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Leiðbeiningar  fyrir 
námsefni 2011 

Í þessu riti er skráarlisti námsefnis sem nota á í náms-
bekkjum á sunnudögum árið 2011, leiðbeiningar um 
skipulag námsbekkja sveita á sunnudögum og skráar-
listi kennslugagna til notkunar á heimilum.
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 Dreifi ng
   STIKA:  Stikuforsetar ættu að dreifa eintökum til stiku-
leiðtoga eftir þörfum.

   DEILD:  Biskupar og greinarforsetar ættu að dreifa 
eintökum til biskupsráðs, ritara, leiðtoga Melkíse-
deksprestdæmis, forsætisráð aðildarfélaga og annarra 
deildarleiðtoga eftir þörfum. 

  Stikuráð og deildarráð ættu að fara yfi r rit þetta á 
hverju ári. 
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Almennt námsefni 2011
Notað þar sem kirkjan er rótgróin

Félag Kennslubækur og námsgögn

Melkísedeksprestdæmið og 
Líknarfélagið

1. sunnudagur
Ritningarnar; kirkjutímarit; Leiðtogar prestdæmis og aðildarfélaga—leiðarvísir 
(31178); ritin Heimsþjálfunarfundur leiðtoga; Fjölskyldan—leiðarvísir (31180 190); 
og annað námsefni samþykkt af kirkjunni

2. og 3. sunnudagur
Reglur fagnaðarerindisins, ný útgafa (06195 190); áframhald frá 2010. Kennsubók 
þessi kemur tímubundið í stað ritsafnsins Kenningar forseta kirkjunnar. Kenna ætti 
lexíurnar í sömu röð og þær eru í kennslubókinni.

4. sunnudagur
Kennsla fyrir okkar tíma: Ræður frá aðalráðstefnu; sjá síðu 6

5. sunnudagur
Efni og gögn sem kirkjan hefur samþykkt og biskupsráð ákveður

Aronsprestdæmið og 
Stúlknafélagið

Aronsprestdæmið 3—kennslubók (34822) og Aaronic Priesthood Resource 
Guide 2011 (08659)
Young Women Manual 3 (34825) og Young Women Resource Guide 2011 (08660)

Annað námsefni er ritningarnar; kirkjutímarit; Skyldurækni mín við Guð: 
Fyrir  Aronsprestdæmishafa (06746 190); Eigin framþróun—Stúlknafélagið 
(36035 190); Til styrktar æskunni (36550); og Sannir í trúnni (36863 190).

Barnafélagið 18 mánaða–2ja ára (námsbekkur barnastofu)
Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108)

3–11 ára (samverustund)
Drög að samverustund 2011: Ég veit að ritningarnar eru sannar (08635 190)

3 ára (sólargeislar—námsbekkur)
Primary 1: I Am a Child of God (34969)

4–7 ára (vr—námsbekkir 4, 5, 6 og 7)
Barnafélagið 3: Veldu rétt B (34499)

8–11 ára (Hetjur—námsbekkir 8, 9, 10 og 11)
Barnafélagið 7: Nýja testamentið (34604 190)

Annað námsefni fyrir alla námsbekki er kirkjutímarit; illustrated scripture readers; 
Listaverkabók fagnaðarerindisins (06048 090); Children’s Songbook (35395); 
og Visual Aids Cutouts (sería fyrir barnið 1–10).

Nýtt



3

Félag Kennslubækur og námsgögn

Sunnudagaskólinn 12–13 ára
The Presidents of the Church Teacher’s Manual (31382)

14–18 ára
Nýja testamentið kennslubók—kenningar fagnaðarerindisins (35681 190)
Nýja testamentið—námsbók nemenda (35682)

fullorðnir
Nýja testamentið kennslubók—kenningar fagnaðarerindisins (35681 190)
Nýja testamentið—námsbók nemenda (35682)

fullorðnir
Reglur fagnaðarerindisins, ný útgafa (06195 190). Námskeið þetta er fyrir trú-
arnema, nýja meðlimi, lítt virka meðlimi og aðra sem þurfa fræðslu í grunnfræðum 
fagnaðarerindisins. Kennarinn velur röð lexíanna í samræmi við þarfir nemendanna.

