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Instruksȷoner  for  
pensum 2011 

Denne veiledningen inneholder en liste over pensums-
materiell til bruk i søndagens klasser gjennom 2011, 
instruksjoner for organisering av søndagens quorumer 
og klasser, og en liste over Kirkens materiell til bruk i 
hjemmet.
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 Distribusjon
   STAV:  Stavspresidenter skulle dele ut eksemplarer til 
stavens ledere etter behov.

   MENIGHET:  Biskoper og grenspresidenter skulle gi 
eksemplarer til sine rådgivere, sekretærer, ledere i Det 
melkisedekske prestedømme, hjelpeorganisasjonenes 
presidentskaper og andre ledere i menigheten etter 
behov.

  Stavs- og menighetsråd skulle gjennomgå denne pub-
likasjonen hvert år. 
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Generelt pensum 2011
Brukes der Kirken er veletablert

Organisering Kursbøker og ressursmateriell

Det melkisedekske 
prestedømme og 
Hjelpeforeningen

1. søndag
Skriftene; Kirkens tidsskrifter; Veiledning for ledere i prestedømmet og hjelpeorgani-
sasjonene (31178 170); heftene Verdensomspennende opplæringsmøte for ledere ; 
Veiledning for familien (31180) og andre ressurser som er godkjent av Kirken

2. og 3. søndag
Evangeliets prinsipper, ny utgave (06195 170), forts. fra 2010. Denne håndboken 
erstatter midlertidig bøkene i serien Læresetninger fra Kirkens presidenter. Leksjonene 
skulle brukes i den rekkefølge de står i boken.

4. søndag
Undervisning for vår tid – taler fra generalkonferansen, se side 6

5. søndag
Emner og kildestoff godkjent av Kirken, fastsettes av biskopsrådet

Det aronske prestedømme 
og Unge kvinner

Det aronske prestedømme bok 3 (34822 170) og Ressursveiledning for Det aronske 
prestedømme 2011 (08659 170)
Unge kvinner bok 3 (34825 170) og Ressursveiledning for Unge kvinner 2011 
(08660 170)

Andre kilder omfatter Skriftene; Kirkens tidsskrifter; Jeg oppfyller min plikt overfor Gud: 
For bærere av Det aronske prestedømme (06746); Unge kvinner – Personlig fremgang 
(36035 170); Til styrke for ungdom (36550 170); og Tro mot pakten (36863 170).

Primær 18 måneder – 2 år (barnestueklassen)
Se, deres små – Håndbok for Barnestuen (37108 170)

3–11 år (samlingsstunden)
Utkast til samlingsstunder 2011: Jeg vet at Skriftene er sanne (08635 170)

3 år (solstråleklassen)
Primær 1: Jeg er et Guds barn (34969 170)

4–7 år (klassene Vdr 4, 5, 6 og 7)
Primær 3: Velg det rette B (34499 170)

8–11 år (klassene djerV 9, 10 og 11)
Primær 7: Det nye testamente (34604 170)

Andre ressurser for alle klasser omfatter Kirkens tidsskrifter; illustrerte historier fra Skrif-
tene for barn; boken Kunst inspirert av evangeliet (06048 090); Barnas sangbok 
(34831 170) og utklipp av visuelle hjelpemidler (individuelle sett 1–10).

Ny
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Organisering Kursbøker og ressursmateriell

Søndagsskolen 12–13 år
Kirkens presidenter – Lærerhefte (31382 170)

14–18 år
Det nye testamente – Evangeliets lære – Lærerhefte (35681 170)
Det nye testamente – Studieveiledning for klassens medlemmer (35682 170)

Voksne
Det nye testamente – Evangeliets lære – Lærerhefte (35681 170)
Det nye testamente – Studieveiledning for klassens medlemmer (35682 170)

Voksne
Evangeliets prinsipper, ny utgave (06195 170). Dette kurset er for undersøkere, 
nye medlemmer, medlemmer som kommer tilbake til aktivitet og andre som ønsker 
grunnleggende innføring i evangeliet. Læreren velger rekkefølgen på leksjonene ut 
fra behovene til klassens medlemmer.

