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  Til biskopper og grenspræsidenter
  Gennemgå venligst disse instruktioner og videregiv der-
efter dette trykte eksemplar til søndagsskolepræsidenten.

    Til søndagsskolepræsidenter
    •   Gennemgå først selv disse instruktioner og gennemgå 

dem derpå for medlemmer af menighedsrådet ved det 
næste møde. I kan se instruktionerne eller downloade 
ekstra eksemplarer på   lds.org/manuals  .

    •   Bed rådets medlemmer om at afgøre, hvilke materialer 
der er brug for i 2012 (bemærk, at materialer i nogle 
områder i Kirken automatisk sendes til menighederne).

    •   Bed rådets medlemmer om at oplyse lærere om, at de 
fl este materialer kan ses og downloades på   lds.org/
manuals  .

    •   Hvis der er behov for trykte materialer, kan de bestilles 
på jeres lokale distributionscenter eller på   store.lds.org  .        

 INSTRUKTIONER  vedrørende  
LÆSEPLAN 2012 



2

 ALMINDELIG LÆSEPLAN 2012
  Benyttes i områder, hvor Kirken er veletableret 

De fleste af disse materialer kan ses og downloades online på   lds.org/manuals  .

Hvis der er behov for trykte materialer, kan de bestilles på jeres lokale distributionscenter eller på   store.lds.org  .

 Organisation  Kursushæfter og kildematerialer 

 Det Melkisedekske 
Præstedømme og 
Hjælpeforeningen 

1. SØNDAG 

   Skrifterne ;   Håndbog 2: Forvaltning af Kirken   (08702 110);  Kirkens tidsskrifter ;   Døtre i mit rige: Hjælpe-

foreningens historie og virke   (06500 110);   Præstedømme- og hjælpeorganisationslederens vejledning   

(31178 110); materialer fra verdensomspændende oplæringsmøder for ledere;   Familievejledning   

(31180 110) og andre kirkegodkendte materialer. 

  2. OG 3. SØNDAG 

    Kirkens præsidenters lærdomme: George Albert Smith   (36786 110) 

  4. SØNDAG 

  Vor tids lærdomme: Taler fra generalkonferencer, se  s.   6  

  5. SØNDAG 

  Emner og kirkegodkendte kilder, som fastlægges af biskoprådet 

 Det Aronske 
Præstedømme og 
Unge Piger 

   Det Aronske Præstedømme 1   (34820 110)

   Det Aronske Præstedømmes – Kildematerialer 2012  (kun tilgængelige online på   lds.org/manuals  )

    Unge Piger 1   (34823 110)

   Unge Piger – Kildematerialer 2012  (kun tilgængelige online på   lds.org/manuals  ) 

 Andre hjælpekilder omfatter  Kirkens tidsskrifter ;   Gør din pligt mod Gud: For aronske præstedømmebærere   

(06746 110),   Unge Piger: Personlig fremgang   (36035 110),   Til styrke for de unge   (36550 110);   Tro mod 

sandheden   (36863 110);   Forkynd mit evangelium   (36617 110) og  Strength of Youth Media 2012 DVD.  

 Primary   18 MDR-2 ÅR (BØRNEHAVEKLASSEN) 

    Se jeres små: Børnehaven – Lærerens hæfte   (37108 110) 

  3-11 ÅR (FÆLLESTID) 

    Oplæg til fællestid år 2012: Vælg det rette   (08710 110) 

3 ÅR (SOLSTRÅLE-KLASSEN) 

    Primary 1: Jeg er Guds kære barn   (34969 110) 

  4-7 ÅR (KLASSERNE VDR 4, 5, 6 OG 7) 

    Primary 2: Vælg det rette A   (34484 110) 

  8-11 ÅR (KLASSERNE VÆBNER 8, 9, 10 OG 11) 

    Primary 4: Mormons Bog   (34594 110) 

 Andre hjælpekilder til undervisningen omfatter  Kirkens tidsskrifter ,  illustrerede historier fra skrifterne , 

