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varje avsnitt på dvd:n bör ses enskilt. dvd:n och handboken kan användas 
på följande sätt:

1. Melkisedekska prästadömets kommitté i staven bör använda dem när de instruerar 
och utbildar nya kvorum- och gruppledare.

iNNehÅll

avsNitt 1

Tar upp vikten av att kvorum- och gruppledare stärker och tjänar 
prästadömsbärare och deras familjer.

1. Förklarar kyrkans uppdrag.

1. Lär kvorum- och gruppledare hur de organiserar sig och hur de 
organiserar kommittéer för att fullfölja kyrkans uppdrag.

1. Visar hur kvorum- och gruppledare personligen kan tjäna 
prästadömsbärare och deras familjer.

2. Visar hur prästadömets verkställande kommitté i församlingen och för-
samlingsrådet bör fungera för att hjälpa till att fullfölja uppdraget.

2. Visar hur kvorum- och gruppkommittéer kan stärka enigheten, enga-
gera nya och mindre aktiva medlemmar och använda prästadömets alla 
resurser för att fullfölja kyrkans uppdrag.

2. Ger förslag som hjälper kvorum- och gruppmedlemmar tjäna andra 
genom hemlärarverksamheten.

18 minuterIntroduktion och överblick

avsNitt 2 19 minuterKyrkans uppdrag

avsNitt 3 13 minuterKvorum- och gruppadministration

avsNitt 4 20 minuterTjänande

2. prästadömsledare i stav och församling bör använda dem när de utbildar kvorum- 
och gruppledare under ledarskaps- och fortbildningsmöten. 

3. kvorum- och gruppledare bör använda dem när de utbildar kommittémedlemmar.
4. kvorum- och gruppledare kan använda dem som tillägg när de instruerar kvorum 

eller grupper.
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