelse og brug af musik
Nye kirkebygninger udstyres med salmebøger.
Yderlige salmebøger, kornoder og andre noder kan
købes for stavens eller menighedernes budgetmidler.
Præstedømmelederne kan bede stavens og menighedernes musikformænd om at aflevere et årligt

14.9.4

Retningslinjer for ophavsret
Se 21.1.12.
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14.9.5

Musik til bryllupper
Et bryllup i hjemmet eller i kirkebygningen kan
omfatte et præludium, salmer, særlige musikindslag
og et postludium. Borgerlige vielsesceremonier bør
være enkle, diskrete og uden pomp og pragt. Når
bryllupsceremonien holdes i kirkebygningen, er en
bryllupsmarch ikke passende.
14.9.6

Musik til begravelser
Se 18.6.5.
14.9.7

Musik til dåbsmøder
Se »Elementer ved et dåbsmøder« i 20.3.4.
14.10

Online musik
Se Kirkens musikhjemmeside (music.lds.org) og
»Music Callings« under All Callings i afsnittet Serve
and Teach på LDS.org for yderligere hjælpekilder.
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15.

Stavsorganisation
Stavspræsidentskabet og andre stavsledere arbejder
sammen for at undervise og støtte menighedsledere.
Dette kapitel beskriver stavens overordnede organisation og forklarer forholdet mellem stavens organisationer og menighedens organisationer. Detaljerede
instruktioner til stavspræsidenter findes i Håndbog 1.
15.1

Stavspræsidentskab

deltagerne sig med hinanden om fremgangen og
behovet hos medlemmerne i organisationerne.
Medlemmer af stavspræsidentskabet mødes også
regelmæssigt med komiteer og specialister i de
andre programmer, som de har ansvaret for.
15.1. 3

Præsiderer over stavens komiteer og råd

Stavspræsidenten og hans rådgivere kalder og
indsætter stavsledere, som beskrevet i Skema over
kaldelser i kapitel 19.

Stavspræsidenten præsiderer over præstedømmets
udøvende komité i staven og stavsrådet. Han præsiderer også over stavens disciplinærråd. Han giver
sine rådgivere til opgave at præsidere over stavens
komité for Det Aronske Præstedømme og Unge
Piger, stavens komité for unge voksne og stavens
komité for enlige voksne (hvor de er organiseret).

15.1.2

15.2

15.1.1

Kalder og indsætter stavsledere

Fører tilsyn med arbejdet i stavens
organisationer og programmer
Stavspræsidenten fører personligt tilsyn med stavens Hjælpeforening. Han udpeger sine rådgivere til
at føre tilsyn med de andre organisationer i staven:
Unge Mænd (deriblandt spejderprogrammet,
hvor det er sponsoreret), Unge Piger, Primary og
Søndagsskolen. Disse rådgivere sikrer sig, at medlemmer af stavens organisationspræsidentskaber
instrueres i deres ansvar.
Stavspræsidenten udpeger også sine rådgivere til at
føre tilsyn med stavsaktiviteter, unge voksne, enlige
voksne (efter behov), Kirkens tidsskrifter, informationsformidlingen (efter behov), musik, seminar og
institut og ejendomsforvaltningen.
Medlemmer af stavspræsidentskabet mødes regelmæssigt med de organisationspræsidentskaber,
som de har ansvaret for. Ved disse møder rådfører

Stavssekretær, assisterende
stavssekretærer og stavsassistent
Stavssekretærens, assisterende stavssekretærers og
stavsassistentens ansvar er beskrevet i Håndbog 1,
13.3.2 til 13.3.4.
15. 3

Højråd
Stavspræsidentskabet kalder 12 højpræster, der
udgør stavens højråd (se L&P 102:1). Hvis en ældste
bliver kaldet til at tjene i højrådet, skal han ordineres til højpræst, før han bliver indsat.
Under stavspræsidentskabets ledelse er medlemmerne af højrådet med til at føre tilsyn med Kirkens
arbejde i staven. I de følgende afsnit beskrives deres
ansvar med hensyn til at rådgive og forvalte.
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15. 3.1

Repræsenterer stavspræsidentskabet
Højrådsmedlemmer giver råd om og opretholder
stavspræsidentskabets beslutninger om at ordinere
brødre til embederne som ældste og højpræst. Stavspræsidenten kan bemyndige højrådsmedlemmer til
at repræsentere ham, når mænd bliver ordineret til
embederne som ældste og højpræst.

højrådsmedlem, som er udpeget til denne opgave,
i dette møde. Højrådsmedlemmer deltager også i
stavens lederskabsmøder for de organisationer, som
de er udpeget til.
Stavspræsidentskabet udpeger højrådsmedlemmer
til at hjælpe med at føre tilsyn med missionering og
tempeltjeneste og slægtshistorie i staven (se 5.1.9
og 5.4.6).

Højrådsmedlemmer rådgiver også om og opretholder stavspræsidentskabets beslutninger om
kaldelser af medlemmer. Ved nogle kaldelser kan
stavspræsidentskabet bemyndige højrådsmedlemmer til at stå for udstedelse af kaldelser, stå for
opretholdelse af medlemmer og stå for indsættelse
af medlemmer som det står beskrevet i kapitel 19.

Stavspræsidentskabet kan udpege højrådsmedlemmer til at repræsentere dem ved at tale ved
nadvermøder og ved andre lejligheder. Stavspræsidentskabet afgør hyppigheden af disse taleopgaver.
Det er ikke nødvendigt, at højrådets medlemmer
taler ved nadvermøder hver måned.

For at hjælpe stavspræsidentskabet med at føre
tilsyn med Det Melkisedekske Præstedømme
udpeger de et højrådsmedlem til at repræsentere
dem i hvert kvorum af ældster, i hver gruppe af
højpræster, i hver menighed og gren i staven. I
denne rolle orienterer højrådsmedlemmerne nykaldede gruppeledere for højpræsterne og ældsternes
kvorumspræsidentskab. De bistår også med stadig
opmuntring, støtte og undervisning til disse ledere,
hvilket omfatter undervisning baseret på kapitel
1-7 i denne håndbog. De mødes jævnligt med disse
ledere for at høre om deres behov, undervise dem
om deres ansvar og videreformidle oplysninger fra
stavspræsidentskabet. De deltager periodisk i møder
i ældsternes kvorum og højpræsternes gruppe,
også i møder i ældsternes kvorumspræsidentskab
og højpræsternes gruppeledelse. De deltager også i
møder med biskoprådet, præstedømmets udøvende
komité og menighedsrådet, hvis de inviteres eller
anmodes om det.

15. 3.2

Stavspræsidentskabet udpeger højrådsmedlemmer
til at arbejde sammen med stavens organisationer
og programmer, som beskrevet i 15.1.2 (undtagen
Kirkens tidsskrifter, hvis stavsassistenten eller
en anden er udpeget til denne opgave). Når et
medlem af stavspræsidentskabet mødes med et af
stavens organisationspræsidentskaber, deltager det
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Tjener i stavens komiteer og råd
Alle højrådsmedlemmer tjener i præstedømmets
udøvende komité i staven og i stavsrådet.
På foranledning af stavspræsidentskabet deltager
højrådsmedlemmerne i stavens disciplinærråd (se
Håndbog 1, kapitel 6).
Stavspræsidentskabet kan udpege et højrådsmedlem
til at tjene i andre komiteer efter behov. Højrådsmedlemmer, der er udpeget til at arbejde sammen
med ældsternes kvorummer og højpræsternes
gruppeledelser, kan fx mødes som Det Melkisedekske Præstedømmes komité. Højrådsmedlemmer
med opgaver i forbindelse med Det Aronske Præstedømme kan mødes som Det Aronske Præstedømmes komité.
Højrådet samles ikke, medmindre der er et medlem
af stavspræsidentskabet til stede.
15.4

Stavens organisationer
Unge Mænd, Hjælpeforeningen, Unge Piger,
Primary og Søndagsskolen er organisationer, der
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hjælper præstedømmet. Hver organisation har et
præsidentskab, der tjener under ledelse af stavspræsidentskabet. Medlemmerne af Unge Mænds præsidentskab i staven er bærere af Det Melkisedekske
Præstedømme. Medlemmerne af stavens søndags
skolepræsidentskab er også præstedømmebærere,
og hvis det er muligt, bør de bære Det Melkisedekske
Præstedømme. Medlemmerne af præsidentskabet i Hjælpeforeningen, Unge Piger og Primary
er kvinder.
Dette kapitel beskriver de ansvar, som organisationerne har tilfælles. Derudover har præsidentskaberne for stavens Hjælpeforening og Søndagsskole
nogle ansvar, der er unikke for deres organisationer.
Disse ansvar står beskrevet i henholdsvis 9.8.2
og 12.7.3.
15.4.1

Stavens organisationspræsidentskaber
Stavens organisationspræsidentskabers hovedansvar
er at hjælpe stavspræsidentskabet og at instruere og
støtte menighedernes organisationspræsidentskaber.
De udfører ikke opgaver, som bør udføres på menighedsplan eller i familien.
Stavens organisationspræsidentskaber har følgende ansvar:
De orienterer nykaldede organisationspræsidentskaber i menigheden. De giver også stadig opmuntring, støtte og instruktioner til menighedens
organisationspræsidentskaber og lærere. De bør
basere noget af deres undervisning på kapitel 1-6
i denne håndbog og på kapitlet for deres organisation. De mødes jævnligt med disse ledere for at
høre om deres behov, drøfte behovet hos de medlemmer, de tjener, og videreformidle oplysninger fra
stavspræsidentskabet. De besøger jævnligt menighedens møder og klasser efter aftale med menighedens ledere.
De underviser menighedens organisationsledere ved
stavens lederskabsmøder, der som regel afholdes

én gang om året. Hvis lokale omstændigheder og
transporttid ikke pålægger ledere unødvendige
byrder, kan stavspræsidentskabet bemyndige endnu
et lederskabsmøde hvert år (se 18.3.11). Biskopper
kan anmode om yderligere undervisning til menighedens organisationspræsidentskaber.
Medlemmer af organisationspræsidentskaberne
rådfører sig jævnligt med hinanden ved deres egne
præsidentskabsmøder. De mødes også jævnligt
med det medlem af stavspræsidentskabet, som fører
tilsyn med deres arbejde og det højrådsmedlem, der
er udpeget til deres organisation.
Organisationspræsidenterne sidder i stavsrådet.
Som medlemmer af dette råd deltager de i bestræbelserne på at opbygge tro og styrke den enkelte og
familien.
Under ledelse af stavspræsidentskabet kan præsidentskaberne i stavens Hjælpeforening, Unge Piger
og Primary planlægge en eller to stavssammenkomster for kvinder hvert år for alle kvinder og piger på
8 år og ældre i forbindelse med kvindernes møde
ved generalkonferencen.
Organisationspræsidenterne kommer med forslag
til stavspræsidentskabet, så medlemmer kan kaldes
til at tjene i deres organisationer. De følger retningslinjerne i 19.1.1 og 19.1.2, når de præsenterer
deres forslag.
15.4.2

Stavens organisationssekretærer
Stavens organisationssekretærer har under ledelse af
stavens organisationspræsidenter følgende ansvar:
De udarbejder dagsordener til
præsidentskabsmøder.
De deltager i præsidentskabsmøder, tager notater
og holder styr på opgaver.
De fører andre optegnelser og udfærdiger de rapporter, som præsidentskabet beder om.
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De hjælper med at udarbejde det årlige budget for
deres organisation og fører regnskab over udgifter.
De underviser menighedernes organisationssekretærer efter anmodning. Denne undervisning kan
omfatte instruktioner omkring registrering og rapportering af tilstedeværelse.
15.5

Stavsspecialister
Stavspræsidentskabet kan kalde og indsætte specialister til at hjælpe med aktiviteter (se 13.3.2), musik
(se 14.5.4), velfærd (se 6.3.3) og andre initiativer for
at hjælpe stavens medlemmer.
Stavspræsidentskabet kan også kalde og indsætte
specialister i informationsformidling for at hjælpe
med at fremme en positiv opmærksomhed om
Kirken og til at stifte venskaber og skabe forståelse i lokalområdet. Oplysninger til specialister i
informationsformidling findes i afsnittet Serve and
Teach under All Callings på LDS.org. Disse specialister fungerer under ledelse af stavens leder for
informationsformidling.
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15.6

Tilpasning efter lokale behov
Hvis afstande, transportomkostninger, kommunikationsmidler eller lederpotentiale gør forvaltningen
af stavens program til en udfordring, kan stavspræsidentskabet tilpasse retningslinjerne i dette kapitel.
Når de gør dette, sikrer de sig, at menighedsledere
modtager den nødvendige undervisning.
Generelle oplysninger om tilpasning af kirkekaldelser og organisationer står i kapitel 17. Instruktioner,
der er specifikke for præstedømmekvorummer og
organisationer, står i 8.16, 9.9, 10.11, 11.7 og 12.8.

16.

Enlige medlemmer
Mænd og kvinder, som ikke er gift, som er skilt,
eller hvis ægtefælle er død, udgør en betragtelig
del af Kirkens medlemmer. Præstedømme-og
organisationsledere rækker ud til disse medlemmer
og inddrager dem i Kirkens arbejde. Værdige enlige
medlemmer bør få mulighed for at besidde ledelses-
og undervisningsstillinger, deriblandt kaldelser i
ældsternes kvorumspræsidentskab, højpræsternes
gruppeledelse og organisationspræsidentskaber.
Ledere støtter enlige medlemmer ved at hjælpe dem
til at komme tættere på Herren, styrke deres vidnesbyrd og tage ansvar for deres egen åndelige, sociale
og timelige velbefindende.
I betjeningen af enlige medlemmer søger ledere at
styrke familielivet, og ikke at konkurrere med det
eller fjerne fokus fra det. De underviser i og vidner
om vigtigheden af ægteskabet og at blive forældre.
Selv når unge voksne ikke bor sammen med deres
forældre, opfordrer kirkeledere dem til at ære og
nære deres forhold til deres forældre. Ledere støtter
også enlige forældre i deres bestræbelser på at
undervise og opfostre deres børn.
Enlige medlemmer er opdelt i to grupper: Enlige
voksne (31 år og ældre) og unge voksne (18-30 år).
16.1

Betjening af enlige voksne
medlemmer (31 år og ældre)
Ledere opmuntrer enlige medlemmer fra 31 år
og ældre til at deltage i de normale aktiviteter og
programmer i deres traditionelle stav og menighed.
Disse stave og menigheder kan tilbyde hele bredden af kirkeerfaringer og kan give en mulighed
for at tjene, undervise, lede og være sammen med
mennesker i alle aldre. Traditionelle menigheder
kan også understøtte familiens og hjemmets vigtige rolle i evangeliets plan. Undtagelsesvist kan

stavspræsidenten anbefale oprettelsen af en menighed for enlige voksne, der er mellem 31 år og 45 år, i
henhold til retningslinjerne i Håndbog 1, 9.1.9.
Ledere bør gøre en særlig indsats for at forstå og
varetage enlige voksnes behov. De bør erkende, at
de enlige voksnes omstændigheder og interesser
varierer. De bør også være opmærksomme på, at
enlige voksne sommetider føler, at de ikke hører
til, når de deltager i familieorienterede aktiviteter
og klasser.
16.1.1

Enlige Voksnes ledelse i staven
Stavspræsidentskabet søger at forstå de enlige
voksnes behov, og hvordan man kan forholde sig til
disse behov. Stavspræsidentskabet kan beslutte, at
de enlige voksne i staven har behov for muligheder
for at tjene sammen, lære om evangeliet og være
sammen i større grad end det, som deres menigheder kan give dem.
Stavspræsidenten kan udpege en af sine rådgivere til
at føre tilsyn med arbejdet med enlige voksne i staven. Stavspræsidenten kan også udpege et højrådsmedlem til at hjælpe med dette arbejde. Det samme
medlem af stavspræsidentskabet og det samme
højrådsmedlem kan også blive udpeget til at arbejde
sammen med unge voksne.
16.1.2

Stavens komité for Enlige Voksne
Stavspræsidentskabet kan organisere en komité for
Enlige Voksne i staven. En rådgiver i stavspræsidentskabet præsiderer over denne komité. Komiteen omfatter også et højrådsmedlem, et medlem af
stavens hjælpeforeningspræsidentskab og adskillige
enlige voksne. Normalt bliver denne komité organiseret adskilt fra stavens komité for Unge Voksne.
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Komiteen mødes efter behov. Medlemmerne af
komiteen kan planlægge, hvordan man giver enlige
voksne mulighed for sammen at tjene, lære om evangeliet og være sammen på tværs af menighederne.
16.1. 3

Multistavsaktiviteter
Når multistavsaktiviteter kan give enlige voksne de
nødvendige muligheder for tjeneste, lederskab og
socialt samvær, arbejder områdehalvfjerdsere sammen med stavspræsidenter for at etablere komiteer
til at planlægge og organisere sådanne aktiviteter.
16.1.4

Deltagelse i aktiviteter for Enlige Voksne
Deltagelse i aktiviteter for enlige voksne er begrænset til enlige voksne medlemmer, udpegede kirkeledere og enlige ikke-medlemmer, som er villige
til at følge Kirkens standarder. En person, der er
separeret fra sin ægtefælle eller søger om skilsmisse,
kan ikke deltage i disse aktiviteter, før skilsmissen er
bevilget.
16.1.5

Familieaftengrupper
Biskoprådene kan organisere en eller flere familieaftengrupper for enlige voksne, som ikke har hjemmeboende børn, og som ikke bor sammen med deres
forældre. Man henviser ikke til disse grupper som
familier.
16.2

Betjening af unge voksne
medlemmer (18 til 30 år)
Stavs-og menighedsledere arbejder konstant på
at identificere, finde og betjene de unge voksne på
følgende måde:
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De hjælper de unge voksne til at finde og føre dem,
som er mindre aktive i deres aldersgruppe, ind i
fællesskabet.
De giver de unge voksne mulighed for at være sammen om betydningsfuld tjeneste, evangelisk undervisning og sociale aktiviteter. Hovedformålet med
disse aktiviteter er at hjælpe de unge voksne med at
finde en ægtefælle og forberede dem på at blive viet
i templet og opfostre en retskaffen familie.
De støtter de unge voksne i at nå værdige og personlige mål samt i at træffe beslutninger om ægteskab,
uddannelse, karriere og økonomi.
De sikrer sig, at hver eneste unge voksne har hæftet
Tro mod sandheden: Et evangelisk opslagsværk. De unge
voksne bliver opfordret til at bruge hæftet som en
hjælpekilde, når de studerer evangeliske principper,
forbereder taler, underviser og besvarer spørgsmål
om Kirken.
16. 3

Unge voksne i traditionelle stave
og menigheder
16. 3.1

Stavens ledelse
Stavspræsidentskabets ledelse er især vigtig for at
tjene de unge voksne. Unge voksne er meget mobile.
Antallet af unge voksne kan variere i menighederne
i staven, og de kan endda være svære at finde. På
grund af disse udfordringer er muligheden for
socialt samvær, evangelisk undervisning og tjeneste
mest effektiv på stavs-eller multistavsplan.
Ved stavspræsidentens regelmæssige interview med
hver eneste biskop beder han om en rapport over
unge voksnes udvikling i menigheden.
Stavspræsidenten udpeger en af sine rådgivere til at
føre tilsyn med arbejdet med unge voksne i staven.
Stavspræsidenten udpeger også et højrådsmedlem
til at hjælpe med dette arbejde.

16 . Enlige medlemmer

Stavsledere overvejer bønsomt, hvilke programmer
og aktiviteter der bedst vil imødekomme behovet
hos de unge voksne i staven. Nogle forskellige
muligheder står beskrevet i 16.3.5.

16. 3. 3

Selvom de fleste unge voksne bor i traditionelle
menigheder (mange sammen med deres forældre),
kan præstedømmeledere anbefale organiseringen af
en menighed for unge voksne, når omstændigheder
gør dette ønskværdigt (se 16.4).

For at forstå og for at kunne forholde sig til unge
voksnes behov i menigheden interviewer et medlem
af biskoprådet hver eneste ung voksen mindst én
gang om året. Biskoprådet arbejder sammen med
menighedsrådet for at finde meningsfulde kaldelser
til alle unge voksne. Biskoprådet kan også organisere menighedens komité for Unge Voksne.

16. 3.2

Stavens komité for Unge Voksne
En rådgiver i stavspræsidentskabet præsiderer over
stavens komité for Unge Voksne. Denne komité
omfatter også det højrådsmedlem, som er udpeget
til Unge Voksne, et medlem af stavens hjælpeforeningspræsidentskab, et ægtepar der er kaldet til at
tjene som unge voksnes vejledere og unge voksnes
ledere i hver menighed. Hvis nogle menigheder ikke
har en uv-leder, bliver andre værdige unge voksne
kaldet til at tjene i komiteen. Normalt bliver denne
komité organiseret uafhængigt af stavens komité for
Enlige Voksne.
Komiteen mødes efter behov. Medlemmerne af
komiteen kan planlægge, hvordan man giver unge
voksne mulighed for sammen at tjene, lære om
evangeliet (se Håndbog 1, 11.2.2) og være sammen
på tværs af deres menigheder (se 16.3.5). Når de
planlægger uv-aktiviteter, fokuserer de på åndelig
udvikling og tjeneste, ikke blot på sociale oplevelser. I områder, hvor institutprogrammer ved højere
læreanstalter ikke er tilgængelige, kan denne komité
imødekomme behov, som normalt dækkes af det
vejledende institutråd.
Komiteen hjælper med at sikre, at menighedens
komité for Unge Voksne fungerer godt i de menigheder, hvor de er etableret.

Ledelse i menigheder
Biskopråd

En rådgiver i biskoprådet fører tilsyn med de
unge voksne i menigheden. Han modtager jævnligt rapporter fra de rådgivere i ældsternes kvorum og Hjælpeforeningen, som er udpeget til at
arbejde med de unge voksne i menigheden. Han
kan rapportere om specifikke unge voksne ved
menighedsrådsmødet.

Rådgivere i ældsternes kvorum og
Hjælpeforeningen med ansvar for Unge Voksne
Ældsternes kvorumspræsident og hjælpeforeningspræsidenten udpeger hver en rådgiver til lede deres
organisations bestræbelser for at våge over de
unge voksne. Disse rådgivere besøger jævnligt de
unge voksne for at opmuntre og hjælpe dem. De
giver den udpegede rådgiver i biskoprådet oplysninger om unge voksne på baggrund af hjemme-
og besøgsundervisning og deres egne besøg. De
rapporterer også til ældsternes kvorumspræsident
eller hjælpeforeningspræsidenten. Ældsternes
kvorumspræsident og hjælpeforeningspræsidenten kan rapportere om disse bestræbelser ved
menighedsrådsmødet.

Unge voksnes ledere
I en menighed med tilstrækkeligt mange unge
voksne kan biskoprådet kalde en bror og en søster,
der begge er unge voksne, til at tjene som unge
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voksnes ledere. Disse ledere rapporterer til en rådgiver i biskoprådet. De tjener også i menighedens
komité for Unge Voksne, hvis der er dannet en.
De mødes jævnligt med ældsternes kvorumspræsident eller hjælpeforeningspræsidenten for at sikre
sig, at hjemme-og besøgsundervisningen hjælper
med at forholde sig til de unge voksnes behov. De
kan blive udpeget til at tjene i stavens komité for
Unge Voksne.

Vejledere for Unge Voksne
Biskoprådet kan kalde et værdigt ægtepar som
menighedens vejledere for Unge Voksne. Disse vejledere rapporterer til en rådgiver i biskoprådet. De
tjener i menighedens komité for Unge Voksne, hvis
der er dannet en. De kan også blive udpeget til at
tjene i stavens komité for Unge Voksne. De hjælper
de unge voksne med at samles for at dyrke deres
venskab, tjene og lære om evangeliet.
16. 3.4

Menighedens komité for Unge Voksne
I en menighed med et betydeligt antal unge voksne
kan stavspræsidenten og biskoppen vurdere, at det
er nødvendigt med en komité for Unge Voksne i
menigheden. En rådgiver i biskoprådet præsiderer
over denne komité. Andre komitémedlemmer omfatter de rådgivere i ældsternes kvorum og Hjælpeforeningen, der er udpeget til unge voksne, unge
voksnes ledere og ægteparret kaldet til at tjene som
unge voksnes vejledere.
Denne komité mødes efter behov. Komitémedlemmerne drøfter, hvordan man kan hjælpe unge
voksne med at deltage i tjeneste, ledelse, evangelisk undervisning og sociale aktiviteter. De finder
og fører også mindre aktive unge voksne ind i
fællesskabet.
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16. 3.5

Møder, klasser og aktiviteter (stav
og menighed)
Unge voksne bør tilbydes forskellige former for
evangelisk undervisning, tjeneste, kulturelle og
sociale aktiviteter, der kan finde sted på menigheds-,
stavs-eller multistavsplan. Disse aktiviteter kan
omfatte tempelbesøg, præstedømme-og tempelforberedelsesseminarer, missionering, tjeneste i
lokalområdet, kor, kulturelle arrangementer, fester
og sport.
Med støtte fra stavens komité for Unge Voksne og
menighedsledere arrangerer stavspræsidentskabet
møder, klasser og aktiviteter, som bedst vil imødekomme de unge voksnes behov. De beslutter også,
om aktiviteterne skal finde sted på menighedsplan,
stavsplan eller en kombination af begge.
Aktiviteter for unge voksne skal være i overensstemmelse med retningslinjerne i kapitel 13. Deltagelse i
disse aktiviteter er begrænset til unge voksne medlemmer, udpegede kirkeledere og ikke-medlemmer,
som er villige til at følge Kirkens standarder. En
person, der er separeret fra sin ægtefælle eller søger
om skilsmisse, kan ikke deltage i disse aktiviteter,
før skilsmissen er bevilget.
I planlægningen af aktiviteter for unge voksne
kan menigheds-og stavsledere overveje følgende
muligheder.

At finde og invitere
Eftersom mange unge voksne ofte flytter, kan staven
af og til organisere aktiviteter, der er tilrettelagt
til at finde og føre de unge voksne i staven ind i
fællesskabet. Disse aktiviteter kan udføres sammen
med nabostave. Aktive unge voksne er den største
ressource i denne bestræbelse, hvis de bliver vejledt
af menighedens og stavens komité for Unge Voksne.
Institutansatte kan til tider også hjælpe.

16 . Enlige medlemmer

Tjenestekomiteer for unge voksne
Unge voksne bør jævnligt kaldes til at tjene sammen i tjenestekomiteer. Disse komiteer rapporterer
til en menigheds-eller stavsleder, der er udpeget
af biskoprådet eller af menighedens eller stavens
komité for Unge Voksne. Lokale ledere beslutter,
hvilken slags tjeneste komiteen skal udføre. Tjenesten fokuserer ofte på Kirkens programmer, såsom
velfærd, slægtsforskning, informationsformidling,
missionering, aktiveringsindsats blandt de unge
voksne eller støtte til Kirkens faciliteter eller projekter. Denne tjeneste kan også fokusere på humanitære behov i lokalområdet eller andre steder.
Tjenestekomiteer giver mulighed for at udvikle
venskaber og møde sin fremtidige ægtefælle. De
underviser også i lederskab og sociale evner.

Familieaftengrupper
Præstedømmeledere kan organisere en eller flere
familieaftengrupper til de unge voksne, som ikke
bor sammen med deres forældre og som ikke har
hjemmeboende børn. Hvis det er muligt, udpeger
præstedømmeledere en ung voksen præstedømmebærer til at lede hver gruppe. I stave med få unge
voksne kan stavsledere organisere familieaftengrupper på tværs af menighedsgrænserne. Familieaftengruppeledere står til ansvar over for udpegede
præstedømmeledere. Man henviser ikke til disse
grupper som familier.

for hjælp. Lokale ledere kan efter behov organisere
andre muligheder for evangeliske studiegrupper i
hverdagen.
16. 3.6

Multistavs-og områdeaktiviteter
Multistavs-og områdeaktiviteter kan give unge
voksne mulighed for socialt samvær, lederskab og
tjeneste uden at miste den kirkelige omsorg fra
deres biskop.
Områdehalvfjerdsere arbejder sammen med stavspræsidenterne for at etablere multistavskomiteer
til at organisere sådanne aktiviteter. Disse områdehalvfjerdsere arbejder under ledelse af et medlem af
De Halvfjerds’ Præsidium eller områdepræsidentskabet. Multistavskomiteer bør omfatte ledere for
Unge Voksne.
Multistavskomiteer bør planlægge aktiviteter, der
er varierede, enkle og billige og som giver mulighed
for rigelig social kontakt. Disse komiteer koordinerer med menigheder for unge voksne og institut
for at opnå en passende balance i aktiviteterne og
for at undgå dobbeltarbejde og sammenfaldende
aktiviteter.
Se 13.3.1 for yderligere retningslinjer angående
organiseringen af disse aktiviteter.
16. 3.7

Søndagsskoleklasser

Midler til aktiviteter

Menigheder med tilstrækkelige unge voksne kan
have en adskilt søndagsskoleklasse for unge voksne
(se 12.4.2).

Midler til unge voksnes aktiviteter kommer normalt
fra stavens eller menighedens budget. Når der bliver
afholdt multistavs-eller områdeaktiviteter, sikrer
den ansvarlige præstedømmeleder sig en passende
fordeling af midler blandt stavene.

Evangeliske studieklasser i hverdagen
Alle unge voksne opfordres til at lade sig indskrive i
institutklasser (se Håndbog 1 12.2.2).
Hvis der ikke findes institutklasser, kan lokale ledere
kontakte områdekontoret for seminar og institut

Midler til aktiviteter bør være i overensstemmelse
med retningslinjerne i 13.2.8. Når der bliver afholdt
større arrangementer på multistavs-eller områdeplan, kan de unge voksne undtagelsesvis blive bedt
om at betale for nogle af omkostningerne. Ledere
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bør dog sikre sig, at alle unge voksne har mulighed
for at deltage uden at blive pålagt urimelige personlige omkostninger.

retningslinjerne i Håndbog 1, 9.1.7. I det afsnit står
også retningslinjer for medlemstal og lederskab i
disse stave.

16.4

16.6

Når lokale omstændigheder og antallet af unge
voksne gør det ønskværdigt, kan præstedømmeledere anbefale oprettelsen af en menighed for unge
voksne i overensstemmelse med retningslinjerne i
Håndbog 1, 9.1.6.

16.6.1

Menigheder for unge voksne

Unge voksne medlemmer kan, i samråd med deres
forældre, vælge at blive medlem af menigheden
for unge voksne eller forblive i deres traditionelle
menighed. Stavspræsidenten kan give menigheden
for unge voksne bemyndigelse til at finde og føre
andre unge voksne fra staven, som er mindre aktive,
ind i fællesskabet. De, som bliver aktive, kan så
vælge at tilhøre menigheden for unge voksne eller
deres traditionelle menighed.
Med stavspræsidentens godkendelse kan biskoppen
i en menighed for unge voksne organisere endnu en
hjælpeforening for unge voksne kvinder og endnu
et ældsternes kvorum for unge voksne mænd, så de
unge voksne har mulighed for at tjene og omgås
hinanden.
Medlemsantallet i en menighed for unge voksne er
midlertidigt. Ledere forbereder de unge voksne på
at vende tilbage til en almindelig menighed, når de
bliver gift eller fylder 31 år. Denne overgang bør
give biskoppen i den traditionelle menighed tid
og oplysninger til at planlægge en kaldelse, som
hjælper den unge voksne med at føle sig velkommen
og værdsat.
16.5

Stave for unge voksne
Præstedømmeledere kan anbefale oprettelsen af
en stav for unge voksne i overensstemmelse med
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Retningslinjer for menigheder og
stave for unge voksne
Kirkens programmer
Menigheder for unge voksne benytter Kirkens sædvanlige programmer i så høj grad som muligt. Stavspræsidenter og biskopper i stave og menigheder for
unge voksne følger principperne og instruktionerne
i denne håndbog og i Håndbog 1. Dette omfatter
instruktioner angående velfærdshjælp, økonomi
og budget.
16.6.2

Samarbejde, når medlemmer bliver kaldet
til at tjene i enheder for unge voksne
Lederne i de traditionelle stave og menigheder bør
samarbejde, når bemyndigede præstedømmeledere
beder deres medlemmer om at tjene som ledere i
stave og menigheder for unge voksne. Disse stavs-
og menighedsledere bør dog tale med de bemyndigede præstedømmeledere, hvis de føler, at det er
uklogt eller upassende med sådan en kaldelse på
grund af medlemmets nuværende kirkeansvar eller
familieforhold.
16.6. 3

Familieaftengrupper
Biskoprådet i en menighed for unge voksne kan
organisere familieaftengrupper, som det står beskrevet i 16.3.5.

16 . Enlige medlemmer

16.6.4

16.6.9

Hvert eneste medlem af en stav eller menighed for
unge voksne bliver betragtet som en familie i forhold til hjemme-og besøgsundervisning.

Menigheder for unge voksne bør om muligt fortsætte med at fungere i skoleferierne. En menighed
for unge voksne, der har få medlemmer i skoleferierne, kan holde møder sammen med en nærliggende
menighed for unge voksne. I det tilfælde fører
menighederne særskilte optegnelser, tilstedeværelseskort og har særskilt økonomi.

Hjemme-og besøgsundervisning

16.6.5

Ledernes medlemsoptegnelser
Medlemsoptegnelserne på medlemmer af biskoprådet og deres familie i en menighed for unge voksne
forbliver normalt i deres hjemmenighed. Det samme
gælder for dem, som tjener i stavspræsidentskabet,
i højrådet eller i stavens hjælpeforeningspræsidentskab i en stav for unge voksne. Disse ledere og deres
familie betaler tiende og offerydelser i deres hjemmenighed. De tager også til deres hjemmenigheds-
og stavsledere for at blive interviewet i forbindelse
med tempelanbefalinger.

Skoleferier

16.6.10

Tempelanbefalinger
I de fleste tilfælde interviewer stavspræsidenten de
medlemmer, der skal modtage deres egen begavelse,
og de medlemmer, som planlægger at blive viet i et
tempel. Som undtagelse i en stav for unge voksne
kan stavspræsidenten bemyndige sine rådgivere
til at interviewe dem, der skal modtage deres egen
begavelse eller som skal vies i et tempel.

16.6.6

Unge voksnes medlemsoptegnelse
Medlemsoptegnelserne på unge voksne bør befinde
sig i de menigheder, hvor de er medlemmer. Lederne
og sekretærerne bør gøre sig særligt umage for at
ajourføre optegnelserne. For at undgå ventetid og at
miste overblikket over optegnelser eller mennesker
kan sekretærerne også føre en uofficiel optegnelse
over unge voksne, der ofte flytter.

16.6.11

Tjenestetid
Brødre, der bliver kaldet til at tjene i stavspræsidentskabet, i højrådet eller i biskoprådet i en stav
eller menighed for unge voksne, tjener normalt ikke
i mere end tre til fem år i kaldelser, som holder dem
væk fra deres hjemmenighed. Denne begrænsning
gælder for den samlede tjenestetid i forskellige
kaldelser.

16.6.7

Missionæranbefalinger
Oplysninger om missionæranbefalinger kan stavspræsidenter og biskopper finde i Håndbog 1, 4.3, 4.4,
4.5 og 4.7.
16.6.8

Præstedømmeordinationer

16.6.12

Enlige forældre
Enlige forældre, der har hjemmeboende børn, bliver
normalt i deres traditionelle menighed, så børnene
kan få gavn af Primary og ungdomsprogrammerne.
Forældrene kan dog deltage i aktiviteterne i menigheden for unge voksne.

Se 20.7.
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16.7

Anvendelse af ældre
missionærægtepar hos
Unge Voksne
Hvor der er behov for det, kan der kaldes missionærpar (lokale kirketjenestemissionærer eller
fuldtidsmissionærer) til fastholdelse og redningsindsatsen. De opfordrer til tjeneste, fremmer deltagelse
i institut, hjælper med sociale aktiviteter og støtter
de unge voksne på dette betydningsfulde tidspunkt
i deres tilværelse.
Oplysninger om missionsmuligheder for ægtepar
kan findes på internettet på LDS.org. Se oplysninger
om muligheder som kirketjenestemissionær på lds
.org/csm. (Se Håndbog 1, 4.11.1 og 4.12.1).
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17.