Valnámskeið Kennslubækur og námsgögn

Kenna fagnaðarerindið Teaching, No Greater Call (36123), síður 185–239
(12 vikur)

Hjónaband og 
 fjölskyldutengsl

Hjónaband og fjölskyldutengsl: Leiðarvísir kennara (35865 190)
Hjónaband og fjölskyldutengsl: Námsbók nemanda (36357 190)
(16 vikur)

Musteris- og ættfræðistarf Instructor’s Guide to Temple and Family History Work (35804)
Leiðarvísir meðlima að musteris—og ættfræðistarfi (36795)

Musteris-undirbúningur Gjafir frá upphæðum: Undirbúningsnámskeið fyrir musterið (36854 190)
Búa sig undir að fara í hið heilaga musteri (36793)
(7 vikur)

Sumt kennsluefni í þessari töflu hefur ekki verið þýtt á öll tungumál sem nota grunnnámsefni. Notið 
vinsamlega þessi námsgögn þegar þau verða fáanleg. Hafið samband við dreifingarstöð til að fá úr því 
skorið hvort námsgögn séu fyrir hendi.
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Félag Kennslubækur og námsgögn

Melkísedeksprestdæmið og 
Líknarfélagið

1. sunnudagur
Ritningarnar; kirkjutímarit; Leiðtogar prestdæmis og aðildarfélaga—leiðarvísir 
(31178); Fjölskyldan—leiðarvísir (31180 190); og annað námsefni samþykkt 
af kirkjunni

2. og 3. sunnudagur
Reglur fagnaðarerindisins, ný útgafa (06195 190); áframhald frá 2010. Sé rit 
þetta ekki fáanlegt, má nota fyrri útgáfuna Grundvallarreglur fagnaðarerindisins 
(31110 190). Sé hvougt þessara rita fáanlegt, má nota Gospel Fundamentals 
(31129). Kenna ætti lexíur í sömu röð og þær eru í kennslubókunum.

1. sunnudagur
Lexíur fyrir Kennsla fyrir okkar tíma eru teknar úr ræðum síðustu aðalráðstefnu í 
 Ensign eða  Liahona (sjá síðu 6 í þessu riti til að fá upplýsingar um valdar ræður). 
Séu kirkjutímarit þessi ekki fáanleg á tungumáli ykkar, má nota Boðskap Æðsta 
forsætisráðsins og Boðskap heimsóknarkennara.

5. sunnudagur
Efni og gögn sem kirkjan hefur samþykkt og greinarforsætisráð ákveður

Aronsprestdæmið og 
Stúlknafélagið

1., 4. og 5. sunnudagur
Aronsprestdæmið 1—kennslubók (34820) eða Ungar stúlkur 1—kennslubók 
(34823). Kennið þessar lexíur í röð yfir tveggja ára tímabil og endurtakið síðan. Séu 
kennslubækurnar Aronsprestdæmið 1 og Ungar stúlkur 1 ekki fáanlegar, skal nota 
kennslubækurnar Skyldur og blessanir prestdæmisins og Hin Síðari daga heilagra 
kona til kennslu á 1. 4. og 5. sunndegi.

2. og 3. sunnudagur
Skyldur og blessanir prestdæmisins, hluti B (31112) eða Hin Síðari daga heilagra 
kona, hluti B (31114)

Annað námsefni er ritningarnar; kirkjutímarit; Skylduræni mín við Guð: Fyrir 
 Aronsprestdæmishafa (06746 190); Eigin framþróun ‒ Stúlknafélagið 
(36035 190); Til styrktar æskunni (36550); og Sannir í trúnni (36863 190).

Grunnnámsefni 2011
Notað í kirkjueiningum fárra meðlima eða þar sem almennt námsefni er ekki fáanlegt.
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Félag Kennslubækur og námsgögn

Barnafélagið 18 mánaða–2ja ára (námsbekkur barnastofu)
Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108)

3–11 ára (samverustund)
Drög að samverustund 2011: Ég veit að ritningarnar eru sannar (08635 190)

3 ára
Primary 1: I Am a Child of God (34969)

4–7 ára
Barnafélagið 3: Veldu rétt B (34499)

8–11 ára
Barnafélagið 7: Nýja testamentið (34604 190)

Annað námsefni fyrir alla námsbekki er kirkjutímarit; illustrated scripture readers; 
Listaverkabók fagnaðarerindisins (06048 090); Children’s Songbook (35395); 
og Visual Aids Cutouts (sería fyrir barnið 1–10).