  Evangelisk kunst   (06048 090),   Børnenes sangbog   (34831 110) og Visuelle hjælpemidler, klippeark 

(individuelle sæt 1-10). 
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 Organisation  Kursushæfter og kildematerialer 

 Søndagsskolen 12-13 ÅR 

Forberedelse til ophøjelse, Lærerens hæfte   (31384 110) 

14-18 ÅR 

Mormons Bog, Seniorklassens lærerhæfte   (35683 110)

Mormons Bog – Elevens studievejledning   (35684 110) 

VOKSNE 

Mormons Bog, Seniorklassens lærerhæfte   (35683 110)

Mormons Bog – Elevens studievejledning   (35684 110) 

VOKSNE 

Evangeliske principper,   ny udgave (06195 110). Dette kursus er for gæster, nye medlemmer, medlemmer 

på vej tilbage til aktivitet samt andre, der har behov for grundlæggende instruktion i evangeliet. Undervise-

ren vælger rækkefølgen af lektionerne i henhold til deltagernes behov. 

 Valgfri kurser  Kursushæfter og kildematerialer 

 Undervisning i 
evangeliet 

Undervisning, den største kaldelse   (36123 110), s. 185-239.

  (12 uger) 

 Ægteskab og 
familieforhold 

Ægteskab og familieforhold, Underviserens vejledning   (35865 110)

Ægteskab og familieforhold, Deltagerens studievejledning   (36357 110)

  (16 uger) 

 Templet og 
slægtshistorie 

Instructor’s Guide to Temple and Family History Work   (35804)

Vejledning for medlemmer i tempeltjeneste og slægtshistorie   (36795 110)

  (7 uger) 

 Tempelforberedelse Belæring fra Det Høje: Tempelforberedelsesseminar: Lærerens hæfte   (36854 110)

Forberedelse til at indtræde i det hellige tempel   (36793 110)

  (7 uger) 

   Ikke alle materialer på dette skema er blevet oversat til eller er til rådighed online på alle de sprog, som benytter søndagens almindelige læseplan. 
Benyt disse materialer, efterhånden som de er til rådighed.

Almindelig læseplan 2012
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 GRUNDLÆGGENDE LÆSEPLAN 2012
  Benyttes, hvor Kirken for nylig er organiseret i et område, eller hvor materialerne til  søndagens almindelige 
læseplan  endnu ikke er tilgængelige på et sprog. Med godkendelse fra De Halvfjerds’ Præsidium eller område-
præsidentskabet kan stavspræsidenter beslutte at benytte  søndagens grundlæggende læseplan  i mere etablerede 
områder og på mere etablerede sprog, hvis det tjener medlemmerne bedre end  søndagens almindelige læseplan.  

De fleste af disse materialer kan ses og downloades online på   lds.org/manuals  .

Hvis der er behov for trykte materialer, kan de bestilles på jeres lokale distributionscenter eller på   store.lds.org  .

 Organisation  Kursushæfter og kildematerialer 

 Det Melkisedekske 
Præstedømme og 
Hjælpeforeningen 

1. SØNDAG 

   Skrifterne ,  Kirkens tidsskrifter ,   Præstedømme- og hjælpeorganisationslederens vejledning   (31178 110), 

Familievejledning   (31180 110) og andre kirkegodkendte materialer. 

2. OG 3. SØNDAG 

Præstedømmets pligter og velsignelser, del B   (31112 110)

Sidste dages hellige kvinder, del B   (31114 110) 

4. SØNDAG 

  Lektioner i Vor tids lærdomme er baseret på taler fra den seneste generalkonferenceudgave af    Liahona  

(se instruktioner om at udvælge taler på  s. 6  i denne publikation). Hvis tidsskrifterne ikke udkommer på 

sproget, kan budskaber fra Det Første Præsidentskab og besøgsbudskaber bruges. 

