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  Til biskoper og grenspresidenter
Vennligst les gjennom disse instruksjonene, og gi så dette 
trykte eksemplaret til Søndagsskolens president.

    Til Søndagsskolens presidenter
•  Når du har lest disse instruksjonene, presenterer du 

dem for medlemmene av menighets- eller grensrådet 
på neste rådsmøte. Du kan se instruksjonene eller laste 
ned fl ere eksemplarer på   lds   .org/   manuals  .

    •   Be rådsmedlemmene fi nne ut hvilket materiell som 
trengs i 2012 (vær oppmerksom på at i noen områder blir 
materiell automatisk sendt til menigheter og grener).

    •   Be rådsmedlemmene om å informere lærerne om at det 
meste av dette materiellet kan leses og lastes ned fra 
Internett på   lds   .org/   manuals  .

    •   Ved behov for trykte håndbøker kan de bestilles fra ditt 
lokale distribusjonssenter eller på   store   .lds   .org  .        

INSTRUKSJONER  for  PENSUM 2012 
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GENERELT SØNDAGSPENSUM 2012
  Brukes i områder hvor Kirken er veletablert 

Det meste av dette materiellet kan leses og lastes ned fra Internett på   lds   .org/   manuals  .

Ved behov for trykte håndbøker kan de bestilles fra ditt lokale distribusjonssenter eller på   store   .lds   .org  .

 Organisasjon  Kursbøker og ressursmateriell 

 Det melk isedekske 
prestedømme og 
Hjelpeforeningen 

1. SØNDAG 

   Skriftene ;   Håndbok 2: Kirkens administrasjon   (08702 170);  Kirkens tidsskrifter ;   Døtre i mitt rike: Hjelpe-

foreningens historie og arbeid   (06500 170);   Veiledning for ledere i prestedømmet og hjelpeorganisasjo-

nene   (31178 170); verdensomspennende opplæring for ledere;   Veiledning for familien   (31180 170) og 

andre ressurser som er godkjent av Kirken 

2. OG 3. SØNDAG 

Læresetninger fra Kirkens presidenter – George Albert Smith   (36786 170) 

4. SØNDAG 

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

5. SØNDAG 

  Emner og kildestoff godkjent av Kirken, fastsettes av biskopsrådet 

 Det arons ke 
prestedømme 
og Unge kvinner 

Det aronske prestedømme Kursbok 1   (34820 170)

Ressursveiledning for Det aronske prestedømme 2012  (bare tilgjengelig på Internett på   lds   .org/   manuals  )

Unge kvinners leirhåndbok 1   (34823 170)

Ressursveiledning for Unge kvinner 2012  (bare tilgjengelig på Internett på   lds   .org/   manuals  ) 

 Andre kilder omfatter  Kirkens tidsskrifter ;   Jeg oppfyller min plikt mot Gud – For bærere av Det aronske pres-

tedømme   (06746 170);   Unge kvinner – Personlig fremgang   (36035 170);   Til styrke for ungdom   (36550 170); 

Tro mot pakten   (36863 170);   Forkynn mitt evangelium   (36617 170) og  Til styrke for ungdom – DVD 2012.  

 Primær   18 MÅNEDER–2 ÅR (BARNESTUE-KLASSEN) 

Se deres små – Håndbok for barnestuen   (37108 170) 

  3–11 ÅR (SAMLINGSSTUNDEN) 

Utkast til samlingsstunder 2012: Velg det rette   (08710 170) 

  3 ÅR (SOLSTRÅLE-KLASSEN) 

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

4–7 ÅR (KLASSENE VDR 4, 5, 6 OG 7) 

Primær 2: Velg det rette A   (34484 170) 

  8–11 ÅR (KLASSENE DJERV 8, 9, 10 OG 11) 

Primær 4: Mormons bok   (34594 170) 

 Andre ressurser for alle klasser omfatter  Kirkens tidsskrifter ;  illustrerte historier fra Skriftene for barn ; 

  boken Kunst inspirert av evangeliet   (06048 170);   Barnas sangbok   (34831 170) og utklipp av visuelle 

hjelpemidler (individuelle sett 1–10). 
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 Organisasjon  Kursbøker og ressursmateriell 

 Søndagsskolen 12–13 ÅR 

Forberedelse til opphøyelse, lærerhåndbok   (31384 170) 

14–18 ÅR 

Evangeliets lære – Mormons bok, lærerhefte   (35683 170)

Mormons bok – Studieveiledning for klassens medlemmer   (35684 170) 

VOKSNE 

Evangeliets lære – Mormons bok, lærerhefte   (35683 170)

Mormons bok – Studieveiledning for klassens medlemmer   (35684 170) 

VOKSNE 

Evangeliets prinsipper,   ny utgave (06195 170). Dette kurset er for undersøkere, nye medlemmer, medlem-

mer 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 deltagere   (36357 170)

  (16 uker) 

 Tempelarbeid og 
slektshistorie 

Lærerens veiledning i tempelarbeid og slektshistorie   (35804 170)

Medlemsveiledning i tempelarbeid og slektshistorie   (36795 170)

  (7 uker) 

 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 eller tilgjengelig på Internett for alle språk som bruker generelt søndagspensum. Vennligst ta 
dette materiellet i bruk så snart det foreligger.