Sunnudagaskólinn 12–18 ára
Nýja testamentið kennslubók—kenningar fagnaðarerindisins (35681 190)

fullorðnir
Nýja testamentið kennslubók—kenningar fagnaðarerindisins (35681 190)

fullorðnir
Reglur fagnaðarerindisins, ný útgafa (06195 190). Sé rit þetta ekki fáanlegt, má 
nota fyrri útgáfuna Grundvallarreglur fagnaðarerindisins (31110 190). Sé hvorugt 
þessara rita fáanlegt, má nota Gospel Fundamentals (31129). Námskeið þetta er fyrir 
trúarnema, nýja meðlimi, lítt virka meðlimi og aðra sem þurfa fræðslu í grunnfræðum 
fagnaðarerindisins. Kennarinn velur röð lexíanna í samræmi við þarfir nemendanna.

Valnámskeið Kennslubækur og námsgögn

Kenna fagnaðarerindið Teaching, No Greater Call (36123), síður 185–239 (12 vikur). Sé rit þetta ekki 
fáanlegt, notið þá Kennsla—leiðarvísir (34595), síður 21–22 (8 vikur).

Hjónaband og 
 fjölskyldutengsl 

Hjónaband og fjölskyldutengsl: Leiðarvísir kennara (35865 190)
Hjónaband og fjölskyldutengsl: Námsbók nemanda (36357 190)
(16 vikur)

Sumt kennsluefni í þessari töflu hefur ekki verið þýtt á öll tungumál grunnnámsefnis. Notið vinsamlega 
þessi námsgögn þegar þau verða fáanlegt. Hafið samband við dreifingarstöð til að fá úr því skorið hvort 
námsgögn séu fyrir hendi.

Nýtt
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    Leiðbeiningar fyrir sveitir og námsbekki 
á   sunnudögum
  Námsárið hefst 1. janúar um heim allan. Notið eftirfar-
andi leiðbeiningar til að skipuleggja prestdæmissveitir 
og námsbekki á sunnudögum.

   Melkísedeksprestdæmið og Líknarfélagið
  Melkísedeksprestdæmi og Líknarfélagssystur læra sama 
námsefni fl esta sunnudaga en eru þó aðskilin.

   FYRSTI SUNNUDAGUR.  Öldungasveit, háprestafl okkur 
og leiðtogar Líknarfélagsins, skipuleggja fundi þessa 
fyrir félög sín og geta notað til þess námsgögn fyrsta 
sunnudags sem skráð eru á síðum  2  og  4 .

  Meðlimur í forsætisráði öldungasveitar eða leiðtogaráði 
háprestafl okks sér um kennslu á fyrsta sunnudegi. Leið-
togar sveitar og fl okks nota fund þennan til að hjálpa 
bræðrunum að taka virkan þátt í skylduverkum sínum. 
Hann getur verið helgaður heimiliskennslu, framkvæmd 
helgiathafna og blessana, efl ingu hjónabanda og fjöl-
skyldna, trúboðsþjónustu, virkni, andlegri og stundlegri 
velferð og ættfræði- og musterisstarfi . Leiðtogar sveita og 
fl okka geta einnig nýtt þann fund til að ráðgera hvernig 
hjálpa má öðrum, útdeilda verkefnum og biðja um grein-
argerð fyrri verkefna.

  Meðlimur forsætisráðs Líknarfélags í deild sér um 
kennslu á fyrsta sunnudegi. Hún notar til þess ritning-
arnar og gögn samþykkt af kirkjunni. Leiðtogar Líknar-
félagsins nýta fund þennan til að kenna kenningar fagn-
aðarerindisins og hjálpa systrunum að helga sig virku 
starfi  Líknarfélagsins. Fundurinn getur verið helgaður 
hlutverki og ábyrgð kvenna í fagnaðarerindinu, efl ingu 
hjónabands og fjölskyldu, heimsóknarkennslu, trúboðs-
þjónustu, virkni, stundlegri og andlegri velferð og ætt-
fræði- og musterisstarfi . Gefa mætti systrunum tíma til 
að miðla vitnisburði sínum.