Valgfrie kurs Kursbøker og ressursmateriell

Undervisning i evangeliet Undervisning, intet større kall (36123 170), side 185–239
(12 uker)

Ekteskap og familieforhold Ekteskap og familieforhold, lærerhåndbok (35865 170)
Ekteskap og familieforhold, studieveiledning for deltakere (36357 170)
(16 uker)

Tempelarbeid og 
 slektshistorisk arbeid

Lærerens veiledning i tempelarbeid og slektshistorie (35804 170)
Medlemmers veiledning i tempelarbeid og slektshistorie (36795 170)

Forberedelse til templet Begavet fra det høye – Forberedelse til templet-seminar, lærerhåndbok (36854 170)
Forberedelse til å gå inn i det hellige tempel (36793 170)
(7 uker)

Ikke alt materiell i denne oversikten er oversatt til alle språk som bruker generelt pensum. Vennligst ta 
dette materiellet i bruk så snart det foreligger. Kontakt distribusjonssenteret hvis du har spørsmål om hva 
som er tilgjengelig.
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Organisering Kursbøker og ressursmateriell

Det melkisedekske 
prestedømme og 
Hjelpeforeningen

1. søndag
Skriftene; Kirkens tidsskrifter; Veiledning for ledere i prestedømmet og hjelpeorganisa-
sjonene (31178 170); Veiledning for familien (31180 170) og andre ressurser som 
er godkjent av Kirken

2. og 3. søndag
Evangeliets prinsipper, ny utgave (06195 170), forts. fra 2010. Hvis denne boken 
ikke er tilgjengelig, kan den forrige utgaven av Evangeliets prinsipper (31110 170) 
brukes. Hvis ingen av disse bøkene er tilgjengelige, kan Evangeliets grunnprinsipper 
(31129 170) brukes. Leksjonene skulle brukes i den rekkefølge de står i boken.

4. søndag
Læresetninger for vår tid undervises på grunnlag av taler i siste konferansenummer 
av  Ensign eller  Liahona (se side 6 i denne publikasjonen for instruksjoner om valg av 
taler). Hvis tidsskriftet ikke er tilgjengelig på det aktuelle språket, kan Budskap fra Det 
første presidentskap eller Besøkende lærerinners budskap brukes.

5. søndag
Emner og kildestoff godkjent av Kirken, fastsettes av grenspresidentskapet

Det aronske prestedømme 
og Unge kvinner

1., 4. og 5. søndag
Det aronske prestedømme bok 1 (34820 170) eller Unge kvinner bok 1 (34823 
170). Undervis leksjonene i rekkefølge i to år, for så å gjenta syklusen. Hvis Det 
aronske prestedømme bok 1 og Unge kvinner bok 1 ikke er tilgjengelige, brukes 
bøkene Prestedømmets plikter og velsignelser og Den siste-dagers-hellige kvinne til 
undervisningen 1., 4. og 5. søndag.

2. og 3. søndag
Prestedømmets plikter og velsignelser, del B (31112 170) eller Den siste-dagers-hel-
lige kvinne, del B (31114 170)

Andre kilder omfatter Skriftene; Kirkens tidsskrifter; Jeg oppfyller min plikt overfor 
Gud: For bærere av Det aronske prestedømme (06746 170); Unge kvinner–Person-
lig fremgang (36035 170); Til styrke for ungdom (36550 170); og Tro mot pakten 
(36863 170).

Grunnleggende pensum 2011
Brukes i Kirkens enheter med få medlemmer eller hvor det generelle undervisningsmateriellet ikke 
er tilgjengelig
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Organisering Kursbøker og ressursmateriell

Primær 18 måneder – 2 år (barnestueklassen)
Se, deres små – Håndbok for barnestuen (37108 170)

3–11 år (samlingsstunden)
Utkast til samlingsstunder 2011: Jeg vet at Skriftene er sanne (08635 170)

3 år
Primær 1: Jeg er et Guds barn (34969 170)

4–7 år
Primær 3: Velg det rette B (34499 170)

8–11 år
Primær 7: Det nye testamente (34604 170)

Andre ressurser for alle klasser omfatter Kirkens tidsskrifter; illustrerte historier fra Skrif-
tene for barn; boken Kunst inspirert av evangeliet (06048 090); Barnas sangbok 
(34831 170) og utklipp av visuelle hjelpemidler (individuelle sett 1–10).