5. SØNDAG 

  Emner og kirkegodkendte kilder, som fastlægges af grenspræsidentskabet 

 Det Aronske 
Præstedømme og 
Unge Piger 

1., 4. OG 5. SØNDAG 

    Det Aronske Præstedømme 1   (34820 110) eller   Unge Piger 1   (34823 110). Undervis i lektionerne i ræk-

kefølge over to år, begynd så forfra. Hvis kursushæfterne  Det Aronske Præstedømme 1  og  Unge Piger 1  

ikke er til rådighed, så brug kursushæfterne   Præstedømmets pligter og velsignelser, Del A   (31111 110) 

og   Sidste dages hellige kvinder, Del A   (31113 110) til første, fjerde og femte søndag. 

  2. OG 3. SØNDAG 

    Præstedømmets pligter og velsignelser, del B   (31112 110)

    Sidste dages hellige kvinder, del B   (31114 110) 

 Andre hjælpekilder omfatter  Kirkens tidsskrifter ;   Gør din pligt mod Gud: For aronske præstedømmebærere   

(06746 110),   Unge Piger Personlig fremgang   (36035 110),   Til styrke for de unge   (36550 110) og   Tro mod 

sandheden   (36863 110). 
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 Organisation  Kursushæfter og kildematerialer 

 Primary 18 MDR-2 ÅR (BØRNEHAVEKLASSEN) 

Se jeres små: Børnehaven – Lærerens hæfte   (37108 110) 

3-11 ÅR (FÆLLESTID) 

    Oplæg til fællestid år 2012: Vælg det rette   (08710 110) 

3 ÅR 

Primary 1: Jeg er Guds kære barn   (34969 110) 

4-7 ÅR 

Primary 2: Vælg det rette A   (34484 110) 

8-11 ÅR 

Primary 4: Mormons Bog   (34594 110) 

 Andre hjælpekilder til undervisningen omfatter  Kirkens tidsskrifter ,  illustrerede historier fra skrifterne , 

Evangelisk kunst   (06048 090),   Børnenes sangbog   (34831 110) og Visuelle hjælpemidler, klippeark 

(individuelle sæt 1-10). 

 Søndagsskolen 12-18 ÅR 

Mormons Bog, Seniorklassens lærerhæfte   (35683 110) 

VOKSNE 

Mormons Bog, Seniorklassens lærerhæfte   (35683 110) 

VOKSNE 

Evangeliske principper,   ny udgave (06195 110). Hvis denne bog ikke er tilgængelig, kan den tidligere 

udgave   Håndbog i evangeliske principper   (31110 110) anvendes. Hvis ingen af disse bøger er tilgæn-

gelige, kan   Gospel Fundamentals   (31129 000) anvendes. Dette kursus er for gæster, nye medlemmer, 

medlemmer på vej tilbage til aktivitet samt andre, der har behov for grundlæggende instruktion i evange-

liet. Underviseren vælger rækkefølgen af lektionerne i henhold til deltagernes behov. 

 Valgfri kurser  Kursushæfter og kildematerialer 

 Undervisning i 
evangeliet 

Undervisning, den største kaldelse   (36123 110), s. 185-239 (12 uger). Hvis denne bog ikke er tilgænge-

lig, så brug   Vejledning i undervisning   (34595 110), s. 18-20 (8 uger). 

 Ægteskab og 
familieforhold 

Ægteskab og familieforhold, Underviserens vejledning   (35865 110)

Ægteskab og familieforhold, Deltagerens studievejledning   (36357 110)

  (16 uger) 

   Ikke alle materialer på dette skema er blevet oversat til eller er til rådighed online på alle de sprog, som benytter søndagens grundlæggende 
læseplan. Benyt disse materialer, efterhånden som de er til rådighed.        

Grundlæggende læseplan 2012
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  Undervisningsåret begynder over hele verden den 
1. januar. Benyt følgende instruktioner til at organisere 
præstedømmekvorummer og klasser på søndage.