   ANNAR OG ÞRIÐJI SUNNUDAGUR.  Melkísedeks-
prestdæmi og Líknarfélagssystrum skulu hljóta kennslu 
úr hinu nýja riti  Reglur fagnaðarerindisins  sem tíma-
bundið kemur í stað ritraðarinnar  Kenningar forseta 
kirkjunnar . Leiðtogar eða kennarar sveitar, fl okks eða 
Líknarfélags, sem settir hafa verið í embætti, geta kennt 
þessar lexíur. Að öllu jöfnu ætti að kenna lexíurnar í 
sömu röð og þær koma fyrir í kennslubókinni.

  Leiðtogar öldungasveitar, háprestafl okks og Líknarfé-
lagsins gæta þess að allir meðlimir 18 ára og eldri fái í 
hendur eintak af hinu nýja riti  Reglur fagnaðarerindisins
til persónulegra nota. Leiðtogar ættu að hvetja nemendur 
til að koma með námsbækur sínar til kennslu.

  Ef stikuráðstefnur eða önnur fundahöld koma í veg fyrir 
að hægt sé að kenna einhverja lexíanna, geta stikuforsetar 
og biskupar ákveðið að kenna þær síðar á sunnudegi.

   FJÓRÐI SUNNUDAGUR—KENNSLA FYRIR OKKAR 
TÍMA.  Kenna skal lexíur úr ræðum síðustu aðalráð-
stefnu í   Ensign  eða   Líahóna.  Ræður þessar eru einnig 
fáanlegar á Alnetinu (á mörgum tungumálum) á  
www.conference.lds.org . Leiðtogar eða kennarar sveitar, 
fl okks eða Líknarfélags, sem settir hafa verið í embætti, 
geta kennt þessar lexíur. Stikuforsetar geta ákveðið hvaða 
ræður skal kenna eða falið biskupum að ákveða það. Í 
kirkjutímaritum um aðalráðstefnu eru frekari upplýsingar.

   FIMMTI SUNNUDAGUR (ÞEGAR ÞAÐ Á VIÐ).  Bisk-
upsráð ákveður efni þessa fundar til að uppfylla þarfi r 
heimasvæðis. Á þessum sunnudegi geta öldungasveit og 
háprestafl okkur verið aðskilin eða saman, eða komið 
saman með Líknarfélaginu.
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    Aronsprestdæmið og Stúlknafélagið
  Aronsprestdæmissveitir eru yfi rleitt aðskildar á sveit-
afundum á sunnudögum. Þær geta hins vegar verið saman 
þegar fáir piltar í Aronsprestdæminu búa á svæði einingar-
innar. Sömu leiðbeiningar eiga við um námsbekki Stúlkna-
félagsins. Piltar sem hafa Aronsprestdæmið og stúlkur 
í Stúlknafélaginu geta komið saman endrum og eins til 
kennslu á sunnudögum, og þá undir leiðsögn biskups.

  Piltum sem hafa Aronsprestdæmið og stúlkum í Stúlkna-
félaginu skal kenna úr kennslubókunum sem skráðar 
eru á síðum  2  og  4 . Leiðtogar geta boðið æskufólki að 
hjálpa til með því að kenna hluta af lexíum.

    Barnafélagið
  Leiðtogar eiga að skipta börnum í námsbekki Barnafé-
lagsins eftir aldri þeirra 1. janúar. Sé fjöldi barna nægi-
legur, ætti að hafa aldursskipta námsbekki. Séu kennslu-
stofur eða kennarar af skornum skammti, er hægt að 
hafa aldurshópana saman.

  Hafa ætti námsbekk Barnastofu fyrir börn sem verða 
18 mánaða, ef það er mögulegt. Foreldrum er frjálst 
að innrita börn sín í námsbekkinn eða ekki. Þau börn 
sem verða 2ja ára eftir 1. janúar halda áfram í námsbekk 
Barnastofu fram að árslokum 2011.  Þau börn sem verða 
3ja ára eftir 1. janúar, sækja námsbekk Sólargeislanna 
eða sameiginlegan námsbekk yngstu barnanna.

  Kenna skal börnunum úr kennslubókunum sem sýndar 
eru í töfl unum á síðum  2  og  5 .