Søndagsskolen 12–18 år
Det nye testamente – Evangeliets lære – Lærerhefte (35681 170)

Voksne
Det nye testamente – Evangeliets lære – Lærerhefte (35681 170)

Voksne
Evangeliets prinsipper, ny utgave (06195 170). Hvis denne boken ikke er tilgjen-
gelig, kan den forrige utgaven av Evangeliets prinsipper (31110 170) brukes. Hvis 
ingen av disse bøkene er tilgjengelige, kan Evangeliets grunnprinsipper (31129 
170) brukes. Dette kurset er for undersøkere, nye medlemmer, medlemmer som kom-
mer tilbake til aktivitet og andre som ønsker grunnleggende innføring i evangeliet. 
Læreren velger rekkefølgen på leksjonene ut fra behovene til klassens medlemmer.

Valgfrie kurs Kursbøker og ressursmateriell

Undervisning i evangeliet Undervisning, intet større kall (36123 170), side 185–239 (12 uker). Hvis denne 
boken ikke er tilgjengelig, brukes Veiledning i undervisningen (34595 170), side 
21–22 (8 uker).

Ekteskap og familieforhold Ekteskap og familieforhold, lærerhåndbok (35865 170)
Ekteskap og familieforhold, studieveiledning for deltakere (36357 170)
(16 uker)

Ikke alt materiell i denne oversikten er oversatt til alle språk som bruker grunnpensumet. Vennligst ta 
dette materiellet i bruk så snart det foreligger. Kontakt distribusjonssenteret hvis du har spørsmål om hva 
som er tilgjengelig.

Ny
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    Instruksjoner for søndagens quorumer 
og klasser
  Undervisningsåret begynner 1. januar over hele verden. 
Bruk følgende instruksjoner til å organisere prestedøms-
quorumer og søndagens klasser.

   Det melkisedekske prestedømme og 
Hjelpeforeningen
  De fl este søndager møter Det melkisedekske preste-
dømmet og søstrene i Hjelpeforeningen separat, men 
studerer samme emne og bruker samme materiell.

   FØRSTE SØNDAG. Lederne i eldstenes quorum, høy-
prestenes gruppe og Hjelpeforeningen planlegger selv 
dette møtet for sin organisasjon, og kan bruke ressurs-
materiellet for første søndag som fi nnes på side  2  og  4 .

  Et medlem av eldstenes quorumpresidentskap eller høy-
prestenes gruppeledelse underviser på den første sønda-
gen. Quorums- og gruppeledere bruker dette møtet til å 
hjelpe brødre å bli aktivt engasjert i sine prestedømsplik-
ter. Emnene kan omfatte hjemmeundervisning, å utføre 
prestedømsordinanser og velsignelser, å styrke ekteskap 
og familie, tjeneste, misjonærarbeid, aktivisering, ånde-
lig og timelig velferd og tempelarbeid og slektshistorie. 
Quorums- og gruppeledere kan også bruke denne tiden 
til å planlegge måter å hjelpe andre på, gi oppdrag og be 
om rapporterter om tidligere oppdrag.

  Et medlem av menighetens Hjelpeforenings-president-
skap underviser på den første søndagen. Hun bruker 
Skriftene og materiell som er godkjent av Kirken. Hjel-
peforeningens ledere bruker dette møtet til å under-
vise i læresetninger i evangeliet og hjelpe søstre å bli 
aktivt engasjert i Hjelpeforeningens arbeid. Emnene kan 
omfatte kvinners rolle og ansvarsoppgaver i evangeliet, 
å styrke ekteskap og familie, besøkende lærerinners 
virksomhet, tjeneste, misjonærarbeid, aktivisering, ånde-
lig og timelig velferd og tempelarbeid og slektshistorie. 
Søstrene kan også gis anledning til å bære vitnesbyrd.