Overensstemmelse og tilpasning
Kirkens medlemmer lever under forskellige
politiske, sociale og økonomiske omstændigheder. Menighederne varierer også i størrelse og
lederskabsressourcer. Disse omstændigheder kan
kræve, at lokale ledere tilpasser nogle af Kirkens
programmer. Sådanne tilpasninger vedrører som
regel organisationerne, lederskabsmøder og aktivitetsprogrammer. Retningslinjerne i dette kapitel
har til hensigt at hjælpe præstedømmeledere med at
beslutte, hvilke tilpasninger der kan være passende.
Alle menigheder, uanset størrelse og omstændigheder, kan opleve det samme rige mål af Herrens Ånd.
Frelseren sagde: »For hvor to eller tre er forsamlet i
mit navn, dér er jeg midt iblandt dem« (Matt 18:20).
17.1

Hvor overensstemmelse
er påkrævet
For at vide, hvilke tilpasninger kan være passende,
må ledere først forstå de lærdomme, ordinancer
og fremgangsmåder, som er etableret på baggrund
af skrifterne og sidste dages helliges profeters og
apostles undervisning. De er ens for hele Kirken.
Stavspræsidenter, biskopper og andre lokale ledere
har en hellig pligt til at bevare Kirkens overensstemmelse og renhed i alle kategorier nævnt herunder.
Dette behov for overensstemmelse er baseret på
princippet fra skrifterne om »én Herre, én tro, én
dåb« (Ef 4:5; se også Mosi 18:21).
17.1.1

Skrifterne
Kirkens standardværker er Bibelen, Mormons Bog,
Lære og Pagter og Den Kostelige Perle. Kirken har
på mange sprog godkendt en udgave af Bibelen til
brug ved Kirkens møder og klasser. På samme måde

bør den seneste udgave af de andre tre sidste dages
helliges bøger bruges. Ingen andre bøger må fremhæves eller bruges i Kirken som hellig skrift.
17.1.2

Befalinger og standarder
Herrens befalinger og Kirkens værdighedsstandarder står i skrifterne og i officielle meddelelser fra
Det Første Præsidentskab. Lokale ledere bør ikke
ændre disse befalinger og standarder. Lokale ledere
bør heller ikke undervise i deres egne regler eller
fortolkninger angående befalingerne.
Værdighedsstandarderne for at komme i templet
står detaljeret i spørgsmålene i tempelanbefalingsbogen. Lokale ledere bør ikke ændre dem.
17.1. 3

Lærdommens renhed
Kirkens lære står i skrifterne og sidste dages profeters og apostles lærdomme. Herren belærte:
»Ældsterne, præsterne og lærerne i denne kirke skal
undervise i mit evangeliums principper, der findes i
Bibelen og Mormons Bog, i hvilke evangeliets fylde
findes« (L&P 42:12; se også L&P 52:9, 36).
Alle ledere bør sikre sig, at der bliver undervist i den
sande lære i Kirken. Hvis en person underviser i
falske eller spekulative lærdomme, bør ledere omgående irettesætte vedkommende med pli. Fejltagelser
kan som regel rettes ved personlige samtaler, men
store eller gentagne fejltagelser kan kræve en offentlig irettesættelse.
Hvis lokale ledere er usikre på, hvad den korrekte
lære om et bestemt emne er, kan de søge vejledning
hos den myndighed, der præsiderer umiddelbart
over dem.
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17.1.4

17.1.6

Det er en befaling fra skriften at holde nadvermøde
(se L&P 59:9). Instruktioner til nadvermødet står
i 18.2.2. Søndagens mødeplan står på s. 153. Det
Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum
har fastlagt denne mødeplan. Lokale ledere bør ikke
ændre den.

Det hellige arbejde i templet hører direkte under
Kirkens præsidents myndighed. Alle anliggender
vedrørende tempeltjeneste bør håndteres i overensstemmelse med instruktionerne i Håndbog 1, kapitel
3. Eksempler på sådanne anliggender omfatter tempelanbefalinger, beseglinger, tilladelse til besegling
og annullering af besegling. Hvis en stavspræsident
møder et spørgsmål, som han ikke kan besvare, sender han det til Det Første Præsidentskabs kontor.

Nadvermødet og søndagens mødeplan

I ekstreme situationer kan lokale ledere aflyse søndagens møder. Det bør dog sjældent ske. Eksempler
på situationer, som kan retfærdiggøre aflysning af
møderne, omfatter akut fare og voldsomt uvejr. Hvis
det er muligt, bør biskoppen tale med stavspræsidenten, før han aflyser møderne.
Sommetider kan en usædvanlig lokal situation nødvendiggøre, at man ændrer søndagens mødeplan
i en længere periode. En ændring kan være nødvendig, hvis en kirkebygning er blevet beskadiget
på grund af ild, oversvømmelse eller uvejr. Under
sådanne omstændigheder søger stavspræsidenten
vejledning fra områdepræsidentskabet eller den
områdehalvfjerdser, der præsiderer i det koordinerende råd.
Ledere af meget små grene kan tilpasse søndagens
mødeplan efter anvisning fra deres ledere og ved
brug af Den grundlæggende enheds programvejledning.
17.1.5

Konferencer
Hver stav afholder to stavskonferencer i løbet af
året, som fastlagt af præsidenten for De Tolvs Kvorum (se 18.3.1).
Stavspræsidentskabet planlægger, organiserer og
præsiderer ved en menigheds-eller grenskonference om året for hver menighed i staven (se 18.2.5).
Distriktspræsidenten gør det samme for hver gren i
et distrikt.
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Tempeltjeneste

Lokale ledere sikrer sig, at udtryk fra templet og
templets hellige ordinancer og pagter ikke bliver
gengivet ordret ved Kirkens møder.
17.1.7

Disciplinærråd
Instruktioner til disciplinærråd står i Håndbog 1,
kapitel 6. Ledere bør ikke afvige fra disse instruktioner, deriblandt krav til indsendelse af rapporter.
Hvis en stavspræsident møder et spørgsmål, som
han ikke kan besvare, sender han det til Det Første
Præsidentskabs kontor.
17.1.8

Optegnelser og rapporter
Det er en befaling fra skriften at føre kirkeoptegnelser (se L&P 20:81-83). De nødvendige optegnelser
og rapporter står beskrevet i Håndbog 1, kapitel 13.
Det Første Præsidentskab kan ændre dem fra tid
til anden.
Kirkeoptegnelser og rapporter bliver forberedt
ved brug af Kirkens computersystem eller skriftligt, alt afhængigt af området. Ledere sikrer sig, at
optegnelser og rapporter er nøjagtige og indsendt
til tiden.

17. Overensstemmelse og tilpasning

17.1.9

Ordinancer
Instruktioner til udførelse af præstedømmets
ordinancer står beskrevet i kapitel 20. Disse
instruktioner bør ikke ændres. Minimumsalderen
for ordinancer som dåb og ordination til embeder i Det Aronske Præstedømme må overhovedet
ikke ændres.

og også med stavs-, menigheds-eller grensrådet. De
rådfører sig også med den myndighed, der præsiderer umiddelbart over dem, hvis omstændighederne
kan retfærdiggøre en større eller usædvanlig tilpasning. Ledere bør altid søge Åndens vejledning, når
de foretager tilpasninger.
Ledere bør overveje følgende faktorer, når de
beslutter, hvilke tilpasninger der kan være passende.

17.1.10

17.2 .1

Kirkens godkendte undervisningsmaterialer bliver
brugt i klasser, der afholdes under søndagens mødeplan. Disse materialer omfatter hæfter, tidsskrifter
og andre hjælpekilder, som Kirken har udarbejdet. Nye hæfter og kurser bør ikke udarbejdes på
lokalplan.

Ledere overvejer medlemmernes familieforhold, når
de præsenterer kaldelser, planlægger lederskabsmøder og aktiviteter. Tjeneste og deltagelse i Kirken
medfører altid nogle ofre. Stærke familier er dog
vigtige for Kirken, og medlemmer bør ikke blive
bedt om at ofre for meget i forhold til familien for at
tjene eller støtte programmer eller aktiviteter.

Læseplan

Biskopper og grenspræsidenter kan af og til undervise i eller bemyndige en særlig lektion til præstedømmet eller organisationerne, når de føler, at det
er nødvendigt.
17.2

Omstændigheder, som kan
berettige lokal tilpasning
Stavspræsidenter, biskopper og grenspræsidenter
har tilladelse til at foretage enkle tilpasninger på
bestemte kirkeprogrammer. Når det er nødvendigt,
kan sådanne tilpasninger ske som følger:
1. I organisationens funktionærer og programmer
2. I strukturen af og hyppigheden for
lederskabsmøder
3. I strukturen af og hyppigheden for aktiviteter
I overvejelser over, hvilke tilpasninger der kan være
passende, rådfører stavspræsidentskabet, biskoprådet eller grenspræsidentskabet sig med hinanden

Familieforhold

Et familieforhold, som man bør overveje, er ægtefællens kaldelse(r). Individuelle familier bør ikke
overbebyrdes med kirkeopgaver. Et forhold, som
man bør tage i betragtning, er den tid, som medlemmerne skal bruge på at forsørge sin familie og tage
sig af andre personlige anliggender. I nogle områder
i verden er medlemmer nødt til at have to eller tre
job. Dette er rimelige overvejelser, som ledere tager
med i deres overvejelser, når de præsenterer kaldelser, planlægger lederskabsmøder og aktiviteter.
17.2 .2

Transport og kommunikation
Nogle stave og menigheder dækker et stort geografisk område, hvilket gør, at medlemmerne skal rejse
langt til møder og aktiviteter. Når ledere evaluerer
behovet for møder og aktiviteter, tager de højde for
den tid og de omkostninger, som medlemmerne har
til rejsen.
I mange områder af verden er biler ikke almindelige, og transport finder sted til fods, på cykel, med
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bus og sporvogn. Når afstanden er stor, kan disse
omstændigheder betyde, at ledere bør tilpasse Kirkens programmer og lederskabsmøder for at gøre
det nemmere for medlemmerne at deltage.
Selv når biler er almindelige, bør ledere være
opmærksomme på omkostningerne ved at køre
langt. I nogle tilfælde, som fx at lede højrådets
anliggender, kan ledere bruge telefonsamtaler,
e-mail og internettet til at begrænse dyr transport.
Når ledere bruger disse hjælpekilder, bør de være
opmærksomme på at sikre fortroligheden.
Medlemmer i livets forskellige stadier har ofte forskellig adgang til transport. Unge voksne er fx ofte
mere mobile end familier med børn, og sommetider
har de ressourcer til at rejse over store afstande.
Hvor de unge voksne kan samles inden for en fornuftig afstand og omkostning, bør de have multistavsaktiviteter med jævne mellemrum (se 13.3.1).
I nogle dele af verden er telefoner dyre, og mange
medlemmer ejer ikke en. På samme måde kan e-mail
og internetadgang være sjældne i nogle områder.
Hvis disse hjælpekilder er dyre eller ikke alment
tilgængelige, bør ledere foretage de nødvendige
tilpasninger.
Hvor det er svært eller dyrt at rejse, og hvor der
ikke er tilstrækkelige kommunikationsmidler, er
hjemme-og besøgsundervisning mere udfordrende.
I sådanne tilfælde kan ledere foretage tilpasninger
som foreslået i 7.4.3 og 9.5.3.
17.2 . 3

Lille kvorum eller klassestørrelse
Ældster og højpræster
Hvis kun meget få ældster eller højpræster i en
menighed er i stand til at deltage i præstedømmemødet om søndagen, kan de holde mødet sammen. Der bør dog ikke kun være et kvorum i Det
Melkisedekske Præstedømme. Så længe der er
ordineret ældster og højpræster i en menighed, bør
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der organiseres både et ældsternes kvorum og en
højpræsternes gruppe.
Eftersom distrikter ikke har et højpræsternes kvorum, har grene i distrikter heller ikke en højpræsternes gruppe. Højpræster, som kommer i disse grene,
mødes med ældsternes kvorum.

Unge Mænd og Unge Piger
I en menighed med få unge mænd kan kvorummerne i Det Aronske Præstedømme mødes til fælles
undervisning og aktiviteter (se 8.11 og 8.13.1). Individuelle kvorummer bør dog stadig organiseres med
ledere, der er kaldet og opretholdt i hvert kvorum.
I en menighed med få unge piger kan de mødes
til fælles undervisning og aktiviteter (se 10.6.2 og
10.8.1). Et klassepræsidentskab kan kaldes til hver
aldersgruppe, eller et præsidentskab kan kaldes til
alle aldersgrupperne, indtil de er i stand til at blive
organiseret i deres egne klasser.
Hvis der er begrænset voksent lederskab, kan Unge
Mænds præsidentskab undervise i lektionerne om
søndagen og forvalte aktiviteterne uden assisterende
vejledere. Unge Pigers præsidentskab kan gøre det
samme for de unge piger. I en meget lille enhed
kan Unge Mænds og Unge Pigers præsident være
de eneste voksne ledere i deres organisationer. Hvis
dette er tilfældet, underviser de i lektionerne om
søndagen og fører tilsyn med aktiviteter for alle
unge mænd eller unge piger. Når det er muligt,
bør der kaldes rådgivere og en sekretær til hver
organisation.
Eftersom det ofte gavner de unge at socialisere i
større grupper, kan de unge mænd og unge piger i
to eller flere små menigheder af og til mødes til fællesaktiviteter. Hvis nabomenighederne har få unge
mænd og unge piger, kan biskopper og grenspræsidenter bemyndige, at de unge samles til de ugentlige aktiviteter. Når man overvejer denne mulighed,
tager ledere faktorer som fx afstand og rejseomkostninger med i betragtning.

17. Overensstemmelse og tilpasning

Periodiske stavs-og multistavsaktiviteter er især vigtige, når menigheder har få unge (se 13.3 og 13.4).
I en lille stav eller et distrikt kan Unge Mænds præsident være den eneste leder i stavens eller distriktets Unge Mænd. Det samme kan gælde for Unge
Pigers præsident i staven eller distriktet. Når det er
muligt, bør der kaldes rådgivere og en sekretær til
hver organisation.

Primary
I en menighed med få børn kan primarypræsidentskabet ønske at organisere færre klasser og kombinere aldersgrupperne.
I en lille menighed kan primarypræsidentskabet
være de eneste ledere og lærere i Primary. I en
meget lille enhed kan primarypræsidenten være den
eneste leder i Primary. I dette tilfælde leder hun
fællestiden og underviser alle børn i en klasse. Når
det er muligt, bør der kaldes flere ledere og lærere,
som det står beskrevet i 11.7.
I en lille stav eller et distrikt kan primarypræsidenten være den eneste leder i stavens eller distriktets
Primary. Når det er muligt, bør der kaldes andre
ledere, som det står beskrevet i 11.7.
17.2 .4

Lederskabsressourcer
Når der ikke er nok egnede medlemmer til at
udfylde alle lederstillinger, kan de præsiderende
ledere nøjes med at udfylde de vigtigste. De præsiderende ledere kalder aktive, erfarne medlemmer
til lederstillinger og søger desuden inspiration til at
finde andre mulige ledere blandt nye medlemmer,
uerfarne medlemmer og mindre aktive medlemmer, der kunne vende tilbage til Kirken. Kirkens
medlemmer behøver ikke være erfarne eller højt
kvalificerede for at modtage en kaldelse. Det at have
en kaldelse er en vigtig måde for dem til at tjene og
udvikle sig åndeligt.

Hvis der ikke er nok medlemmer til at virke i lederstillinger, kan de præsiderende ledere organisere
deres stav eller menighed i en mindre målestok. Et
eksempel på dette kan være at bemande nogle organisationer med blot en præsident og en rådgiver,
hvor rådgiveren også virker som sekretær, samt at
forenkle nogle programmer.
I en meget lille gren, som ikke har Unge Pigers præsident eller primarypræsident, kan hjælpeforeningspræsidenten hjælpe forældrene med at organisere
undervisningen af de unge piger og børn, indtil der
kaldes præsidenter for Unge Piger og Primary.
Ledere i meget små grene følger retningslinjerne i
Den grundlæggende enheds programvejledning.
17.2 .5

Sikkerhed
I nogle områder af verden er kriminaliteten meget
høj, eller der hersker politisk ustabilitet. Hvis ledere
i disse områder mener, at det er uklogt, at Kirkens
medlemmer rejser om aftenen, kan de aflyse aftenaktiviteter. Dette kan betyde, at antallet af kirkeaktiviteter bliver reduceret, samt at nogle aktiviteter
kommer til at foregå i weekenden.
Hvis sikkerhed eller rejseomkostninger er et stort
problem, kan ledere planlægge nogle ungdomsaktiviteter om søndagen. Sådanne aktiviteter bør
adskilles fra søndagens møder og afholdes i overensstemmelse med sabbatsdagens ånd.
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18.

Møder i Kirken
Dette kapitel sammenfatter oplysninger om kirkemøder. De møder, der er specifikke for en organisation, som fx møder i Hjælpeforeningen, Unge
Mænd, Unge Piger, Primary, Søndagsskolen, er
beskrevet i kapitlet om den pågældende organisation i denne håndbog.
Ud over de møder, der er beskrevet i håndbøgerne,
kan præsiderende myndigheder lejlighedsvis indkalde til andre møder og bestemme, hvem der skal
deltage, og hvad formålet med mødet er.
18.1

Retningslinjer for planlægning og
ledelse af møder
Lederne planlægger og leder møderne, »som de
bliver ledet af Helligånden, i henhold til Guds befalinger og åbenbaringer« (L&P 20:45; se også Moro
6:9; L&P 46:2).

Lederne bør sikre sig, at søndagsmøderne ikke er så
talrige, at der er for lidt tid til, at forældre og børn
kan være sammen den dag. Hvor det er muligt, bør
ledere undgå at beramme møder om søndagen,
bortset fra møderne i den almindelige tretimers
mødeplan, lederskabsmøder om morgenen og lejlighedsvise møder om aftenen.
18.2

Menighedsmøder
Biskoppen fører tilsyn med menighedens møder.
Han præsiderer over disse møder, medmindre der er
et medlem af stavspræsidentskabet, en områdehalvfjerdser eller en generalautoritet til stede. Hans rådgivere kan lede menighedsmøder og kan præsidere,
hvis han er fraværende. Præsiderende myndigheder
og besøgende højrådsmedlemmer bør indbydes til
at sidde på forhøjningen. Højrådsmedlemmer præsiderer ikke, når de deltager i menighedsmøder.

Lederne forbereder en dagsorden til hvert møde
eller udpeger en anden til at forberede den under
deres ledelse. En dagsorden hjælper deltagerne
med at fokusere på formålet med mødet og anvende
tiden effektivt. Man bør prioritere, så de vigtigste
anliggender bliver drøftet først.

Hvis biskoppen og hans rådgivere ikke er til stede,
angiver stavspræsidenten, hvem der præsiderer over
nadvermødet. Normalt udpeger han ældsternes
kvorumspræsident, men han kan bemyndige andre
præstedømmebærere i stedet for.

Lederskabsmøder bør fokusere på at styrke den
enkelte og familien. Den tid, der bruges på at
samordne kalenderen, programplanlægning samt
andre administrative anliggender, bør være minimal.

18.2 .1

Se i 4.6.1 retningslinjer angående samråd ved møder.
Den præsiderende leder kan lede et møde eller bede
en rådgiver eller en anden om at lede det efter sine
anvisninger.
Møderne bør ikke vare længere end nødvendigt.
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Søndagens mødeplan
Søndagens møder giver medlemmerne en yderst vigtig tid til at tage nadveren, tilbede, lære om evangeliet, lære deres pligter og yde tjeneste. Interesserede
ikke-medlemmer kan deltage i disse møder.
Menighederne skal holde følgende søndagsmøder i
løbet af en tretimers periode (der findes oplysninger
om mødeplaner i skemaet »Søndagens mødeplaner«
på s. 153):

18 . Møder i K irken

1. Nadvermøde

1. Præludium (se 14.4.3 for retningslinjer)

2. Præstedømmemøde (se 18.2.4 for alle præstedømmebærere, kommende ældster og mænd,
der endnu ikke er ordineret i Det Aronske
Præstedømme)

2. Velkomst

3. Hjælpeforeningen (for kvinder på 18 år og derover og for yngre kvinder, der er gift)
4. Unge Piger (for unge piger i alderen 12 til 18 år)
5. Primary (for børn i alderen 3 til og med 11 år.
Også for børn i alderen 1½ til og med 2 år, hvis
der findes en børnehave, og forældrene gerne vil
have, at de går der)
6. Søndagsskolen (for alle på 12 år og ældre. Se i
11.4.3 oplysninger om 12-årige unge mænd og
unge piger i Søndagsskolen)

3. Særlig velkomst til præsiderende myndigheder
eller besøgende højrådsmedlemmer, der er
til stede
4. Bekendtgørelser (de fleste bekendtgørelser
bør om muligt kopieres, så de ikke optager
tid ved nadvermødet. Biskoprådet kan kort
komme med væsentlige bekendtgørelser før
indledningssalmen)
5. Indledningssalme og -bøn
6. Menigheds-og stavsanliggender, som fx -
a.

opretholdelse og afløsning af funktionærer
og lærere (se 19.3 og 19.5)

b.

anerkendelse af 8-årige børn, der er blevet
døbt og bekræftet (se »Præsentation af nye
medlemmer« på s. 140)

c.

præsentation af navne på brødre, der skal
modtage eller rykke op i Det Aronske Præstedømme (se Håndbog 1, 16.7.2)

d.

anerkendelse af unge piger, når de rykker
op i deres klasser

e.

præsentation af navne på nye medlemmer i
menigheden (se »Præsentation af nye medlemmer« på s. 140)

18.2 .2

Nadvermøde
Formål med nadvermødet
Hvert nadvermøde bør være en åndelig oplevelse,
hvor Kirkens medlemmer fornyr deres pagter ved at
tage nadveren. Andre formål med nadvermødet er
at tilbede, undervise i evangeliet, udføre ordinancer,
ordne menighedsanliggender samt styrke tro og
vidnesbyrd.

Planlægning og afholdelse af nadvermødet
Medlemmerne af biskoprådet planlægger nadvermøderne og leder dem på en ærbødig og værdig
måde. De fører tilsyn med forrettelsen af nadveren,
udvælger emner for taler og musik, udvælger og
orienterer dem, der deltager på programmet, og
beder medlemmer om at indlede og afslutte med
bøn. Det er ikke nødvendigt at holde et bønnemøde
før nadvermødet.
Biskoprådet sikrer sig, at nadvermødet begynder og
slutter til tiden. Det bør ikke være for meget på programmet. Følgende er et eksempel på et program:

7. Navngivning og velsignelser af børn (normalt
ved et faste-og vidnesbyrdmøde) og bekræftelse
og overdragelse af Helligånden til nye
medlemmer
8. Nadversalme og forrettelse af nadveren
9. Evangeliske budskaber, forsamlingssange og
særlige musikindslag
10. Afslutningssalme og -bøn
11. Postludium
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Af og til kan der opstå en uventet situation i løbet
af mødet, som den præsiderende leder føler skal ud
dybes. I denne situation bør han kommentere det,
der er nødvendigt, idet han omhyggeligt undgår at
bringe nogen i forlegenhed.

Medlemmer af biskoprådet beder regelmæssigt
unge i alderen 12 til 18 år om at tale ved nadvermøderne. De unge bør tale kort (omkring fem minutter
hver) om evangeliske emner, de har fået tildelt. De
bør selv forberede deres tale, skønt biskoprådet kan
opfordre forældrene til at hjælpe.

Tiden før nadvermødet

Biskoprådet inviterer missionærer til at tale ved nadvermødet, lige før de tager af sted, og når de vender
tilbage (se Håndbog 1, 4.8.1 og 4.10.3). Biskoprådet
gør det klart, at det er et almindeligt nadvermøde og
ikke et afskeds-eller hjemkomstmøde for missionærer. Biskoprådet planlægger og leder disse møder.
Missionærens familie og venner bliver ikke bedt
om at tale. Andre missionærer, der skal af sted eller
kommer hjem, og andre medlemmer kan imidlertid
godt blive bedt om at tale.

Ledere bør være et eksempel på ærbødighed i tiden
før nadvermødet. Biskoprådet og talerne bør være
på deres plads mindst fem minutter før, mødet
begynder. Det er ikke tidspunktet til at tale sammen
eller udveksle beskeder. Ved selv at være ærbødig
hjælper man forsamlingen til at blive åndeligt forberedt på en andagtsfuld oplevelse.
Medlemmerne bør undervises i at gøre tiden før
nadvermødet til en periode med bøn og meditation,
hvor de forbereder sig åndeligt til nadveren.
Biskoprådet opmuntrer familierne til at komme til
tiden og til at sidde sammen.

Velsignelse og omdeling af nadveren

Biskoprådet afsætter tid til, at medlemmer af højrådet kan tale, således som de har fået det til opgave
af stavspræsidenten. Stavspræsidenten beslutter
hyppigheden af disse opgaver. Det er ikke nødvendigt, at højrådets medlemmer taler ved nadvermøder hver måned.

Biskoprådet sikrer sig, at nadveren velsignes og
omdeles på en ærbødig og velordnet måde. Nadverbordet bør være dækket, før mødet begynder.
Se i 20.4 instruktioner i forberedelse, velsignelse og
omdeling af nadveren.

Biskoprådet afsætter ét nadvermøde om året til, at
primarybørnene kan deltage i Børnenes nadvermødeprogram (se 11.5.4).

Udvælgelse af emner for taler og musik

Biskoprådet må ikke overdrage nadvermøder til
Kirkens organisationer eller til udefrakommende
musikgrupper. Organisationerne kan dog inviteres
til at deltage i mødet under biskoprådets ledelse.

Biskoprådet udvælger emner for taler og musik til
nadvermødet. Talerne og musikken bør fokusere på
evangeliske emner, som hjælper medlemmerne med
at opbygge deres tro og vidnesbyrd.

Udvælgelse og orientering af medvirkende
Udvælgelse af medvirkende. Biskoprådet udvælger de
medlemmer, der skal deltage i nadvermøderne. Det
er fortrinsvis menighedens egne medlemmer, der
skal medvirke. Hvis biskoprådet inviterer medlemmer uden for menighedens grænser til at tale, bør
retningslinjerne i 21.1.20 følges.
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Biskoprådet kan lejlighedsvis bede de fuldtidsmis
sionærer, der tjener i området, om at tale.

Biskoprådets medlemmer bør uddele invitationer til
at tale ved nadvermødet i god tid før mødet.
Orientering af deltagere. Medlemmer af biskoprådet
orienterer dem, der skal deltage på programmet ved
nadvermødet. De gennemgår nadvermødets formål
og forklarer, at alle taler og al musik bør være i harmoni med nadverens hellige beskaffenhed.
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Når et medlem af biskoprådet beder medlemmerne
om at tale, forklarer han tydeligt, hvad emnet er,
og hvor længe talen bør vare. Han beder dem om
at undervise i evangeliets principper, fortælle om
trosfremmende oplevelser, bære vidnesbyrd om
guddommeligt åbenbarede sandheder og benytte
skrifterne (se L&P 42:12; 52:9). Talerne bør tale i en
kærlig ånd efter bønsom forberedelse. De bør ikke
tale om emner, som er gætværk eller kontroversielle,
eller som ikke er i harmoni med Kirkens lære.
For at bevare en atmosfære med ærbødig tilbedelse
ved nadvermøder bør talere, når de bruger skrifterne som en del af deres tale, ikke bede forsamlingen om at slå op på skriftstedshenvisningen i deres
egne bøger.
De medlemmer, der deltager på programmet ved
nadvermødet, bør blive, indtil mødet slutter.

Musik
Se 14.4.3 og 14.4.4.

Præsentation af nye medlemmer
Når man modtager medlemsoptegnelser i menigheden, eller når nyomvendte er blevet døbt og
bekræftet, præsenterer et medlem af biskoprådet
medlemmerne og byder dem velkommen ved det
førstkommende nadvermøde. Han læser hver
persons navn op, beder vedkommende om at rejse
sig og beder menighedens medlemmer om med en
oprakt hånd at vise, at de tager imod de nye som
fuldgyldige medlemmer af menighedens fællesskab.
Optegnelser for alle i en familie oplæses samlet.
Hvis et medlem er bekendt med omstændigheder,
der gør, at en person ikke er berettiget til fuldt
fællesskab, bør vedkommende tale med biskoppen
under fire øjne.
Når indskrevne børn bliver døbt og bekræftet,
bekendtgør et medlem af biskoprådet hvert barns
dåb og bekræftelse ved nadvermødet. Disse børn
præsenteres ikke og bydes ikke velkommen i menigheden, idet de allerede er medlemmer.

Visuelle hjælpemidler og audiovisuelle
materialer
Se 18.4 og 21.1.5.

Nadvermøde i usædvanlige situationer
Ethvert medlem har brug for de åndelige velsignelser, der kommer af at tage nadveren. Hvis medlemmer ikke er i stand til at deltage i nadvermødet,
fordi de ikke kan forlade hjemmet, et plejehjem eller
hospital, kan biskoppen udpege præstedømmebærere til at forberede, velsigne og omdele nadveren til
disse medlemmer.
Nu og da sker det, at medlemmer er ude af stand
til at være til stede ved nadvermødet på grund af
afstanden til kirken. Under usædvanlige omstændigheder kan biskoppen af og til give bemyndigelse
til, at der afholdes et nadvermøde et andet sted end
i kirkebygningen. Han kan kun bemyndige sådan et
møde inden for menighedens grænser. Den person,
som biskoppen bemyndiger til at afholde mødet,
skal være bærer af Det Melkisedekske Præstedømme
eller være præst i Det Aronske Præstedømme. Han
skal også være værdig til at velsigne og omdele nadveren. Den præstedømmebærer, der leder mødet,
rapporterer til biskoppen, når mødet er afholdt.
Når medlemmer rejser eller midlertidigt ikke bor i
deres hjemmenighed, bør de gøre en ihærdig indsats
for at deltage i nadvermødet og andre af søndagens
møder i en af Kirkens menigheder.
Der bør ikke afholdes nadvermøder i forbindelse
med familiesammenkomster eller andre udflugter.
18.2 . 3

Faste-og vidnesbyrdmøde
Sædvanligvis er nadvermødet den første søndag hver måned et faste-og vidnesbyrdmøde.
General-og stavskonferencer kan gøre det nødvendigt at afholde faste-og vidnesbyrdmøde på en
anden søndag.
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Børn kan ved dette møde under biskoppens ledelse
blive navngivet og velsignet, og der kan udføres
bekræftelser, før nadveren velsignes og omdeles.
Efter nadveren bærer det medlem af biskoprådet,
der leder mødet, et kort vidnesbyrd. Han indbyder
derefter medlemmerne til at bære oprigtige vidnesbyrd og fortælle om trosfremmende oplevelser.
Biskoprådet opfordrer medlemmerne til at bære
korte vidnesbyrd, så flere personer kan få mulighed
for at deltage.
Det er måske bedst, at mindre børn lærer at bære
deres vidnesbyrd til en familieaften, eller når de holder tale i Primary, indtil de er gamle nok til at gøre
det ved et faste-og vidnesbyrdmøde uden hjælp fra
forældre, søskende eller andre personer.
18.2 .4

Præstedømmemødet
Alle præstedømmebærere mødes til et kort formøde,
før de går til deres kvorumsmøder. Kommende
ældster og unge mænd, der endnu ikke er ordineret
i Det Aronske Præstedømme, kan også deltage. Et
medlem af biskoprådet leder mødet.
Formødet består af en indledningssalme og -bøn.
Det kan også omfatte præstedømmeanliggender,
instruktioner, korte bekendtgørelser og præsentation af nye medlemmer, gæster og besøgende.
Formødet bør ikke bruges til lange bekendtgørelser eller rapporter. Der bør bruges mest tid på
kvorumsmøderne.
Biskoppen kan invitere ældsternes kvorumspræsident, assistenterne i præsternes kvorum, lærernes
kvorumspræsident og diakonernes kvorumspræsident til at sidde sammen med biskoprådet under
formødet.
Efter formødet går præstedømmebærere til hver
deres kvorumsmøde. Ved disse møder varetager de
kvorumsanliggender, lærer om præstedømmepligter, styrker enkeltpersoner og familier, studerer Jesu
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Kristi evangelium, rådfører sig med hinanden og
organiserer sig for at imødekomme lokale behov.
Medlemmerne af biskoprådet deltager sædvanligvis
i møderne for Det Aronske Præstedømmes kvorummer, men lejlighedsvis deltager de i Unge Pigers
klasser. Nogle gange kan biskoprådet bede kvorummer i Det Aronske Præstedømme eller alle præstedømmebærere om at holde et fællesmøde.
Andre møder bør ikke berammes under
præstedømmemødet.
Se i 7.8 og 8.11 yderligere oplysninger om præstedømmets kvorumsmøder.
18.2 .5

Menighedskonference
Stavspræsidentskabet fastsætter en dato for og
leder en menighedskonference én gang om året i
hver menighed. Medlemmerne af stavspræsidentskabet, højrådet og stavens organisationer deltager
i konferencens møder, sådan som stavspræsidenten
anviser. Formålet med en menighedskonference er
at opbygge menighedens medlemmers tro, undervise i evangeliet, ordne anliggender og vurdere
aktiviteten.
Menighedskonferencens hovedmøde afholdes
under nadvermødet. Programmet for dette nadvermøde svarer normalt til andre nadvermøders.
Stavspræsidenten præsiderer, og stavspræsidentskabet planlægger sædvanligvis mødet. Et medlem af
biskoprådet leder sædvanligvis mødet. Inden nadveren præsenterer et medlem af stavspræsidentskabet
eller et højrådsmedlem navnene på Kirkens øverste
ledere og stavens og menighedens ledere til opretholdelse af menighedens medlemmer ved hjælp
af formularen Funktionærer opretholdt (udfyldt
af menighedens sekretær). Talerne efter nadveren
omfatter normalt biskoppen og stavspræsidenten.
Menigheden afholder sædvanligvis almindelige
præstedømme-og organisationsmøder som en del
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af menighedskonferencen. Stavens ledere kan give
instruktioner og hjælp under disse møder.
I forbindelse med menighedskonferencen mødes
stavspræsidentskabet med biskoprådet for at gøre
status over menighedens medlemmer og organisationer. Dette møde kan afholdes på konferencesøndagen eller på et andet tidspunkt.
18.2 .6

Biskoprådsmøde
Biskoprådet mødes normalt mindst én gang om
ugen. Assistenten og sekretæren deltager, og
sekretæren tager referat af opgaver og beslutninger.
Biskoppen kan bede andre deltage efter behov. Fx
kan et følsomt emne blive behandlet i et udvidet
biskoprådsmøde, der omfatter ældsternes kvorumspræsident og hjælpeforeningspræsidenten
eller begge.
Ved et biskoprådsmøde rådfører biskoprådet sig
med hinanden om sager, der vedrører menigheden.
De planlægger, hvordan man kan styrke den enkelte
og familien. De vurderer kvorummerne, organisationerne, programmerne og aktiviteterne. De lægger
også planer for at føre instruktioner fra skrifterne,
Kirkens ledere og håndbøger ud i livet.
Ved dette møde finder medlemmerne af biskoprådet
frem til de medlemmer, der skal kaldes til stillinger i
menigheden. De finder endvidere ud af, hvilke medlemmer der er ved at blive gamle nok til at få udført
ordinancer, herunder præstedømmeordinancer og
hvilke brødre de kan foreslå til stavspræsidenten
til ordination til ældste og højpræst og til at tjene
på mission.
Andre punkter på dagsordenen til dette møde kan
omfatte tilbagemelding om opgaver, planlægning af
møder, gennemgang af menighedskalenderen samt
gennemgang af menighedens budget.

