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EvangEliskE 
hjælpEkildEr

til hjEmmEt

»Og da ikke alle har 
tro, så søg flittigt og 
lær hinanden visdoms-
ord; ja, søg visdom i de 
bedste bøger; søg efter 
at lære, ja, ved stu-
dium og også ved tro.«

L&P 88:118

Se priser og oplysninger 
om bestillinger på den 
vedlagte side.
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Skrifterne

Generalkonference
»Vi opfordrer jer igen til at læse talerne 
til jeres familieaften og drøfte dem sam-
men som familie. De er et resultat af 
megen bøn og meditation og er værd at 
reflektere omhyggeligt over« (Gordon B. 
Hinckley, Liahona, nov. 2007, s. 108).

Generalkonferencetaler
Generalkonferencetalerne er tilgængelige i 
maj- og novemberudgaverne af Liahona. Se 
den vedlagte bestillingsseddel for at bestille 
generalkonferenceprodukter.

Vor tids lærdomme
De, der deltager i lektionerne i præstedømmet og 
Hjælpeforeningen den fjerde søndag, opfordres til at 
studere og medbringe det seneste generalkonferen-
cenummer til klassen.

Kirkens standardværker er Bibelen, Mormons Bog, Lære 
og Pagter og Den Kostelige Perle. Se den vedlagte prisli-
ste for valgmuligheder og prisændringer.

»Må vores hjem være et lærdom-
mens bibliotek. … Standardværkerne 
udgør det ultimative lærdommens 
bibliotek. … Lad os læse ofte i dem, 
både personligt og med vores familie, 
så vi kan blive oplyst og opløftet og 
komme Herren nærmere« (Thomas S. 

Monson, Verdensomspændende oplæringsmøde 
for ledere, feb. 2008).

Generalkonferencetalerne er tilgængelige i elektronisk 
format og i komprimerede lydfiler på forskellige sprog på 
internettet på GeneralConference.lds.org.

Skrifterne er tilgængelige i elektronisk format på 
Scriptures.lds.org/da.
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Tidsskrifter
»Det er vores ønske, at Kirkens tidsskrifter kommer ud til hvert eneste sidste 
dages helligt hjem. … Hver eneste familie bør få og bruge … Liahona« 
(brev fra Det Første Præsidentskab, 10. marts 2004).
02283 110 Liahona temanummer, marts 2008: »Herren Jesus Kristus«
26990 110 Liahona særnummer, oktober 2006: »Velkommen i Jesu Kristi Kirke«

Salmer og sange
Dette er Kirkens officielle salme-
bog. Disse cd’er indeholder forspil 
og alle versene til hver salme i sal-
mebogen, spillet på klaver, strygere 
og andre instrumenter.
34832 110 Standardstørrelse, grønt omslag

Musik

Evangelisk kunst
Bogen evangelisk kunst
Denne samling indeholder bil-
leder, som skildrer personer 
og begivenheder fra skrifterne. 
Denne hjælpekilde til undervis-
ning og indlæring kan bruges i 
hjemmet eller i Kirkens klasser.
06048 090 Bogen evangelisk kunst, 

flersproget Anden evangelisk kunst
Billeder af lokale templer og 
anden kunst er tilgængelig 
gennem distributionscentret.

Brug den vedlagte bestillingsseddel til at abonnere 
på Kirkens tidsskrifter.

Børnenes sangbog
Dette er Primarys 
officielle sangbog.
34831 110 Uindbundet med 

spiralryg
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En forældrevejledning
Dette hæfte forklarer de forskel-
lige stadier af et barns udvikling og 
understreger behovet for at under-
vise familien i evangeliets princip-
per. Det foreslår også måder, hvorpå 
forældre kan undervise deres børn 
i seksualitet samt familiens vigtige 
betydning.
31125 110 Hæfte

Vores arv: En kort beretning 
om Jesu Kristi Kirke af Sidste 
Dages Hellige.
Denne bog fortæller om Kirkens 
fremkomst og fortæller om sidste 
dages helliges personlige oplevel-
ser. Den kan bruges som en hjæl-
pekilde af lærere, den enkelte og 
familier i deres studium af Lære 
og Pagter og Kirkens historie.
35448 110 Bog

Bøger, hæfter 
og brochurer

Samlingen Kirkens præsidenters lærdomme
Disse bøger bør være en del af ethvert voksent medlems evan-
geliske bogsamling. Samlingen bliver produceret til undervis-
ning og personligt studium i Det Melkisedekske Præstedømme 
og Hjælpeforeningen.