   ANDRE OG TREDJE SØNDAG.  Brødrene i Det melki-
sedekske prestedømme og søstrene i Hjelpeforeningen 
undervises fra den nye håndboken  Evangeliets prinsip-
per , som midlertidig erstatter bøkene i serien  Læreset-
ninger fra Kirkens presidenter . Leksjonene kan holdes 
av lederne eller av quorums- eller gruppelærere eller 
lærere i Hjelpeforeningen som er beskikket til dette. 
Leksjonene skulle vanligvis brukes i den rekkefølge de 
står i boken.

  Ledere i eldstenes quorum, høyprestenes gruppe og Hjel-
peforeningen ser til at alle medlemmer som er 18 år og 
eldre mottar et eksemplar av den nye boken  Evangeliets 
prinsipper  til sitt personlige studium. Lederne oppfordrer 
deltagerne til å ha med seg sine bøker til klassen.

  Hvis stavskonferanser eller andre møter utelukker under-
visning i en av disse leksjonene, kan stavspresidenter og 
biskoper avgjøre om de skal holdes en annen søndag.

   FJERDE SØNDAG – LÆRESETNINGER FOR VÅR 
TID.  Leksjoner holdes på grunnlag av siste konferanse-
nummer av   Ensign  eller   Liahona.  Disse talene er også 
tilgjengelige på Internett (på mange språk) på  www.
conference.lds.org . Leksjonene kan holdes av lederne 
eller av quorums- eller gruppelærere eller lærere i Hjel-
peforeningen som er beskikket til dette. Stavspresiden-
ter kan velge ut hvilke taler som skal brukes, eller de 
kan overlate dette ansvaret til biskopene. Tidsskriftenes 
konferansenumre inneholder ytterligere instruksjoner.

   FEMTE SØNDAG (NÅR DEN INNTREFFER).  Emnet 
for dette møtet fastsettes av biskopsrådet for å dekke 
lokale behov. Denne søndagen kan eldstenes quorum 
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og høyprestenes gruppe velge om de vil møtes separat 
eller sammen, eller de kan være sammen med Hjelpe-
foreningen.

    Det aronske prestedømme og Unge kvinner
  Quorumene i Det aronske prestedømme møter vanlig-
vis adskilt under søndagens quorumsmøter og under-
visning. De kan imidlertid slås sammen hvis det er få 
unge menn i Det aronske prestedømmes aldersgruppe 
i enheten. De samme retningslinjer gjelder klassene i 
Unge kvinner. Unge menn i Det aronske prestedømme 
og unge kvinner kan fra tid til annen ha felles søndags-
leksjoner under ledelse av biskopen.

  Unge menn i Det aronske prestedømme og unge kvin-
ner undervises fra de håndbøkene som står oppført på 
side  2  og  4 . Ledere kan invitere ungdommer til å holde 
deler av leksjonene.

    Primær
  Lederne skulle gruppere barna i Primær-klasser etter 
deres alder pr.1. januar. Hvis det er tilstrekkelig mange 
barn, skulle de inndeles i klasser for hver aldersgruppe. 
Hvis det ikke er tilstrekkelig med klasserom eller lærere, 
kan barn i forskjellige aldre være i samme klasse.

  Der det er mulig, skulle det være en Barnestue-klasse 
for barn når de fyller 18 måneder. Foreldrene står fritt 
med hensyn til å innskrive barna i denne klassen. Barn 
som er 2 år pr. 1. januar, fortsetter i Barnestue-klassen ut 
2011. Barn som er 3 år pr. 1. januar, begynner i klassen 
Solstråler eller den yngste fellesklassen.

  Barna skulle undervises fra de håndbøker som er vist i 
oversikten på side  2  og  5 .