18.2 .7

Møde i præstedømmets udøvende komité
i menigheden
Præstedømmets udøvende komité i menigheden
(PUK) er ophørt. Dagsordenpunkter fra PUK-
mødet medtages nu ved menighedsrådsmøder. Et
følsomt emne kan også blive behandlet i et udvidet
biskoprådsmøde, der omfatter ældsternes kvorumspræsident og hjælpeforeningspræsidenten
eller begge.
18.2 .8

Menighedsrådsmøde
Se 4.6.
18.2 .9

Møde i biskoprådets ungdomskomité
Biskoppen præsiderer ved biskoprådets ungdomskomité. Denne komité er sammensat af biskoprådet,
én af biskoppens assistenter fra præsternes kvorum,
diakonernes og lærernes kvorumspræsidenter, Unge
Pigers klassepræsidenter samt Unge Mænds og
Unge Pigers præsidenter.
Biskoprådet kan efter behov bede andre om at
deltage i komiteens møder. Disse kan omfatte den
anden assistent fra præsternes kvorum, rådgivere i
kvorums-og klassepræsidentskaber, kvorums-og
klassesekretærer, rådgivere i Unge Mænds og Unge
Pigers præsidentskaber, Unge Mænds og Unge
Pigers sekretærer.
Komiteen mødes sædvanligvis én gang om måneden. Biskoppen kan lede dette møde, eller han kan
udpege en af sine rådgivere, en af hans assistenter
i præsternes kvorum eller klassepræsidenten for
laurbærpigerne til at lede det. Inden hvert møde
gennemgår og godkender biskoppen dagsordenen
sammen med den person, der skal lede mødet.
Dagsordenen kan indeholde følgende punkter:
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1. Find frem til behov og interesser hos de enkelte
unge i menigheden. Planlæg, hvordan man kan
imødekomme disse behov. Planlæg, hvordan
man kan hjælpe de unge med at efterleve og
fremme Kirkens standarder.
2. Planlæg, hvordan man kan opmuntre de enkelte
unge til at deltage i Kirkens møder og aktiviteter, heriblandt seminar. Planlæg og rapportér
om bestræbelserne for at føre de unge, der er
mindre aktive, de unge, der for nylig er blevet
døbt, og de unge, som undersøger Kirken, ind i
fællesskabet.
3. Planlæg ungdomsaktiviteter, der er forenelige
med de behov, der er fundet frem til. Disse aktiviteter omfatter fællesaktiviteter for Det Aronske
Præstedømme og Unge Piger samt ungdomsstævner i menigheden. De voksne ledere bør
inddrage de unge så meget som muligt i planlægningen og afviklingen af disse aktiviteter.
4. Evaluér tidligere aktiviteter for at se, om de
ønskede formål blev opfyldt.
Disse komitémøder bør give de unge mulighed for
at fungere som ledere, samtidig med at de bliver
undervist.

18. 3

Stavsmøder
Stavspræsidenten fører tilsyn med stavens møder.
Han præsiderer ved disse møder, medmindre der er
en områdehalvfjerdser eller en generalautoritet til
stede. Hans rådgivere kan lede stavsmøder og kan
præsidere, hvis han er fraværende. Stavens møder
bør ikke falde sammen med søndagens møder i
menighederne.
18. 3.1

Stavskonference
Hver stav afholder to stavskonferencer i løbet
af året, som fastlagt af præsidenten for De Tolvs
Kvorum. I de fleste dele af verden præsiderer
stavspræsidenten ved den ene konference og en
områdehalvfjerdser, der er udpeget til dette, eller en
generalautoritet præsiderer ved den anden.
Ved nogle stavskonferencer kan en satellittransmission være en del af søndagens hovedmøde. Denne
transmission omfatter instruktioner fra generalautoriteter. En satellittransmission erstatter den
stavskonference, hvor en områdehalvfjerdser eller en
generalautoritet ville have præsideret.

18.2 .10

Når der skal kaldes en ny stavspræsident før den
planlagte stavskonference, kan man afholde en særlig stavskonference.

Se 16.3.4.

Hovedformålet med en stavskonference er at styrke
tro og vidnesbyrd. Alle taler og al musik bør planlægges med dette formål for øje.

Møde for menighedens komité for
Unge Voksne

18.2 .11

Koordinationsmøde for missionering
Se 5.1.5.

162

2018

Et andet formål er at ordne stavens anliggender. Ved
en stavskonference hvert år præsenterer et medlem
af stavspræsidentskabet, ved hjælp af formularen Funktionærer opretholdt, generalautoriteter,
område-og stavsledere til opretholdelse. Han præsenterer også navnene på stavsledere, der er blevet
afløst, så forsamlingen kan udtrykke tak for deres
virke. Denne opretholdelse foretages normalt ved
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den første stavskonference hvert år, medmindre en
satellittransmission indgår i den konference. Er det
tilfældet, foretages opretholdelsen ved den anden
stavskonference.
Hvis stavsledere er blevet kaldet eller afløst mellem
to stavskonferencer, bør de præsenteres til opretholdelse eller takkes ved den næste stavskonference,
medmindre dette er blevet gjort ved et stavspræstedømmemøde (for kaldelser, der står i Skema over
kaldelser på s. 159-160) eller ved menighedernes
nadvermøder (som beskrevet i 19.3).
Brødre, der er blevet anbefalet til ordination til
embederne som ældste og højpræst, præsenteres
normalt til opretholdelse ved en stavskonference
eller ved et stavspræstedømmemøde. Instruktionerne om interview står i Håndbog 1, 16.7.1.
Hver stavskonference omfatter normalt følgende møder:
1. Et møde for områdehalvfjerdseren eller generalautoriteten (hvis han har fået opgaven),
stavspræsidentskabet, stavsassistenten samt
stavssekretæren.
2. Et præstedømmelederskabsmøde med områdehalvfjerdseren eller generalautoriteten (hvis
han har fået opgaven) og brødrene, der står i
18.3.3. Dette møde kan afholdes enten lørdag
eller søndag, som besluttet af den præsiderende
myndighed.
3. Et møde lørdag aften for alle stavens medlemmer, der er 18 år og ældre. Tempelpræsidenter,
stavspatriarker og fuldtidsmissionspræsidenter eller deres repræsentanter, der er til stede,
bør sidde på forhøjningen. Afhængig af lokale
forhold kan dette møde afholdes om søndagen, hvis det er godkendt af den præsiderende
myndighed.
4. Et hovedmøde, der afholdes om søndagen for alle medlemmer og interesserede

ikke-medlemmer. Tempelpræsidenter, stavspatriarker og fuldtidsmissionspræsidenter eller
deres repræsentanter, der er til stede, bør sidde
på forhøjningen. Der kan afholdes flere hovedmøder, hvis der ikke er siddepladser til alle til
det samme møde. Primarybørn overværer dette
møde sammen med deres familie, ikke ved at
særskilt møde.
Instruktioner ved alle stavskonferencens møder foregår under ledelse af den præsiderende myndighed.
Når en områdehalvfjerdser eller en generalautoritet
præsiderer, kan han bede stavspræsidenten om at
foreslå nogle emner. Når stavspræsidenten præsiderer, udvælger han og hans rådgivere de emner, der
undervises i.
Hvis det er nødvendigt, kan konferencemøderne
transmitteres til andre steder i staven.

Planlægning og afholdelse af stavskonference
Den præsiderende leder leder hele planlægningen
af konferencen. Han godkender alle, der deltager
i konferencen, samt alle musikindslag i god tid før
konferencen.
Stavspræsidenten leder søndagens hovedmøde.
Hans rådgivere kan lede andre af konferencens møder.
Stavspræsidenten taler ved søndagens hovedmøde.
Hans rådgivere taler ved konferencens møder, som
det bestemmes af den præsiderende myndighed.
I planlægningen indgår arrangering af siddepladser,
dørvogtere og parkering. Stavens ledere kan udpege
præstedømmekvorummer, herunder kommende
ældster, til at stå for dette.

Musik til stavskonferencen
Se 14.6.1.
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18. 3.2

Stavens præstedømmemøde
Stavspræsidentskabet sammenkalder til ét stavspræstedømmemøde hvert år. Alle bærere af Det Aronske og Det Melkisedekske Præstedømme i staven
bør deltage.
Stavspræsidentskabet bruger disse møder til at
belære og inspirere præstedømmebærerne. Præsidentskabet udvælger bønsomt emnerne og talerne
til disse møder.
Ved disse møder ordner stavspræsidentskabet også
stavens præstedømmeanliggender, som fx -
1. at præsentere navne på brødre, der er blevet
anbefalet til ordination til embederne som ældste og højpræst, og bede om, at de bliver opretholdt (se Håndbog 1, 16.7.1).
2. at præsentere navnene på nykaldede stavsledere
og bede om, at de bliver opretholdt (se Skema
over kaldelser i kapitel 19 for retningslinjer om,
hvem der skal opretholdes).

Dette mødes struktur er fleksibel for at give mulighed for den mest effektive undervisning. Alle brødre
kan være sammen under hele mødet. Eller efter at
brødrene har været samlet til gennemgangen af stavens anliggender og almindelig undervisning, kan
stavspræsidentskabet lade dem fordele sig i grupper,
så de kan tale med hinanden og få specifik undervisning i deres opgaver. For eksempel:
Biskopråd og andre ledere i Det Aronske Præstedømme kan mødes.
Ældsternes kvorumsledere kan mødes sammen.
Det højrådsmedlem, der er udpeget til missionering,
eller et medlem af stavspræsidentskabet kan mødes
med missionslederne.
Stavsassistenten mødes sædvanligvis med
menighedsassistenterne.
Stavssekretæren mødes sædvanligvis med
menighedssekretærerne.

18. 3. 3

Stavens præstedømmelederskabsmøde
Stavspræsidentskabet indkalder til præstedømmelederskabsmøde i staven i forbindelse med hver
stavskonference (se 18.3.1, punkt 2). Præsidentskabet indkalder også til et andet præstedømmelederskabsmøde i staven i løbet af året, i alt tre møder
om året. Formålene med disse møder er at undervise
præstedømmelederne i deres pligter, udvikle deres
evner og styrke deres tro.
De brødre, der deltager i dette møde, omfatter stavspræsidentskabet, højrådet, stavssekretæren (og as
sisterende sekretærer efter behov), stavsassistenten,
Unge Mænds præsidentskab i staven (og sekretær
efter behov), biskopråd, menighedssekretærer (og
assisterende sekretærer efter behov), menighedsassistenter, ældsternes kvorumspræsidentskaber og
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sekretærer, missionsledere og Unge Mænds præsidentskaber fra menighederne (og sekretærer og
assisterende vejledere efter behov). Stavspræsidentskabet kan efter behov bede andre om at deltage.
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I disse grupper kan stavspræsidentskabet undervise
eller invitere højrådsmedlemmer, Unge Mænds
præsidentskab i staven eller andre til at hjælpe med
undervisningen.
18. 3.4

Højpræsternes kvorumsmøde i staven
Stavspræsidentskabet indkalder til møde i højpræs
ternes kvorum for alle medlemmer af højpræsternes
kvorum i staven mindst én gang om året. Ved dette
møde underviser de kvorumsmedlemmer i evangeliets lære (se Alma 13:1-6), instruerer dem i deres
pligter og varetager kvorummets anliggender. Et
årligt møde for alle ordinerede højpræster i staven
afholdes ikke længere.
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18. 3.5

Stavspræsidentskabsmøde
Stavspræsidentskabet mødes jævnligt. Stavsassistenten og stavssekretæren deltager, og stavssekretæren
tager referat af opgaver og beslutninger. Stavspræsidenten kan efter behov bede andre om at deltage.
Ved dette møde behandler medlemmerne af stavspræsidentskabet alle sager, der vedrører staven. De
planlægger, hvordan man kan styrke den enkelte
og familien. De vurderer menigheder, ældsternes
kvorummerne, organisationerne, programmerne
og aktiviteterne. De lægger også planer for at føre
instruktioner fra skrifterne, Kirkens ledere og håndbøger ud i livet.
Ved dette møde finder medlemmerne af stavspræsidentskabet frem til de medlemmer, der skal kaldes
til stillinger i Kirken. De gennemgår også biskoppernes forslag om medlemmer, der kan tage på
mission, og om brødre, der kan ordineres til ældste
eller højpræst.
Andre punkter på dagsordenen til dette møde kan
omfatte tilbagemelding om opgaver, planlægning af
møder, gennemgang af stavskalenderen samt gennemgang af stavens budget.

2. Undervisning angående opgaver i Det Melkisedekske Præstedømme, Det Aronske Præstedømme og menighederne.
3. Rapportering om opgaver i menigheder og ældsternes kvorummer. Rapportering efter behov
om stavens organisationer.
4. Bed højrådets medlemmer om at opretholde
stavspræsidentskabets beslutninger om at
ordinere brødre til embederne som ældste og
højpræst samt foretage disse kaldelser.
5. Rådføre sig med hinanden om, hvordan man
kan styrke den enkelte og familien åndeligt, løse
problemer i staven og forbedre sig på områder
som fx ledelse, omsorgsindsatsen, medlemsmissionering, fastholdelse, aktivering, tempeltjeneste og slægtshistorie, velfærd og evangelisk
undervisning.
6. Rapportering om andre opgaver.
7. Rapportering fra hjemvendte missionærer.
8. Planlægning af stavens
præstedømmelederskabsmøder.

18. 3.7
18. 3.6

Højrådsmøde
Stavspræsidentskabet præsiderer ved højrådsmødet,
hvor stavspræsidentskabet, højrådet, stavssekretæren og stavsassistenten deltager. Stavspræsidentskabet kan efter behov bede andre om at deltage.
Højrådet mødes to gange om måneden, hvis det
kan lade sig gøre. Dagsordenen kan indeholde følgende punkter:
1. Undervisning fra stavspræsidentskabet vedrørende lærdomme og præstedømmets pligter.

Stavsrådsmøde
Stavspræsidenten præsiderer over stavsrådsmødet.
Dette råd er sammensat af stavspræsidentskabet,
højrådet, stavsassistenten, stavssekretæren og
præsidenterne for stavens Hjælpeforening, Unge
Mænd, Unge Piger, Primary og Søndagsskole.
Stavspræsidentskabet kan efter behov bede andre
om at deltage.
Stavsrådet mødes to til fire gange om året. Dagsordenen kan indeholde følgende punkter:
1. Undervisning fra stavspræsidentskabet vedrørende lærdomme og pligter.
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2. Rådføre sig med hinanden om, hvordan man kan
styrke den enkelte og familien åndeligt, løse problemer i staven og forbedre sig på områder som
fx ledelse, fastholdelse, aktivering og evangelisk
undervisning.
3. Planlægning og rapportering om bestræbelserne
inden for missionering og tempeltjeneste og
slægtshistorie i staven.
4. Rådføre sig med hinanden om velfærdsanliggender. Planlægning af, hvordan man kan opmuntre
medlemmerne til at blive selvhjulpne. Sikre sig,
at velfærdsressourcerne i staven efter behov stilles til rådighed for menighederne. Udarbejde og
ajourføre en enkel, nedskrevet plan for, hvad staven kan gøre i tilfælde af katastrofesituationer.
Yderligere oplysninger findes i »Præsiderer over
stavsrådets velfærdsindsats« i Håndbog 1, 5.1.1.
5. Rapportering efter behov om stavens organisationer og om stavsaktiviteter og programmer.
6. Koordinering af planlægningen af stavens programmer og aktiviteter.
7. Gennemgang af fremgangen i programmet Kirkens selvsupplerende uddannelsesfond, hvis det
er godkendt.

18. 3.8

Møde med biskopråd
Stavspræsidentskabet mødes med biskoprådene for
at instruere dem i deres pligter, gennemgå Kirkens
retningslinjer og for at rådføre sig med hinanden.
Disse møder afholdes 1 til 4 gange om året.
Stavspræsidentskabet, alle biskopråd, stavsassistenten samt stavssekretæren deltager i dette møde. Hvis
det ønskes, kan stavspræsidenten begrænse dette
møde til kun at omfatte biskopperne.
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18. 3.9

Møde i stavens komité for Det Aronske
Præstedømme og Unge Piger
Stavspræsidenten udpeger en rådgiver til at præsidere over stavens komité for Det Aronske Præstedømme og Unge Piger. De andre medlemmer
af komiteen er højrådsmedlemmer udpeget til
Unge Mænds og Unge Pigers organisationer, Unge
Mænds præsidentskab og sekretær i staven og Unge
Pigers præsidentskab og sekretær i staven. Stavspræsidentskabet kan efter behov bede unge om at
deltage i komiteens møder. Det højrådsmedlem, der
virker som formand for stavens aktivitetskomité, og
andre kan også blive bedt om at deltage.
Denne komité mødes efter behov for at planlægge
stavssponsorerede fællesaktiviteter for unge mænd
og unge piger. De unge bør inddrages så meget som
muligt i planlægningen og afholdelsen af aktiviteter
som fx ungdomsstævner, fester, foredrag og multi
stavsarrangementer. De unge kan også deltage i
samtaler om de udfordringer, som de unge i staven
står over for.
Stavens aktiviteter bør supplere menighedernes aktiviteter, ikke konkurrere med dem. De koordineres
ved stavsrådsmøderne. Menighedsledere bør underrettes i god tid i forvejen om disse arrangementer.
18. 3.10

Møde i biskoppernes velfærdsråd i staven
Information om biskoppernes velfærdsråd i staven
findes i Håndbog 1, 5.3.
18. 3.11

Lederskabsmøder for stavens
organisationer
Stavens hjælpeforeningspræsidentskab, Unge
Pigers præsidentskab, primary-og søndagsskolepræsidentskabet planlægger hver især at afholde ét
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lederskabsmøde for stavens organisationer om året.
Dersom lokale omstændigheder og transporttid ikke
pålægger lederne unødige byrder, kan stavspræsidentskabet beslutte at afholde endnu et lederskabsmøde hvert år. Hver organisation planlægger deres
eget møde, medmindre stavspræsidentskabet beslutter at afholde alle møder på samme tid og sted.
Det højrådsmedlem, der er tilknyttet organisationen, præsiderer over mødet, medmindre et medlem
af stavspræsidentskabet deltager. Alle menighedernes organisationspræsidentskaber og sekretærer
inviteres til at deltage. Andre organisationsledere,
lærere og vejledere i menigheden, såvel som det
medlem af biskoprådet, der er tilknyttet organisationen, kan inviteres efter behov.
Formålet med disse møder er at undervise organisationsledere i deres opgaver, instruere dem i undervisningsfærdigheder og lederskab samt styrke deres
tro. Disse møder kan også bruges til at koordinere
aktiviteter, rapportere og udveksle ideer.
Mødestrukturen er fleksibel for at få en undervisning, der er så effektiv som mulig. Ledere fra en
organisation kan alle mødes til fællesundervisning
og udveksling af ideer, eller de kan mødes i mindre
grupper for at drøfte specifikke funktioner i deres
organisation. Hvis alle organisationer møder samtidigt, kan de mødes til fællesundervisning, hvorefter
de deles i separate grupper for at modtage undervisning fra deres organisationsledere.
Stavens præsidentskab for Unge Mænd afholder
ikke lederskabsmøde. I stedet deltager stavens og
menighedernes præsidentskaber for Unge Mænd i
stavens præstedømmelederskabsmøde (se 18.3.3).
18. 3.12

Møde i stavens komité for Unge Voksne
Se 16.3.2.

18. 3.13

Møde i stavens komité for Enlige Voksne
Se 16.1.2.
18.4

Visuelle hjælpemidler og
audiovisuelle materialer
ved kirkemøder
Medlemmerne bør ikke bruge visuelle hjælpemidler ved nadvermøder og stavskonferencer. Sådanne
undervisningsmetoder er mere passende i klasselokaler og til lederskabsmøder.
Se i 21.1.5 retningslinjer angående brugen af audiovisuelle materialer ved kirkemøder.
18.5

Bønner ved kirkemøder
Mænd og kvinder kan både indlede og afslutte med
bøn ved kirkemøder.
Bønnerne bør være korte, enkle og udtalt som tilskyndet af Ånden. Alle medlemmer opfordres til at
svare med et tydeligt amen efter bønnen.
Medlemmerne bør udtrykke respekt for vor himmelske Fader ved i bønnen at bruge et andagtsfuldt
sprog, der er passende for det sprog, de taler. Ordvalget i bønner er forskelligt på forskellige sprog.
På nogle sprog bruger man fortrolige og velkendte
ord, der kun benyttes, når man henvender sig til
familie og meget nære venner. Andre sprog benytter
et ordvalg, der udtrykker stor respekt. Princippet
er dog det samme: Medlemmer bør bede med et
ordvalg, som talerne af sproget forbinder med kærlighed, respekt, ærbødighed og nærhed. På engelsk
bør medlemmerne fx benytte stedordene Thee, Thy,
Thine og Thou, når de henvender sig til vor himmelske Fader.
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Medlemmer af biskoprådet bør undgå at gøre det til
en vane at lade mand og hustru bede ved det samme
møde. Dette kan utilsigtet få enlige medlemmer til
at føle sig udenfor. Medlemmer, der sjældent får
en opgave, bør være blandt dem, der inviteres til
at bede. Et medlem af biskoprådet kan, hvis det er
nødvendigt, tilråde dem, der beder om at gøre det
kort eller uden prædiken.
Den person, der beder bønnen, bør ikke blive bedt
om at læse et skriftsted op før bønnen.
18.6

Begravelser og andre
højtideligheder ved dødsfald
Kirkeledere og medlemmer tilstræber at gøre ceremonien, der er tilknyttet et dødsfald, til en værdig,
højtidelig og åndelig oplevelse for alle, der deltager.
Disse ceremonier afholdes normalt under ledelse af
biskoppen.
Ceremonier for mennesker, der dør, kan variere
meget rundt om i verden afhængigt af religion, kultur, tradition og lovmæssige krav. Selv ceremonier
for kirkemedlemmer varierer i forskellige områder
af verden. Dette afsnit omtaler generelle principper,
som ledere bør følge ved bisættelser eller andre
ceremonier i forbindelse med afdøde medlemmer,
uanset tradition eller kultur. Disse retningslinjer er
ment som en hjælp til at finde ud af, hvilke lokale
traditioner i forbindelse med dødsfald og sorg, der
er passende at benytte.
18.6.1

Dødsfald og sorg
Døden er en vigtig del af vor himmelske Faders frelsesplan (se 2 Ne 9:6). Enhver person må gennemgå
døden for at kunne modtage et fuldkomment og
opstandent legeme. Undervisning i og vidnesbyrd
om frelsesplanen, især Frelserens forsoning og
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opstandelse, er en vigtig del af ceremonierne i forbindelse med kirkemedlemmers død.
Dødsfald gør det nødvendigt at trøste de efterladte.
Som Jesu Kristi disciple »sørger kirkeledere og medlemmer med dem, der sørger … og … trøster dem,
der står i behov for trøst« (Mosi 18:9).
I mange kulturer er det almindeligt med begravelsesceremonier, lit de parade og bisættelser for at
trøste de efterladte og vise respekt for den afdøde.
Hvis det kulturmæssigt er passende, bør disse
formål imødekommes ved en familiesammenkomst,
en ceremoni i forbindelse med jordpåkastelse eller
andet højtideligt arrangement.
Mange religioner og kulturer har ritualer, ordinancer og traditioner i forbindelse med dødsfald og
sørgeperiode for den afdøde. Jesu Kristi gengivne
evangelium har ikke sådanne ritualer eller ordinancer. Kirkeledere bør ikke tilføje ritualer fra andre
religioner til Kirkens møder for afdøde medlemmer.
Kirkemedlemmer bør udvise respekt for andre
religioners ritualer og skikke. Medlemmer rådes
imidlertid til ikke at tage del i ritualer, skikke eller
traditioner, som bringer deres evne til at holde
befalingerne eller til at efterleve principperne i det
gengivne evangelium i fare.
I forbindelse med sorg og ceremonier for afdøde
personer bliver medlemmerne opfordret til at
undgå skikke eller traditioner, som er så dyre eller
langtrukne, at de overbebyrder de efterladte eller
hindrer dem i at komme videre i deres tilværelse.
Sådanne skikke omfatter en forventning om lange
og dyre rejser, at bære særligt tøj i sørgeperioden,
lave detaljerede offentlige bekendtgørelser, betale
penge til familien, holde detaljerede og lange traktementer i forbindelse med begravelsen og holde
overdådige mindehøjtideligheder eller højtideligholdelse på årsdagen efter begravelsen.
De fleste lande har lovgivning, der regulerer,
hvad der sker, når en person dør. Kirkeledere og
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medlemmer bør være opmærksomme på disse love
og følge dem.
18.6.2

Planlægning og hjælp
Når et medlem dør, besøger biskoppen familien
for at trøste den og tilbyde menighedens hjælp.
Han kan anmode sine rådgivere om at ledsage sig.
Biskoppen tilbyder sin hjælp med at underrette
slægtninge, venner og bekendte om dødsfaldet.
Hvis det er passende, tilbyder han også sin hjælp
med at planlægge bisættelsen, udfærdige en passende nekrolog og få sat en dødsannonce i aviserne.
Hvis der afholdes en lit de parade før bisættelsen,
bør dødsannoncen indeholde tidspunkterne for,
hvornår den begynder og slutter.
Biskoppen kan tilbyde at hjælpe med begravelsesarrangementet, alt efter lokale love og skikke. Han
kan efter behov tilbyde hjælp fra menigheden til at
bistå med lokal transport for familien.
Biskoppen underretter ældsternes kvorumspræsident, så han og andre, heriblandt omsorgsgivende
brødre, kan hjælpe den sørgende familie. En sådan
hjælp kunne fx bestå i at iklæde en mandlig afdød
til begravelsen, våge over hjemmet under begravelsen og sørge for anden støtte (se 7.10.2).
Biskoppen underretter også hjælpeforeningspræsidenten, så hun og andre søstre, heriblandt omsorgsgivende søstre, kan hjælpe familien. En sådan hjælp
kunne fx bestå i at iklæde en kvindelig afdød til
begravelsen, sørge for blomster til begravelsen,
passe små børn, våge over hjemmet under begravelsen samt tilberede måltider (se 9.10.3).
18.6. 3

Lit de parade (hvor det er almindeligt)
Hvis der afholdes lit de parade lige inden bisættelsen, bør biskoppen afslutte denne mindst 20 minutter før bisættelsen begynder. Efter lit de parade kan
der bedes en familiebøn, hvis familien ønsker det.

Denne bøn bør slutte, før bisættelsen efter planen
skal begynde, således at man ikke lader forsamlingen i kirkesalen vente. Kisten bør lukkes, før den
flyttes ind i kirkesalen til bisættelsen.
Ledere bør åbne kirkebygningen for bedemanden
mindst én time før den planlagte lit de parade og
bisættelse finder sted.
18.6.4

Bisættelse
Hvis der foretages bisættelse af et medlem i en af
Kirkens bygninger, leder biskoppen ceremonien.
Hvis bisættelsen foretages i hjemmet, i et kapel eller
ved graven, kan familien bede biskoppen om at lede
ceremonien. En af biskoppens rådgivere kan lede
ceremonien, hvis biskoppen ikke kan deltage.
Hvis en bisættelse ledes af biskoppen, hvad enten
den finder sted i en af Kirkens bygninger eller et
andet sted, er det et kirkemøde og en religiøs ceremoni. Det bør være et åndeligt møde såvel som en
familiesammenkomst. Biskoppen tilskynder medlemmerne til at være ærbødige, værdige og højtidelige under ceremonien og ved de sammenkomster,
der er tilknyttet bisættelsen.
Når biskoppen leder en bisættelse, fører han eller
en af hans rådgivere tilsyn med planlægningen. Han
tager hensyn til familiens ønsker, men han sikrer
sig, at bisættelsen er enkel og værdig, med musik
samt korte taler og prædikener, der drejer sig om
evangeliet og giver den trøst, som vi får fra Frelserens sonoffer og opstandelse. Familien bør ikke føle
sig forpligtede til at tale eller på anden vis deltage i
selve ceremonien.
Et medlem af stavspræsidentskabet, en områdehalvfjerdser eller en generalautoritet præsiderer ved
bisættelser, hvor de er til stede. Personen, der leder
mødet, bør på forhånd rådføre sig med ham og byde
ham velkommen ved bisættelsen. Den præsiderende
leder bør have mulighed for at komme med nogle
afsluttende bemærkninger, hvis han ønsker det.
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Videooptagelse og computerpræsentationer eller
andre elektroniske præsentationer bør ikke anvendes ved bisættelsen. Bisættelsen bør heller ikke
transmitteres på internettet eller på nogen anden
måde. Missionæren kan imidlertid med godkendelse
fra sin missionspræsident se begravelseshøjtideligheden for et nærtstående familiemedlem via streaming.
Bisættelser bør begynde til tiden. Af hensyn til dem,
der deltager, bør ceremonien ikke være for lang.
Bisættelser, der varer længere end halvanden time,
lægger en unødig byrde på dem, der er til stede og
deltager.
Bisættelser gør det muligt at undervise i evangeliet
og bære vidnesbyrd om frelsesplanen. Det er også
muligt at hædre den afdøde. Det bør dog ikke dominere bisættelsesceremonien. For mange mennesker,
der hædrer den afdøde eller for mange minder kan
gøre en bisættelse for lang og er upassende for et
kirkemøde. Hvis familien ønsker yderligere tid til at
fortælle om sådanne minder, kan de overveje at gøre
det ved en særlig familiesammenkomst, adskilt fra
bisættelsesceremonien.
Der foretages normalt ikke bisættelser på søndage.
18.6.5

Musik
Musikken ved bisættelser kan omfatte et præludium, en indledningssalme, musikindslag, en afslutningssalme og et postludium. Enkle salmer og andre
sange med et evangelisk budskab egner sig bedst til
sådanne lejligheder. Indlednings-og afslutningssalmen synges sædvanligvis af forsamlingen.
18.6.6

Begravelse eller ligbrænding
Når det er muligt, bør medlemmer, der har modtaget deres begavelse, begraves i tempeltøj, når de
dør. Hvor kulturelle traditioner eller begravelsesskikke gør dette upassende eller vanskeligt, kan
tøjet foldes og lægges ved siden af den døde i kisten.

170

2018

Yderligere instruktioner om tempeltøj til begravelser og iklædning af de døde findes i 7.10.2, 9.10.3 og
Håndbog 1, 3.4.9.
Hvis det er muligt, ledsager mindst ét medlem af
biskoprådet følget til kirkegården. Hvis graven skal
indvies, rådfører han sig med familien og beder en
bærer af Det Melkisedekske Præstedømme om at
gøre dette i henhold til instruktionerne i 20.9. Hvis
familien foretrækker det, kan der bedes en bøn ved
graven i stedet for en indvielsesbøn.
Kirken opfordrer normalt ikke til ligbrænding. Hvis
et afdødt medlems legeme skal brændes, og denne
har modtaget sin egen begavelse, bør vedkommende
iklædes tempeltøj, hvis det er muligt. Se i 20.9 oplysninger om indvielse af steder, hvor asken opbevares.
18.6.7

Retningslinjer for økonomi
De medlemmer af Kirken, der leder eller deltager i
bisættelsesceremonier, bør ikke tage imod vederlag
eller bidrag, uanset om mødet er for et medlem eller
et ikke-medlem.
I nogle tilfælde kan biskopper aftale med bedemanden, at han sørger for en enkel begravelsesceremoni
og kun får sine udgifter dækket, når dette betales
fra fasteoffermidler.
18.6.8

Bisættelser for ikke-medlemmer
Biskopper kan tilbyde at stille Kirkens bygninger
til rådighed for bisættelser af ikke-medlemmer.
Sådanne ceremonier kan generelt afholdes, således
som det foreskrives af den afdøde persons trossamfund. Men andre kirkers eller organisationers ritualer må ikke udføres i en af Kirkens bygninger. Hvis
familien ønsker det, kan ceremonien ledes af en
præst fra personens kirke, hvis det foregår værdigt
og på en passende måde.
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Skema over menighedsmøder

Skema over menighedsmøder (fortsat)
Møde

Nadvermøde

Faste-og vidnesbyrdmøde

Præstedømmemøde

Søndagens
hjælpeforeningsmøde

Hjælpeforeningens øvrige
møder og aktiviteter

Unge Piger

Primary

Formål

Deltagere

At tage nadveren, tilbede, Alle menighedens
undervise i evangeliet,
medlemmer
udføre ordinancer,
udføre menighedsanliggender samt styrke tro og
vidnesbyrd.
At tage nadveren, tilbede, Alle menighedens
udføre ordinancer, udføre medlemmer
menighedens anliggender
og bære vidnesbyrd.
At ordne kvorummets
anliggender, lære om
præstedømmets pligter,
styrke den enkelte og
familien og undervise i
evangeliet.

Alle præstedømmebærere, kommende ældster
og unge mænd i alderen
12 til og med 17 år, som
endnu ikke er ordineret til Det Aronske
Præstedømme

Hyppighed

Hver søndag

Normalt den første søndag i hver måned

Hver søndag

At undervise i evangeliet, Menighedens kvinder på Hver søndag
udvikle tro og retskaffen- 18 år og derover (samt
hed og styrke den enkelte yngre kvinder, der er gift)
og familien.
At lære samt anvende
principper og færdigheder, som hjælper hjælpeforeningssøstrene til
at udvikle deres tro og
retskaffenhed, styrke
den enkelte og familien
og finde og hjælpe de
trængende.

Menighedens kvinder på Normalt månedligt, dog
18 år og derover (samt
ikke på en søndag eller
yngre kvinder, der er gift) en mandag aften, kan
også afholdes kvartalsvist

Unge piger på 12 til
og med 17 år og Unge
Pigers ledere

Hver søndag

At undervise børnene i
evangeliet og hjælpe dem
til at føle vor himmelske
Faders kærlighed.

Børn i alderen 1½ til og
med 11 år og primaryledere og -lærere

Hver søndag

At undervise i evangeliet med hovedvægt på
anvendelse af evangeliske
principper i hverdagen.
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Møde

Søndagsskolen

Menighedskonference

Biskoprådsmøde

Menighedsrådsmøde

Møde i biskoprådets
ungdomskomité
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Formål

Deltagere

At styrke tro og vidnesbyrd, undervise
i evangeliet, ordne
anliggender og vurdere
aktivitetsniveauet.

Stavspræsidentskabet,
Én gang om året
stavens organisationsledere, tildelte højrådsmedlemmer, biskoprådet samt
menighedens medlemmer

At styrke tro og hjælpe
kirkemedlemmer til at
undervise hinanden.

At planlægge, gennemgå
og overveje anliggender, der vedrører
menigheden.

At planlægge, hvordan
man styrker den enkelte
og familien. Koordinering af åndelig og timelig
velfærd, omsorgsindsatsen, missionering,
fastholdelse, aktivering,
tempeltjeneste og slægtshistorie og evangelisk
undervisning og indlæring. Gennemgang og
koordinering af programmer og aktiviteter.
At afdække de unges
behov i menigheden.
Planlægning af, hvordan
man imødekommer disse
behov, hjælper de unge
til at efterleve Kirkens
standarder og opmuntrer dem til at deltage i
Kirkens møder og aktiviteter. Planlægning af
ungdomsaktiviteter.

Menighedens medlemmer på 12 år og derover
og søndagsskoleledere
og -lærere

Hyppighed

Hver søndag

Biskoprådet, menighedens assistent og
sekretær samt andre, der
inviteres

Sædvanligvis mindst
ugentligt

Biskoprådet, menighedens assistent og
sekretær, ældsternes kvorumspræsident, missionslederen, præsidenter for
Hjælpeforeningen, Unge
Mænd, Unge Piger, Primary og Søndagsskolen
samt andre, der inviteres

Regelmæssigt (mindst
månedligt)

Biskoprådet, en af
biskoppens assistenter
i præsternes kvorum,
lærernes og diakonernes kvorumspræsidenter, Unge Pigers
klassepræsidenter, Unge
Mænds og Unge Pigers
præsident samt andre
inviterede (såsom rådgivere i kvorums-og
klassepræsidentskaber)

Sædvanligvis månedligt
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Møde

Møde for menighedens
komité for Unge Voksne

Koordinationsmøde for
missionering

Formål

Deltagere

Hyppighed

At koordinere fuldtidsmissionærers og
menighedens medlemmers indsats for mis
sionering, fastholdelse
og aktivering.