Den levende Kristus: Apostlenes vidnesbyrd
Som særlige vidner om Jesus Kristus bærer medlemmerne af 
Det Første Præsidentskab og De Tolvs Kvorum vidnesbyrd 
om, at han er Guds udødelige Søn og verdens Forløser.
36299 110 Plakat

Familien: En proklamation til verden
Denne proklamation fra Det Første Præsidentskab og De 
Tolvs Kvorum bekræfter atter betydningen af ægteskab og 
familie i Guds evige plan.
35602 110 Plakat

Trosartiklerne
Trosartiklerne beskriver 13 grundlæggende principper i 
vores tro.
64370 110 Plakat

Familievejledning
Denne vejledning beskriver formålet med og 
organisering af familien og indeholder oplys-
ninger om, hvordan man i familien underviser 
i evangeliet, hvordan man varetager familiens 
ansvar, hvordan familien kan blive en kirkeen-
hed, samt hvordan man udfører præstedømme-
ordinancer og giver præstedømmevelsignelser.
31180 110 Vejledning

36481 110 Joseph Smith (brugt i 2008 
og 2009)

35554 110 Brigham Young
35969 110 John Taylor
36315 110 Wilford Woodruff

35744 110 Joseph F. Smith
35970 110 Heber J. Grant
36492 110 David O. McKay
35892 110 Harold B. Lee
36500 110 Spencer W. Kimball
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Til styrke for de unge
Denne pjece fra Det Første Præsident-
skab og De Tolvs Kvorum sammenfatter 
standarderne for de unge.
36550 110 Pjece
36551 110 Kort

Se jeres små
Dette hæfte benyttes i børnehaveklas-
sen og er også en vidunderlig hjæl-
pekilde til at undervise små børn i 
hjemmet. Hver eneste af de 30 lek-
tioner indeholder et farvebillede i 
fuld størrelse og en tegning, man  
kan farvelægge.
37108 110 Bog

Familieaften: Idé- og håndbog
Standardhjælpekilde til planlægning af 
familieaftener, denne bog indeholder fem 
afsnit: »Lektieafsnit«, »Gør familiehjemme-
aftener til en succes«, »Lektieideer«, »Skab 
en stærk familie« og »Familieaktiviteter«.
31106 110 Bog

Bered alt, hvad der behøves
Denne firesiders vejledning 
beskriver nogle grundlæggende 
principper for familieøkonomi 
og hjemmeforråd.
04007 110 Familieøkonomi
04008 110 Hjemmeforråd

Forberedelse til at indtræde i det 
hellige tempel
Dette hæfte er et uddrag af ældste Boyd 
K. Packers bog The Holy Temple. Det 
hjælper præstedømmeledere med at ori-
entere medlemmer, som forbereder sig til 
at modtage deres tempelbegavelse, eller 
som skal besegles.
36793 110 Hæfte

Håndbog i evangeliske principper
Denne håndbog giver en oversigt over 
evangeliets grundlæggende principper 
for undersøgere, nye medlemmer, de 
genaktiverede samt dem, som har brug 
for eller ønsker en større forståelse af 
evangeliet.
31110 110 Bog Tro mod sandheden

Denne bog indeholder korte, enkle udta-
lelser om evangeliske lærdomme og prin-
cipper. Den kan også bruges til personligt 
studium og familiestudium, så vel som i 
Kirkens klasser.
36863 110 Bog
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Missionering
Mormons Bog: Endnu et 
vidnesbyrd om Jesus Kristus
Denne enkeltstående udgave af 
 Mormons Bog er den udgave, som 
sædvanligvis bruges til missionering.
34406 110 Indbundet

Hvordan begynder jeg min slægtshistorie?
Denne vejledning skitserer de trin, der skal gen-
nemgås for at begynde sin slægtsforskning. Den 
omfatter enkle instruktioner og en anetavle.
32916 110 Vejledning
31827 110 Familiegruppeskema, 25 stk. pr. pakke
31826 110 Anetavle, 25 stk. pr. pakke

Slægtshistorie

Henvis venner og familie til Mormon.org/dan 
for at hjælpe dem med at lære om den grund-
læggende lære i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 
Hellige.