   Det Melkisedekske Præstedømme og 

Hjælpeforeningen

  (Se   Håndbog 2: Forvaltning af Kirken , 2010, 7.8.1 ,  9.4.1 ).

  De fl este søndage mødes brødrene i Det Melkisedekske 
Præstedømme og søstrene i Hjælpeforeningen hver for 
sig, men studerer de samme emner og bruger de samme 
materialer.

   FØRSTE SØNDAG.  Ledere i ældsternes kvorum, højpræ-
sternes gruppe og Hjælpeforeningen planlægger hver 
dette møde for deres egen organisation og kan bruge 
hjælpekilder til den første søndag nævnt på  s.   2  og  4 .

  Et medlem af ældsternes kvorumspræsidentskab eller 
højpræsternes gruppeledelse underviser den første søn-
dag. Lederne i Det Melkisedekske Præstedømme bruger 
dette møde til at undervise i evangeliets lærdomme og 
hjælper brødrene til at blive aktivt engageret i deres præ-
stedømmepligter. Kvorums- og gruppeledere søger Hel-
ligåndens vejledning, når de beslutter, hvilke emner de 
skal undervise i. Emnerne kan omfatte hjemmeundervis-
ning, udførelse af præstedømmeordinancer og -velsignel-
ser, styrkelse af ægteskabet og familien, tjeneste, missi-
onering, fastholdelse af nyomvendte, aktivering, åndelig 
og timelig velfærd samt tempeltjeneste og slægtshistorie. 
Kvorums- og gruppeledere kan også bruge denne tid til 
at drøfte, hvordan man hjælper andre, uddele opgaver og 
bede om rapporter fra tidligere opgaver.

  Et medlem af menighedens hjælpeforeningspræsident-
skab underviser den første søndag. Lederne i Hjælpefor-
eningen bruger dette møde til at undervise i evangeli-
ske læresætninger og hjælper søstrene til at blive aktivt 
engageret i hjælpeforeningsarbejdet. Medlemmer af hjæl-
peforeningspræsidentskabet søger Helligåndens vejled-
ning, når de beslutter, hvilke emner de skal undervise i. 
Emnerne kan omfatte kvindernes rolle og ansvar i evan-
geliet, styrkelse af ægteskabet og familien, besøgsunder-
visning, tjeneste, missionering, fastholdelse af omvendte, 
aktivering, åndelig og timelig velfærd, tempeltjeneste og 
slægtshistorie samt Hjælpeforeningens historie og for-
mål. Der kan afsættes tid til, at søstrene kan bære deres 
 vidnesbyrd.

   ANDEN OG TREDJE SØNDAG.  Brødrene i Det Melki-
sedekske Præstedømme og søstrene i Hjælpeforeningen 
undervises ud fra bogen  Kirkens præsidenters lærdomme: 
George Albert Smith.  Ledere eller lærere i kvorummer, 
grupper eller i Hjælpeforeningen kan undervise i lektio-
nerne. Lektionerne undervises generelt i den rækkefølge, 
de står i bogen.

  Ledere i ældsternes kvorum, højpræsternes gruppe og 
Hjælpeforeningen sikrer sig, at alle medlemmer, der er 
18 år eller ældre, får et eksemplar af den nye bog  Kirkens 
præsidenters lærdomme: George Albert Smith  til deres 
personlige studium, uanset om de har mulighed for at 
overvære deres møder. Lederne opfordrer søstre, som 
deltager, til at medbringe deres eksemplar af bogen, og, 
hvor det er muligt, deres egne eksemplarer af skrifterne.

  Hvis stavskonferencer eller andre møder forhindrer en af 
disse lektioner, afgør stavspræsidenter og biskopper, om 
der skal undervises heri på en anden søndag.

   FJERDE SØNDAG – VOR TIDS LÆRDOMME.  Lektio-
nerne er baseret på taler fra den seneste generalkonfe-
renceudgave af    Liahona.  Disse taler er også tilgængelige 
på internettet (på mange sprog) på   conference.lds.org  . 
Ledere eller lærere i kvorummer, grupper eller i Hjælpe-
foreningen kan undervise i lektionerne. Stavspræsiden-
ten eller biskoppen udvælger talerne. Konferenceudga-
verne af Liahona indeholder fl ere instruktioner.

