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Organisation Kursushæfter og hjælpekilder

Det Melkisedekske 
Præstedømme og 
Hjælpeforeningen

1. SØNDAG
Ledere i ældsternes kvorum, højpræsternes gruppe og Hjælpeforeningen bestemmer emnerne; mulige hjælpekilder omfatter skrifterne, 
Håndbog 2: Forvaltning af Kirken (08702 110); Kirkens tidsskrifter; Døtre i mit rige: Hjælpeforeningens historie og virke (06500 110), 
materialer fra verdensomspændende oplæringsmøder for ledere, Familievejledning (31180 110) og andre kirkegodkendte materialer.

2. OG 3. SØNDAG
Kirkens præsidenters lærdomme: Howard W. Hunter (08861 110)
Hvis denne bog ikke er til rådighed på jeres sprog, så brug Præstedømmets pligter og velsignelser, del A (31111 110) eller Sidste 
dages hellige kvinder, del A (31113 110).

4. SØNDAG
Vor tids lærdomme: Taler fra det seneste konferencenummer af Liahona
Hvis tidsskrifterne ikke udkommer på sproget, kan budskaber fra Det Første Præsidentskab og besøgsbudskaber bruges.

5. SØNDAG
Biskoprådet eller grenspræsidentskabet bestemmer emnerne (se mulige hjælpekilder på listen under »1. søndag«).

Det Aronske  
Præstedømme  
og Unge Piger

Kom og følg mig: Undervisningsmaterialer for unge ligger online på lds.org/youth/learn
Hvis disse materialer ikke er tilgængelige på jeres sprog, så brug følgende materialer i stedet:
1., 4. OG 5. SØNDAG
Brug Det Aronske Præstedømme 1 (34820 110) eller Unge Piger 1 (34823 110). Hvis disse hæfter ikke er til rådighed på jeres sprog, 
så brug Præstedømmets pligter og velsignelser, del B (31112 110) eller Sidste dages hellige kvinder, del B (31114 110).
2. OG 3. SØNDAG
Brug Præstedømmets pligter og velsignelser, del A (31111 110) eller Sidste dages hellige kvinder, del A (31113 110).

Herunder finder I listen over materialerne til søndagens læseplan i 2016, hvoraf alle ikke er tilgængelige på alle sprog. Menighederne bør allerede have mange af 
disse materialer. Nye materialer til 2016 er fremhævet.

Instruktioner 
vedrørende 
læseplan 2016
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Organisation Kursushæfter og hjælpekilder

Primary BØRNEHAVEKLASSEN (18 MÅNEDER–2 ÅR)
Se jeres små: Børnehaven – Lærerens hæfte (37108 110)

FÆLLESTID (3-11 ÅR)
Oplæg til fællestid 2016: Jeg ved, skrifterne er sande (12061 110)

SOLSTRÅLEKLASSEN (3 ÅR)
Primary 1: Jeg er Guds kære barn (34969 110)

VDR-KLASSERNE (4-7 ÅR)
Primary 2: Vælg det rette A (34484 110)

VÆBNER-KLASSERNE (8-11 ÅR)
Primary 4: Mormons Bog (34594 110)

Søndagsskolen UNGE (12-18 ÅR)
Kom og følg mig: Undervisningsmaterialer for unge ligger online på lds.org/youth/learn
Hvis disse materialer ikke er tilgængelige på jeres sprog, så brug Mormons Bog: Seniorklassens lærerhæfte (35683 110) og Mor-
mons Bog: Elevens studievejledning (35684 110).

VOKSNE
Mormons Bog: Seniorklassens lærerhæfte (35683 110) og Mormons Bog: Elevens studievejledning (35684 110)
Evangeliske principper, ny udgave (06195 110), et kursus for gæster, nye medlemmer og medlemmer på vej tilbage til aktivitet
Hvis den nye udgave af Evangeliske Principper ikke er til rådighed, så brug den gamle udgave (31110 110); eller hvis ingen af dem er 
til rådighed, så brug Gospel Fundamentals (31129).

Valgfri 
kurser (hvis 
kursushæfterne  
er til rådighed)

Kursushæfter og hjælpekilder

Undervisning i 
evangeliet

Undervisning, den største kaldelse (36123 110), s. 185-239
Hvis dette kursushæfte ikke er til rådighed, så brug Vejledning i undervisning (34595 110).

Tempelforberedelse Belæring fra det høje: Tempelforberedelsesseminar, lærerens hæfte (36854 110) og Forberedelse til at indtræde i det hellige tempel 
(36793 110)

Ægteskab og 
familieforhold

Ægteskab og familieforhold, underviserens vejledning (35865 110) og Ægteskab og familieforhold, deltagerens studievejledning 
(36357 110)

Se mere om søndagens læseplan og om at danne kvorummer og klasser i Håndbog 2: Forvaltning af Kirken, 7.8.1 (Det Melkisedekske Præstedømme); 9.4.1 
(Hjælpeforeningen); 8.11 (Det Aronske Præstedømme); 10.6 (Unge Piger), 11.4 (Primary); 12.4 (Søndagsskolen).
Se oplysninger om, hvordan man styrker evangelisk undervisning og læring, i Håndbog 2: Forvaltning af Kirken, 5.5, 12.5.
Besøg store.lds.org og klik på Materials for Those with Disabilities, hvis I ønsker at bestille materialer som lydbøger, på braille, med stor skrift eller med 
undertekster.
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