Missionslederen, lokal-
og fuldtidsmissionærer
(hvor det er muligt)

Regelmæssigt

Formål

Deltagere

Hyppighed

At inspirere og undervise
præstedømmebærere
samt ordne præstedømmeanliggender i staven.

Alle præstedømmebærere, kommende ældster
samt unge mænd i staven
i alderen 12 til og med
17 år, som endnu ikke er
ordineret til Det Aronske
Præstedømme

Én gang om året

At anbefale, hvordan
man inddrager unge
voksne i tjeneste og
lederskab. Finde og
blive venner med mindre
aktive unge voksne.

Et medlem af biskoprådet, de rådgivere i
Hjælpeforeningen og
ældsternes kvorum,
der er udpeget til unge
voksne, unge voksnes
ledere og ægteparret,
der er kaldet som unge
voksnes vejledere

Efter behov

Skema over stavsmøder

Skema over stavsmøder (fortsat)
Møde

Stavskonference

Stavspræstedømmemøde

At styrke tro og vidnesbyrd, undervise
i evangeliet, ordne
stavsanliggender.

Generalautoritet eller en
områdehalvfjerdser (hvis
udpeget til det) stavspræsidentskab og alle
medlemmer i staven

To gange årligt
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Møde

Præstedømmets lederskabsmøde i staven

Møde for højpræsternes
kvorum i staven

Stavspræsidentskabsmøde

Højrådsmøde

Stavsrådsmøde
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Formål

Deltagere

Hyppighed

At ordne kvorumsanliggender og undervise
kvorumsmedlemmer i
deres opgaver.

Højpræsternes kvorum
(se 7.1.2; dette møde holdes ikke i distrikter)

Mindst én gang årligt

At undervise præstedømmeledere i deres opgaver,
udvikle deres kunnen og
opbygge deres tro.

At gennemgå, planlægge
og overveje alle anliggender, der berører staven.
At modtage instruktion,
rapportere, ordne anliggender og rådføre sig
med hinanden.

At modtage undervisning, rådføre sig med
hinanden, rapportere og
koordinere planlægningen af stavens programmer og aktiviteter.

Stavspræsidentskabet,
højrådet, stavssekretæren (og assisterende
sekretærer efter behov),
stavsassistenten, stavens
præsidentskab for Unge
Mænd (og sekretær
efter behov), biskopråd,
menighedssekretærer (og
assisterende sekretærer
efter behov), menighedsassistenter, ældsternes
kvorumspræsidentskaber
og sekretærer, missionsledere og menighedernes
Unge Mænds præsidentskaber (og sekretærer
og assisterende vejledere
efter behov) samt andre
inviterede

Tre gange om året (to
gange i forbindelse med
stavskonference)

Stavspræsidentskabet,
Regelmæssigt
stavssekretæren, stavsassistenten samt andre, som
inviteres
Stavspræsidentskabet,
højrådet, stavssekretæren, stavsassistenten samt
andre inviterede

To gange månedligt,
om muligt

Stavspræsidentskabet,
To til fire gange om året
højrådet, stavssekretæefter behov
ren, stavsassistenten,
stavens præsidentskaber
for Hjælpeforeningen,
Unge Mænd, Unge Piger,
Primary og Søndagsskolen samt andre inviterede
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Møde

Møde med biskoprådene

Stavens komitémøde
for Det Aronske Præstedømme og Unge Piger

Biskoppernes velfærdsrådsmøde i staven

Lederskabsmøde for
stavens organisationer
(Hjælpeforeningen,
Unge Piger, Primary og
Søndagsskolen)

Formål

Deltagere

Hyppighed

At planlægge stavs
sponsorerede fællesaktiviteter for unge mænd og
unge piger.

En rådgiver i stavspræsidentskabet, højrådsmedlemmer, tilknyttet Unge
Mænd og Unge Piger,
stavens præsidentskab
for Unge Mænd med
sekretær, stavens præsidentskab for Unge Piger
med sekretær, unge og
andre, der inviteres

Efter behov

Alle biskopper og
grenspræsidenter i
staven (stavspræsidenten
udpeger én biskop til at
være formand), stavspræsidenten (lejlighedsvis),
velfærdsspecialister
efter behov

Mindst én gang i
kvartalet

Et medlem af stavspræsidentskabet (hvis ønsket),
det højrådsmedlem, der
er tilknyttet organisationen, stavens organisationspræsidentskab og
sekretær, menighedernes
organisationspræsidentskaber og sekretærer,
andre organisationsledere, lærere og vejledere
(efter behov), medlemmer af biskoprådet
tilknyttet organisationen
(efter behov)

Én gang årligt for hver
organisation eller to
gange med stavspræsidentens godkendelse
(se 18.3.11)

At undervise biskopråStavspræsidentskabet,
dene, gennemgå retnings- biskopråd, stavssekretær
linjer og rådføre sig med og stavsassistent
hinanden.

Modtage instruktion
om velfærdsanliggender.
Udveksling af ideer og
erfaringer. Gennemgang
af tendensen i betalingen
af fasteoffer, velfærdsbehov og velfærdshjælp.
Finde arbejde til dem,
der modtager hjælp.
Finde velfærdsressourcer
i lokalområdet. Vurdere Kirkens velfærds
projekter. Koordinere
velfærdsopgaver.

At undervise menighedernes organisationsledere i
deres opgaver, instruere
dem i færdigheder inden
for undervisning og
lederskab, styrke deres
tro og udveksle ideer.

En til fire gange om året
efter behov
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Møde

Unge Voksnes komitémøde i staven

Komitémøde for Enlige
Voksne i staven

Formål

Deltagere

Hyppighed

At forholde sig til enlige
voksnes behov i staven.
Efter behov sørge for
muligheder for at yde
tjeneste sammen, lære
om evangeliet og omgås
socialt uden for deres
menigheder.

En rådgiver i stavspræsidentskabet, et højrådsmedlem, et medlem af
staven hjælpeforeningspræsidentskab og adskillige enlige voksne

Efter behov

At varetage unge voksnes
behov i staven. Sørge
for, at unge voksne får
mulighed for at yde
tjeneste sammen, lære
om evangeliet og omgås
socialt på tværs af deres
menigheder. Sikre, at
menighedens komité for
Unge Voksne fungerer
godt i de menigheder,
hvor de er etableret.

En rådgiver i stavspræsidentskabet, det
højrådsmedlem, der er
tilknyttet unge voksne,
et medlem af stavens
hjælpeforeningspræsidentskab, stavens vejledere for Unge Voksne
og menighedsledere for
Unge Voksne (hvis de er
kaldet) eller andre unge
voksne i staven

Efter behov

Søndagens mødeplan
Plan 1

70 min.

Nadvermøde

40 min.

Søndagsskolen

10 min.
10 min.
50 min.

3 timer
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Pause
Pause

Præstedømmemødets formøde
Det Melkisedekske
Præstedømme

Det Aronske
Præstedømme

Formøde

Hjælpeforeningen

Formøde

Unge Piger

Primary (herunder børnehaven)
Se detaljer
i 11.4.1.

Den præcise placering af pauser mellem møderne kan afpasses efter lokale forhold.
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Plan 2

50 min.

Præstedømmemødets formøde

10 min.

Pause

40 min.
10 min.
70 min.
3 timer

Det Melkisedekske
Præstedømme

Det Aronske
Præstedømme

Formøde

Hjælpeforeningen

Formøde

Unge Piger

Primary (herunder børnehaven)
Se detaljer
i 11.4.1.

Søndagsskolen
Pause

Nadvermøde

Den præcise placering af pauser mellem møderne kan afpasses efter lokale forhold.

Overlapning i mødeplanen i
enheder med forskellige sprog

mødes de med præstedømme-og organisationsledere i deres egen enhed for at få deres råd og opbakning til at iværksætte planen.

Når to enheder mødes i den samme bygning, hvor
medlemmer taler forskellige sprog kan det være
ønskværdigt, at børn og unge deltager i de samme
klasser. Hvis en engelsktalende menighed og en
spansktalende gren fx mødes i den samme bygning,
kan primarybørnene i den spanske gren tilslutte sig
Primary i den engelske menighed. De unge i den
spanske gren kan tilslutte sig Søndagsskolen, Det
Aronske Præstedømme og Unge Pigers klasser i den
engelske menighed.

Biskoprådet og grenspræsidentskabet mødes også
for at beslutte, hvilke medlemmer fra hver enhed,
der skal kaldes til at virke i organisationerne.
Lederne drøfter også kaldelser af ledere i Det
Aronske Præstedømmes kvorummer og Unge Pigers
klasser. Når planen er blevet iværksat, mødes præstedømmeledere fortsat regelmæssigt for at koordinere deres indsats og for at løse problemer.

Unge fra den spanske gren kan også være sammen
med den engelske menighed til GUF. Børn kan også
være sammen med den engelske menighed til spejder og aktivitetsdage.
Anvendelse af denne plan skal godkendes af stavspræsidenten. Når biskoprådet og grenspræsidentskabet har fået stavspræsidentens godkendelse,

En repræsentant fra biskoprådet og en fra
grenspræsidentskabet deltager i biskoppens
ungdomskomitémøder.
For at iværksætte denne plan kan mødeplanen for
de to enheder blive nødt til at overlappe hinanden som vist i skemaet nedenfor. Skemaet viser, at
menighedens møder begynder først, men grenen
kunne i stedet begynde først.
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Menighed

Gren

Nadvermøde

Grenens møder begynder 80 min. efter menighedens

Søndagsskolen

Primary

Præstedømmet

Søndagsskolen (unge
mødes med menighedens klasser)

Unge Piger

Præstedømmet
(unge mænd mødes
med menighedens
kvorummer)

Menighedens møder slutter 80 min. før grenens

Hjælpeforeningen

Hjælpeforeningen

Unge Piger (mødes
med menighedens
unge piger)
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Primary (mødes med
menighedens Primary)

Nadvermøde

19.

Kaldelser i Kirken
Dette kapitel indeholder oplysninger om kaldelser
og afløsninger af medlemmer i Kirken. Skemaet
over kaldelser på s. 159-166 viser udvalgte kaldelser
og beskriver, hvem der foreslår en person, hvem der
godkender forslaget, hvem der opretholder personen, og hvem der kalder og indsætter personen.
Kaldelserne i skemaet besættes efter behov og i det
omfang, der er medlemmer til det.
19.1

Beslutning om, hvem der
skal kaldes
19.1.1

Generelle retningslinjer
En person skal kaldes af Gud for at kunne tjene i
Kirken (se TA 1:5). Lederne søger Åndens vejledning, når de skal afgøre, hvem der skal kaldes. De
overvejer den værdighed, som kaldelsen kræver. De
overvejer også medlemmets personlige eller familiemæssige omstændigheder. Enhver kaldelse bør
gavne de mennesker, der betjenes, medlemmet og
medlemmets familie.
Skønt tjeneste i kirkekaldelser kræver ofre, bør dette
ikke bringe medlemmets evne til at opfylde ansvar
i familien og på arbejdet i fare (se 17.2.1). Før man
kalder en gift person til en tidskrævende opgave,
overvejer kirkeledere, hvilke følger denne kaldelse
vil få for ægteskabet og familien.
Hvis det er muligt, kaldes et medlem til kun at tjene
i én kaldelse, udover at tjene som omsorgsgivende
bror eller søster.
Lederne bevarer oplysninger om foreslåede kaldelser og afløsninger fortroligt. Kun de, der har brug
for at vide noget, fx en organisationspræsident,
der er leder for vedkommende, informeres, før

vedkommende opretholdes. En person, der overvejes til en kaldelse, får ikke besked om dette, før
kaldelsen præsenteres.
Når en kaldelse skal præsenteres af eller under
ledelse af stavspræsidenten, konsulteres biskoppen
for at afgøre medlemmets værdighed og forhold
omkring familie, arbejde og tjeneste i Kirken. Stavspræsidentskabet anmoder dernæst om nødvendigt
højrådet om at opretholde beslutningen om at kalde
personen, som det fremgår af Skema over kaldelser.
Når en ung mand eller ung pige skal kaldes til at
tjene i en stilling i Kirken, indhenter et medlem af
biskoprådet forældrenes eller værgernes tilladelse,
før kaldelsen foretages.
Ledere kan kun foretage en kirkekaldelse, når (1) en
persons medlemsoptegnelse er i menigheden og er
blevet omhyggeligt gennemgået af biskoppen eller
(2) biskoppen har kontaktet medlemmets tidligere
biskop for at fastslå, at medlemmet er værdigt
til kaldelsen, og få bekræftet, at vedkommendes
medlemsoptegnelse ikke indeholder en anmærkning
eller kommentar om uafklaret kirkedisciplinering.
Nye medlemmer bør gives en passende kaldelse eller
et andet ansvar for at tjene så hurtigt som muligt.
Nogle nye medlemmer kan være klar til kaldelser,
så snart de er blevet døbt og bekræftet. Andre kan
have brug for at modtage enkle opgaver, der hjælper dem til at forberede sig på at få en kaldelse. Et
medlem af biskoprådet interviewer nye medlemmer,
før de kaldes til at undervise børn eller unge, og der
skal indhentes en Børneattest.
Personer, der ikke er medlemmer af Kirken, kan fx
kaldes til stillinger som organist, musikformand og
assisterende spejderleder. De bør imidlertid ikke
kaldes til at undervise eller til administrative stillinger, eller som musikledere i Primary. Tilladelsen til
at kalde ikke-medlemmer til visse kaldelser gælder
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ikke for medlemmer, der er udelukkede, og som
ikke må have nogen form for kaldelse.
19.1.2

Anbefalinger og godkendelser af kaldelser
Skemaet over kaldelser beskriver, hvem der
kan forelægge forslag til hver enkelt kaldelse,
og hvem der godkender. I nogle tilfælde bliver
præstedømme-og organisationsledere bedt om at
forelægge forslag til deres stavspræsidentskab eller
biskopråd. De bør bønsomt gå til dette ansvar i
vished om, at de kan modtage vejledning fra Herren
om, hvem de skal foreslå. De bør imidlertid huske,
at det endelige ansvar for at modtage inspiration
om, hvem der skal kaldes, ligger hos stavspræsidentskabet eller biskoprådet.
Stavspræsidenter og biskopper bør omhyggeligt
vurdere hvert forslag og anerkende, at det har været
overvejet bønsomt. Efter behov kan de bede om et
andet forslag.
19.1. 3

Kaldelser i staven
Stavspræsidenten fører tilsyn med kaldelsen af medlemmer, der tjener i de fleste stavsstillinger, som vist
i Skema over kaldelser.
19.1.4

Kaldelser i menigheden
Stavspræsidentskabet foreslår brødre, der skal
kaldes eller afløses som biskop (se 19.6). Stavspræsidenten fører også tilsyn med kaldelsen af rådgivere
i biskoprådet, assistenter, menighedssekretærer,
assisterende menighedssekretærer og menighedsassistenter. Biskoppen fører tilsyn med andre kaldelser
i menigheden, som angivet i Skema over kaldelser.
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19.1.5

Kaldelser i ældsternes kvorum
Stavspræsidenten fører tilsyn med kaldelsen af ældsternes kvorumspræsidenter og deres rådgivere, som
vist i Skema over kaldelser.
Ældsternes kvorumspræsident fører tilsyn med kaldelsen af kvorumssekretærer og -lærere. Biskoppens
godkendelse er påkrævet, før brødre kan kaldes til
disse stillinger.
19.2

Forelæggelse af en kaldelse
Skemaet over kaldelser angiver, hvem der kan
forelægge hver enkelt kaldelse. Når de nødvendige
godkendelser er indhentet, foretager en bemyndiget
leder et personligt interview for at afgøre, om medlemmet er trofast og villig til at tjene. Hvis medlemmet er villig, foretager lederen kaldelsen. Lederen
kan invitere en gift persons ægtefælle til at være til
stede og yde støtte, når kaldelsen foretages.
En leder, der overdrager en kirkekaldelse, forklarer
dens formål, betydning og det ansvar, der knytter
sig til den. Han opfordrer medlemmet til at søge
Herrens Ånd i udførelsen af kaldelsen. Han oplyser
navnet på den person, som vedkommende er direkte
ansvarlig overfor, og understreger nødvendigheden
af at støtte lederne. Efter behov fortæller han om
de møder, som personen bør deltage i, og beskriver alle de hjælpekilder, der er til rådighed. Han
kan påpege særlige anliggender eller udfordringer
ved kaldelsen og opfordre medlemmet til at stille
spørgsmål derom.
Ledere bør sikre sig, at måden, hvorpå de forelægger en kaldelse, stemmer overens med dens hellige
natur. Kaldelser bør forelægges værdigt og formelt,
ikke skødesløst og tilfældigt.
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19. 3

Opretholdelse af medlemmer i
kirkekaldelser
I de fleste kirkekaldelser bør medlemmerne opretholdes, før de begynder at tjene. Skemaet over
kaldelser angiver, om en opretholdelse er nødvendig, og i hvilken sammenhæng det skal foregå. Den
leder, der førte tilsyn med kaldelsen, eller en præstedømmeleder, som han bemyndiger dertil, præsenterer personen til opretholdelse.

stavspræstedømmemøde, ved hvilke de normalt ville
blive opretholdt, bør de opretholdes ved nadvermødet i alle stavens menigheder. Disse opretholdelser bør begrænses mest muligt. Medlemmer af
stavspræsidentskabet eller højrådet præsenterer
opretholdelserne.
19.4

Indsættelse af funktionærer
og lærere

Den, der foretager opretholdelsen, bekendtgør først,
hvem der er blevet afløst fra stillingen, og beder
medlemmerne om at udtrykke tak for vedkommendes indsats (se i 19.5 forslag til formulering).

I de fleste kaldelser bør medlemmerne indsættes, før
de begynder at tjene. Skemaet over kaldelser angiver, hvem der er bemyndiget til at udføre en indsættelse. Præsidenter indsættes før deres rådgivere.

Når en person skal opretholdes, beder den bemyndigede præstedømmeleder vedkommende om at
rejse sig. Lederen kan fx sige:

Under den præsiderende myndigheds ledelse kan
én eller flere bærere af Det Melkisedekske Præstedømme, herunder en værdig far eller ægtemand,
deltage i indsættelsen (se 20.1.2). Disse brødre
lægger deres hænder let på personens hoved. Den
præstedømmebærer, der virker som talerør -

»[Navn] er blevet kaldet til [stilling], og vi foreslår, at han [eller hun] opretholdes. De, der kan
godkende det, bedes vise det. [Vent et øjeblik på
tilkendegivelsen]. Nogen imod, samme tegn. [Vent
et øjeblik for at se, om nogen stemmer imod].«
Personen, der præsenteres, bør deltage i opretholdelsen. Hvis der præsenteres flere end én person,
kan de sædvanligvis opretholdes som en gruppe.
Hvis et værdigt medlem stemmer imod, når nogen
præsenteres til opretholdelse, taler den præsiderende leder eller en anden præstedømmeleder, der
har fået opgaven, under fire øjne efter mødet med
det medlem, der stemte imod. Lederen afgør, om
stemmen imod var baseret på kendskab til, at personen er skyldig i en opførsel, der vil gøre vedkommende uegnet til at tjene i stillingen. Det er ikke
nødvendigt at tage hensyn til ikke-medlemmer, der
stemmer imod.
Når nye stavsledere undtagelsesvis er nødt til
at begynde at tjene før den førstkommende
stavskonference eller det førstkommende

1. kalder personen ved hans eller hendes
fulde navn.
2. nævne, at han handler med Det Melkisedekske
Præstedømmes myndighed.
3. indsætter personen i den relevante stilling i en
stav, en menighed, et kvorum eller en klasse.
4. overdrager nøgler til personen, der har ret
til at modtage dem. (I stave og menigheder
modtager kun stavspræsidenter, biskopper og
kvorumspræsidenter nøgler til at præsidere,
når de bliver indsat. Ordet nøgler bør ikke
benyttes, når rådgivere, medlemmer af højrådet,
præsidenter for organisationer, biskoppens
assistenter i præsternes kvorum eller lærere i en
organisation indsættes).
5. giver en velsignelse, som Ånden tilskynder.
6. afslutter i Jesu Kristi navn.
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En indsættelse er en mulighed for at give en velsignelse. Detaljerede råd og vejledning gives normalt,
når en person undervises i sine pligter snarere end
under en indsættelse.

19.6

En indsættelse bør ikke udvikle sig til et formelt
møde. Det er ikke nødvendigt med bønner, vidnesbyrd eller instruktion, når en person indsættes.

Stavspræsidentskabet anbefaler brødre, der skal
kaldes eller afløses som biskop. Instruktioner står
på formularen Anbefaling af ny biskop. Denne
formular findes elektronisk i enheder, der benytter Kirkens computerprogram til at føre optegnelser. I andre enheder fås den fra det tildelte
administrationskontor.

19.5

Afløsning af medlemmer fra
kirkekaldelser
Afløsninger fra kirkekaldelser bør ske ved inspiration, undtagen når en persons flytning gør det
nødvendigt at afløse vedkommende, eller når en
kaldelse kun gælder for en specifik tidsperiode, som
fx ved en fuldtidsmission.
Afløsninger fra kirkekaldelser foretages af en person
med den samme myndighed som den, der forelagde
kaldelserne. Når der skal foretages en afløsning,
mødes en bemyndiget leder med medlemmet
personligt, informerer vedkommende om afløsningen og giver udtryk for påskønnelse af tjenesten.
Lederen beder også personen om at tilbagelevere alt
gældende og brugbart materiale, så det kan gives til
efterfølgeren. Kun de, der har behov for at vide det,
får meddelelse om afløsningen, før den bekendtgøres offentligt.
Den samme gruppe, der opretholdt personen,
tilkendegiver deres tak, når personen afløses. En
bemyndiget præstedømmeleder kan fx sige:
»[Navn] er blevet afløst som [stilling], og vi foreslår,
at vi udtrykker tak for hans [eller hendes] indsats.
De, der ønsker at give udtryk for deres tak, kan vise
det med en oprakt hånd.« Der spørges ikke, om der
er nogen imod.
Når en præsident eller biskop bliver afløst, bliver
rådgiverne automatisk afløst. De øvrige, der har stillinger i organisationen, såsom assistenter, sekretærer
og lærere, afløses ikke automatisk.
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Kaldelse, ordination og
indsættelse af biskopper

Når stavspræsidentskabet foreslår en person som
biskop, følger de omhyggeligt de principper, der
står i 1 Tim 3:2-7. Det er ikke passende at anmode
om forslag eller foretage meningsmålinger blandt
menighedens medlemmer med hensyn til, hvem der
kunne tages i betragtning til et kald som biskop.
Før en ny biskop kan interviewes, kaldes, ordineres
og indsættes, skal hans anbefaling godkendes af
Det Første Præsidentskab. Stavspræsidenten kan
forelægge kaldelsen, efter at han har modtaget en
skriftlig godkendelse fra Det Første Præsidentskab.
Med denne godkendelse kan stavspræsidenten også
ordinere og indsætte en biskop, når medlemmerne i
menigheden har opretholdt ham. Godkendelsen fra
Det Første Præsidentskab er også påkrævet, før en
stavspræsident afløser en biskop. Stavspræsidenten
må ikke give dette ansvar til en rådgiver.
Hvis en mand, der kaldes som biskop, ikke er højpræst, sikrer stavspræsidenten sig, at han ordineres
til højpræst, før han ordineres til biskop. Hvis manden tidligere er ordineret til biskop, behøver han
kun at blive indsat som menighedens biskop.
Når Det Første Præsidentskab har godkendt anbefalingen af en mand, der skal tjene som biskop,
bemyndiger de en stavspræsident, områdehalvfjerdser eller en generalautoritet til at ordinere og
indsætte ham. Den bemyndigede leder -
1. kalder manden ved hans fulde navn.
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2. nævner, at han handler med Det Melkisedekske
Præstedømmes myndighed.
3. ordinerer manden til biskop (medmindre han
tidligere er blevet ordineret).
4. indsætter ham til at præsidere over menigheden
og til at være præsident for Det Aronske
Præstedømme og præsternes kvorum, idet
han lægger vægt på biskoppens ansvar for Det
Aronske Præstedømme og for unge piger i
menigheden.

5. overdrager ham alle de nøgler, rettigheder
og magter og myndighed, der hører til
embedet som biskop, idet han især henviser
til biskoppens pligter som almindelig dommer
i Israel og som den præsiderende højpræst i
menigheden.
6. giver en velsignelse, som Ånden tilskynder.
7. afslutter i Jesu Kristi navn.

Skema over kaldelser
Kaldelser i staven

Kaldelser i staven (fortsat)

Det følgende skema omfatter en liste over udvalgte stavskaldelser. Se de individuelle kapitler i denne håndbog
for andre kaldelser og tjenestemuligheder. Kaldelserne besættes efter behov og i det omfang, der er medlemmer til det.

Embede

Foreslås af

Godkendes af

Opretholdes af 1

En udpeget generalautoritet eller
områdehalvfjerdser

En udpeget generalautoritet eller
områdehalvfjerdser

Medlemmerne ved
en stavskonference

En udpeget generalautoritet eller
områdehalvfjerdser
eller ved en skriftlig meddelelse
fra Det Første
Præsidentskab

Medlemmer ved
en stavskonference
eller et stavspræstedømmemøde

Stavssekretær

Stavspræsidentskab

Stavspræsidentskab
og højråd

Assisterende
stavssekretærer

Stavspræsidentskab

Stavspræsidentskab
og højråd

Medlemmer ved
en stavskonference
eller et stavspræstedømmemøde

Stavspræsident

Rådgivere i
Stavspræsident
stavspræsidentskabet

Medlemmer ved
en stavskonference
eller et stavspræstedømmemøde

Kaldes og
indsættes af

En udpeget generalautoritet eller
områdehalvfjerdser
En udpeget generalautoritet eller en
områdehalvfjerdser
eller stavspræsidenten med skriftlig godkendelse
fra Det Første
Præsidentskab
Stavspræsident

Stavspræsidenten
eller en udpeget
rådgiver
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Embede

Foreslås af

Godkendes af

Opretholdes af 1

Stavsassistent

Stavspræsidentskab

Stavspræsidentskab
og højråd

Højrådsmedlemmer

Stavspræsidentskab

Stavspræsidentskab
og højråd

Medlemmer ved
en stavskonference
eller et stavspræstedømmemøde

Stavspatriark

Stavspræsidentskab

De Tolvs Kvorum

Kaldes og
indsættes af

Stavspræsidenten
eller en udpeget
rådgiver

Medlemmer ved
en stavskonference
eller et stavspræstedømmemøde

Stavspræsidenten
eller en udpeget
rådgiver

Ordineres eller
indsættes ikke,
når patriarken
begynder at tjene i
en ny stav

Medlemmer ved
en stavskonference
eller et stavspræstedømmemøde

Et medlem af Det
Første Præsidentskab eller De Tolv,
eller stavspræsidenten med skriftlig
godkendelse fra De
Tolvs Kvorum

Stavspatriark, der
Præsidentskabet
allerede er ordineret, i den stav, hvortil
men som er flyttet til han er flyttet
en anden stav

De Tolvs Kvorum

Medlemmer ved
en stavskonference
eller et stavspræstedømmemøde

Præsidenter for
stavens organisationer (Unge Mænd,
Hjælpeforeningen,
Unge Piger, Primary
og Søndagsskolen)

Stavspræsidentskabet (i samråd
med det udpegede
højrådsmedlem)

Stavspræsidentskab
og højråd

Medlemmerne ved
en stavskonference

Rådgivere i stavens
organisationspræsidentskaber,
sekretærer og andre
organisationsledere

Medlemmerne ved
en stavskonference

Stavens repræsentant for ejendomsforvaltningen
(højrådsmedlem)

Præsidenten for den Stavspræsidentskab
pågældende orgaog højråd
nisation (i samråd
med det udpegede
højrådsmedlem)

Udpeges af stavspræsidentskabet. Kaldes, opretholdes og indsættes ikke.

Formand for stavens
aktivitetskomité
(højrådsmedlem)

Udpeges af stavspræsidentskabet. Kaldes, opretholdes og indsættes ikke.
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Stavspræsidenten
eller en udpeget
rådgiver

Stavspræsident
eller en udpeget
rådgiver eller et
højrådsmedlem
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Embede

Foreslås af

Godkendes af

Opretholdes af 1

Tempel- og
slægtshistorie-
konsulent og assisterende konsulent(er)

Stavspræsidentskab

Stavspræsidentskab
og højråd

Medlemmerne ved
en stavskonference

Stavens
musikformand

Stavens musik
vejleder
(højrådsmedlem)

Stavspræsidentskab
og højråd

Medlemmerne ved
en stavskonference

Stavsrevisorer

Formand for stavens Stavspræsidentskab
revisionskomité
og højråd
(rådgiver i stavspræsidentskabet)

Opretholdes ikke

Stavspræsidentskab

Stavspræsidentskab
og højråd

Opretholdes ikke

Biskoppen (kan
rådføre sig med
seminar- og
institutansatte)

Stavspræsidentskab
og højråd

Medlemmerne ved
en stavskonference

Stavens velfærdsspecialister (herunder
stavens beskæftigelsesspecialist)
Stavens seminar-og
institutlærere og
tilsynsførende

Kaldes og
indsættes af

Stavspræsidenten
eller en udpeget
rådgiver eller et
højrådsmedlem
Stavspræsidenten
eller en udpeget
rådgiver eller et
højrådsmedlem
Stavspræsidenten
eller en udpeget
rådgiver2
Stavspræsidenten
eller en udpeget
rådgiver eller et
højrådsmedlem2
Stavspræsident
eller en udpeget
rådgiver eller et
højrådsmedlem

1	Når nye stavsledere undtagelsesvis er nødt til at begynde at tjene før den førstkommende stavskonference eller det førstkommende præstedømmemøde i
staven, ved hvilke de normalt ville blive opretholdt, bør de opretholdes ved nadvermødet i alle stavens menigheder (se 19.3).
2 Stavspræsidenten afgør, om de medlemmer, der er kaldet til at tjene i disse stillinger, bør indsættes.

Kaldelser i Det Melkisedekske Præstedømme

Kaldelser i Det Melkisedekske Præstedømme (fortsat)
Embede

Foreslås af

Godkendes af

Opretholdes af

Kaldes og
indsættes af

Stavspræsidentskab
og højråd

Kvorummets
medlemmer

Stavspræsident

Stavspræsidentskab
og højråd

Kvorummets
medlemmer

Stavspræsidenten
eller en udpeget
rådgiver eller et
højrådsmedlem

Præsidentskabet for
højpræsternes kvorum i staven (stavspræsidentskabet)

Se »Kaldelser i staven«, s. 159.

Rådgivere i ældsternes kvorumspræsidentskab

Kvorumspræsidenten (i samråd med
biskoppen)

Ældsternes
kvorumspræsident

Stavspræsidentskabet (i samråd med
biskoppen)
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Embede
Sekretærer, lærere
og andre kaldelser i
ældsternes kvorum

Omsorgsgivende brødre

Foreslås af

Godkendes af

Kvorumspræsiden- Biskoppen
ten (i samråd med
biskoppen og rådgiverne til kvorumspræsidenten)

Opretholdes af
Kvorummets
medlemmer

Kaldes og
indsættes af

Kvorumspræsidenten eller en udpeget
rådgiver

At tjene som omsorgsgivende brødre er et præstedømmeansvar for højpræster og ældster. Derfor får disse brødre opgaven som omsorgsgivende brødre tildelt af ældsternes
kvorumspræsidentskab under biskoppens ledelse. De kaldes, opretholdes og indsættes ikke.

Kaldelser i Det Aronske Præstedømme i menigheder

Kaldelser i Det Aronske Præstedømme i menigheder (fortsat)
Embede

Foreslås af

Godkendes af

Præsternes kvorumspræsident
(biskoppen)

Se »Kaldelser i menigheden«, s. 162.

Lærernes og
diakonernes
kvorumspræsidenter

Opretholdes af

Kaldes og
indsættes af

Assistenter til
præsternes
kvorumspræsident

Biskoppen
(præsternes
kvorumspræsident)

Biskopråd

Kvorummets
medlemmer

Biskop

Biskopråd

Biskopråd

Kvorummets
medlemmer

Rådgivere i lærernes og diakonernes
kvorumspræsidentskaber samt kvorumssekretærer

Kvorumspræsidenter

Biskopråd

Kvorummets
medlemmer

Kaldes af biskoppen eller en
udpeget rådgiver; indsættes af
biskoppen

Biskopråd

Menighedens
medlemmer

Præsternes kvorums- Biskopråd
vejleder (menighedens præsident for
Unge Mænd)
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Biskoppen eller en
udpeget rådgiver

Biskop
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Embede

Foreslås af

Lærernes og diakoBiskopråd
nernes kvorumsvejledere (rådgiverne
i menighedens præsidentskab for Unge
Mænd), assisterende
vejledere samt Unge
Mænds sekretær i
menigheden
Omsorgsgivende brødre

Godkendes af

Opretholdes af

Biskopråd

Menighedens
medlemmer

Kaldes og
indsættes af

Biskop eller en
udpeget rådgiver

At tjene som omsorgsgivende brødre er et præstedømmeansvar for lærere og præster.
Derfor får disse brødre opgaven som omsorgsgivende brødre tildelt af ældsternes
kvorumspræsidentskab under biskoppens ledelse. De kaldes, opretholdes og indsættes ikke.

Kaldelser i Det Aronske Præstedømme i grene i stave
Embede
Præsternes kvorumspræsident
(grenspræsidenten, der fungerer
som præsternes
kvorumspræsident)
Andre kaldelser
i Det Aronske
Præstedømme

Foreslås af

Godkendes af

Opretholdes af

Stavspræsidentskab

Stavspræsidentskab
og højråd

Grenens
medlemmer

Kaldes og
indsættes af

Stavspræsident

Se »Kaldelser i Det Aronske Præstedømme i menigheder«, s. 161-162 og erstat biskop
med grenspræsident og menighed med gren.

Kaldelser i menigheden

Kaldelser i menigheden (fortsat)

Det følgende skema udgør en liste over udvalgte menighedskaldelser. Se de individuelle kapitler i denne
håndbog for andre kaldelser og tjenestemuligheder. Kaldelserne besættes efter behov og i det omfang, der er
medlemmer til det.
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Embede

Foreslås af

Godkendes af

Opretholdes af

Biskop

Stavspræsidentskab

Det Første Præsidentskab og De
Tolvs Kvorum

Menighedens
medlemmer

Rådgivere i
biskoprådet

Biskop

Stavspræsidentskab
og højråd

Menighedens
medlemmer

Menighedssekretær

Biskopråd

Stavspræsidentskab
og højråd

Menighedens
medlemmer

Assisterende
Biskopråd
menighedssekretærer

Stavspræsidentskab
og højråd

Menighedens
medlemmer

Menighedsassistent

Biskopråd

Stavspræsidentskab
og højråd

Menighedens
medlemmer

Missionsleder

Biskopråd

Biskopråd

Lokalmissionærer

Biskopråd

Biskopråd

Menighedens
medlemmer

Præsidenter for
menighedens organisationer (Unge
Mænd, Hjælpeforeningen, Unge
Piger, Primary og
Søndagsskolen)

Biskopråd

Biskopråd
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Menighedens
medlemmer
Menighedens
medlemmer

Kaldes og
indsættes af

En generalautoritet
eller en områdehalvfjerdser, eller
stavspræsidenten med skriftlig
godkendelse
fra Det Første
Præsidentskab
Stavspræsidenten
eller en udpeget
rådgiver
Stavspræsidenten
eller en udpeget
rådgiver
Stavspræsidenten
eller en udpeget
rådgiver eller et
højrådsmedlem
Stavspræsidenten
eller en udpeget
rådgiver eller et
højrådsmedlem
Biskop

Biskoppen eller en
udpeget rådgiver
Biskop

19. K aldelser i K irken

Embede

Foreslås af

Godkendes af

Opretholdes af

Biskopråd

Menighedens
medlemmer

Biskopråd

Menighedens
medlemmer

Biskoppen eller en
udpeget rådgiver

Vejledere, lærere,
Organisationspræsi- Biskopråd
musikledere samt
dentskaberne
andre kaldelser i
menighedens organisationer (bortset fra
Unge Mænd)

Menighedens
medlemmer

Biskop eller en
udpeget rådgiver

Lærere for tempelBiskopråd
forberedelsesseminar

Biskopråd

Menighedens
medlemmer

Biskoppen eller en
udpeget rådgiver

Rådgivere i Unge
Pigers klassepræsidentskaber samt
klassesekretærer

Biskopråd

Klassens
medlemmer

Biskoppen eller en
udpeget rådgiver

Menighedens
medlemmer

Biskoppen eller en
udpeget rådgiver

Rådgivere i menigBiskopråd
hedens Unge Mænds
præsidentskab
(lærernes og diakonernes vejledere),
assisterende vejledere samt menighedens Unge Mænds
sekretær

Rådgivere og sekreOrganisationsprætærer i menighedens sidenten
organisationer (bortset fra Unge Mænd)

Omsorgsgivende søstre

Unge Pigers
klassepræsidenter

Menighedens
musikformand

Kaldes og
indsættes af

Biskoppen eller en
udpeget rådgiver

Hjælpeforeningens søstre får opgaven som omsorgsgivende søstre tildelt af hjælpeforeningspræsidentskabet under biskoppens ledelse. Efter samråd med forældre og ledere
kan Hjælpeforeningens præsidentskab tildele rosenpiger og laurbærpiger som makkere til voksne søstre. Omsorgsgivende søstre kaldes, opretholdes og indsættes ikke.