   FEMTE SØNDAG (NÅR DET ER RELEVANT).  Biskop-
pen beslutter, hvilket emne der skal undervises i, udvæl-
ger læreren (som regel et medlem af menigheden eller 
staven) samt om Hjælpeforeningen og Det Melkisedek-
ske Præstedømme skal mødes hver for sig eller sammen. 

    Det Aronske Præstedømme og Unge Piger

  (Se   Håndbog 2,  8.11 ,  10.6 ).

  Det Aronske Præstedømmes kvorummer mødes normalt 
separat til søndagens møder og undervisning. De kan 
imidlertid være sammen, når der i enheden kun er få unge 
mænd i alderen for Det Aronske Præstedømme. Det samme 
gælder for klasserne i Unge Piger. Unge mænd i Det Aron-
ske Præstedømme og unge piger kan lejlighedsvis mødes 
sammen til søndagens lektion under ledelse af biskoppen.

  Unge mænd i Det Aronske Præstedømme og unge piger 
bliver undervist ud fra hæfterne nævnt på  s.   2  og  4 . Ledere 
kan invitere unge til at undervise i dele af lektionerne.

SØNDAGENS KVORUMSMØDER  og  KLASSER
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    Primary

  (Se   Håndbog 2,  11.4 )

  Lederne bør gruppere børnene i primaryklasser i henhold 
til deres alder den 1. januar. Hvis der er et tilstrækkeligt 
antal børn, bør der organiseres en separat klasse for hver 
aldersgruppe. Hvor der er mangel på klasseværelser eller 
lærere, kan børn i forskellige aldre samles i samme klasse.

  Hvor det er muligt, bør der være en børnehaveklasse for 
børn, når de bliver 18 måneder gamle. Indskrivning af 
børn i børnehaveklassen er forældrenes valg. Børn, der 
er 2 år den 1. januar, fortsætter i børnehaveklassen indtil 
udgangen af 2012. Børn, der er 3 år den 1. januar skal i 
solstråleklassen eller den yngste fællesklasse.

  Børnene undervises ud fra hæfterne, der står i skemaerne 
på  s.   2  og  5 .

  Hvor det er passende, deltager de mindre børn i Primarys 
fællestid, mens de ældre børn deltager i klasserne. Halv-
vejs gennem Primary skifter de to grupper plads. Når der 
kun er få børn, kan de to grupper mødes sammen. Hvis 
de to grupper mødes separat, bør fællestid for de ældre 
børn afholdes på samme tidspunkt som klasserne for Det 
Aronske Præstedømme og Unge Piger.

  Børn, der fylder 12 år i løbet af året, begynder at del-
tage i deres kvorumsmøde i Det Aronske Præstedømme 
eller klasse i Unge Piger i Primarys fællestid. I Primarys 
klassetid fortsætter de nye 12-årige normalt i deres pri-
maryklasse indtil januar det følgende år. Biskoppen og 
andre menighedsledere kan imidlertid rådføre sig med 
hinanden for at afgøre, om disse 12-årige vil have større 
gavn af at deltage i søndagsskoleklasserne for de 12- og 
13-årige. Når lederne træffer denne afgørelse, overvejer 
de børnenes behov og de tidspunkter af året, hvor de 
enkelte børn fylder 12 år. Deres beslutning gælder for alle 
børn, der fylder 12 år i løbet af året.

    Søndagsskolen

  (Se   Håndbog 2,  12.4 )

  Søndagsskolen er for medlemmer, som den 1. januar er 12 
år eller ældre. Børn, som fylder 12 år i løbet af året, forbli-
ver enten i deres primaryklasse under Søndagsskolen eller 
begynder i klassen for de 12- og 13-årige, som afgjort af 
biskoppen i samråd med andre menighedsledere.