  Þegar viðeigandi er geta ungri börnin tekið þátt í samveru-
stund Barnafélagsins meðan þau eldri sækja sína bekki. 
Þegar tíminn er hálfnaður geta þessir tveir aldurshópar 
svo skipst á hlutverkum. Séu börnin tiltölulega fá er hægt 
að hafa þau öll saman. Ef börnunum er skipt í tvo aldurs-
hópa ætti samverustund þeirra eldri að vera á sama tíma 
og kennsla Aronsprestdæmisins og Stúlknafélagsins.

  Þau börn sem verða 12 ára á árinu halda áfram í Barna-
félaginu fram að janúar næsta árs. Þeim ber þó að mæta 
á fundi Aronsprestdæmissveitar eða í námsbekk Stúlkna-
félagsins meðan á samverustund stendur.

    Sunnudagaskólinn
  Sunnudagaskólinn er fyrir meðlimi sem eru 12 ára og eldri 
1. janúar. Þau börn sem verða 12 ára á árinu verða áfram í 
námsbekk Barnafélagsins á sunnudagaskólatíma.

  Hafa má aldursskipta námsbekki sé nægur fjöldi ung-
menna fyrir hendi. Séu ungmenni tiltölulega fá eða 
kennslustofur eða kennarar af skornum skammti, er 
hægt að hafa aldurshópana saman.

  Kennsluefni fyrir sunnudagaskólann og fyrirkomulag 
námsbekkja er sýnt í töfl unum á síðum  3  og  5 .

    Valnámskeið
  Upplýsingar um valnámskeið eru í töfl unum á síðum  3  
og  5 . Námskeið þessi eru haldin eftir þörfum undir leið-
sögn biskupsráðs. Þau eru höfð á tíma sem hentar þátt-
takendum og einnig á tíma sunnudagaskólans.

    Meðlimir með fötlun
  Leiðtogar ættu að tryggja að meðlimir með fötlun viti af 
þeim námsgögnum kirkjunnar sem löguð hafa verið að 
þörfum þeirra. Hafi ð samband við dreifi ngarstöð ykkar 
til að fá upplýsingar um gögn þessi. Gagnlegar upplýs-
ingar eru einnig á  www.disabilities.lds.org .
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Kennsluhæfni
Leiðtogar prestdæmis og aðildarfélaga bera ábyrgð á 
gæðum kennslunnar í félögum sínum. Þeir þjálfa nýja 
kennara og veita þeim stöðuga fræðslu og stuðning. 
Meðlimir í forsætisráði sunnudagaskólans aðstoða við 
þjálfun kennara. Þeir hjálpa leiðtogum prestdæmis og 
aðildarfélaga að fræða og þjálfa kennara og styðja þá 
áfram í starfi. Meðlimir deildarráðs ráðgast reglubundið 
saman um hvernig bæta megi trúarkennslu og trúarnám 
í deild þeirra.

Teaching, No Greater Call (36123) er ætluð til kennslu-
þjálfunar. Á svæðum þar sem rit þetta er ekki fáanlegt, 
ætti að nota ritið Kennsla—leiðarvísir (34595).

Gögn fyrir heimilið
Biskup og leiðtogar deildar ættu að tryggja að allir 
meðlimir séu kunnugir og hafi aðgengi að eftirfarandi 
gögnum, séu þau til á viðeigandi tungumáli.

Ritningar

Kirkjutímarit

Sálmar (31243)

Fjölskyldan: Yfirlýsing til heimsins (35602 190)

Hinn lifandi Kristur: Vitnisburður postulanna 
(36299 190)

Fjölskyldan—leiðarvísir (31180 190)

Family Home Evening Resource Book (31106)

Listaverkabók fagnaðarerindisins (06048 090)

Sannir í trúnni: Trúarhugtök (36863 190)

Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108)

Old Testament Visual Resource DVDs (00492)

All Is Safely Gathered In: Family Finances (04007)

All Is Safely Gathered In: Family Home Storage 
(04008)

Farið á Alnetið á www.ldscatalog.com til að verða ykkur 
úti um þessi gögn eða hafið samband við dreifingarstöð 
ykkar. Mörg þessara gagna eru einnig fáanleg til skoðunar, 
hlustunar eða niðurhals á www.GospelLibrary.lds.org.
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