Biskoprådet (i
samråd med
Unge Pigers
præsidentskab)

Klassepræsidenten

Biskopråd

Menighedens mu
Biskopråd
sikvejleder (medlem
af biskoprådet)

Klassens
medlemmer

Biskoppen eller en
udpeget rådgiver
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Embede

Foreslås af

Godkendes af

Opretholdes af

Menighedens dirigent, organist eller
pianist, kordirigent
og akkompagnatør
og korformand

Menighedens
musikformand

Biskopråd

Menighedens
medlemmer

Præstedømmets
dirigent samt pianist
eller organist

Menighedens
medlemmer

Biskoppen eller en
udpeget rådgiver

Bibliotekar

Menighedens mu
Biskopråd
sikvejleder (medlem
af biskoprådet)
Biskopråd

Assisterende
bibliotekarer

Søndagsskolepræsidenten
Søndagsskolepræsidenten

Biskopråd

Menighedens
medlemmer

Biskoprådet (i samråd med ældsternes
kvorumspræsident)

Biskopråd

Menighedens
medlemmer

Biskoppen eller en
udpeget rådgiver

Menighedens
medlemmer

Biskop eller en
udpeget rådgiver

Biskopråd

Biskopråd

Biskopråd

Biskopråd

Biskopråd

Biskopråd

Tempel- og
slægtshistorie-
konsulent
Menighedens
UV-ledere

Menighedens tidsskriftsrepræsentant

Menighedens
velfærdsspecialister
(herunder menighedens beskæftigelsesspecialist)

Kaldes og
indsættes af

Biskoppen eller en
udpeget rådgiver

Biskop eller en
udpeget rådgiver

Menighedens
medlemmer

Biskop eller en
udpeget rådgiver

Menighedens
medlemmer

Biskop eller en
udpeget rådgiver1

Menighedens
medlemmer

Biskop eller en
udpeget rådgiver1

1	Biskoppen afgør, om de medlemmer, der kaldes til at tjene i disse stillinger, bør indsættes.

Kaldelser i grene i stave
Embede
Grenspræsident

Foreslås af

Godkendes af

Opretholdes af

Stavspræsidentskab

Stavspræsidentskab
og højråd

Grenens
medlemmer

Kaldes og
indsættes af

Stavspræsident

Andre grenskaldelser Se »Kaldelser i menigheden«, s. 162-164, erstat biskop med grenspræsident og menighed
med gren.
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Kaldelser i missionen

Kaldelser i missionen (fortsat)
Embede

Foreslås af

Godkendes af

Opretholdes af

Generalautoritet eller
områdehalvfjerdser

Det Første Præsidentskab og De
Tolvs Kvorum

Opretholdes ikke

Rådgivere i missions- Missionspræsident
præsidentskabet

Områdepræsidentskab

Stadfæstes ved
distriktskonference
i alle distrikter

Missionsassistent og
missionssekretær

Missionspræsidentskabet

Stadfæstes ved
distriktskonference
i alle distrikter

Missionspræsident

Missionspræsident

Kaldes og
indsættes af

Et medlem af Det
Første Præsidentskab eller De Tolv
Apostles Kvorum

Et medlem af områdepræsidentskabet
eller missionspræsidenten under
deres ledelse
Missionspræsident

Organisationspræsidentskaber i missionen anbefales ikke. Hvis missionspræsidenten føler, at grenens organisationsledere har brug for undervisning fra mere erfarne organisationsledere, kan han udpege nogle personer
til at undervise.

Kaldelser i distriktet
Embede

Foreslås af

Godkendes af

Opretholdes af

Distriktspræsident

Missionspræsident

Områdepræsidentskab

Rådgivere i distriktspræsidentskabet

Distriktspræsident

Missionspræsidentskabet

Medlemmerne ved en
distriktskonference

Distriktsrådsmedlemmer, sekretær,
assisterende sekretærer, assistent og
organisationsledere

Se »Kaldelser i staven«, s. 159-161, erstat stavspræsident med grenspræsident og stav med
distrikt.

Medlemmerne ved
en distriktskonference eller et
præstedømmemøde
i distriktet

Kaldes og
indsættes af

Missionspræsident

Missionspræsidenten eller en udpeget
rådgiver
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Kaldelser i ældsternes kvorum i grene i missioner

Kaldelser i ældsternes kvorum i grene i missioner (fortsat)
Embede
Ældsternes
kvorumspræsident

Rådgivere i ældsternes kvorumspræsidentskab

Sekretær, lærer(e)
og andre kaldelser i
ældsternes kvorum

Omsorgsgivende brødre

Foreslås af

Godkendes af

Opretholdes af

Missionspræsident- Missionspræsident- Kvorummets
skabet eller distrikts skabet eller distrikts medlemmer
præsidentskabet
præsidentskabet,
når det er bemyndiget af missionspræsidenten
Kvorumspræsidenten (i samråd med
grenspræsidenten)

Missionspræsidentskabet eller
distriktspræsidentskabet, når det er
bemyndiget

Kvorummets
medlemmer

Kvorumspræsidenten (i samråd med
grenspræsidenten
og rådgiverne
til kvorumspræsidenten)

Grenspræsidentska- Kvorummets
bet og kvorumspræ- medlemmer
sidentskabet

Kaldes og
indsættes af

Missionspræsiden
ten eller distrikts
præsidenten,
hvis han er udpeget til det
Missionspræsidenten eller distriktspræsidenten, hvis
han er udpeget til
det, eller en anden
præstedømmeleder

Kvorumspræsidenten eller en udpeget
rådgiver

At tjene som omsorgsgivende brødre er et præstedømmeansvar for bærere af Det
Melkisedekske Præstedømme. Derfor får disse brødre opgaven som omsorgsgivende
brødre tildelt af ældsternes kvorumspræsidentskab under grenspræsidentens ledelse.
De kaldes, opretholdes og indsættes ikke.

Kaldelser i Det Aronske Præstedømme i grene i missioner
Embede
Præsters kvorumspræsident
(grenspræsidenten, der fungerer
som præsternes
kvorumspræsident)
Andre kaldelser
i Det Aronske
Præstedømme
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Foreslås af

Godkendes af

Opretholdes af

Missionspræsidentskab eller distriktspræsidentskab

Missionspræsidentskab

Grenens
medlemmer

Kaldes og
indsættes af

Missionspræsident
eller distriktspræsident, hvis han er
udpeget til det

Se »Kaldelser i Det Aronske Præstedømme i menigheder«, s. 161-162 og erstat biskop
med grenspræsident og menighed med gren.
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Grenskaldelser i missioner

Grenskaldelser i missioner (fortsat)
Embede

Foreslås af

Godkendes af

Opretholdes af

Grenspræsident

Missionspræsidentskab eller distriktspræsidentskab

Missionspræsidentskab

Grenens
medlemmer

Rådgivere i grenspræsidentskabet

Grenspræsident

Missionspræsidentskab eller,
når bemyndiget,
distriktspræsidentskabet

Grenens
medlemmer

Grenssekretær,
assisterende
grenssekretær og
grensassistent

Grenspræsidentskab Missionspræsidentskab eller,
når bemyndiget af
missionspræsidenten, distriktspræsidentskabet

Organisationsledere
og andre kaldelser
i grenen

Grenens
medlemmer

Kaldes og
indsættes af

Missionspræsident
eller distriktspræsidenten, hvis han er
udpeget til det
Missionspræsident
eller, hvis han er
udpeget til det, en
af hans rådgivere,
distriktspræsidenten eller en af
distriktspræsidentens rådgivere

Distriktspræsidenten eller en præstedømmeleder, som
han udpeger til det

Se »Kaldelser i menigheden«, s. 162-164, erstat biskop med grenspræsident og menighed
med gren.

Kaldelser i en SDH-gruppe i militæret
Embede

Foreslås af

Godkendes af

Opretholdes af

SDH-gruppeleder

Stavspræsidentskabet eller missionspræsidenten

Gruppens
medlemmer

Assistent til
SDH-gruppeleder

Gruppelederen

Stavspræsidentskabet og højrådet
eller missionspræsidenten
Stavspræsidentskabet og højrådet
eller missionspræsidenten

Gruppens
medlemmer

Kaldes og
indsættes af

Stavspræsidenten
eller missionspræsidenten, hvor det
er muligt1

Stavspræsidenten
eller missionspræsidenten eller en
præstedømmeleder,
som en af dem
udpeger1

1 I en krigszone eller et fjernt og isoleret område er det måske ikke muligt for en stavspræsident eller missionspræsident at kalde og indsætte SDH-
gruppeledere og assistenter. Instruktioner, der kan anvendes under disse omstændigheder, findes i Håndbog 1, 10.5.
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20.

Præstedømmets ordinancer og velsignelser
Dette kapitel giver instruktioner i udførelsen af præstedømmets ordinancer og velsignelser. Stavspræsidenter og biskopper bør også være opmærksomme
på de retningslinjer for ordinancer, som står beskrevet i Håndbog 1, kapitel 16.
20.1

Generelle retningslinjer
En ordinance er en hellig handling som fx en dåb,
der udføres med præstedømmets myndighed.
Ordinancerne dåb, bekræftelse, ordination til Det
Melkisedekske Præstedømme (for mænd), tempelbegavelse og tempelbesegling er nødvendige for
ophøjelse for alle ansvarlige personer. Disse ordinancer kaldes de frelsende ordinancer. Som en del af
hver af de frelsende ordinancer indgår modtageren
pagter med Gud.
Udførelse af en frelsende ordinance kræver bemyndigelse fra en præstedømmeleder, som bærer de
rette nøgler eller som fungerer under ledelse af en
person, der besidder disse nøgler. Sådan bemyndigelse er også påkrævet ved navngivning og
velsignelse af et barn, indvielse af en grav, ved en
patriarkalsk velsignelse og ved forberedelse, velsignelse og omdeling af nadveren. Bærere af Det Melkisedekske Præstedømme kan indvie olie, salve de
syge, give en fars velsignelse og andre velsignelser til
trøst og vejledning uden først at søge bemyndigelse
af en præstedømmeleder.
Brødre, der udfører ordinancer og velsignelser, bør
forberede sig ved at leve værdigt og stræbe efter
at være vejledt af Helligånden. De bør udføre hver
enkelt ordinance eller velsignelse på en værdig måde
og sikre sig, at den opfylder følgende krav:
1. Den udføres i Jesu Kristi navn.
2. Den udføres med præstedømmets myndighed.
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3. Den udføres ved at anvende enhver procedure,
der måtte være nødvendig, såsom at benytte
bestemte ord eller indviet olie.
4. Den præsiderende myndighed, som besidder
de rette nøgler (normalt biskoppen eller
stavspræsidenten), skal bemyndige ordinancen
om nødvendigt ifølge instruktionerne i
dette kapitel.
En præstedømmeleder, der fører tilsyn med en
ordinance eller velsignelse, sikrer sig, at den person,
der udfører den, har den nødvendige præstedømmemyndighed, er værdig og kender og følger de rette
procedurer. Ledere stræber også efter at gøre ordinancen eller velsignelsen til en ærbødig og åndelig
oplevelse.
Når ordinancer og velsignelser foretages ved nadvermødet, sikrer biskoppen sig, at de udføres på den
rette måde. For at undgå at sætte en præstedømmebærer i forlegenhed retter biskoppen på en stille
måde kun fejl, hvis væsentlige dele af ordinancen
eller velsignelsen er ukorrekte.
De, som giver en præstedømmevelsignelse, udtaler
velsignelsens ord (»Jeg eller vi velsigner dig med
…«) snarere end at bede en bøn (»Himmelske Fader,
velsign denne person med …«).
20.1.1

Deltagelse i ordinancer og velsignelser
Kun brødre, der bærer det nødvendige præstedømme og er værdige, kan udføre en ordinance
eller velsignelse eller stå i kredsen. De, der deltager, er sædvanligvis begrænset til at omfatte nogle
få præstedømmeledere, nære familiemedlemmer
samt nærtstående personer som fx omsorgsgivende
brødre. Det frarådes at invitere mange familiemedlemmer, venner og ledere til at deltage ved en
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ordinance eller velsignelse. Når der er for mange
deltagere, kan det blive for besværligt og fjerne
noget af ånden i ordinancen. Det er kun nødvendigt, at de, som udfører ordinancen eller som præsiderer, deltager. Andre tilvejebringer støtte og støtter
den, som forretter ordinancen.
Når flere brødre deltager i en ordinance eller velsignelse, lægger hver bror sin højre hånd let på personens hoved (eller under spædbarnet, der velsignes)
og sin venstre hånd på skulderen af broderen til
venstre for sig.
Selvom der kun bør stå et begrænset antal brødre
i kredsen, når en person modtager en ordinance
eller velsignelse, indbydes familien sædvanligvis til
at deltage.
Lederne opmuntrer værdige fædre, der bærer det
nødvendige præstedømme, til at udføre eller deltage
i ordinancer og velsignelser af deres familie.
20.1.2

Værdighed til at deltage i en ordinance
eller velsignelse
Kun en bærer af Det Melkisedekske Præstedømme,
der er værdig til at have en tempelanbefaling, kan
virke som talerør, når en person skal bekræftes som
medlem af Kirken, når Det Melkisedekske Præstedømme skal overdrages, eller når en person skal
ordineres til et embede i det præstedømme eller
indsættes til at tjene i en kirkekaldelse.
Biskopper og stavspræsidenter har som vejledt af
Ånden og instruktionerne i næste afsnit lov til at
tillade præstedømmebærere, som ikke fuldt ud
er tempelværdige, til at udføre og deltage i nogle
ordinancer og velsignelser. Præsiderende ledere
bør imidlertid ikke tillade en sådan deltagelse, hvis
præstedømmebæreren har begået alvorlige, uløste synder.
En biskop kan tillade en far, som bærer Det Melkisedekske Præstedømme, at navngive og velsigne

sine børn, selv om faderen ikke er fuldt ud tempelværdig. Tilsvarende kan en biskop tillade en far,
der er præst eller bærer Det Melkisedekske Præstedømme, at døbe sine børn og ordinere sine sønner
til embeder i Det Aronske Præstedømme. En bærer
af Det Melkisedekske Præstedømme kan i tilsvarende omstændigheder få lov til at stå i kredsen ved
bekræftelsen af sine børn, ved overdragelse af Det
Melkisedekske Præstedømme til sine sønner eller
ved indsættelser af hans hustru eller børn. Han må
dog ikke virke som talerør.
20.1. 3

Udførelse af en ordinance eller velsignelse
i en anden menighed
For at en præstedømmebærer, der befinder sig uden
for sin egen menighed, skal kunne virke som talerør,
når et barn skal navngives og velsignes, en person
skal døbes eller bekræftes, en person skal ordineres
til et embede i præstedømmet eller en grav skal indvies, bør han vise den præsiderende leder en gyldig
tempelanbefaling eller en Anbefaling til at udføre en
ordinance, der er underskrevet af et medlem af hans
biskopråd.
20.1.4

Udførelse af ordinancer af og for
handicappede personer
Retningslinjer for udførelse af ordinancer af og for
handicappede findes i Håndbog 1, 16.1.8 og 16.1.9.
Se 21.1.26 for retningslinjer vedrørende tolkning af ordinancer for døve eller hørehæmmede i
denne håndbog.
20.1.5

Oversættelse af ordinancer og velsignelser
Retningslinjer for oversættelse af ordinancer og
velsignelser findes i Håndbog 1, 16.1.2.
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Instruktioner om udførelse af ordinancer
og velsignelser

Børn navngives og velsignes normalt ved et faste-og
vidnesbyrdmøde i den menighed, hvor forældrene
er indskrevne medlemmer.

Følgende udgivelser har instruktioner til udførelse
af ordinancer og velsignelser:

20.2 .2

20.1.6

1. Dette kapitel i håndbogen
2. Familievejledning, s. 18-25
3. Præstedømmets pligter og velsignelser, del B, s. 42-47
Ved brug af disse udgivelser underviser præstedømmets ledere brødrene i, hvordan de skal udføre
ordinancer og velsignelser. Ledere sikrer sig, at
hver præstedømmebærer har Familievejledning eller
Præstedømmets pligter og velsignelser, del B, så han har
sit eget eksemplar af disse instruktioner.
Ledere bør ikke fremstille eller benytte andre
udgivelser, der giver instruktioner om ordinancer,
velsignelser eller bønner, medmindre Det Første
Præsidentskab har godkendt sådanne udgivelser.
20.2

Navngivning og velsignelse
af børn
20.2 .1

Generelle retningslinjer
»Hvert medlem af Kristi kirke, som har børn, skal
i kirkens påsyn bringe dem til ældsterne, som skal
lægge deres hænder på dem i Jesu Kristi navn og
velsigne dem i hans navn« (L&P 20:70). I overensstemmelse med denne åbenbaring må kun bærere af
Det Melkisedekske Præstedømme deltage i navngivning og velsignelse af børn. Præstedømmets ledere
bør informere medlemmerne om denne instruktion,
før deres børn navngives og velsignes. Samtidig
med at lederne bevarer velsignelsens hellige beskaffenhed, bør de gøre enhver rimelig indsats for at
undgå, at enkeltpersoner eller familier sættes i forlegenhed eller krænkes.
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Instruktioner om navngivning og
velsignelse af børn
Når et spædbarn velsignes, samles bærere af Det
Melkisedekske Præstedømme i en kreds og placerer deres hænder under barnet. Når et ældre barn
velsignes, placerer brødrene deres hænder let på
barnets hoved. Personen, der udtaler velsignelsen –
1. henvender sig til vor himmelske Fader.
2. nævner, at velsignelsen udføres med Det Melkisedekske Præstedømmes myndighed.
3. giver barnet et navn.
4. giver en velsignelse, som Ånden tilskynder.
5. afslutter i Jesu Kristi navn.

20.2 . 3

Velsignelsesoptegnelse og -attest
Før et barn skal velsignes, udfylder menigheds
sekretæren en Velsignelse af barn-optegnelse. Efter
velsignelsen sikrer sekretæren sig, at denne formular
er udfyldt, og han indfører oplysningerne i systemet
eller udleverer den i henhold til instruktionerne på
formularen. Sekretæren udfylder også en velsignelsesattest. Biskoppen underskriver attesten, og
han eller sekretæren giver den til barnets forældre
eller værger.
Hvis et spædbarn er født uden for ægteskab, skal
navnet på medlemsoptegnelsen og velsignelsesat
testen svare til navnet på dåbs-eller fødselsattesten.
Hvis der ikke findes en dåbs-eller fødselsattest,
følges landets sædvanlige procedure i forbindelse
med navngivning.
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20. 3

Dåb og bekræftelse
20. 3.1

Børn, der er indskrevne medlemmer
Børn, der er indskrevne medlemmer, bør under
ledelse af den præsiderende myndighed døbes og
bekræftes på eller så hurtigt som muligt efter deres
8-års fødselsdag. Det er børn, som allerede har en
medlemsoptegnelse.
Biskopper bør være særligt opmærksomme på de
7-årige børn i menigheden og sikre sig, at deres
forældre, ledere og lærere i Primary samt de, der
har til opgave at udvise omsorg for deres familie,
hjælper dem med at forberede sig til dåb og bekræftelse. Ledere i Det Melkisedekske Præstedømme og
i Hjælpeforeningen opfordrer også forældrene til at
undervise og forberede deres børn til disse ordinancer. Når børnene fylder 8 år, sikrer biskoppen sig, at
de får enhver mulighed for at tage imod evangeliet
og blive døbt og bekræftet.
20. 3.2

Nyomvendte
Nyomvendte bør døbes og bekræftes, når de
opfylder betingelserne, der står i »Instruktioner om
interview« i Håndbog 1, 16.3.3.
Dåb af nyomvendte defineres som dåb af (1) personer på 9 år eller derover, som aldrig er blevet døbt
og bekræftet, og (2) børn på 8 år, hvis forældre ikke
er medlemmer eller som skal døbes og bekræftes
samtidig med barnet.
20. 3. 3

Dåbs-og bekræftelsesinterview
Biskoppen eller en udpeget rådgiver leder interview for dåb og bekræftelse af 8-årige indskrevne
børn samt 8-årige børn, der ikke er indskrevne som

medlem, men hvor mindst en af forældrene eller
værge er medlem.
Fuldtidsmissionærer interviewer nyomvendte (som
beskrevet i 20.3.2) for dåb og bekræftelse.
Instruktionerne om interview står i Håndbog
1, 16.3.3.
20. 3.4

Dåbsmøder
Dåbsmøder bør være enkle, korte og åndelige.
Normalt afholder stavs-eller menighedsledere dåbsmøder for alle 8-årige indskrevne børn i staven eller
menigheden én gang om måneden. Medlemmer bør
ikke anmode om særlige eller individuelle tidspunkter eller foreskrive indholdet af dåbsmøderne.
De personer, der kan inviteres til et dåbsmøde,
omfatter familien, andre nære slægtninge, venner,
præstedømmeledere, omsorgsgivende brødre og søstre, de organisationsfunktionærer og lærere, der vil
komme til at arbejde sammen med det nye medlem
samt undersøgere, der bliver undervist. Andre medlemmer af menigheden kan også deltage.
Man bør ikke planlægge at afholde dåbsmøder
mandag aften.

Møder, der kun involverer en menighed
8-årige indskrevne børn. Et medlem af biskoprådet
præsiderer ved dåbsmøder for 8-årige indskrevne
børn, når mødet kun involverer en menighed.
Et medlem af biskoprådet har tilsyn med planlægningen af disse dåbsmøder. Han kan lede møderne
eller udpege missionslederen til at gøre det. Primarys ledere kan være med til at planlægge mødet
under biskoprådets ledelse.
For nyomvendte. Hvis det er muligt, deltager et medlem af biskoprådet i ethvert dåbsmøde for nyomvendte. Når mødet kun involverer en menighed,
præsiderer han, medmindre et medlem af stavspræsidentskabet deltager.
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Under biskoprådets ledelse samarbejder mis
sionslederen normalt med fuldtidsmissionærerne
i planlægningen af disse dåbsmøder. Et medlem
af biskoprådet eller missionslederen leder normalt
dåbsmøder. Hvis ingen af disse menighedsledere er
til rådighed, kan distriktslederen eller zonelederne
(fuldtidsmissionærer) planlægge og lede mødet med
missionspræsidentens godkendelse.

Møder, der involverer mere end en menighed
8-årige indskrevne børn. Et medlem af stavspræsidentskabet præsiderer normalt ved dåbsmøder for
8-årige indskrevne børn, når mødet involverer mere
end en menighed. Stavspræsidentskabet kan imidlertid bemyndige et højrådsmedlem til at præsidere.
Et medlem af biskoprådet fra hver menighed, der er
involveret, bør deltage.
Stavspræsidentskabet kan udpege et højrådsmedlem, der fører tilsyn med planlægningen af dåbsmødet og leder det. Primarys ledere kan være med til at
planlægge disse møder under ledelse af de præsiderende ledere.
For nyomvendte. Et medlem af stavspræsidentskabet
præsiderer normalt ved dåbsmøder for nyomvendte,
når mødet involverer mere end en menighed.
Stavspræsidentskabet kan imidlertid bemyndige
et højrådsmedlem til at præsidere. Et medlem af
biskoprådet fra hver menighed, der er involveret,
bør deltage.
Stavspræsidentskabet kan udpege et højrådsmedlem
eller en biskop til at føre tilsyn med planlægningen
af dåbsmødet og lede det.

Planlægning af dåbsmøder for nyomvendte
Dåbsmøder bør planlægges, så snart en undersøger
har forpligtet sig til at blive døbt. Mødet bør normalt ikke udskydes til efter denne dato, medmindre
en person ikke er parat. Dåb af familiemedlemmer
bør ikke udskydes, for at faderen kan modtage præstedømmet og selv udføre dåben.
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Missionslederen bør planlægge dåbsmøder for
nyomvendte. Hvis et møde er planlagt til en søndag,
bør det afholdes på et tidspunkt, der griber mindst
muligt ind i søndagens faste møder.

Således afholdes et dåbsmøde
Et dåbsmøde kan omfatte:
1. Præludium.
2. En kort velkomst af den præstedømmeleder, der
leder mødet.
3. Indledningssalme og -bøn.
4. En eller to korte taler om evangeliske emner,
som fx dåb og Helligånden.
5. Et musikindslag.
6. Udførelse af dåben (se 20.3.8).
7. En ærbødig stund, mens de personer, der har
deltaget i dåben, skifter til tørt tøj. Dette kan
omfatte et interludium eller velkendte salmer
eller primarysange. Det kan også omfatte et kort
evangelisk budskab fra fuldtidsmissionærerne
for de ikke-medlemmer, der kan være til stede.
8. Bekræftelsen (kun af 8-årige, indskrevne
medlemmer, hvis de ikke bekræftes ved et faste-
og vidnesbyrdmøde. Se 20.3.9 og 20.3.10).
9. En mulighed for, at nyomvendte kan bære deres
vidnesbyrd, hvis de har lyst.
10. Afslutningssalme- og bøn.
11. Postludium.

20. 3.5

Dåbsbassiner
Missionærerne koordinerer deres anvendelse af et
dåbsbassin med den ansvarshavende biskop eller
med en anden person udpeget af stavspræsidenten.
Et skema over, hvornår bassinet benyttes, bør give
missionærerne mulighed for at døbe én gang om
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ugen eller om nødvendigt oftere. Dog bør mis
sionærerne ikke forvente at kunne benytte bassinet
på urimelige tidspunkter. Der kræves ingen betaling
for brug af et dåbsbassin.
En ansvarlig voksen bør være til stede, mens dåbsbassinet fyldes op, og blive der, indtil det er tømt
og sikret igen. Bassinet bør tømmes og rengøres
umiddelbart efter hvert dåbsmøde. Der skal iværksættes passende sikkerhedsforanstaltninger, når der
er vand i dåbsbassinet.
Når bassinet ikke benyttes, bør alle døre være lukket og låst.
Når der ikke er et dåbsbassin til rådighed, kan
ethvert sikkert sted med vand anvendes til at døbe i,
hvis det er stort nok til, at personen kan nedsænkes,
og at den præstedømmebærer, der udfører dåben,
kan stå i vandet sammen med personen. Vand indvies ikke til dåb.
20. 3.6

Dåbstøj
En person, der udfører en dåb, og en person, der
døbes, har hvidt tøj på, der ikke er gennemsigtigt,
når det bliver vådt. En person, der har modtaget sin
begavelse, har sin tempelklædning på under sit tøj,
mens han udfører dåben.

20. 3.8

Instruktioner vedrørende udførelse af dåb
Under ledelse af den præsiderende myndighed
kan en præst eller en bærer af Det Melkisedekske
Præstedømme udføre dåbsordinancen. Han gør
dette ved at -
1. stå i vandet sammen med den person, der
skal døbes.
2. holde om personens højre håndled med sin
venstre hånd (af praktiske og sikkerhedsmæssige
årsager). Personen, der skal døbes, holder om
præstedømmebærerens venstre håndled med sin
venstre hånd.
3. løfte sin højre arm til en ret vinkel.
4. nævne personens fulde navn og sige: »Bemyndiget af Jesus Kristus døber jeg dig i Faderens
og i Sønnens og i Helligåndens navn. Amen«
(L&P 20:73).
5. lade personen holde sig for næsen med sin højre
hånd (af praktiske årsager). Derpå placerer præstedømmebæreren sin højre hånd højt oppe på
personens ryg og sænker personen og dennes tøj
helt ned under vandet.
6. hjælpe personen op af vandet.

De lokale enheder bør have dåbstøj til rådighed og
bør ikke kræve betaling for brugen af det. Dette tøj
købes for budgetmidler. Biskoppen kan bede medlemmer om at vaske og reparere tøjet.

Dåb af nyomvendte udføres normalt af en præstedømmebærer i menigheden eller af en af de mis
sionærer, der underviste personen. En nyomvendt
kan også anmode om, at et andet værdigt medlem
udfører dåben.

20. 3.7

20. 3.9

Vidner til en dåb
To præster eller bærere af Det Melkisedekske Præstedømme er vidner til hver dåb for at sikre at den
udføres korrekt. Dåben skal gentages, hvis ordene
ikke udtales nøjagtigt, som de er angivet i Lære og
Pagter 20:73, eller hvis en del af personens krop
eller tøj ikke blev nedsænket fuldstændigt.

Bekræftelse og Helligåndsgaven
En person bliver bekræftet som medlem af Kirken
og modtager Helligåndsgaven, efter at vedkommende er blevet døbt (se L&P 20:41). En person
bliver først medlem af Kirken, når ordinancerne
dåb og bekræftelse begge er udført og registreret
korrekt (se Joh 3:5; L&P 33:11).
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Biskoppen besidder nøglerne til bekræftelse af
8-årige indskrevne medlemmer. Missionspræsidenten besidder nøglerne til bekræftelse af nyomvendte. Biskoppen fører imidlertid tilsyn med
udførelsen af denne ordinance, hvad enten det er
for et 8-årigt indskrevet medlem eller en nyomvendt.
Biskoppen sikrer sig, at bekræftelsen udføres hurtigt efter dåben.
8-årige indskrevne medlemmer kan bekræftes ved
dåbsmødet eller ved et nadvermøde i den menighed,
hvor de bor, helst et faste-og vidnesbyrdmøde.
Nyomvendte kan bekræftes ved ethvert nadvermøde
i den menighed, hvor de bor, helst søndagen efter
deres dåb. Nyomvendte bliver ikke bekræftet under
dåbsmødet.
Mindst et medlem af biskoprådet deltager i denne
ordinance. Når ældster (missionærer) har undervist en nyomvendt, bør biskoppen indbyde dem til
at deltage.
Biskoppen foretager ikke et særskilt interview i
forbindelse med denne ordinance.
20. 3.10

Instruktioner vedrørende udførelse af
bekræftelse
En eller flere bærere af Det Melkisedekske Præstedømme kan under biskoprådets ledelse deltage i en
bekræftelse. De placerer deres hænder let på personens hoved. Den person, der udfører ordinancen -
1. nævner personens fulde navn.
2. nævner, at ordinancen udføres med Det Melkisedekske Præstedømmes myndighed.
3. bekræfter personen som medlem af Jesu Kristi
Kirke af Sidste Dages Hellige.
4. anvender ordene »modtag Helligånden« (ikke
»modtag Helligåndsgaven«).
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5. giver en velsignelse, som Ånden tilskynder.
6. afslutter i Jesu Kristi navn.

20. 3.11

Dåbs-og bekræftelsesoptegnelse og Attest
for dåb og bekræftelse
Når biskoppen eller en udpeget rådgiver interviewer
et 8-årigt barn, udfylder han Dåbs-og bekræftelsesoptegnelsen i henhold til instruktionerne på
formularen. Efter dåben og bekræftelsen anvender
menighedssekretæren oplysningerne på Dåbs-og
bekræftelsesoptegnelsen for at ajourføre barnets
medlemsoptegnelse.
Når en fuldtidsmissionær interviewer en nyomvendt
dåbskandidat, udfylder han hele Dåbs-og bekræftelsesoptegnelsen med undtagelse af oplysninger om
bekræftelsen. Ved dåbsmødet giver missionærerne
denne formular til biskoppen eller en af hans rådgivere. Efter bekræftelsen udfylder biskoppen eller
menighedssekretæren oplysningerne om bekræftelsen. Menighedssekretæren afleverer så to kopier
af formularen til fuldtidsmissionærerne. Missionærerne sender den ene kopi til missionskontoret, så de
kan oprette en medlemsoptegnelse.
Korrekt udfyldning og fordeling af Dåbs-og
bekræftelsesoptegnelsen er afgørende for at ajourføre eller oprette medlemsoptegnelser.
Efter bekræftelsen forbereder menighedssekretæren
en Attest for dåb og bekræftelse. Biskoppen underskriver attesten, og han eller sekretæren giver den til
det nye medlem.
Personens retmæssige navn, som defineret af
lokale love eller skikke, bør registreres på Dåbs-og
bekræftelsesoptegnelsen og på attesten.
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20.4

Nadver
20.4.1

Generelle retningslinjer
Kirkens medlemmer mødes på sabbatten for at
tilbede Gud og deltage i nadveren (se L&P 20:75;
59:9). Under denne hellige ordinance spiser de
brødet og drikker vandet til erindring om Frelserens
offer af sit kød og blod og for at forny deres pagter
(se Matt 26:26-28; JSO, Mark 14:20-25; Luk 22:15-20;
3 Ne 18; Moro 6:6).
Ved hvert nadvermøde velsigner bærere af præstedømmet nadveren og omdeler den til menighedens
medlemmer under biskoprådets ledelse. Bærere af
Det Aronske Præstedømme udfører normalt disse
pligter. Diakonernes kvorumspræsident har under
biskoprådets ledelse privilegiet af og ansvaret for at
anmode andre om at hjælpe med at omdele nadveren. Når der ikke er diakoner nok, rådfører han sig
med et medlem af biskoprådet for at afgøre, hvem
der kan blive bedt om at hjælpe.
Generelt bør lærere og præster i Det Aronske Præstedømme først opfordres til at omdele nadveren,
før bærere af Det Melkisedekske Præstedømme
bliver bedt om det. Hvor der er nok bærere af Det
Aronske Præstedømme, bør bærere af Det Melkisedekske Præstedømme ikke regelmæssigt anmodes
om at velsigne og omdele nadveren.
Hver præstedømmebærer, der deltager i denne
ordinance, bør forstå, at han handler på Herrens
vegne. Biskoprådet opfordrer præstedømmebærerne
til at grunde over Frelserens forsoning, mens de
forbereder, velsigner og omdeler nadveren. Biskoprådet sikrer sig også, at præstedømmebærerne har
en ærbødig indstilling, når de deltager i denne
ordinance.