Pjece om Profeten Joseph 
Smiths vidnesbyrd
Denne pjece indeholder profe-
ten Joseph Smiths vidnesbyrd 
med hans egne ord.
32667 110 Pjece

Forkynd mit evangelium
Dette er missionærernes stu-
diemateriale. Den beskriver 
principperne for effektiv missi-
onering og de lærdomme, som 
missionærerne skal studere og 
undervise i.
36617 110 Bog
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Hjælp til studium 
af skriften

Elevens studievejledning til Søndagsskolen
Disse studievejledninger indeholder ugentlige opgaver og spørgs-
mål til personligt studium og forberedelse til undervisningen. 
Hvert medlem af klassen bør have et eksemplar.
34592 110 Studievejledning til Det Gamle Testamente
35682 110 Studievejledning til Det Nye Testamente
35684 110 Studievejledning til Mormons Bog
35686 110 Studievejledning til Lære og Pagter

Elevens hæfter i institut
Disse hæfter omfatter kommentar, kort, skemaer og diagram-
mer til brug i institutklasser. De er også en vidunderlig hjæl-
pekilde for personlig og familiemæssig studium af evangeliet.
32489 110 Elevens hæfte til Det Gamle Testamente (1 Mosebog -- 2 Samuel, 

Salmernes Bog)
32498 110 Elevens hæfte til Det Gamle Testamente (2 Kongebog -- Malakias)
32474 110 Jesu liv og lærdomme
32493 110 Elevens hæfte til Lære og Pagter
35852 110 Elevens hæfte til Den Kostelige Perle
32502 110 Elevens hæfte til Kirkens historie i tidernes fylde
32501 110 Elevens hæfte til Evangeliets lærdomme
36599 110 Elevens hæfte til Evangeliet og et udbytterigt liv
35311 110 Elevens hæfte til Evigt ægteskab

Historier fra skriften
Disse farverige illustrerede historier fra skrifterne er 
skrevet på et letlæseligt sprog for børn. De er også en 
værdifuld hjælpekilde for andre, som endnu ikke kender 
standardværkerne så godt.
31118 110 Historier fra Det Gamle Testamente
31119 110 Historier fra Det Nye Testamente
35666 110 Historier fra Mormons Bog
31122 110 Historier fra Lære og Pagter
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Fryd dig, o jord
Denne DVD præsenterer Jesu Kristi 
fødsel, liv og tjenestegerning. Med 
Mormontabernakelkoret og Tempel-
pladsens orkester
54065 090 DVD, flere sprog

Derfor er jeg født
Denne DVD viser de sidste timer 
af Jesu jordiske liv. Den viser 
hans tjenestegerning i åndeverde-
nen og hans opstandelse. 27 min.
54436 090 DVD, flere sprog

Vidner om én fold og én hyrde
Denne DVD viser begivenheder fra Jesu Kristi liv og 
tjenestegerning som beskrevet i Det Nye Testamente 
og Mormons Bog. 65 min.
01607 090 DVD, flere sprog

Sammen for evigt
Denne DVD indeholder læredomme, 
billeder og musik, der er centreret 
om familiens evige beskaffenhed. 
25 min.
54411 090 DVD, flere sprog Vor himmelske Faders plan

Denne DVD indeholder en kort in-
troduktion til principperne i frelses-
planen ved hjælp af ord, billeder og 
musik. 29 min.
54604 090 DVD, flere sprog

Musikindspilninger med 
Mormontabernakelkoret
Kontakt jeres lokale distri-
butionscenter for indspilninger 
med Mormontabernakelkoret 
og Tempelpladsens Orkester.

Medier
Medier til seminar og institut
Disse videopræsentationer og soundtracks, som 
oprindeligt blev lavet til anvendelse i seminar og 
institut, er nu tilgængelige til brug i hjemmet eller 
i Kirkens klasser.
54013 110 Det Gamle Testamente: Videopræsentation
54014 110 Det Nye Testamente: Videopræsentation
54012 110 Lære og Pagter og Kirkens historie: Dvd-

præsentationer
50451 000 Det Gamle Testamente: Video soundtrack, CD
50086 000 Det Nye Testamente: Video soundtrack, CD
50085 000 Mormons Bog: Video soundtrack, CD
50016 000 Lære og Pagter og Kirkens historie: Video sound-

track, CD

Få tro på Kristus
Denne DVD viser Jesu Kristi magt, majestæt 
og kærlighed set med Thomas’ øjne, han, som 
engang tvivlede. Den forklarer, hvordan tro på 
Kristus  hjælper den enkelte med at løse person-
lige udfordringer. 28 min.
54041 092 DVD, flere sprog

Genoprettelsen
Denne DVD fortæller, hvordan Joseph 
Smiths søgen efter sandhed førte til det 
første syn og gengivelsen af Jesu Kristi 
evangelium. 20 min.
54742 091 DVD, flere sprog
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