  I den grad det er hensiktsmessig, har yngre barn i Pri-
mær samlingsstund mens de eldre er i sine klasser. Halv-
veis i Primær-perioden bytter de to gruppene plass. Der 
det er få barn, kan de to gruppene være samlet. Hvis de 
to gruppene er hver for seg, bør samlingsstundene for 
eldre barn holdes samtidig med klasseperioden i Det 
aronske prestedømme og Unge kvinner.

  Barn som fyller 12 år i løpet av året, fortsetter i Primær-
klassen sin frem til neste januar. Men i samlingsstund-
tiden begynner de å delta i møtene i sitt quorum i Det 
aronske prestedømme eller sin klasse i Unge kvinner.

    Søndagsskolen
  Søndagsskolen er for medlemmer som er 12 år og eldre 
1. januar. Barn som fyller 12 år i løpet av året, blir i Pri-
mær-klassen sin under Søndagsskolen.

  Hvis det er tilstrekkelig mange unge, kan de inndeles i 
klasser for hver aldersgruppe. Hvis det er få ungdommer 
eller få tilgjengelige klasserom og lærere, kan ungdom-
mer i forskjellige aldre slås sammen.

  Søndagsskolens kurs og undervisningsmateriell til disse 
er oppført i oversikten på side  3  og  5 .

    Valgfrie kurs
  Informasjon om valgfrie kurs fi nnes i oversikten på side 
 3  og  5 . Disse kursene holdes etter behov under ledelse 
av biskopsrådet. De holdes på et tidspunkt som er belei-
lig for deltakerne, inkludert Søndagsskole-perioden.

    Medlemmer med funksjonshemninger
  Ledere skulle forsikre seg om at funksjonshemmede 
medlemmer blir gjort oppmerksom på undervisnings-
materiell som er tilpasset deres behov. For informasjon 
om slikt materiell, kontakt distribusjonssenteret som 
betjener din enhet. Nyttig informasjon kan også fi nnes 
på  www.disabilities.lds .
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Lærerutvikling
Prestedømsledere og ledere i hjelpeorganisasjonene har 
ansvar for kvaliteten på undervisningen i sine organisa-
sjoner. De orienterer nye lærere og sørger for kontinuer-
lig opplæring og støtte. Medlemmer av Søndagsskolens 
presidentskap i menigheten er behjelpelig med forbed-
ringstiltak blant lærerne. De hjelper lederne i preste-
dømmet og hjelpeorganisasjonene med orientering, 
instruksjon og kontinuerlig støtte til lærerne. Medlem-
mene i menighetsrådet rådfører seg regelmessig med 
hverandre om hvordan de kan forbedre undervisningen 
i og læringen av evangeliet.

Undervisning, intet større kall (36123 170) er ressursen 
for lærerutvikling. I områder hvor denne boken ikke er 
tilgjengelig skulle enhetene bruke Veiledning i under-
visningen (34595 170).

Materiell for hjemmet
Biskopen og andre ledere i menigheten skulle sørge for at 
alle medlemmer er kjent med og har tilgang til følgende 
materiell hvis det er tilgjengelig på det aktuelle språk:

Skriftene

Kirkens tidsskrifter

Salmer (34832 170)

Familien – En erklæring til verden (35602 170)

Den levende Kristus – Apostlenes vitnesbyrd 
(36299 170)

Veiledning for familien (31180 170)

Idébok for familiens hjemmeaften (31106 170)

boken Kunst inspirert av evangeliet (06048 090)

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet 
(36863 170)

Se, deres små – Håndbok for Barnestuen 
(37108 170)

Det gamle testamente – DVD’er  (00492 170) 

Forbered alt som er nødvendig – Familens økonomi 
(04007 170)

Forbered alt som er nødvendig – Familens hjemme-
lager (04008 170)

For å få tak i dette materiellet kan du gå til www. 
ldscatalog.com på Internett eller kontakte det distribu-
sjonssenter som betjener deres enhet. Mange av disse 
ressursene finnes også for visning, lytting eller ned-
lasting på www.GospelLibrary.lds.org.
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