De, der velsigner og omdeler nadveren, bør klæde
sig sømmeligt og være velsoignerede og rene.
Påklædning eller smykker bør ikke tiltrække sig
opmærksomhed eller forstyrre medlemmerne under
nadveren. Slips og hvide skjorter anbefales, fordi
de bidrager til værdigheden af ordinancen. Det bør
imidlertid ikke være et obligatorisk krav, for at en
præstedømmebærer kan deltage. Det bør heller ikke
kræves, at alle er ens klædt og ser ens ud. Biskoppen bør anvende diskretion, når han giver de unge
mænd vejledning derom, og tage deres økonomiske
forhold og modenhed i Kirken i betragtning.
Denne ordinances hellige natur berettiger, at der
udvises den største omhu og forberedelse for at
sikre orden og ærbødighed. Opgaven med at velsigne og omdele nadveren bør tildeles i god tid. De,
der deltager, bør sidde ærbødigt på deres plads,
inden mødet begynder.
Omdelingen af nadveren bør foregå naturligt og
stilfærdigt, ikke stift og overdrevent formelt. Det
bør ikke forlanges, at de, der omdeler nadveren,
indtager bestemte stillinger eller gør noget bestemt
som at holde venstre hånd på ryggen. Processen
med at omdele nadveren bør ikke vække opmærksomhed i sig selv eller frarøve opmærksomhed fra
formålet med ordinancen.
Præstedømmebærerne bør vaske hænderne grundigt med sæbe, en vådserviet, eller et andet rensemiddel, før de forbereder, velsigner eller omdeler
nadveren.
En præstedømmebærer, der har begået en alvorlig
overtrædelse, bør ikke forberede, velsigne eller
omdele nadveren, før han har omvendt sig og afklaret sagen med sin biskop.
Skønt nadveren er for Kirkens medlemmer, bør
biskoprådet ikke bekendtgøre, at den kun vil blive
omdelt til medlemmerne, og der bør ikke gøres
noget for at forhindre ikke-medlemmer i at tage den.
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20.4.2

Forberedelse af nadveren
Lærere, præster og bærere af Det Melkisedekske
Præstedømme kan forberede nadveren. Inden
mødet sikrer de, der forbereder nadveren, sig, at
brødbakker med ubrudt brød, vandbakker med
bægre fyldt med frisk vand samt duge er gjort
klar. Efter mødet rydder disse brødre bakker og
duge væk.
Nadverdugene bør være hvide, uigennemsigtige,
rene og nystrøgne. Nadverbakkerne bør holdes
rene. Nadverbakkerne og bægrene fås fra Kirkens
distributionscenter.
20.4. 3

Velsignelse og omdeling af nadveren
Præster og bærere af Det Melkisedekske Præstedømme kan velsigne nadveren. Diakoner, lærere,
præster og bærere af Det Melkisedekske Præstedømme kan omdele nadveren.
Mens menigheden synger nadversalmen, rejser de
præstedømmebærere, der skal velsigne nadveren, sig
ærbødigt op, fjerner den dug, der dækker brødbakkerne, og bryder brødet i passende små stykker. Når
de er færdige med at bryde brødet, sætter de sig ned
og synger med på salmen. Solosang eller instrumental musik må ikke erstatte denne salme.
Efter salmen knæler den person, der velsigner
brødet, og udtaler nadverbønnen for brødet.
Nadverbønnerne er blevet åbenbaret af Herren (se
L&P 20:77, 79; Moro 4-5). Biskoppen sikrer sig, at
de bliver udtalt klart, nøjagtigt og med værdighed.
Hvis den person, der velsigner nadveren, laver en
fejl i ordlyden, men selv retter den, er yderligere
rettelser ikke nødvendige. Hvis personen ikke retter
en fejl, tilkendegiver biskoppen, at han skal gentage
bønnen korrekt. Når biskoppen gør dette, bør han
være omhyggelig med at undgå at sætte personen
i forlegenhed eller bortlede opmærksomheden fra
ordinancens hellige natur.
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Efter bønnen omdeler diakonerne eller andre
bærere af præstedømmet brødet til menigheden på
en ærbødig og velordnet måde. Den præsiderende
leder får nadveren først. Biskoppen (eller i hans
fravær en rådgiver) præsiderer ved nadvermødet,
medmindre der sidder et medlem af stavspræsidentskabet, en områdehalvfjerdser eller en generalautoritet på forhøjningen. Et højrådsmedlem præsiderer
ikke og får ikke nadveren først.
Mens den præsiderende leder modtager nadveren,
kan andre, der omdeler nadveren, gå til deres tildelte område.
Når en præstedømmebærer rækker en nadverbakke
til et medlem, må andre af praktiske grunde gerne
sende bakken videre til den næste person.
Når brødrene er færdige med at omdele brødet,
bringer de bakkerne tilbage til nadverbordet. De,
der forretter nadveren, lægger dugen over brødbakkerne og afdækker vandbakkerne. Den, der velsigner vandet, knæler ned og beder nadverbønnen for
vandet (se L&P 20:79), idet vedkommende erstatter
ordet vin med vand.
Efter bønnen omdeler diakonerne eller andre præstedømmebærere vandet til menigheden. Når de er
færdige, bringer de bakkerne tilbage til nadverbordet, venter på, at de, der forretter nadveren, tildækker bakkerne, og sætter sig derefter ærbødigt på
deres pladser.
Alle, der deltager i mødet, bør være ærbødige
under hele ordinancen, hvor nadveren velsignes
og omdeles.
Der bør ikke spilles musik under bønnen, mens nadveren omdeles, eller som postludium når nadveren
er blevet omdelt.
20.4.4

Nadver til medlemmer, der er ude af stand
til at være til stede
Se »Nadvermøde i usædvanlige situationer« i 18.2.2.
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20.5

Indvielse af olie
En eller flere bærere af Det Melkisedekske Præstedømme skal indvie olivenolie, før den bruges til at
salve syge og hjemsøgte. Andre olier må ikke benyttes. Når olien indvies, skal præstedømmebæreren -
1. holde den åbne beholder med olivenolie.

Hvis en person beder om mere end én velsignelse
for den samme sygdom, behøver præstedømmebæreren ikke at salve med olie efter den første
velsignelse. Han giver i stedet en velsignelse ved
håndspålæggelse og med Det Melkisedekske Præstedømmes myndighed.
Salvelsen af syge består af to dele: Salvelse med olie
og besegling af salvelsen.

2. henvende sig til vor himmelske Fader.
3. nævne, at han handler med Det Melkisedekske
Præstedømmes myndighed.
4. indvie olien (ikke beholderen) og hellige den til
salvelse og velsignelse af syge og hjemsøgte.
5. afslutte i Jesu Kristi navn.

20.6.2

Salvelse med olie
Selve salvelsen udføres af en bærer af Det Melkisedekske Præstedømme. Han -
1. anbringer en dråbe indviet olie på personens hoved.

Medlemmer bør ikke bruge indviet olie indvortes
eller smøre den på syge dele af kroppen.

2. lægger sine hænder let på personens hoved
og kalder personen ved hans eller hendes
fulde navn.

20.6

3. nævner, at han handler med Det Melkisedekske
Præstedømmes myndighed.

Salvelse af syge
20.6.1

Generelle retningslinjer
Kun bærere af Det Melkisedekske Præstedømme
må salve de syge eller hjemsøgte. Normalt er der to
eller flere præstedømmebærere, der salver den syge,
men én kan udføre både salvelsen og beseglingen,
hvis det er nødvendigt. Hvis der ikke er indviet olie
til rådighed, kan der dog gives en velsignelse med
præstedømmets myndighed uden at salve.

4. nævner, at han salver med olie, der er indviet til
salvelse og velsignelse af syge og hjemsøgte.
5. afslutter i Jesu Kristi navn.

20.6. 3

Besegling af salvelsen
Normalt lægger to eller flere bærere af Det Melkisedekske Præstedømme deres hænder let på
personens hoved. Den, der besegler salvelsen -

En far, der bærer Det Melkisedekske Præstedømme,
bør normalt selv salve syge i sin familie.

1. kalder personen ved hans eller hendes
fulde navn.

Brødre bør salve den syge på opfordring af den
syge person eller af dem, der er direkte berørt, så
velsignelsen vil være ifølge deres tro (se L&P 24:13-
14; 42:43-44; 48-52). Bærere af Det Melkisedekske
Præstedømme, der besøger hospitaler, bør ikke søge
efter muligheder for at salve de syge.

2. nævner, at han besegler salvelsen med Det Melkisedekske Præstedømmes myndighed.
3. giver en velsignelse, som Ånden tilskynder.
4. afslutter i Jesu Kristi navn.
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20.7

Overdragelse af præstedømmet
og ordination til et embede
Stavspræsidenten fører tilsyn med overdragelsen af
Det Melkisedekske Præstedømme og ordinationer
til embederne ældste og højpræst. Men biskoppen
tager sædvanligvis initiativ til at anbefale disse
ordinationer. Instruktioner til anbefaling, interview
og præsentation af disse brødre til opretholdelse er
beskrevet i Håndbog 1, 16.7.1.
Biskoppen fører tilsyn med overdragelsen af Det
Aronske Præstedømme og ordinationer til embederne som diakon, lærer og præst. Værdige brødre
bør ordineres ved følgende minimumsalder:
Diakon: 12 år

3. biskoppen (eller en anden under hans ledelse)
ordinere personen til embedet som diakon, lærer
eller præst. Kun præster og bærere af Det Melkisedekske Præstedømme må virke som talerør
eller stå i kredsen.
For at deltage i en ordinance skal en person (1)
være præst eller bærer af Det Melkisedekske Præstedømme og (2) have samme eller højere præstedømmemyndighed end den, der overdrages i
ordinancen. En ældste bør fx ikke stå i kredsen, når
en højpræst skal ordineres, eller når en mand indsættes til et embede, som kræver, at han er højpræst.
For at udføre en præstedømmeordination lægger en
eller flere bemyndigede præstedømmebærere deres
hænder let på personens hoved. Den præstedømmebærer, der udfører ordinationen -

Lærer: 14 år

1. kalder personen ved hans fulde navn.

Præst: 16 år

2. nævner den myndighed, med hvilken ordinationen udføres (Det Aronske Præstedømme eller
Det Melkisedekske Præstedømme).

Instruktioner til anbefaling, interview og præsentation af disse brødre til opretholdelse er beskrevet i
Håndbog 1, 16.7.2.
20.7.1

Instruktioner vedrørende udførelse af
en ordination
Når de nødvendige interview og godkendelser er
foretaget, kan -
1. stavspræsidenten (eller en anden under hans
ledelse) ordinere personen til embedet som ældste, eller han kan bemyndige en anden bærer af
Det Melkisedekske Præstedømme til at gøre det.
Kun bærere af Det Melkisedekske Præstedømme
må stå i kredsen.
2. stavspræsidenten (eller en anden under hans
ledelse) ordinere personen til embedet som
højpræst, eller han kan bemyndige en anden
højpræst til at gøre det. Kun højpræster må stå
i kredsen.
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3. overdrager Det Aronske eller Det Melkisedekske Præstedømme, medmindre det allerede er
overdraget.
4. ordinerer personen til et embede i Det Aronske eller Det Melkisedekske Præstedømme
og overdrager alle de rettigheder, magter og
myndigheder, der hører til dette embede. (Præstedømmenøgler overdrages ikke ved overdragelse af præstedømmet eller ordination til et af
disse embeder).
5. giver en velsignelse, som Ånden tilskynder.
6. afslutter i Jesu Kristi navn.
En ordination er en mulighed for at give en velsignelse. Detaljerede råd og vejledning gives normalt,
når en person undervises i sine opgaver frem for
under selve ordinationen.
En ordination bør ikke udvikle sig til et formelt møde. Det er ikke nødvendigt med bønner,

20. Pr æ sted ømmets ordin a ncer og velsignelser

vidnesbyrd eller undervisning, når en person
ordineres.

i Kirkens optegnelser. Forældre bør opmuntre deres
børn til at bede om en fars velsignelse, når de har
behov for det.

20.7.2

Bærere af Det Melkisedekske Præstedømme kan
også give trøstende og vejledende velsignelser til
andre i familien og til andre, der beder om det.

Ordinationsoptegnelse og -attest
Efter en ordination i Det Melkisedekske Præstedømme sikrer stavssekretæren sig, at formularen Det
Melkisedekske Præstedømme – Optegnelse bliver
udfyldt og fordelt i henhold til instruktionerne på
formularen. Stavs-eller menighedssekretæren udfylder også en ordinationsattest, som stavspræsidenten
underskriver. En præstedømmeleder eller sekretær
giver den underskrevne attest til medlemmet.
Efter en ordination i Det Aronske Præstedømme
sikrer menighedssekretæren sig, at formularen Det
Aronske Præstedømme – Optegnelse bliver udfyldt
og fordelt i henhold til instruktionerne på formularen. Menighedssekretæren udfylder også en ordinationsattest. Biskoppen underskriver attesten, og han
eller sekretæren giver den til medlemmet.
Personens retsgyldige navn, som det er defineret af
lokale love eller skikke, bør registreres på ordinationsoptegnelsen og på attesten.
20.8

En fars velsignelse og andre
trøstende og vejledende
velsignelser
En fars velsignelse og andre præstedømmevelsignelser gives for at give vejledning og trøst, som Ånden
tilskynder.
En far, der bærer Det Melkisedekske Præstedømme,
kan give en fars velsignelse til sine børn. Disse velsignelser kan især være nyttige, når børn begynder i
skole, tager på mission, bliver gift, skal gøre tjeneste
i militæret eller står over for særlige udfordringer.
En familie kan nedskrive en fars velsignelse i familiens optegnelser, men disse velsignelser gemmes ikke

For at give en fars velsignelse eller andre trøstende
og vejledende velsignelser lægger en eller flere
bærere af Det Melkisedekske Præstedømme deres
hænder let på personens hoved. Den præstedømmebærer, der giver velsignelsen -
1. kalder personen ved hans eller hendes
fulde navn.
2. nævner, at velsignelsen udføres med Det
Melkisedekske Præstedømmes myndighed.
3. giver en velsignelse, som Ånden tilskynder.
4. afslutter i Jesu Kristi navn.
20.9

Indvielse af grave
En person, der indvier en grav, skal bære Det Melkisedekske Præstedømme og være bemyndiget af den
præstedømmeleder, som leder højtideligheden. Han
indvier en grav ved at -
1. henvende sig til vor himmelske Fader.
2. nævne, at han handler med Det Melkisedekske
Præstedømmes myndighed.
3. indvie og hellige gravstedet til at være et
hvilested for den afdødes legeme.
4. bede om, at stedet må være helliget og beskyttet
indtil opstandelsen (når det er passende).
5. bede Herren om at trøste familien og udtrykke
tanker, som Ånden tilskynder.
6. afslutte i Jesu Kristi navn.
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Hvis familien foretrækker det, kan der bedes en bøn
ved graven i stedet for en indvielsesbøn.
Hvis et kirkemedlems legeme bliver kremeret, kan
den præsiderende leder vurdere og beslutte, om
man skal indvie stedet, hvor asken befinder sig. Han
tager hensyn til familiens ønsker samt lokale skikke
og love. Hvis stedet er blevet indviet, kan præstedømmebæreren tilpasse instruktionerne vedrørende
indvielse af en grav.
20.10

Indsættelse af funktionærer
og lærere
Se 19.4.
20.11

Indvielse af hjem
Kirkens medlemmer kan indvie deres hjem til at
være hellige bygninger, hvor Helligånden kan
dvæle, og hvor familiens medlemmer kan tilbede,
finde sikkerhed fra verden, vokse åndeligt og berede
sig til evige familieforhold. Et hjem behøver ikke at
være gældfrit for at blive indviet. I modsætning til
kirkebygninger så helliges et hjem ikke til Herren.
En bærer af Det Melkisedekske Præstedømme kan
indvie et hjem gennem præstedømmets kraft. Hvis
der ikke er en bærer af Det Melkisedekske Præstedømme i hjemmet, kan en familie invitere en nær
slægtning, en omsorgsgivende bror eller en anden
bærer af Det Melkisedekske Præstedømme til at indvie hjemmet. Eller familien kan samles og bede en
bøn, der omfatter de dele, der nævnes i det forrige
afsnit samt andre ord, som Ånden tilskynder.
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20.12

Patriarkalske velsignelser
20.12 .1

Generelle retningslinjer
Ethvert værdigt, døbt medlem har ret til og bør
modtage en patriarkalsk velsignelse, der giver
inspireret vejledning fra Herren. Kirkens ledere
og forældre opmuntrer medlemmer til at forberede sig åndeligt til at modtage deres patriarkalske
velsignelse.
Biskoppen eller en udpeget rådgiver interviewer
de medlemmer, der ønsker at få en patriarkalsk
velsignelse. Hvis et medlem er værdigt, udsteder og
underskriver biskoppen en Anbefaling til patriarkalsk velsignelse.
Stavspræsidenter og biskopper, der har brug for
yderligere oplysninger om patriarkalske velsignelser
kan læse i følgende materiale:
Håndbog 1, 16.12
Informationer og forslag til patriarker
Verdensomspændende oplæringsmøde for ledere:
Patriarken
20.12 .2

Modtagelse af en patriarkalsk velsignelse
Medlemmerne bør tage til patriarken med en bøn
i deres hjerte og klædt i deres søndagstøj. De kan
komme fastende, men det kræves ikke.
Hver patriarkalsk velsignelse er hellig, fortrolig og
personlig. Derfor gives den under fire øjne. Dog kan
et begrænset antal familiemedlemmer være til stede.
Kirkens medlemmer bør ikke sammenligne velsignelser og bør ikke fortælle om den til andre end den
nærmeste familie. Patriarkalske velsignelser bør ikke
læses op ved Kirkens møder eller i andre offentlige
forsamlinger.
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Hvis en patriarkalsk velsignelse ikke angiver slægtslinjen, kan patriarken senere give et tillæg, der
angiver slægtslinjen.
20.12 . 3

Kopier af patriarkalske velsignelser
En person, som har modtaget en patriarkalsk velsignelse, bør omhyggeligt passe på det eksemplar,
som han eller hun har modtaget. Hvis dette eksemplar imidlertid går tabt eller bliver ødelagt, kan et
nyt fås af patriarken, hvis han stadig har originalen
i sit ringbind med velsignelser. Hvis originalen
blev sendt til Kirkens hovedsæde, kan man få en
kopi fra:
Patriarchal Blessings
15 East North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150-1600
Telefon: +1-801-240-3581
En person, som anmoder om et eksemplar af sin
patriarkalske velsignelse, bør oplyse sit fulde navn
samt medlemsnummer (hvis tilgængeligt) og fødselsdato. Hvis det er muligt, bør personen medtage
navnet på patriarken og den omtrentlige dato for
velsignelsen.
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21.

Udvalgte retningslinjer i Kirken
De fleste af følgende retningslinjer er udvalgt fra
kapitlerne »Kirkens retningslinjer« og »Ejendomsforvaltning« i Håndbog 1. Spørgsmål om disse og
andre af Kirkens retningslinjer bør henvises til
biskoppen.
Dette kapitel er inddelt i fire dele. Hver del har
underemner i alfabetisk orden:
1. Retningslinjer for administration
2. Retningslinjer for brug af Kirkens bygninger og
anden ejendom
3. Retningslinjer vedrørende lægelige og
sundhedsmæssige spørgsmål
4. Retningslinjer vedrørende moralske spørgsmål

21.1.4

Adoption og familiepleje
De medlemmer, der søger om at adoptere børn eller
få børn i pleje, bør strengt overholde alle juridiske
krav i de lande (og fra de offentlige myndigheder),
der er involveret. De opfordres til at arbejde via
godkendte, autoriserede bureauer.
21.1.5

Audiovisuelle materialer
Medlemmer må i kirkesammenhænge anvende audiovisuelle materialer som cd’er, dvd’er og computerpræsentationer med følgende begrænsninger:

Administrative retningslinjer

1. De må ikke anvendes ved nadvermøder eller til
stavskonferencens hovedmøde (passende indspillet musikakkompagnement kan dog anvendes,
hvis der ikke er et klaver, orgel eller en akkompagnatør til rådighed).

21.1.1

2. De må ikke anvendes, hvis ophavsretten forbyder
en sådan anvendelse (se 21.1.12).

Se 13.6.20.

3. De må ikke anvendes, hvis de indeholder materiale, der ikke er passende at anvende i Kirken.

21.1

Forebyggelse og håndtering af ulykker

Se 13.6.

Audiovisuelle materialer, der opfylder disse krav,
kan anvendes i kirkesalen ved andre møder end nadvermødet eller stavskonferencens hovedmøde, hvis
de udgør en vigtig del af mødet.

21.1. 3

21.1.6

Spørgsmål om udveksling af oplysninger og kontakt
mellem adoptivbørn og deres biologiske forældre
bør behandles med varsomhed. Alle involverede
parters juridiske rettigheder og følelsesmæssige
behov bør overvejes.

Medlemmerne bør ikke bede om generalautoriteters eller områdehalvfjerdseres autografer, ej heller
om at få signeret deres skrifter, salmebøger eller
programmer. Dette bortleder opmærksomheden

21.1.2

Retningslinjer for aktiviteter

Adoptivbørn og deres biologiske forældre
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Autografer og fotografering af
generalautoriteter og områdehalvfjerdsere
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fra deres hellige kaldelse samt mødernes ånd. Det
hindrer dem også i at hilse på andre medlemmer.

21.1.8

Medlemmerne bør ikke fotografere generalautoriteter eller områdehalvfjerdsere i kirkesalen.

Kirken fraråder, at Mormons Bog omskrives til et
mere letlæseligt og nutidigt engelsk. Det Første
Præsidentskab har sagt:

21.1.7

»Hvis en hellig tekst oversættes til et andet sprog
eller omskrives til et mere letlæseligt sprog, er
der betydelig risiko for, at denne proces kan medføre doktrinære fejl eller sløre beviserne på dens
ældgamle oprindelse. For at sikre sig imod disse
risici fører Det Første Præsidentskab og De Tolvs
Råd personligt nøje tilsyn med oversættelsen af
skrifterne fra engelsk til andre sprog og har ikke
bemyndiget, at der tages skridt til at udlægge det
doktrinære indhold af Mormons Bog i et mere
letlæseligt og nutidigt engelsk. (Disse forbehold
vedrører ikke Kirkens materialer for børn)« (Ensign,
dec. 1993, s. 74).

Bibelen
Engelsktalende medlemmer bør benytte Kirkens
udgave af King James-oversættelsen af Bibelen.
Denne udgave indeholder konkordans, fodnoter,
uddrag af Joseph Smiths oversættelse af Bibelen og
krydshenvisninger til andre skriftsteder i Bibelen,
Mormons Bog, Lære og Pagter samt Den Kostelige Perle og andre hjælpekilder. Selv om andre
udgaver af Bibelen kan være lettere at læse end
King James-oversættelsen, så støtter åbenbaringer
i de sidste dage King James-oversættelsen frem for
andre engelske oversættelser, hvad angår doktrinære
spørgsmål.
Spansktalende medlemmer bør bruge Kirkens
udgave af Reina-Valera-bibelen. Denne udgave
indeholder tilsvarende studiehjælp som i Kirkens
engelske udgave.
På mange andre sprog har Kirken godkendt en ikke-
SDH udgave af Bibelen til benyttelse ved Kirkens
møder og i klasser. Medlemmerne bør bruge disse
udgaver af Bibelen.
Den mest pålidelige måde at afgøre på, om en bibeloversættelse er korrekt, er ikke ved at sammenligne
forskellige tekster, men ved at sammenligne med
Mormons Bog og nutidig åbenbaring.
Trykte eksemplarer af godkendte bibeludgaver fås
på Kirkens distributionscentre. Elektroniske udgaver og lydindspilninger af SDH-udgaver findes også
på scriptures.lds.org.

Mormons Bog

21.1.9

Kirkens Tidsskrifter
Det Første Præsidentskab har altid opfordret
Kirkens medlemmer til at læse Kirkens tidsskrifter.
Lokale kirkeledere bør opfordre medlemmer til at
have Kirkens tidsskrifter i deres hjem. Disse tidsskrifter indeholder Herrens vejledning givet gennem
sidste dages profeter. Kirkens tidsskrifter styrker
troen på Frelseren og indeholder inspireret vejledning til personlige udfordringer.
Stavspræsidenten og biskoppen kan give deres
assistent til opgave at koordinere abonnementstegningen på Kirkens tidsskrifter (se Håndbog 1, 13.3.4
og 13.4.4). Biskopråd kan også kalde en tidsskriftsrepræsentant i menigheden og udpege andre til at
hjælpe. Hvis der er kaldet en tidsskriftsrepræsentant
i menigheden, hjælper denne med at planlægge og
lede kampagner om Kirkens tidsskrifter, hjælper
medlemmer med at tegne eller forny abonnementer
og informerer medlemmerne om fordelene ved at
abonnere på Kirkens tidsskrifter.

209

H å ndb og 2: F orvalt ning af K irken

Medlemmer kan abonnere på Kirkens tidsskrifter
gennem Kirkens distribution. I nogle områder kan
medlemmer abonnere ved at udfylde abonnementsformularer på Kirkens Tidsskrifters hjemmeside.
21.1.10

Kirkens navn og logo
Kirkens navn og logo er afgørende for at identificere
Kirken. De er registrerede varemærker og på anden
måde juridisk beskyttede verden over. De bør kun
anvendes i henhold til følgende retningslinjer.
Lokale enheder kan anvende Kirkens navn på skrift
(men ikke logoet), når alle nedenstående betingelser
er opfyldt:
1. Aktiviteten eller funktionen, hvortil navnet er
knyttet (fx et nadvermødeprogram), er officielt
arrangeret af enheden.
2. Den lokale enheds navn kommer før Kirkens
navn (fx Holbæk Menighed i Jesu Kristi Kirke af
Sidste Dages Hellige).
3. Skriftbilledet ikke efterligner eller ligner Kirkens
officielle logo.
Kirkens officielle logo (se forsiden af denne håndbog) må kun benyttes til materiale, der er godkendt
af Samordningsafdelingen ved Kirkens hovedsæde.
Eksempler på disse materialer er:
1. Officielle kirkepublikationer og brevpapir.
2. Missionærers navneskilte.
3. Udvendige skilte på kirkebygninger.
Logoet må ikke bruges som et dekorativt element
eller som pauseskærm på en computer. Det må heller ikke benyttes til personlige, kommercielle eller
reklamefremmende formål, såsom på slægtshistoriske bøger, T-shirts, knapper eller bannere. Spørgsmål kan rettes til:

210

2018

Intellectual Property Office
50 East North Temple Street, Room 1888
Salt Lake City, UT 84150-0018
Telefon: +1-801-240-3959 eller +1-800-453-3860,
lokal 2-3959
Fax: 1-801-240-1187
E-mail: cor-intellectualproperty@ldschurch.org
21.1.11

Computere
Efter bemyndigelse fra Kirkens præsiderende råd er
nogle af Kirkens enheder udstyret med computere,
der er beregnet til at føre optegnelser og til slægtshistoriske formål. Stavspræsidenten fører tilsyn med
fordelingen og anvendelsen af computere i staven.
Retningslinjer for anskaffelse og administration af
Kirkens computere kan fås fra Kirkens hovedsæde
eller administrationskontoret. Disse retningslinjer oplyser om udstyr og programmer, donerede
computere, internetforbindelser, reparationer,
bortskaffelse af computere, stjålne eller beskadigede
computere, sikkerhed og medlemmers brug.
Hvor det er nødvendigt, arrangerer stavspræsidenten, at menigheders og stavens computere stilles til
rådighed for medlemmer, så de kan bruge de slægtshistoriske programmer. Menigheders og stavens
computere er ikke godkendt til anden personlig
anvendelse.
For at værne om fortrolige oplysninger på computere bør ledere og sekretærer benytte adgangskode
på Kirkens optegnelsesprogrammer. Der er yderligere instruktioner om at beskytte fortrolige oplysninger i Håndbog 1, 13.8 og 13.9.
Computerne bør stå således, at medlemmer af
biskoprådet samt sekretærerne uforstyrret kan bogføre medlemmernes ugentlige bidrag.
Læs om begrænsninger mod at kopiere computerprogrammer i 21.1.12.
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21.1.12

Ophavsretsbeskyttet materiale
Lovgivning, der regulerer kreative værker og deres
tilladelige anvendelse, varierer fra land til land.
Kirkens retningslinjer beskrevet i dette afsnit er
i overensstemmelse med internationale traktater,
der gælder i de fleste lande. Af hensyn til enkelhed
omtales en ophavsmands rettigheder i dette afsnit
med ordet »ophavsret«. Nogle af disse rettigheder
kan dog være kendt under andre navne i visse lande.
Ophavsret er en beskyttelse, der ved lov gives
ophavsmænd til originale værker, der kommer til
udtryk i en håndgribelig form, heriblandt -
1. litterære, musiske, dramatiske og koreografiske værker.
2. kunstværker, fotografier og skulpturer.
3. audiovisuelle værker (som fx film og videoer,
cd’er og dvd’er).
4. computerprogrammer eller -spil.
5. internettet og andre databaser.
Kirkens medlemmer bør strengt overholde alle
ophavsretslove. Generelt kan kun indehavere af
ophavsretten tillade, at deres værker mangfoldig
gøres (kopieres), fordeles, opføres offentligt,
udstilles offentligt eller videreudvikles. Anvendelse
af et værk på nogen af disse måder uden tilladelse
fra indehavere af ophavsretten er i modstrid med
Kirkens retningslinjer og kan også udsætte Kirken
eller brugeren for et juridisk ansvar.
En person, der benytter et værk, bør antage, at det
er beskyttet af ophavsret. Udgivne værker er sædvanligvis påført en oplysning om ophavsret som fx
»© 1959 Jens Hansen«. (Ved lydindspilning er symbolet ℗). Oplysning om ophavsret er dog ikke nødvendig for at være juridisk beskyttet. Tilsvarende
ophæver det faktum, at en publikation er udsolgt,
heller ikke ophavsretten eller berettiger til, at publikationen kan mangfoldiggøres, fordeles, opføres,
udstilles eller videreudvikles uden tilladelse.

Kirkens kontor for Intellectual Property (IPO)
behandler anmodninger om at bruge Kirkens
ophavsretsbeskyttede materialer eller programmer,
herunder materialer, der er ophavsretsbeskyttet af
Intellectual Reserve, Inc. (IRI). IRI er et særskilt,
ikke-kommercielt selskab, der ejer ophavsretten til
materialer, som Kirken bruger. Yderligere oplysninger om anmodning om at bruge materialer, der er
ejet af Kirken står i følgende link »Regler for anvendelse« på LDS.org.
Følgende spørgsmål og svar kan eventuelt hjælpe
medlemmer til at forstå og følge ophavsretslovgivning, når de i kirken eller hjemme benytter ophavsretsbeskyttet materiale. Hvis medlemmerne har
spørgsmål, der ikke er besvaret i disse retningslinjer,
kan de kontakte:
Intellectual Property Office
50 East North Temple Street, Room 1888
Salt Lake City, UT 84150-0018
Telefon: +1-801-240-3959 eller +1-800-453-3860,
lokal 2-3959
Fax: 1-801-240-1187
E-mail: cor-intellectualproperty@ldschurch.org
Må jeg kopiere billeder fra Kirkens tidsskrifter? Billeder i
Kirkens publikationer kan normalt kopieres til ikke-
kommercielt brug i kirken, hjemmet og familien. De
må imidlertid ikke kopieres til kommercielle formål
uden specifik, skriftlig tilladelse fra IPO. Hvis der er
forbud mod at kopiere et billede, vil der stå en tekst
som »må ikke kopieres« i kildeangivelsen til billedet.
Kan jeg kopiere udgivne kirkematerialer? Kirkens publikationer kan normalt kopieres til ikke-kommercielt
brug i kirken, hjemmet og familien. Man må ikke
anvende Kirkens materialer til kommercielle formål
uden specifik, skriftlig tilladelse fra IPO.
Kan jeg kopiere musik? Særlige ophavsretslove gælder for musik. Musik fra Salmer og sange, Børnenes
sangbog og Kirkens tidsskrifter kan kopieres til
ikke-kommercielt brug i kirke, hjemmet og familien,
undtagen hvor et forbud direkte er nævnt i forbindelse med salmen eller sangen. Det er i modstrid
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med Kirkens retningslinjer at kopiere noder eller
indspillet musik uden tilladelse fra indehaveren
af ophavsretten. Musik, der er mangfoldiggjort i
modstrid med denne retningslinje, må ikke bruges
til kirkeformål.
Kan jeg ændre, kopiere eller opdele kirkeproducerede
audiovisuelle materialer? Ikke medmindre en sådan
anvendelse er direkte godkendt af IPO. Kirkeproducerede audiovisuelle materialer bør benyttes i
henhold til de angivne instruktioner i kursusmaterialer og på emballagen.
Kan jeg kopiere materialer, der ikke er ejet af Kirken?
Generelt nej. Ophavsretslove regulerer brugen af
privatejede materialer. Der er normalt restriktioner,
der angiver betingelserne, man skal følge, før man
kopierer noget, der ikke er kirkematerialer. Disse
restriktioner er normalt nævnt i begyndelsen af en
publikation. Medlemmer bør strengt overholde alle
ophavsretslove.
Kan jeg vise kommercielle, audiovisuelle produkter ved
Kirkens arrangementer? Generelt nej. Kirkens medlemmer bør ikke bryde advarsler og restriktioner,
der er nævnt på kommercielle, audiovisuelle produkter. Benyttelse af kommercielle, audiovisuelle
produkter til Kirkens arrangementer kræver generelt tilladelse fra indehaverne af ophavsretten.
Kan jeg downloade eller kopiere computerprogrammer og
andre programmer til kirkebrug? Generelt nej. Computerprogrammer og andre programmer må ikke
kopieres eller downloades, medmindre alle licenser
er erhvervet på passende vis. Som en undtagelse
kan Kirkens slægtshistoriske programmer downloades gratis.
Kan jeg downloade eller distribuere materialer, som jeg
finder på Kirkens hjemmesider? Kirken har oprettet
flere hjemmesider som fx LDS.org, Mormon.org og
FamilySearch.org. Medmindre andet er angivet, må
alle materialer på kirkeejede hjemmesider, herunder
visuelle fremstillinger, tekst, ikoner, fremvisninger,
databaser og generelle oplysninger, kun ses, downloades og udskrives til ikke-kommercielt, personlig
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brug i kirken, hjemmet og familien. Materialer fra
disse hjemmesider må ikke offentliggøres, afskrives
eller distribueres til andre hjemmesider eller computernetværk uden tilladelse fra IPO.
Kirkeejede hjemmesider og enhver oplysning på
disse hjemmesider, herunder navn og adresse på
dem, der har indsendt oplysninger, må ikke bruges
til at sælge eller fremme produkter eller tjenester,
hverve kunder eller til noget andet kommercielt formål.
Se yderligere oplysninger i regler for anvendelse i
forbindelse med hjemmesiderne.
Hvilke tilladelser er nødvendige for at opføre musik eller
teaterproduktioner? Stykker, der er ejet af Kirken
eller IRI, kan opføres i kirkeregi uden tilladelse fra
Kirkens hovedsæde. Hvis et skuespil, hvortil der er
ophavsret, ikke er ejet af Kirken, skal medlemmer
indhente tilladelse fra indehaveren af ophavsretten
til at opføre hele eller dele af skuespillet i kirkeregi.
Normalt kræver indehaveren af ophavsretten betaling eller royalty, selv om der ikke opkræves entre til
en optræden. Alle optrædener bør være godkendt af
lokale præstedømmeledere.
21.1.13

Materialer til læseplanen
Kirken stiller skrifterne, tidsskrifter, undervisningsmaterialer, bøger og andre materialer til rådighed
for at hjælpe medlemmerne til at lære om og efterleve Jesu Kristi evangelium.
Præstedømme-og organisationsledere opmuntrer
medlemmerne til at erhverve standardværker og
andre undervisningsmaterialer til brug i deres hjem
og i kirken.
Ledere sikrer sig, at lærere bruger kirkegodkendte
materialer til undervisning i kvorummer og klasser.
Udgivelsen Instruktioner vedrørende læseplan fortæller, hvordan man organiserer søndagsskoleklasser,
og hvilke materialer man bruger til lektioner.
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21.1.14

Kontaktbureauer for enlige medlemmer
Kontaktbureauer tilbyder ofte deres tjenester til
enlige medlemmer af Kirken. Kirkens bygninger,
klasser eller programmer må ikke anvendes til at
reklamere for nogen privat virksomhed, herunder
dating og anden form for kontaktbureauer. Lister
over grupper i Kirken eller andre oplysninger
om medlemmer bør heller ikke gives til sådanne
foretagender.
21.1.15

Vejvisere
Der kan udgives stavs-og menighedsvejvisere i overensstemmelse med følgende instruktioner:
Der må kun medtages navne, adresser og telefonnumre, der står i en almindelig telefonbog. Hvis
medlemmer har hemmeligt nummer, da kun med
deres tilladelse. E-mailadresser kan kun medtages
med medlemmets tilladelse.
Stavens eller menighedens budgetmidler bruges til
betaling for vejviserne. Vejviserne må ikke indeholde reklamer.
Lederne bør ikke fordele vejviserne uden for stavens
eller menighedens grænser eller tillade, at de anvendes til kommercielle eller politiske formål.
Hver vejviser bør indledes med en meddelelse om,
at den kun må benyttes til kirkeformål og ikke må
kopieres uden biskoppens eller stavspræsidentens
tilladelse.
21.1.16

velsignelser vokser i høj grad over hele verden. Når
medlemmer forbliver i deres hjemland og arbejder på at opbygge Kirken der, vil de opleve store
velsignelser både personligt og for Kirken. Stave
og menigheder i hele verden bliver styrket, hvilket
gør det muligt at bringe evangeliets velsignelser til
endnu flere af vor himmelske Faders børn.
Man ved af erfaring, at personer, der emigrerer, ofte
oplever problemer med sprog, kultur og økonomi,
der fører til skuffelser og personlige og familiemæssige vanskeligheder.
Missionærerne bør ikke bede deres forældre, slægtninge eller andre om at yde økonomisk støtte til
medlemmer, der ønsker at udvandre til andre lande.
De medlemmer, der udvandrer til et andet land, bør
overholde de relevante love.
Hvis medlemmer kommer til USA eller andre lande
med studenter-eller turistvisum, bør de ikke forvente at finde arbejde eller få permanent visum, når
de er kommet ind i det pågældende land.
For at kunne få ansættelse i Kirken i et hvilket som
helst land skal en person opfylde alle bestemmelser
i love om indvandring og indfødsret. Kirken støtter
ikke indvandring via ansættelse i Kirken.
21.1.17

Fastedagen
Den rette overholdelse af fastedagen indebærer
typisk, at man afholder sig fra mad og drikke i to på
hinanden følgende måltider i en 24-timers periode,
deltager i faste-og vidnesbyrdmødet samt yder et
gavmildt fasteoffer til hjælp for de nødlidende.

