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Sett Det 
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Segmentene på DvD-en bør vises hver for seg. DvD-en og håndboken kan 
brukes på følgende måter:

1. Det melkisedekske prestedømmes komité i staven skulle bruke dem til å orientere og lære opp 
nye quorums- og gruppeledere.

iNNHolDsfortegNelse

segMeNt 1

Forklarer den viktige oppgaven quorums- og gruppeledere har når det gjelder 
å styrke og hjelpe prestedømsbærere og deres familier.

1. Forklarer Kirkens misjon.

1. Lærer quorums- og gruppeledere hvordan de kan organisere seg og organ-
isere komiteer for å kunne oppfylle Kirkens misjon.

1. Viser hvordan quorums- og gruppeledere kan hjelpe prestedømsbærere og 
deres familier.

2. Viser hvordan prestedømmets utøvende komité i menigheten og menighets-
rådet skulle fungere for å kunne oppfylle denne misjonen.

2. Viser hvordan komiteer i quorumer og grupper kan styrke samholdet, 
engasjere nye og mindre aktive medlemmer og bruke prestedømmets fulle 
ressurser til å oppnå Kirkens misjon.

2. Gir forslag til hvordan quorumets eller gruppens medlemmer kan hjelpe 
andre gjennom hjemmelærervirksomheten.

18 minutterInnledning og oversikt

segMeNt 2 19 minutterKirkens misjon

segMeNt 3 13 minutterAdministrasjon av quorumer og grupper

segMeNt 4 20 minutterHjelpe andre

2. Prestedømsledere i stav og menighet kan bruke dem til å undervise quorums- og gruppele-
dere på lederskapsmøter og i kontinuerlig etteropplæring. 

3. Quorums- og gruppeledere kan bruke dem til å undervise komitémedlemmer.
4. Quorums- og gruppeledere kan bruke dem til å supplere undervisningen i quorumet eller 

gruppen.
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