  Hvor der er et tilstrækkeligt antal unge, kan der oprettes 
adskilte klasser for hver aldersgruppe. Hvor der kun er få 
unge, eller hvor klasseværelserne eller lærerne er få, kan 
unge i forskellige aldersgrupper mødes sammen. Enhver 
menighed, der har tilstrækkeligt mange unge voksne, kan 
have en særskilt klasse i søndagsskoletiden. 

  Søndagsskolens kurser og undervisningsmaterialer for 
lærere er vist på skemaerne på  s.   3  og  5 .

    Valgfri kurser

  Se oplysninger om valgfri kurser på skemaerne på  s.    3  
og  5 . Disse kurser afholdes efter behov under ledelse 
af biskoprådet. De afholdes på tidspunkter, som er pas-
sende for deltagerne, herunder under Søndagsskolen.

    Medlemmer med handicap

  Ledere bør sikre, at medlemmer med handicap er opmærk-
somme på Kirkens undervisningsmaterialer, som er blevet 
tilpasset deres behov. Få oplysninger om disse materialer 
ved at kontakte det distributionscenter, der betjener jeres 
enhed, eller besøg   store.lds.org  . Der er også nyttige infor-
mationer på   disabilities.lds.org  .

    Forbedring af læring og undervisning

  (Se   Håndbog 2,  5.5 ,  12.5 ). 

  Ledere i præstedømmet og i organisationerne er ansvar-
lige for indsatsen for at forbedre læring og undervisning 
i deres organisationer. De orienterer nye lærere og kom-
mer løbende med instruktioner og støtte. Menighedens 
søndagsskolepræsidentskab fungerer som specialister 
i menighedens indsats for at forbedre læring og under-
visning. Når biskoprådet, organisations- og præstedøm-
meledere anmoder om det, sørger de for rådgivning, 
undervisning og støtte. De hjælper ledere med at instru-
ere nykaldede lærere samt med at forbedre den evan-
geliske læring og undervisning i deres organisationer. 
Medlemmer af menighedsråd taler regelmæssigt i rådet 
om, hvordan man kan forbedre læring og undervisning 
i evangeliet.

   Undervisning, den største kaldelse  (36123 110) er mate-
rialet til lærerudvikling. I områder, hvor denne bog ikke 
fi ndes, kan enheder bruge  Vejledning i undervisning  
(34595 110).  

Søndagens kvorumsmøder og klasser
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 Biskoppen og menighedsledere bør sikre, at alle med-
lemmer er fortrolige med og har adgang til følgende 
materialer, efterhånden som de bliver tilgængelige på det 
relevante sprog:

    skrifterne 

     Kirkens tidsskrifter 

      Salmer og sange   (34832 110)

      Familien: En proklamation til verden   (35602 110)

      Den levende Kristus: Apostlenes vidnesbyrd   
(36299 110)

      Familievejledning   (31180 110)

      Familieaften, Idé- og håndbog   (31106 110)

      Evangelisk kunst   (06048 090)

      Vores arv: En kort beretning om Jesu Kristi Kirke af 
Sidste Dages Hellige   (35448 110)

      Til styrke for de unge   (36550 110).

      Tro mod sandheden   (36863 110)

      Se jeres små: Børnehaven – Lærerens hæfte   
(37108 110)

      Scripture Stories   dvd’er (06598)

      Lad dyd pryde dine tanker   (gennemgår problemet 
med pornografi ) (00460 110)

      Bered alt, hvad der er nødvendigt: Familieøkonomi   
(04007 110)

      Bered alt, hvad der er nødvendigt: Hjemmeforråd   
(04008 110)  
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 MATERIALER  til  HJEMMET   

Mange af de ovennævnte materialer fi ndes 
elektronisk på   lds.org/manuals  . Man kan få trykte 
materialer ved at besøge   store.lds.org   eller kon-
takte distributionscentret, der betjener jeres enhed.
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