Medlemmers udvandring
Almindeligvis opfordres medlemmer til at blive
i deres hjemland og opbygge og styrke Kirken
der. Mulighederne for at være aktiv i Kirken og
for at modtage og fortælle andre om evangeliets

21.1.18

Indsamlingssaktiviteter
Se 13.6.8.
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21.1.19

velbegrundede juridiske indsigelser, kan bringe
sagen for retten.

Kirken er imod enhver form for spil om penge, herunder statsstøttede lotterier.

Kirkens medlemmer, der nægter at udfylde deres
selvangivelse, betale den krævede indkomstskat eller
rette sig efter den endelige afgørelse i en skattesag,
er i direkte strid med loven og med Kirkens lære.
Sådanne medlemmer kan være uegnede til at have
en tempelanbefaling og bør ikke kaldes til stillinger med overordnede ansvar i Kirken. Medlemmer,
der dømmes for med vilje at overtræde skattelovene, underkastes kirkedisciplinering i det omfang,
omstændighederne berettiger til.

Spil og lotterier

21.1.20

Gæstetalere eller -undervisere
Ved de fleste kirkemøder bør talere og undervisere
tilhøre den lokale menighed eller stav.
Biskoppens godkendelse er nødvendig, før
gæstetalere eller -undervisere må deltage i et
menighedsmøde, herunder organisationsmøder.
Stavspræsidentens godkendelse er nødvendig ved
en sådan deltagelse i stavens møder.
Biskoppen eller stavspræsidenten bør omhyggeligt
vurdere gæstetalere eller -undervisere og emnet for
deres præsentationer. Det kan eventuelt omfatte at
kontakte vedkommendes biskop. Biskoppen eller
stavspræsidenten sikrer sig, at -
1. præsentationer er i harmoni med Kirkens lære.
2. gæstetalere eller -undervisere ikke får betaling,
ikke hverver deltagerne eller forsøger at få kunder eller klienter.
3. gæstetaleres eller -underviseres rejseudgifter ikke
betales hverken med lokale budgetmidler eller
private bidrag.
4. præsentationerne følger retningslinjerne for
benyttelse af Kirkens faciliteter (se 21.2).

21.1.21

Indkomstskat
Kirkens medlemmer er ifølge den tolvte trosartikel forpligtede til at overholde skattelovene i det
land, hvori de bor (se også L&P 134:5). De medlemmer, der er imod skattelovene, kan forsøge at
få ændret lovgivningen. De medlemmer, der har
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21.1.22

Internet
Ved påpasselig anvendelse kan internettet bidrage
til at koordinere Kirkens arbejde, styrke tro og
afhjælpe andre menneskers behov. Internettet
kan også hjælpe mennesker med at holde kontakt
med hinanden og videregive Kirkens materialer til
venner og familie. Medlemmer bør erindre, at elektronisk kommunikation ikke bør erstatte personlig
kontakt, hvor den er mulig.

Kirkens officielle internetressourcer
Kirken stiller en række officielle hjemmesider, blogs
og profiler på de sociale medier til rådighed, som
alle kan bruge. Disse hjemmesider og ressourcer er
tydeligt markeret som officielle, enten ved brug af
Kirkens logo eller på tilsvarende måde. De opfylder
også juridiske krav og retningslinjer for Kirkens
immaterielle ejendom og datasikkerhed.
Templer, missioner og besøgscentre er ikke godkendte til at skabe egne hjemmesider.

Medlemmers brug af internettet i
kirkekaldelser
Medlemmer må ikke skabe hjemmesider, blogs eller
profiler på de sociale medier på Kirkens vegne eller
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for officielt at repræsentere Kirken og dens synspunkter. De må imidlertid gerne lave hjemmesider,
blogs eller profiler på de sociale medier som en
hjælp til deres kaldelser. Medlemmer skal, når de
gør noget sådant, medtage en ansvarsfraskrivelse
som fx »Dette er ikke en officiel hjemmeside for
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige« og følge
følgende retningslinjer:
1. Lokale præstedømmeledere skal først godkende
oprettelsen af kaldelsesrelaterede hjemmesider,
blogs eller profiler på de sociale medier.
2. Kirkens logo må ikke benyttes eller efterlignes.
3. Navn og kontaktoplysninger på medlemmet,
der er ansvarlig for hjemmesiden, bloggen
eller profilen på de sociale medier, bør fremgå
tydeligt.
4. Medlemmer bør ikke erklære eller antyde,
at deres ressourcer, indhold, billeder eller
andre materialer online er sponsoreret eller
godkendt af Kirken eller på nogen måde officielt
repræsenterer Kirken.

Besøg tools.lds.org for at få hjælp med kalender,
vejviser og andre værktøjer på LDS.org.

Personligt internetbrug
Medlemmer opfordres til at bruge internettet til at
oversvømme jorden med vidnesbyrd om Frelseren
og hans gengivne evangelium. De bør betragte
blogs, sociale netværk og andre internetteknologier
som værktøjer, der gør dem i stand til at forstærke
deres røst, når de fremmer budskaber om fred, håb
og glæde, som ledsager tro på Kristus.
Medlemmer opfordres til at dele budskaber fra
Kirkens officielle hjemmesider og sociale konti
såvel som deres egne ord, billeder og medier. Når
medlemmer giver udtryk for deres egne tanker og
følelser, bør de ikke give indtryk af, at de repræsenterer eller sponsoreres af Kirken.
Når medlemmer bruger internettet til at fremskynde
Herrens værk, bør de være et godt eksempel på
høflighed og fokusere på rosværdige budskaber, der
styrker dem, de kommer i kontakt med.

5. Kirkeejede kunstværker, videoer, musik og andre
materialer bør ikke lægges ud, medmindre en
sådan anvendelse tydeligt er tilladt på en officiel
kirkehjemmeside under »Regler for anvendelse«
eller af Kirkens Intellectual Property Office.

Søg »Internet Usage Helps for Members« på LDS
.org for at finde flere retningslinjer.

6. Fotografier af andre personer eller personlige
oplysninger bør ikke vises uden tilladelse.

Medlemmer bør adlyde, ære og overholde lovene
i det land, de bor eller rejser i (se L&P 58:21-22;
TA 1:12). Dette gælder også love, der forbyder
forkyndelse.

7. Sociale medier bør være passende vedligeholdt
og aktivt redigeret for at sikre, at ethvert
upassende indhold straks bliver fjernet.
8. Hjemmesiden, bloggen eller profilen på
de sociale medier må ikke være navnet på
en kirkeenhed. Fx er »Nyheder fra Første
Menighed« eller »Første Menigheds venner«
acceptabelt, mens »Første Menighed« ikke er.
Besøg internet.lds.org for at se flere eksempler og
tydeliggørelse.

21.1.23

Landets love

21.1.24

Medlemmers kommunikation med
Kirkens hovedsæde
Medlemmer af Kirken frarådes at ringe eller skrive
breve til generalautoriteter om doktrinære spørgsmål eller personlige anliggender. Med et stadigt stigende antal medlemmer af Kirken er det en næsten
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umulig opgave for generalautoriteterne personligt
at besvare disse henvendelser, og det gør det vanskeligt at varetage de pligter, som de alene har ansvaret
for. Generalautoriteterne elsker Kirkens medlemmer
og ønsker ikke, at de føler, at de ikke får den støtte
og vejledning, som de behøver. Men alt skal gøres
med visdom og orden.

omhyggeligt interview hos personens lokale præstedømmeledere. Kirkens medlemmer bør stræbe efter
at være involveret i aktiviteter og beskæftigelse,
hvor de med god samvittighed kan bede om Herrens velsignelser, og som er i overensstemmelse med
evangeliets principper og Frelserens lærdomme.

Herren har organiseret sin kirke således, at hvert
medlem har adgang til en biskop eller grenspræsident samt en stavs-, distrikts-eller missionspræsident, der tjener som åndelige vejledere og timelige
rådgivere. Disse lokale ledere har i kraft af deres
kaldelser ret til evnen til at skelne og til inspirationens ånd for at gøre dem i stand til at rådgive de
medlemmer, som bor i deres område.

21.1.26

Medlemmer, som søger åndelig vejledning, har
tyngende personlige problemer eller doktrinære
spørgsmål, bør selv gøre en ihærdig indsats, herunder bede og studere skriften, for selv at finde
løsninger og svar. Kirkens medlemmer opfordres
også til at søge Helligåndens vejledning som hjælp
i deres personlige liv og i deres ansvar i familien og
i Kirken.
Hvis medlemmerne stadig har brug for hjælp,
bør de først rådføre sig med deres biskop. Hvis
det er nødvendigt, kan han henvise dem til
stavspræsidenten.
I de fleste tilfælde vil korrespondance fra medlemmer til generalautoriteter blive videresendt til deres
lokale ledere. Stavspræsidenter, som behøver forklaring om doktrinære spørgsmål eller andre kirkeanliggender, kan på deres medlemmers vegne skrive til
Det Første Præsidentskab.
21.1.25

Medlemmers beskæftigelse, erhverv og
tilhørsforhold
Dåb i Kirken, præstedømmeordinationer og udstedelse af tempelanbefalinger er baseret på den enkeltes personlige værdighed, som det fremgår af et
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Medlemmer med handicap
Kirkens medlemmer opfordres til at følge Frelserens
eksempel med at tilbyde håb, forståelse og kærlighed til personer med handicap. Præstedømme-og
organisationsledere bør lære disse personer med
handicap at kende og udvise oprigtig interesse
og omsorg.
Præstedømme-og organisationsledere finder også
frem til medlemmer, der måske har brug for ekstra
omsorg, fordi en forælder, et barn eller en af deres
søskende har et handicap. Omsorg for et familiemedlem, der har et handicap, kan være en forædlende proces, der opbygger tro. Men det kan også
udgøre økonomiske, ægteskabelige og familiære
udfordringer.
Præstedømme-og organisationsledere opsøger også
medlemmer med handicap, der bor i kollektivboliger eller andre institutioner uden deres familie.

Forøg bevidsthed og forståelse
Ledere, lærere og andre medlemmer bør søge at
forstå en persons handicap og ethvert tilknyttet
behov. De kan øge deres forståelse ved at tale med
personen og dennes familie. De kan også læse talere
af Kirkens ledere, artikler i Kirkens tidsskrifter og
hjælpekilder online på disabilities.lds.org.

Yd hjælp
Præstedømme-og organisationsledere vurderer
behov hos personer med handicap og hos dem, der
hjælper dem. Disse ledere afgør, hvordan menighedens eller stavens ressourcer kan benyttes til at
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dække nogle af disse behov, hvor det er passende.
Ledere opfordrer medlemmer til at yde hjælp og
række ud med kærlighed og venskab. Biskoprådet
eller stavspræsidentskabet kan kalde en handicapspecialist i menigheden eller i staven til at hjælpe
enkeltpersoner og familier.
Ledere kan også finde frem til passende ressourcer i
lokalsamfundet, der kan hjælpe personer med handicap og deres familie.
Ledere og medlemmer kan finde yderligere oplysninger om at hjælpe personer med handicap ved at
besøge disabilities.lds.org. Ledere kan også kontakte SDH-familietjeneste (hvor den er etableret).
Ledere og medlemmer bør ikke forsøge at forklare,
hvorfor en familie har fået udfordringen med et
handicap. De bør aldrig antyde, at et handicap er
Guds straf (se Joh 9:2-3). De bør heller ikke antyde,
at det er en velsignelse at have et handicappet barn.

Sørg for ordinancer
Præstedømmeledere følger retningslinjerne i Håndbog 1, 16.1.8, når det overvejes at udføre ordinancer
for en person med et mentalt handicap.

Sørg for muligheder for at tjene og deltage
Mange medlemmer med handicap kan tjene i
næsten enhver kirkestilling. Præstedømme-og organisationsledere overvejer i bøn hver enkelt persons
evner og ønsker og giver dem dernæst en passende
mulighed for at tjene. Ledere rådfører sig også med
personens familie og overvejer konsekvenserne af
en kirkekaldelse for personen og dennes familie
eller plejer.
Når ledere overvejer kirkeopgaver eller -kaldelser
for personer, der passer handicappede, bør de
omhyggeligt overveje forholdene for personerne og
deres familie.
Ledere og lærere bør så vidt muligt inddrage medlemmer med handicap i møder, klasser og aktiviteter. Lektioner, taler og undervisningsmetoder bør

tilpasses hver enkelt persons behov. Se oplysninger
om tilpasning af lektioner på disabilities.lds.org.
Biskoprådet kan kalde en assisterende lærer til at
hjælpe en person i en klasse. Biskoprådet kan også
bede nogen om at hjælpe en person under et møde
eller til en aktivitet.
Hvis en person ikke kan deltage i et møde, en klasse
eller en aktivitet, kan ledere og lærere drøfte med
familien, hvordan de kan imødekomme personens
behov. Stavspræsidenten eller biskoppen kan godkende oprettelsen af særlige klasser eller programmer for medlemmer med handicap (se »Oprettelse
af særlige klasser, programmer eller enheder« herunder). Hvis en person ikke kan overvære Kirkens
møder, kan man eventuelt sørge for trykte materialer eller optagelser af klasser og taler.
Præstedømmeledere opmuntrer mænd, der bærer
præstedømmet, til at deltage i ordinancer, når det
er passende. Præstedømmebærere og kvinder, der
er 12 år eller ældre, og som er døbt og bekræftet og
værdige, kan blive døbt og bekræftet for afdøde i et
tempel. Retningslinjerne for medlemmer med handicap, der modtager deres egne tempelordinancer,
står i Håndbog 1, 3.3.3.

Oprettelse af særlige klasser, programmer eller
enheder
Medlemmer med handicap og særlige behov opfordres til at deltage i søndages møder i deres hjemmenighed, medmindre de bor på en institution, hvor
Kirkens programmer er oprettet.
Når medlemmer med lignende handicap bor i en
menighed, en gruppe menigheder, en stav eller en
gruppe stave, kan lederne oprette særlige klasser
eller programmer i GUF eller Primary for dem.
Lederne kan også oprette særlige søndagsskoleklasser eller andre klasser. Disse klasser eller programmer er et supplement til hjemmenighedens program.
For at oprette en særlig klasse eller et program
på multistavsplan kræves der godkendelse fra
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områdepræsidentskabet. Disse ledere udpeger en
ansvarshavende stavspræsident til at føre tilsyn med
den indledende oprettelse og den fortsatte drift af
en klasse eller et program i et fastsat tidsrum.
For at oprette en særlig klasse eller et program, der
omfatter flere menigheder, kræves stavspræsidentens godkendelse. Stavspræsidenten udpeger en
ansvarshavende biskop til at føre tilsyn med den indledende oprettelse og den fortsatte drift af en klasse
eller et program i et fastsat tidsrum.
Den ansvarshavende stavspræsident eller biskop
rådfører sig med andre deltagende stavspræsidenter
eller biskopper for at fastlægge retningslinjer for
økonomisk støtte til disse klasser eller programmer.
Forældre og plejere har ansvaret for transport.
Hvor der er oprettet en klasse eller et program på
multistavsplan, kan præsidenten i hver deltagende
stav udpege et højrådsmedlem til at være med til at
koordinere indsatsen for at indmelde medlemmer,
der gerne vil deltage, sørge for ledere og lærere og
forvalte de økonomiske retningslinjer, som er fastlagt af den ansvarshavende stavspræsident.
Medlemmer, der tjener i en særlig klasse eller et
program, kaldes og indsættes af eller under ledelse
af den ansvarshavende stavspræsident eller biskop.
Disse ledere følger normale kirkeprocedurer for at
foretage kaldelser og afløsninger. Ledere og lærere i
særlige klasser eller programmer videregiver oplysninger om medlemmers aktiviteter og præstationer
til ledere i hjemmenigheden, hvor den permanente
medlemsoptegnelse føres, og hvor der kan udvises
anerkendelse.
Ledere af særlige klasser eller programmer kan deltage i lederskabsmøder i staven eller menigheden,
når de er inviteret af den ansvarshavende stavspræsident eller biskop. De kan også lede deres egne
møder for at planlægge klassens eller programmets
aktiviteter.
Ledere kan kontakte administratorer for seminar
og institut for at høre om klasser for medlemmer
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med handicap, der kan oprettes i Kirkens
Uddannelsessystem.
Menigheder eller grene kan oprettes for medlemmer, der er døve eller hørehæmmede. Alternativt
kan en menighed blive bedt om at have en gruppe
for døve og hørehæmmede i et bestemt geografisk
område. Sådanne menigheder, grene eller grupper
hjælper medlemmerne til fuldt ud at deltage i tjeneste og evangelisk undervisning. Instruktioner for at
oprette disse enheder er beskrevet i Håndbog 1, 9.1.4
og 9.1.10.
De medlemmer, der benytter tegnsprog, samt deres
familier, kan vælge at have deres medlemsoptegnelse
ét af følgende steder: (1) deres hjemmenighed, (2)
en menighed, der er udpeget til at have en gruppe
for medlemmer, der er døve eller hørehæmmede
eller (3) en menighed eller gren, der er oprettet for
medlemmer, der er døve eller hørehæmmede.

Tolke for døve eller hørehæmmede medlemmer
Medlemmer, der er døve eller hørehæmmede, står
over for kommunikationsvanskeligheder med hensyn til at lære evangeliets principper og lærdomme.
Hvis de anvender tegnsprog, har de brug for tolke
til at hjælpe sig med at deltage fuldt ud i Kirkens
møder, præstedømmeordinancer, tempeltjeneste, at
bære vidnesbyrd samt i forbindelse med interview
og aktiviteter.
Medlemmer, der er døve eller hørehæmmede,
opfordres til at være selvhjulpne og tage initiativ til
at arbejde sammen med deres præstedømmeledere
for at koordinere den tolkning, de har brug for.
Ved forberedelse til følsomme situationer, som fx et
personligt interview eller Kirkens disciplinærråd,
rådfører præstedømmeledere sig med medlemmet
for at afgøre, om der skal anvendes en tolk. I disse
situationer bør ledere søge efter en tolk, der ikke er
i familie med personen (om muligt), og understrege
behovet for fortrolighed.
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Hvis der ikke er tolke nok til rådighed, kan de
lokale ledere oprette klasser i menigheden eller i
staven, hvor der undervises i det tegnsprog, der
anvendes i deres område. Ledere kan kalde kompetente medlemmer til at undervise i disse klasser.
Medlemmer, der er hørehæmmede, og som anvender tegnsprog som deres modersmål, bør være de
første til at komme i betragtning til at undervise
klasserne. En nyttig hjælpekilde er Dictionary of Sign
Language Terms for The Church of Jesus Christ of Latter-
day Saints.
Kun værdige medlemmer bør tolke under nadvermøder, præstedømmemøder og ved interview.
Hvis der ved præstedømmemødet ikke er adgang
til en præstedømmebærer, der kan tolke, kan den
præsiderende leder bede en kvinde om at stå for
tolkningen. Tolke, der ikke er medlem, kan bruges
midlertidigt som frivillige til aktiviteter og ved de
fleste andre møder, indtil medlemmer bliver dygtige
nok til at tolke.
Den præsiderende leder kan bede en præstedømmebærer om at døvetolke en ordinance eller velsignelse, hvis modtageren er døv eller hørehæmmet.
Hvis der ikke er adgang til en præstedømmebærer,
kan den præsiderende leder bede en kvinde om at
stå for tolkningen.
I en klasse eller til et møde bør tolkene stå forrest
i klasseværelset eller i kirkesalen, men ikke på forhøjningen. De bør også stå et stykke fra taleren, så
de ikke virker forstyrrende. Eftersom det giver en
større forståelse at se den talendes læber og kropssprog, bør de døve eller hørehæmmede medlemmer
være i stand til at se tolken og ligeledes periferisk
være i stand til at se taleren eller læreren. Hvis der
er tolke nok til rådighed, beder lederne dem om at
skiftes ca. hver halve time, så de ikke bliver trætte.
Under en præstedømmeordinance eller et interview
bør tolkene befinde sig tæt på den person, der udfører ordinancen eller leder interviewet.

Hvis døve eller hørehæmmede medlemmer, der ikke
anvender tegnsprog, har behov for en tolk til at
hjælpe med at mundaflæse, følger lederne de samme
fremgangsmåder, som når de skal finde en tolk, der
kan tegnsprog.

Privatliv
Ledere bør respektere retten til privatliv for medlemmer med handicap under og efter lederskabsmøder, hvor individuelle behov eventuelt drøftes.

Ressourcer
Der er hjælpekilder for medlemmer med handicap,
for deres familie og plejere samt for ledere og lærere
på disabilities.lds.org. Hjemmesiden har -
1. information, der øger forståelsen for de
udfordringer personer med handicap møder.
2. afsnit om specifikke handicap og svar på hyppigt
stillede spørgsmål.
3. trøst til medlemmer med handicap og til deres
familie ved hjælp af skriftsteder, citater og hjælp
til nyttig information.
4. lister med materialer, der kan hjælpe medlemmer
med handicap, mens de stræber efter at efterleve
Jesu Kristi evangelium og tjene i Kirken.
Kirkematerialer til medlemmer med handicap står i
kataloget Kirkens materialer og på disabilities.lds.org.
Spørgsmål om materialer til medlemmer med handicap kan rettes til:
Members with Disabilities
50 East North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150-0024
Telefon: +1-801-240-2477
E-mail: specialcurriculum@ldschurch.org
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21.1.27

Andre trosretninger
Der findes meget ved andre trosretninger, der er
inspirerende, ædelt og al respekt værd. Missionærer og andre medlemmer må være hensynsfulde og
ærbødige over for andres tro og undgå at vække
anstød. Stavs-og missionspræsidenter, der har
spørgsmål vedrørende forholdet til ikke-kristne
trosretninger, bør kontakte områdepræsidentskabet.
Andre lokale ledere, som har sådanne spørgsmål,
bør kontakte stavs-eller missionspræsidenten.
21.1.28

Aktiviteter med overnatning
Se 13.6.12 og 21.2.8.
21.1.29

Politiske og samfundsnyttige aktiviteter
Kirkens medlemmer opfordres til som borgere i
deres land at deltage i politiske, statslige og kommunale anliggender, herunder at engagere sig i et
politisk parti af eget valg. Medlemmer opfordres
også kraftigt til at være aktivt engageret i værdige
sager, der kan forbedre deres lokalsamfund og gøre
dem til steder, hvor man trygt kan bo og opfostre
familier.
I henhold til lovgivningen i deres land opfordres
medlemmer til at benytte deres stemmeret, til
omhyggeligt at sætte sig ind i politiske emner og
kandidater samt til at stemme på personer, som de
mener vil handle hæderligt og fornuftigt. Sidste
dages hellige har en særlig forpligtelse til at finde,
stemme på og støtte ledere, der er ærlige, gode og
vise (se L&P 98:10).
Selv om Kirken går ind for retten til at udtrykke sig
om politiske og sociale spørgsmål, er den neutral i
forhold til politiske partier, politiske programmer
og kandidater til politiske embeder. Kirken støtter
ikke noget politisk parti eller nogen kandidat. Den
fortæller heller ikke medlemmerne, hvordan de skal
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stemme. I enkelte helt usædvanlige situationer kan
Kirken imidlertid have en holdning til specifikke
lovforslag, især når den konkluderer, at moralske
spørgsmål er involveret. Kun Det Første Præsidentskab kan tale på Kirkens vegne eller forpligte
Kirken til at støtte eller modsætte sig specifikke
lovforslag eller forsøge at gribe ind i juridiske anliggender. I andre tilfælde bør stavspræsidenter og
andre lokale ledere ikke organisere medlemmerne
til at deltage i politiske anliggender eller forsøge at
påvirke, hvordan de deltager.
Kirkens medlemmer opfordres til at overveje at
tjene ved at blive valgt eller udpeget til lokale og
nationale råd og forsamlinger. Politiske kandidater
bør ikke antyde, at deres kandidatur anbefales af
Kirken eller dens ledere. Kirkens ledere og medlemmer bør også undgå udtalelser eller handlinger,
der kan tolkes som Kirkens anbefaling af politiske
partier, programmer, holdninger eller kandidater.
Medlemmerne opfordres til at støtte tiltag, der
styrker samfundets moralske grundlag, især tiltag,
der har til hensigt at bevare og styrke familien som
samfundets grundlæggende bestanddel.
Kirkens optegnelser, vejvisere og lignende materialer må ikke anvendes til politiske formål.
Kirkens faciliteter må ikke bruges til politiske formål. Hvor der ikke er noget rimeligt alternativ, kan
lokalerne dog bruges til registrering af vælgere eller
afstemninger (se 21.2).
21.1. 30

Postbestemmelser
I USA og visse andre lande er det en overtrædelse af
postbestemmelserne at lægge post uden porto i eller
oven på postkasser. Denne restriktion gælder for
menigheders eller staves nyhedsbreve, bekendtgørelser, løbesedler og andre kirkerelaterede materialer.
Kirkens ledere bør instruere medlemmer og mis
sionærer om ikke at placere sådanne materialer i
eller på postkasser.
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21.1. 31

Omtale af Kirken som »Mormonkirken«, »De Sidste
Dages Helliges Kirke« eller »SDH-kirken« frarådes.

Kirkens ledere er forpligtede til at beskytte medlemmers privatliv. Kirkens optegnelser, vejvisere og
lignende materialer må ikke benyttes til personlige,
kommercielle eller politiske formål (se også 21.1.15).

Ved omtale af Kirkens medlemmer foretrækkes
det at bruge vendingen »medlemmer af Jesu Kristi
Kirke af Sidste Dages Hellige«. Som en kortere
henvisning foretrækkes »sidste dages hellige«, og
»mormoner« er acceptabelt.

21.1. 32

Ordet Mormon vil fortsat blive brugt i egennavne
som Mormons Bog og Mormontabernakelkoret. Det
vil også fortsat blive brugt beskrivende i vendinger
som »mormonpionerer«. Derudover kan det være
nødvendigt at bruge ordet mormon for at identificere Kirken, da det i nogle lande er almindelig
kendt under det navn.

Medlemmers privatliv

Privat udgivet materiale
Medlemmerne bør ikke bede generalautoriteter
eller områdehalvfjerdsere om at være medforfattere til eller anbefale bøger eller andre materialer
om Kirken.
21.1. 33

Optagelse af taler af generalautoriteter og
områdehalvfjerdsere
Kirkens medlemmer bør ikke optage taler af generalautoriteter og områdehalvfjerdsere ved stavskonferencer, missionærmøder eller andre møder.
Medlemmerne må dog gerne optage udsendelser fra
generalkonferencen på deres eget udstyr i hjemmet
til personligt, ikke-kommercielt brug.
21.1. 34

Henvisning til Kirken og dens medlemmer
Efterhånden som Kirken udbredes hen over grænser, kulturer og sprog, bliver anvendelsen af dens
åbenbarede navn, Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages
Hellige (se L&P 115:4) af stadig større betydning for
Kirkens og dens medlemmers ansvar for at forkynde
Frelserens navn i hele verden. Derfor bør henvisninger til Kirken omfatte dens fulde navn, hver gang
det er muligt. Efter den første henvisning til Kirkens
fulde navn er forkortelserne »Kirken« eller »Jesu
Kristi Kirke« acceptable.

21.1. 35

Rundspørger i Kirken
Det eneste kontor i Kirken, der er godkendt til at
foretage undersøgelser og rundspørger, er Correlation Research Division i Afdelingen for koordinering af Kirkens aktiviteter. Repræsentanter
for denne division anvender spørgeskemaer og
interview til at indsamle oplysninger om emner,
som generalautoriteterne beskæftiger sig med. Når
disse kirkegodkendte rundspørgere henvender sig
til medlemmer, opgiver de Kirkens gratisnummer
samt navnet på en kontaktperson ved hovedsædet.
De giver desuden altid den adspurgte mulighed for
at undlade at svare på nogle eller alle spørgsmålene
i en undersøgelse.
Kirkens møder må ikke bruges til indsamling
af oplysninger af ubemyndigede personer eller
bureauer. Navne på Kirkens medlemmer bør heller
ikke oplyses til sådanne personer eller bureauer.
Hvis lokale ledere vil have bekræftet, om spørgeskemaerne eller interviewene er godkendte, bør de
kontakte Correlation Research Division
(+1-801-240-2727 eller +1-800-453-3860, lokal 2-2727).
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21.1. 36

Sælgere
De lokale ledere bør ikke godtage påstande fra sælgere om, at Kirken eller en kirkeleder har bemyndiget dem til at besøge lokale ledere eller medlemmer
for at sælge deres produkter.
21.1. 37

Satellit-og videoudstyr
Kirkens satellit-og videoudstyr må kun anvendes
til ikke-kommercielle, kirkerelaterede formål, der
er godkendt af stavspræsidentskabet eller biskoprådet. Dette udstyr må ikke anvendes til at optage
tv-, kabeltv-eller satellitprogrammer, som Kirken
ikke har sponsoreret. Kirkens satellitudstyr må
heller ikke anvendes til at se programmer, der ikke
er produceret af Kirken. Medlemmer må ikke rette
antennen fra én satellit eller transponder til en
anden uden bemyndigelse fra Kirkens hovedsæde.
Kun personer, der er uddannet til at betjene udstyret, må gøre dette. Unge må kun være med til at
betjene udstyret, hvis de er under tilsyn.
Alt udstyr skal være låst inde, når det ikke bruges. Det må ikke fjernes fra bygningen og bruges
hjemme eller personligt.
21.1. 38

Anmodning om økonomisk hjælp
Kirkens etablerede programmer giver økonomisk
hjælp til værdige personer og værdige formål.
Kirkens hjælp forvaltes af biskopper, der er bekendt
med omstændighederne og kan forhindre dobbelthjælp eller misbrug. Medlemmerne bør derfor
ikke anmode om økonomisk hjælp fra Kirkens
hovedsæde eller fra lokale ledere eller medlemmer.
Hvis medlemmer får en sådan anmodning om midler, kan de svare ved at sige, at de har ydet bidrag i
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deres egen menighed og stillet midler til rådighed i
overensstemmelse med Kirkens velfærdsprincipper.
21.1. 39

Udtalelser, som tilskrives Kirkens ledere
Fra tid til anden er der udtalelser i omløb, som fejlagtigt tilskrives Kirkens ledere. Mange af disse udtalelser fordrejer Kirkens gældende lære og er baseret
på rygter og antydninger. De udsendes aldrig offentligt, men spredes fra mund til mund, med elektronisk post eller på andre uformelle måder. Kirkens
medlemmer bør ikke undervise i eller viderebringe
sådanne udtalelser uden at få bekræftet, at de kommer fra Kirkens godkendte kilder som fx officielle
udtalelser, bekendtgørelser eller udgivelser.
Ingen notater, som tages, når generalautoriteter,
områdehalvfjerdsere eller andre ledere af Kirkens
organisationer taler ved stavskonferencer eller andre
møder, bør videreformidles uden talerens samtykke.
Personlige notater er kun til eget brug.
21.1.40

Symposier og lignende sammenkomster
Kirken advarer medlemmerne mod symposier og
lignende sammenkomster, der omfatter indlæg der
(1) forklejner, latterliggør, lader hånt om eller på
anden måde er upassende i omtalen af noget helligt
eller (2) kan skade Kirken, forklejne dens mission
eller bringe medlemmernes velbefindende i fare.
Medlemmerne bør ikke lade deres stilling eller
status i Kirken blive brugt til at støtte sådanne sammenkomster eller lade forstå, at de godkender dem.
21.1.41

Skattepligtige aktiviteter
Menigheds-og stavsledere sikrer sig, at lokale kirkeaktiviteter ikke bringer Kirkens skattefritagelse i
fare. Se i 21.2 retningslinjer.
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21.1.42

Tempeltøjet og -klædningen

Når den todelte tempelklædning bruges, bør begge
dele altid bæres.

Medlemmer, der har fået deres begavelse, opfordres til at erhverve og bruge deres eget tempeltøj,
når de udfører tempelordinancer. Dette hellige tøj
kan købes hos Kirkens distributionstjeneste. Nogle
templer udlejer også tempeltøj. Hvis et tempel
ikke udlejer tøj, må medlemmerne selv medbringe
tempeltøj.

Tempelklædningen er hellig og bør altid behandles
med respekt. Tempelklædninger bør ikke lægges
på gulvet. De bør også være rene og i god stand.
Når tempelklædninger vaskes, bør de ikke hænges
til tørre synligt for alle. De bør heller ikke udstilles eller vises for personer, der ikke forstår deres
betydning.

Medlemmer må kun sy deres egne tempelforklæder,
hvis de anvender et godkendt sy-og broderisæt til
forklæder, som kan erhverves på Kirkens distributionscentre. Man må ikke sy andet ceremonielt
tempeltøj. Man må heller ikke sy tempelklædninger.

Medlemmerne, der har indgået pagter i templet, bør
vejledes af Helligånden til selv at besvare personlige
spørgsmål om at bære tempelklædningen.

De af Kirkens medlemmer, der er blevet iklædt
tempelklædningen i templet, har påtaget sig en
pagtsforpligtelse til at bære den i henhold til de
instruktioner, der gives i begavelsen. Tempelklædningen er en konstant påmindelse om de pagter, der
indgås i templet. Når den bæres på den rette måde,
er den en beskyttelse mod fristelser og ondt. At
bære tempelklædningen er også et ydre udtryk for
en indre forpligtelse til at følge Frelseren.
De medlemmer, der har modtaget deres begavelse,
bør have tempelklædningen på både dag og nat. De
bør ikke tage den af, hverken helt eller delvist, for at
arbejde i haven eller i forbindelse med andre aktiviteter, der med rimelighed kan udføres med tempelklædningen på under tøjet. De bør heller ikke tage
den af for at kunne slappe af derhjemme i badetøj
eller usømmelig påklædning. Når det er nødvendigt
for dem at tage tempelklædningen af, fx for at bade,
bør de tage den på igen så snart som muligt.
Medlemmerne bør ikke tilpasse tempelklædningen
eller bære den på en måde, der er i modstrid med
instruktionerne, for at få den til at passe til forskellige former for tøj. De bør heller ikke ændre tempelklædningen i forhold til dens autoriserede design.

Medlemmer bør klippe mærkerne af og tilintetgøre
dem, når de kasserer udslidte tempelklædninger.
Dernæst klippes resten af stoffet i stykker, så det
ikke kan genkendes som en tempelklædning. Når
mærkerne er fjernet, anses stoffet ikke for helligt.
Når medlemmerne kasserer deres udslidte ceremonielle tempeltøj, bør de tilintetgøre tøjet ved at klippe
det i stykker, så man ikke kan se, hvad det oprindeligt har været brugt til.
Medlemmerne kan give deres tempelklædninger
og -tøj, der er i god stand, til andre værdige medlemmer, der har modtaget deres begavelse. Biskoppen kan udpege dem, der kan have brug for noget
sådant tøj. Medlemmerne må under ingen omstændigheder give tempelklædninger eller ceremonielt
tempeltøj til Deseret Industries, biskoppernes
forrådshuse eller til velgørenhed.
Oplysninger om bestilling at tempeltøj eller tempelklædninger for personer i særlige situationer (som
fx medlemmer i militæret, medlemmer, der er sengeliggende eller har handicap) står i Håndbog 1, 3.4.
21.1.43

Retningslinjer omkring rejser
Se 13.6.24.
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21.2

Retningslinjer for brug af Kirkens
bygninger og anden ejendom
Kirkens bygninger og anden ejendom bør anvendes
til tilbedelse, religiøs undervisning og andre kirkerelaterede aktiviteter. Kirkens ejendomme bør ikke
benyttes til kommercielle eller politiske formål, der
vil bryde de love, som fritager Kirken for skat. Disse
ejendomme må heller ikke benyttes til andre formål,
der kunne bryde disse love. På følgende liste er
eksempler på anvendelse, der ikke er godkendt:
1. Udlejning eller leasing af Kirkens faciliteter til
kommercielle formål.
2. Reklamering for forretningsforetagender eller
investeringsvirksomheder, herunder opslag
af kommerciel reklame eller sponsorering af
kommerciel underholdning.
3. Indkøb, salg eller reklamering for produkter,
tjenesteydelser, publikationer eller kunstværker
eller demonstration af varer.
4. Afholdelse af uautoriserede
indtjeningsaktiviteter (se 13.6.8).
5. Invitation af talere og lærere, der modtager
et honorar, der hverver deltagere, eller som
forsøger at få kunder eller klienter, mens de
afholder seminarer, lektioner, timer i aerobics
osv. Der kan dispenseres for benyttelse af
kirkebygningens klaver eller orgel til betalt
privatundervisning (se 14.7).
6. Afholdelse af organiserede sportsarrangementer,
der ikke er støttet af Kirken, herunder
også træning.
7. Afholdelse af politiske møder eller kampagner.
Der kan dispenseres for benyttelse af Kirkens
faciliteter til registrering af vælgere eller
afstemninger på opfordring af offentlige
myndigheder, hvis -
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a.

der er ikke andre rimelige alternativer.

b.

tilforordnede og vælgere overholder Kirkens standarder i bygningen.

c.

arrangementet ikke udgør en fysisk risiko
for bygningen.

d.

arrangementet ikke skader Kirkens omdømme.

Brugen af Kirkens ejendom bør ikke udgøre en
betydelig risiko for deltagerne eller ejendommen.
Den bør heller ikke i urimelig grad påføre Kirken erstatningsansvar eller forstyrre omkringboende naboer.
Se flere detaljerede instruktioner om brug og pasning af Kirkens bygninger og andre ejendomme i
Ejendomsforvaltningens retningslinjer for kirkebygninger
og Kirkens øvrige ejendomme (uden for USA og Canada)
eller kontakt administrationskontoret.
21.2 .1

Kunst
Billeder og anden udsmykning, som Kirken har
godkendt til brug i kirkebygninger, fås gennem
ejendomsforvalteren fra kataloget Church Facilities
Artwork. Ejendomsforvalteren kan også fremskaffe
kunst, der er passende til kirkebygninger gennem
Kirkens distribution.
Billeder og anden udsmykning kan anbringes
på passende steder i kirkebygningen. De må dog
ikke anbringes i kirkesalen eller nær dåbsbassinet.
Statuer, vægmalerier og mosaikker er ikke tilladt.
Denne retningslinje gælder ikke nødvendigvis for
kunstværker, der i mange år har været placeret i
kirkesale i eksisterende kirkebygninger.
Billeder i kirkebygninger skal være passende
indrammet.
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21.2 .2

21.2 .5

Udsmykning til jul, andre højtider eller andre
lignende begivenheder kan anbringes midlertidigt i
forhallen eller aktivitetssalen i kirkebygningen, som
det godkendes efter stavspræsidentskabets anvisninger. Med undtagelse af blomster må der ikke
anbringes nogen udsmykning i kirkesalen. Kirkebygningens ydre eller grunden omkring den bør
heller ikke udsmykkes.

Åben ild og tændte stearinlys må ikke anvendes i
Kirkens bygninger.

Udsmykning

Udsmykningen bør være enkel og billig og må ikke
være brandfarlig. Der må ikke bruges hø, halm,
palmeblade, andre tørrede materialer eller tændte
stearinlys. Hvis der benyttes juletræer, bør disse
være kunstige eller ordentligt brandsikrede og
pyntet uden elektriske lys eller stearinlys. De lokale
brand-og sikkerhedsbestemmelser skal overholdes.

Åben ild og stearinlys

21.2 .6

Flagning
Nationalflaget må vaje på Kirkens ejendomme, når
som helst det er i overensstemmelse med lokal skik
og brug. Nationalflaget kan anvendes inde i Kirkens
bygninger ved særlige lejligheder, som fx i forbindelse med nationale møder. Ægte fædrelandskærlighed fordrer ikke, at nationalflaget konstant hænger
fremme i kirkesalen.
21.2 .7

Mandag aften
21.2 . 3

Nødsituationer
I en nødsituation afgør stavspræsidentskabet, om
der skal afholdes almindelige menighedsmøder
eller ej.
I en nødsituation eller ved en katastrofe, der berører
et lokalt område, kan stavspræsidenten hjælpe godkendte nødhjælpsorganisationer ved at tillade, at
kirkebygningerne benyttes til midlertidig indkvartering. Kirken bevarer kontrollen. Stavs-og menighedsledere sikrer sig, at de mennesker, der bruger
bygningerne, efterlever Kirkens standarder for
opførsel, herunder visdomsordet, mens de opholder
sig i bygningerne.

Se 13.6.10.
21.2 .8

Aktiviteter med overnatning
Kirkebygninger og tilhørende grund må ikke benyttes til overnatning, camping eller pyjamas-partyer.
21.2 .9

Parkeringspladser
Benyttelse af Kirkens parkeringsplads bør følge
retningslinjerne i begyndelsen af afsnit 21.2. Herudover må Kirkens parkeringspladser ikke benyttes til parkering for pendlere uden tilladelse fra
forvaltningschefen.

21.2 .4

Våben
Kirker er indviet til tilbedelse af Gud og som fristed
for verdens problemer og bekymringer. Det er upassende at bære våben, både skjult og åbenlyst, inden
for deres mure, undtagen af politiet, hvor loven
kræver det.

21.2 .10

Fotografering, videooptagelse og
transmissioner i kirkebygninger
Det er ikke tilladt at fotografere eller lave videooptagelser i kirkesalen. Møder og andre begivenheder,
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der afholdes i kirkesalen, må ikke transmitteres over
internettet eller på nogen anden måde (se en undtagelse i 18.3.1).
21.2 .11

Køkkenet
Kirkebygningens køkken og det tilstødende område
er ikke beregnet til madlavning, medmindre dette
sker som en del af en lektion, demonstration eller
anden undervisning. Når der skal serveres mad
i eller uden for bygningen, bør den tilberedes et
andet sted og bringes til bygningen, hvor den kan
holdes varm eller kold, indtil den serveres.

21. 3.2

Ligbrænding
Kirken opfordrer normalt ikke til ligbrænding. Den
afdødes familie må tage stilling til, hvorvidt den
afdøde skal brændes, under hensyntagen til lovene
om begravelse eller ligbrænding. I nogle lande kræver loven ligbrænding.
Hvor det er muligt, bør et afdødt medlem, der har
modtaget sin begavelse, være iklædt tempeltøjet,
når det brændes. Der kan afholdes en bisættelse
(se 18.6).
21. 3. 3

Aktiv dødshjælp
21.2 .12

Opbevaring
Det eneste, der må opbevares i kirkebygningerne, er
materialer til vedligeholdelse samt andre godkendte
remedier og udstyr. Velfærdsvarer og lignende må
ikke opbevares i kirkebygningen.
Materialer, som fx benzin, flaskegas, tændstikker og
lejrudstyr, bør opbevares i bygninger, der er adskilt
fra kirkebygningen.
Biler, andre køretøjer og andet personligt udstyr må
ikke henstilles på Kirkens ejendom.
21. 3

Retningslinjer
vedrørende lægelige og
sundhedsmæssige spørgsmål
21. 3.1

Obduktioner
Der kan foretages obduktion, hvis den afdødes
familie indvilliger, og hvis obduktionen er i overensstemmelse med loven.
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Aktiv dødshjælp defineres som forsætligt at berøve
en person, der lider af en uhelbredelig lidelse eller
sygdom, livet. En person, der medvirker til aktiv
dødshjælp, herunder at hjælpe en anden til at begå
selvmord, bryder Guds love. (Se 21.3.8).
21. 3.4

HIV-smitte og AIDS
Medlemmer, der er smittet med HIV (humant
immundefekt-virus), eller som har AIDS (erhvervet
immundefektsyndrom), bør behandles med værdighed og medmenneskelighed. Nogle personer med
HIV er uskyldige ofre for andres handlinger. De
kan fx være blevet inficeret med forurenet blod ved
en blodtransfusion eller fra en inficeret forælder.
Hvis et menneske er blevet smittet ved at overtræde
Guds love, anbefaler Kirken at følge Herrens eksempel: Han fordømte synden, men elskede synderen
og opfordrede til omvendelse. Medlemmerne bør
række de lidende en venlig og trøstende hånd og
hjælpe dem med deres behov og med at finde løsninger på deres problemer.
De vigtigste forholdsregler mod HIV og AIDS er
at være kysk før ægteskabet, fuldstændig trofast i
ægteskabet, afholde sig fra ethvert homoseksuelt
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forhold, undgå narkotika og behandle sin krop med
værdighed og omsorg.
Personer med HIV-infektioner eller AIDS, der
deltager i Kirkens møder, udgør ikke noget alvorligt
sundhedsproblem. De offentlige sundhedsmyndigheder bekræfter, at HIV ikke er blevet overført ved
almindelig kontakt i hjem, på skoler, i kirker eller på
arbejdspladser.
De, der lejlighedsvis kan være nødt til at tørre blod
op eller udføre førstehjælp, bør lære at følge lokale
sundhedsmyndigheders anbefalinger.
Med hensyn til dåb og bekræftelse behandles personer med HIV-infektioner eller AIDS som enhver
anden, der giver udtryk for deres tro på Gud,
omvender sig og efterlever Jesu Kristi evangelium.
21. 3.5

Hypnose
Anvendelse af hypnose under kompetent, professionel lægelig overvågning som behandling
af sygdomme eller mentale lidelser er et lægeligt
spørgsmål, der skal afgøres af kompetente lægelige myndigheder. Medlemmer bør ikke deltage i
hypnose i forbindelse med demonstrationer eller
underholdning.
21. 3.6

Uautoriseret behandling
Medlemmerne bør ikke gøre brug af uautoriseret
behandling, der er etisk eller juridisk tvivlsom. De
lokale ledere bør råde medlemmer, der har helbredsproblemer, til at rådføre sig med kompetente professionelle behandlere, der er godkendt i de lande,
hvori de praktiserer.

21. 3.7

Organer og væv, donation og
transplantation
Donation af organer og væv er en uselvisk handling, der ofte er til stor gavn for personer med
sygdomme. Beslutningen om at testamentere eller
donere sine organer eller væv til medicinske formål
eller beslutningen om at give bemyndigelse til, at
der transplanteres organer eller væv fra afdøde,
tages af personen selv eller af den afdødes familie.
En beslutning om at tage imod et doneret organ
bør tages efter at have modtaget kompetent lægelig
rådgivning og bekræftelse ved bøn.
21. 3.8

Forlængelse af livet
Hvis medlemmer rammes af alvorlige sygdomme,
bør de udøve tro på Herren og søge kompetent
medicinsk hjælp. Men når døden er uundgåelig, bør
den opfattes som en velsignelse og en betydningsfuld del af det evige liv. Medlemmerne bør ikke føle
sig forpligtede til at forlænge jordelivet med urimelige midler. Disse afgørelser træffes bedst af familien
efter at have fået kompetent medicinsk rådgivning
og efter at have søgt guddommelig vejledning ved
faste og bøn.
21. 3.9

Selvudviklingsgrupper
Mange private grupper og kommercielle organisationer har programmer, der hævder at øge selvbevidsthed, selvværd og åndelighed. Nogle grupper
lover at øge den individuelle handlefrihed eller forbedre familieforhold. Nogle tilbyder undervisning i
»selverkendelse«.
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Nogle af disse grupper hævder eller antyder uretmæssigt, at Kirken eller nogle generalautoriteter har
godkendt deres programmer. Kirken har imidlertid
ikke godkendt noget sådant foretagende, og medlemmer advares mod at tro på sådanne påstande.
Alene kendsgerningen, at Kirken ikke formelt har
advaret mod et sådant foretagende, bør ikke opfattes som en stiltiende støtte eller godkendelse.
Kirkens medlemmer advares også imod, at nogle
af disse grupper gør brug af begreber og metoder,
der kan være skadelige. Desuden opkræver mange
sådanne grupper ublu betaling og tilskynder til
langvarige forpligtelser. Nogle blander verdslige
begreber med evangeliske principper på måder, der
kan nedbryde åndelighed og tro.
Disse grupper er tilbøjelige til at love hurtige løsninger på problemer, der almindeligvis kræver tid og
personlig indsats at løse. Selv om deltagerne måske
oplever en midlertidig følelsesmæssig lettelse eller
opmuntring, vender gamle problemer ofte tilbage,
hvilket fører til yderligere skuffelse og fortvivlelse.
Kirkens ledere må ikke betale for, opfordre nogen
til at deltage i eller støtte sådanne grupper eller
behandlingsmetoder. Kirkens faciliteter må heller
ikke benyttes til disse aktiviteter.
Ledere bør rådgive medlemmerne om, at evnen til
at forbedre deres situation udvikles ved at efterleve
evangeliets principper. Medlemmer, som har sociale
og følelsesmæssige problemer, kan rådføre sig med
deres præstedømmeledere og få vejledning til at
finde hjælp, som er i overensstemmelse med evangeliets principper.
21. 3.10

Dødfødte børn (børn, der dør før fødslen)
Der udføres ikke tempelordinancer for dødfødte
børn. Dette udelukker dog ikke muligheden for, at
dødfødte børn kan være en del af familien i evighederne. Forældrene opmuntres til at stole på, at Herren tager hånd om sådanne tilfælde på den måde,
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han ved, er bedst. Familien kan nedskrive navnet på
det dødfødte barn på familiegruppeskemaet efterfulgt af ordet dødfødt i parentes.
Der kan efter forældrenes skøn afholdes en minde-
eller begravelseshøjtidelighed.
Det er en kendsgerning, at der er liv før fødslen. Der
er dog ingen direkte åbenbaring om, hvornår ånden
kommer ind i legemet.
21. 3.11

Visdomsordet
Den eneste officielle udlægning af »hede drikke«
(L&P 89:9) i visdomsordet er den udtalelse, som
tidlige kirkeledere har fremsat om, at »hede drikke«
betyder te og kaffe.
Medlemmerne bør ikke indtage noget, der indeholder ulovlige stoffer. Medlemmerne bør heller
ikke indtage skadelige eller vanedannende stoffer, medmindre det foregår under en kompetent
læges opsyn.
21.4

Retningslinjer vedrørende
moralske spørgsmål
21.4.1

Abort
Herren har befalet: »Du må ikke … begå … drab
eller gøre noget, der ligner det« (L&P 59:6). Kirken er imod provokeret abort, hvad enten det er af
personlige årsager, eller fordi det er socialt bekvemt.
Medlemmer må ikke få foretaget, udføre, arrangere,
betale for, indvillige i eller opfordre til en abort. De
eneste mulige undtagelser er, når -
1. graviditeten er en følge af voldtægt eller incest.
2. en kompetent læge skønner, at der er alvorlig
fare for moderens liv eller helbred.
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3. en kompetent læge skønner, at fosteret har alvorlige misdannelser, der gør, at det ikke vil kunne
leve videre efter fødslen.
Selv disse undtagelser retfærdiggør ikke automatisk
en abort. Abort er en meget alvorlig sag og bør kun
overvejes, efter at de ansvarlige personer har rådført
sig med deres biskopper og fået guddommelig
bekræftelse ved bøn.
Medlemmer, der får foretaget, udfører, arrangerer,
betaler for, indvilliger i eller opfordrer til en abort,
kan blive pålagt kirkedisciplinering.
Så vidt det er åbenbaret, kan en person omvende sig
og blive tilgivet for abort.
21.4.2

Instruktioner til stavspræsidenter og biskopper står
i Håndbog 1, 17.3.2.
21.4. 3

Kunstig befrugtning
Kirken fraråder kraftigt kunstig befrugtning med
sæd fra enhver anden end ægtemanden. Dette er
dog et personligt anliggende, der i sidste ende må
overlades til ægtemanden og hustruen at afgøre.
Ansvaret for beslutningen hviler på dem alene.
Det er ikke godkendt, at enlige søstre får foretaget
kunstig befrugtning. Enlige søstre, der med fuldt
overlæg nægter at følge deres kirkelederes råd i
denne sag, underkastes kirkedisciplinering.

Mishandling

21.4.4

Mishandling defineres af Kirken som behandling
eller forsømmelse af andre (som fx et barn eller
ægtefælle, en ældre eller en handicappet) på en
måde, der forårsager fysisk, følelsesmæssig eller
seksuel skade. Kirkens standpunkt er, at mishandling ikke kan tolereres under nogen form. De, der
mishandler deres ægtefælle, børn, andre familiemedlemmer eller nogen som helst anden, bryder Guds
og menneskers love. Medlemmer, der har mishandlet andre, vil blive underlagt kirkedisciplinering.

Det er et privilegium for de ægtepar, der er i stand
til at få børn, at tilvejebringe jordiske legemer til
Guds åndelige børn, som de er ansvarlige for at
drage omsorg for og opdrage. Beslutningen om,
hvor mange børn man vil have, og hvornår man vil
have dem, er yderst privat og bør overlades til parret
og Herren. Kirkens medlemmer bør ikke dømme
hinanden på dette område.

Alle medlemmer, især forældre og ledere, opfordres
til at være opmærksomme og ihærdige og gøre alt i
deres magt for at beskytte børn og andre mod mishandling. Hvis ledere eller lærere bliver opmærksomme på tilfælde af mishandling, bør de rådføre
sig med biskoppen.
Kirkeledere og medlemmer bør opfylde alle juridiske krav om at rapportere mishandling til myndighederne. Nogle steder, bl.a. i Danmark, har ledere
og lærere, som i deres job arbejder med børn og
unge, pligt til at rapportere mishandling til myndighederne. Tilsvarende kræves det mange steder, at
enhver person, som erfarer noget om mishandling,
skal rapportere det til myndighederne.

Børnebegrænsning

Ægtepar bør også forstå, at et seksuelt forhold
inden for ægteskabet er guddommeligt godkendt,
ikke blot med det formål at sætte børn i verden, men
også som en måde, hvorpå ægtemand og hustru
kan give udtryk for deres kærlighed til hinanden og
styrke de følelsesmæssige og åndelige bånd.
21.4.5

Kyskhed og troskab
Herrens kyskhedslov indebærer afholdenhed fra
seksuelle forhold uden for det lovformelige ægteskab samt troskab inden for ægteskabet. Seksuelle
forhold er kun passende mellem en mand og en
kvinde, der er lovformeligt viet som ægtemand
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og hustru. Ægteskabsbrud, utugt, homoseksuelle
forhold samt enhver anden uhellig, unaturlig eller
uren handling er syndige. Medlemmer, som bryder
Herrens kyskhedslov, og som påvirker andre til at
gøre det, underkastes kirkedisciplinering.
21.4.6

Homoseksuel adfærd og tiltrækning mod
ens eget køn
Homoseksuel adfærd er en overtrædelse af Guds
befalinger; det er i modstrid med formålet med
menneskelig seksualitet og berøver mennesker de
velsignelser, der kan findes i familielivet og i evangeliets frelsende ordinancer. De, der holder fast ved
en sådan adfærd, eller som påvirker andre til at gøre
det, underkastes kirkedisciplinering. Homoseksuel
adfærd kan tilgives ved oprigtig omvendelse.
Hvis medlemmer indlader sig på homoseksuel
adfærd, bør Kirkens ledere hjælpe dem til at få en
klar forståelse af tro på Jesus Kristus, omvendelsesprocessen og formålet med livet på jorden.
Selv om Kirken er imod homoseksuel adfærd, rækker den ud med forståelse og respekt til personer,
der er tiltrukket af personer af samme køn.
Hvis medlemmer føler sig tiltrukket af sit eget
køn, men ikke indlader sig på nogen homoseksuel
adfærd, bør ledere støtte og opmuntre dem i deres
beslutning om at efterleve kyskhedsloven og kontrollere syndige tanker. Disse medlemmer kan få
kirkekaldelser. Hvis de er værdige og opfylder alle
andre betingelser, kan de også få tempelanbefalinger og modtage tempelordinancer.
21.4.7

Reagensglasbefrugtning
Kirken fraråder kraftigt reagensglasbefrugtning
med sæd fra enhver anden end ægtemanden eller
et æg fra enhver anden end hustruen. Dette er
dog et personligt anliggende, der i sidste ende må
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overlades til ægtemanden og hustruen at afgøre.
Ansvaret for beslutningen hviler på dem alene.
21.4.8

Tilknytning til det okkulte
Kirkemedlemmer bør ikke involvere sig i nogen
form for satandyrkelse eller på nogen måde have
noget med det okkulte at gøre. »Sådanne aktiviteter
er blandt mørkets gerninger, som omtales i skriften.
De har til hensigt at ødelægge vores tro på Kristus,
og de vil sætte frelsen på spil for dem, der med vilje
fremmer denne ugudelighed. Sådanne ting bør ikke
anvendes i leg eller være emner ved Kirkens møder,
og man bør ikke fordybe sig i dem under private
samtaler« (brev fra Det Første Præsidentskab, 18.
sep. 1991).
21.4.9

Pornografi
Kirken er imod pornografi i enhver form. Involvering i pornografi skader den enkelte, familier og
samfundet. En sådan last fordriver Herrens Ånd.
Kirkemedlemmer bør undgå alle former for pornografisk materiale og modsætte sig, at det fremstilles,
udbredes og anvendes.
Hæftet Lad dyd pryde dine tanker fremsætter råd om,
hvordan man undgår og overvinder problemer med
pornografi.
21.4.10

Registreret parforhold
Som doktrinært princip baseret på skriften bekræfter Kirken, at ægteskabet mellem mand og kvinde
er af afgørende betydning i Skaberens plan for sine
børns evige skæbne.
Seksuelle forhold er kun passende mellem en mand
og en kvinde, der er lovformeligt viet som ægtemand og hustru. Alle andre seksuelle forhold, deriblandt mellem personer af samme køn, er syndige
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og undergraver familien som en guddommeligt
indstiftet institution. Kirken bekræfter derfor definitionen af ægteskabet som en lovformelig forening
mellem en mand og en kvinde.
21.4.11

Seksualundervisning
Forældrene har det overordnede ansvar for at give
deres børn seksualundervisning. Undervisning i
dette emne på en ærlig og ligefrem måde vil hjælpe
unge til at undgå alvorlige moralske overtrædelser. Kirken har udgivet En forældrevejledning for at
hjælpe forældrene med at undervise i dette følsomme og vigtige emne.
De steder, hvor skolerne giver seksualundervisning,
bør forældrene søge at sikre sig, at den undervisning, som deres børn får, er forenelig med sunde
moralske og etiske værdier.
21.4.12

Enlige gravide
Kirkemedlemmer, der er enlige og gravide, opfordres til at tale med deres biskop. I kraft af sit
embede og sin kaldelse i præstedømmet kan han
rådgive dem, når de tager de vigtige beslutninger,
der kan berøre deres eget såvel som deres barns trivsel. Han kan også, hvor det er passende, hjælpe dem
med at påbegynde omvendelsesprocessen. Instruktioner til biskoppen står i Håndbog 1, 17.3.12.
Når en mand og kvinde undfanger et barn uden for
ægteskabet, bør der gøres alle anstrengelser for at
opmuntre dem til at gifte sig. Når sandsynligheden
for et vellykket ægteskab er meget begrænset på
grund af alder eller andre omstændigheder, bør
ugifte forældre opfordres til bønsomt at overveje,
hvad der vil være det bedste for deres barn.
Adoption er en uselvisk og kærlig beslutning, der
velsigner både de biologiske forældre og barnet
i dette liv og i evigheden. For ugifte forældre,
som ønsker at bortadoptere deres barn, eller for

gifte par, som håber på at adoptere, kan SDH-
familietjeneste være behjælpelig med at identificere troværdige og godkendte adoptionsbureauer.
Godkendte bureauer arbejder på at beskytte barnets
interesser og vurdere adoptivpar før adoptionen,
og de stiller det nødvendige tilsyn og rådgivning til
rådighed.
Biologiske forældre, der ikke gifter sig, bør ikke
rådes til at beholde barnet som en betingelse for
omvendelse, eller fordi de føler sig forpligtede til at
tage sig af deres egne. Desuden bør bedsteforældre
og andre i familien ikke føle sig forpligtede til at
lette forældreopgaven for ugifte forældre, eftersom barnet generelt ikke er i stand til at modtage
velsignelserne ved beseglingspagten. Desuden er
ugifte forældre generelt ikke i stand til at tilbyde
den stabilitet og de nærende omgivelser, som en gift
mor og far kan tilbyde. Ugifte forældre bør bønsomt overveje, hvad der er i barnets bedste interesse,
og de velsignelser det barn får, der er beseglet til en
mor og far (se brev fra Det Første Præsidentskab,
26. juni 2002).
Hvis en gravid beslutter sig for at få barnet, bør
Kirkens ledere og andre medlemmer behandle
forælderen og barnet med omsorg og barmhjertighed og søge at styrke forældrefærdigheder.
SDH-familietjeneste kan hjælpe i denne situation.
Lederne opfordrer forælderen til at lade barnet få et
navn og en velsignelse (se 20.2).
Se oplysninger om, hvorvidt en gravid ung pige
bør deltage i Hjælpeforeningens eller i Unge Pigers
møder i 10.12.4.
SDH-familietjeneste har oprettet en gratis hjælpelinje for enlige gravide forældre og andre, hvor
de kan få hjælp vedrørende graviditet og lignende
spørgsmål (+1-800-537-2229). Hjælpelinjen står til
rådighed overalt i USA og Canada. Medlemmer og
ikke-medlemmer kan ringe direkte på nummeret
eller ringe til SDH-familietjenestens lokale kontor.
Hvis ledere ikke kender nummeret på det lokale
kontor, kan de ringe til hjælpelinjen eller besøge
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itsaboutlove.org. Den hjemmeside giver nyttig information til enlige, gravide personer, der overvejer
deres muligheder.
21.4.13

Sæddonation
Kirken fraråder kraftigt sæddonation.
21.4.14

Selvmord
Det er forkert at tage et liv, også sit eget. Men en
person, der begår selvmord, er måske ikke ansvarlig for sine handlinger. Kun Gud kan dømme i en
sådan sag.
Familien afgør i samråd med biskoppen, hvor
bisættelsen for en person, der er død under sådanne
omstændigheder, skal finde sted, samt hvordan den
skal tilrettelægges. Kirkens faciliteter må benyttes.
Hvis personen har modtaget sin begavelse, kan vedkommende blive begravet i tempeltøj.
21.4.15

Sterilisation (herunder overskæring
af sædstrenge)
Kirken fraråder kraftigt sterilisation som en frivillig
form for fødselskontrol. Den bør kun overvejes, hvis
(1) helbredsmæssige svagheder i alvorlig grad bringer vedkommendes liv eller helbred i fare, eller hvis
(2) en medfødt skavank eller et traume har gjort
vedkommende mentalt uegnet og ikke ansvarlig for
sine handlinger. Sådanne forhold skal afgøres efter
kompetent lægeligt skøn og i overensstemmelse med
loven. Selv da bør de personer, der har ansvaret for
beslutningen, rådføre sig med hinanden og med
deres biskop og bør få deres beslutning guddommeligt bekræftet ved bøn.
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21.4.16

Rugemødre
Kirken fraråder kraftigt at være eller benytte
rugemødre. Dette er dog et personligt anliggende,
der i sidste ende må overlades til ægtemanden og
hustruen at afgøre. Ansvaret for beslutningen hviler
på dem alene.

Tillæg: Liste over citerede materialer
Håndbog 2: Forvaltning af Kirken henviser til mange
andre kirkeproducerede materialer. En alfabetiseret liste med disse materialer står herunder. Hvis
materialet har et katalognummer, er det medtaget
på denne liste i stedet for i håndbogens tekst. De
fleste af disse materialer kan skaffes gennem Kirkens distributionscenter. Kontaktinformation står
herunder:
Distribution Services
1999 West 1700 South
Salt Lake City, Utah 84104-4233, USA
Telefon: 801-240-3800 (Salt Lake City-området)
+1-800-537-5971 (USA og Canada)
+1-801-240-1126 (andre lande)
Internettet: www.ldscatalog.com
Administrativ vejledning for slægtshistorie
(04397 110)
Analyse af behov og hjælpekilder, formular
(32290 110)
Anbefaling af ny biskop, formular (i områder,
hvor Kirken har computerprogrammer til medlemsoptegnelser, udskrives formularen lokalt; i
andre områder er katalognummeret 31747 110)

Bishop’s Order for Commodities, formular (katalognummer varierer efter område)
Børnenes sangbog (34831 110)
Church Facilities Artwork, katalog (kontakt
ejendomsforvalteren)
Conducting Course Kit (33619)
Day Camp Guide for Eleven-Year-Old Scouts (31374)
Den grundlæggende enheds programvejledning
(36717 110)
Det Aronske Præstedømme – Optegnelse og
attest for ordination (i områder, hvor Kirken har
computerprogrammer til medlemsoptegnelser,
udskrives optegnelsen og attesten lokalt; i andre
områder er katalognummeret 35857)
Det Melkisedekske Præstedømme – Optegnelse
og attest for ordination (i områder, hvor Kirken
har computerprogrammer til medlemsoptegnelser, udskrives optegnelsen og attesten lokalt; i
andre områder er katalognummeret 35858)
Dictionary of Sign Language Terms for The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints (31121)

Anbefaling til patriarkalsk velsignelse (i områder,
hvor Kirken har computerprogrammer til medlemsoptegnelser, udskrives attesten lokalt; i andre
områder er katalognummeret 32017 110)

Dåbs-og bekræftelsesattest (i områder, hvor Kirken har computerprogrammer til medlemsoptegnelser, udskrives attesten lokalt; i andre områder
er katalognummeret 35920 110)

Anbefaling til udførelse af en ordinance, formular
(32595 110)

Dåbs-og bekræftelsesoptegnelse, formular (i
områder, hvor Kirken har computerprogrammer
til medlemsoptegnelser, udskrives attesten lokalt;
for fuldtidsmissionærer og i områder, der ikke
har computerprogrammer til medlemsoptegnelser, er katalognummeret 35971 110)

Belæring fra Det Høje: Tempelforberedelsesseminar:
Lærerens hæfte (36854 110)
Bered alt, hvad der er nødvendigt: Familieøkonomi
(04007 110)
Bered alt, hvad der er nødvendigt: Hjemmeforråd
(04008 110)

Ejendomsforvaltningens retningslinjer for kirkebygninger og Kirkens øvrige ejendomme (USA
og Canada, 35860; uden for USA og Canada,
36485 110)
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En forældrevejledning (31125 110)

Keyboard Course Kit (33620)

Evangeliske principper (2009-udgaven, 06195 110)

Kvartalsrapport (i områder, hvor Kirken har
computerprogrammer til medlemsoptegnelser,
hentes og indsendes formularen elektronisk; i
andre områder sender administrationskontoret
formularen til enheder)

Familievejledning (31180 110)
Forberedelse til at indtræde i det hellige tempel
(36793 110)
Forkynd mit evangelium: Vejledning til missionering
(36617 110)
Formularen Aktivitetsplan (Findes online på
ldscatalog.com og LDS.com, eller katalognr.
33809 110)
Formularen Fremgangsrapport for nye og genaktiverede medlemmer (i områder, hvor Kirken har
computerprogrammer til medlemsoptegnelser,
udskrives formularen lokalt; i andre områder
findes den under katalognr. 08616 110)
Formularen Kunstnerkontrakt (findes online
på ldscatalog.com og LDS.com, eller katalognr.
33811 110)
Formularen Oversigt over talenter og interesser
(findes online på ldscatalog.com og LDS.com,
eller katalognr. 33812 110)
Funktionærer opretholdt, formularer (i områder, hvor Kirken har computerprogrammer til
medlemsoptegnelser, udskrives disse formularer
lokalt; i andre områder er katalognumrene som
følger: Stav, 32300; distrikt. 32301; menighed i
stav, 32302; gren i mission, 32303)
Grensvejledning (31179 110)
Informationer og forslag til patriarker (31257 110)
Instructor’s Guide to Temple and Family History Work
(35804) (Lærerens vejledning i tempeltjeneste og
slægtshistorie)
Instruktioner for iklædning af de døde, som har modtaget deres tempelbegavelse (31461 110)
Instruktioner vedrørende læseplan (ajourføres
hvert år)
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Lad dyd pryde dine tanker (00460 110)
Lederes oversigt over unge pigers personlige
fremgang (36655 110)
Mission President’s Handbook (36203)
Missionærhåndbog (35996 110)
Oplæg til fællestid (udgives hvert år)
Oprykningsbevis (33237 110)
Præstedømmets pligter og velsignelser, del A
(31111 110)
Præstedømmets pligter og velsignelser, del B
(31112 110)
Salmer og sange (34832 110)
Scouting Handbook (Canada, 35810; USA, 35814)
Se jeres små: Børnehaven – Lærerens hæfte
(37108 110)
Temple and Family History Consultant’s Guide
to Temple and Family History Work (36797; fås
på LDS.org)
Tilladelse fra forældre eller værge og oplysning
om påkrævet medicin (findes online på ldscatalog.com og LDS.org, eller katalognr. 33810 110)
Til styrke for de unge (hæfte, 36550 110; kort,
36551 110)
Tro mod sandheden: Et evangelisk opslagsværk (36863
110; for enheders gratis bestilling af bogen er
katalognummeret 37054 110)
Tro på Gud for drenge (36812 110)
Tro på Gud for piger (36813 110)

T ill æg: L iste over citerede materialer

Udviklingsoptegnelse (36985 110)
Undervisning, den største kaldelse: Hjælpemateriale til
undervisning i evangeliet (36123 110)
Unge Piger Personlig fremgang: Stå som Guds vidne
(36035 110)
Unge Pigers beviser (Bikubepige 08563 110,
Rosenpige 08565 110, Laurbærpige 08564)
Unge Pigers lejr: En vejledning for ledere i præstedømmet og Unge Piger (04093 110)
Unge Pigers Lejrhåndbog (34573 110)
Unge Pigers medaljon (guld 08602, sølv 08603)
Unge Pigers vedhæng med logo (08601)
Vejledning for medlemmer i tempeltjeneste og slægtshistorie (36795 110)
Vejledning i undervisning (34595 110)
Velsignelse af barn – Optegnelse og attest (i
områder, hvor Kirken har computerprogrammer
til medlemsoptegnelser, udskrives optegnelsen og
attesten lokalt; i andre områder findes den under
katalognr. 35972 110)
Verdensomspændende oplæringsmøde for ledere: Patriarken (hæfte, 25240 110; dvd, 25241 090)
Ye Shall Have My Words (elevens hæfte 34476,
lærervejledning 34477, oplærings-dvd 00548)
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