Generelt søndagspensum 2012
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GRUNNLEGGENDE SØNDAGSPENSUM 2012
  Brukes der Kirken nylig er organisert i et område, eller der  generelt søndagspensum  ennå ikke foreligger på 
landets språk. Stavspresidenter kan, etter godkjennelse fra De syttis presidentskap eller områdepresidentska-
pet, beslutte at man skal bruke  grunnleggende søndagspensum  i mer etablerte områder og på visse språk når 
det vil tjene medlemmene bedre enn  generelt søndagspensum.  

Det meste av dette materiellet kan leses og lastes ned fra Internett på   lds   .org/   manuals  .

Ved behov for trykte håndbøker kan de bestilles fra ditt lokale distribusjonssenter eller på   store   .lds   .org  .

 Organisasjon  Kursbøker og ressursmateriell 

 Det melk isedekske 
prestedømme og 
Hjelpeforeningen 

1. SØNDAG 

   Skriftene ;  Kirkens tidsskrifter ;   Veiledning for ledere i prestedømmet og hjelpeorganisasjonene   

(31178 170);   Veiledning for familien   (31180 170) og andre ressurser som er godkjent av Kirken 

2. OG 3. SØNDAG 

Prestedømmets plikter og velsignelser, del B   (31112 170)

Den siste-dagers-hellige kvinne, del B   (31114 170) 

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 man bruke Budskap fra Det første presidentskap eller Besøkende 

lærerinners budskap. 

5. SØNDAG 

  Emner og kildestoff godkjent av Kirken, fastsettes av grenspresidentskapet 

 Det arons ke 
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, del A   (31111 170) og   Den 

siste-dagers-hellige kvinne, del A   (31113 170) til undervisningen 1., 4. og 5. søndag. 

  2. OG 3. SØNDAG 

    Prestedømmets plikter og velsignelser, del B   (31112 170)

    Den siste-dagers-hellige kvinne, del B   (31114 170) 

 Andre kilder omfatter  Kirkens tidsskrifter ;   Jeg oppfyller min plikt mot Gud – For bærere av Det aronske 

prestedømme   (06746 170);   Unge kvinner – Personlig fremgang   (36035 170);   Til styrke for ungdom   

(36550 170); og   Tro mot pakten   (36863 170). 
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 Organisasjon  Kursbøker og ressursmateriell 

 Primær 18 MÅNEDER–2 ÅR (BARNESTUEKLASSEN) 

Se deres små – Håndbok for barnestuen   (37108 170) 

  3–11 ÅR (SAMLINGSSTUNDEN) 

Utkast til samlingsstunder 2012: Velg det rette   (08710 170) 

  3 ÅR 

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

  4–7 ÅR 

Primær 2: Velg det rette A   (34484 170) 

  8–11 ÅR 

Primær 4: Mormons bok   (34594 170) 

 Andre ressurser for alle klasser omfatter  Kirkens tidsskrifter ;  illustrerte historier fra Skriftene for barn ; 

  boken Kunst inspirert av evangeliet   (06048 170);   Barnas sangbok   (34831 170) og utklipp av visuelle 

hjelpemidler (individuelle sett 1–10). 

 Søndagsskolen   12–18 ÅR 

Evangeliets lære – Mormons bok, lærerhefte   (35683 170) 

  VOKSNE 

    Evangeliets lære – Mormons bok, lærerhefte   (35683 170) 

  VOKSNE 

    Evangeliets prinsipper,   ny utgave (06195 170). Hvis denne boken ikke er tilgjengelig, kan forrige utgave 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 

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). Hvis denne boken ikke er tilgjenge-

lig, 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 deltagere   (36357 170)

  (16 uker) 

   Ikke alt materiell i denne oversikten er oversatt til eller tilgjengelig på Internett for alle språk som bruker grunnleggende søndagspensum. Venn-
ligst ta dette materiellet i bruk så snart det foreligger.        

Grunnleggende søndagspensum 2012
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Undervisningsåret begynner 1. januar over hele verden. 
Bruk følgende instruksjoner til å organisere prestedøms-
quorumer og søndagens klasser.

Det melkisedekske prestedømme 

og Hjelpeforeningen

(Se   Håndbok 2: Kirkens administrasjon  [2010], 7.8.1 ,  9.4.1 )

  De fl este søndager møter Det melkisedekske preste-
dømme og søstrene i Hjelpeforeningen separat, men stu-
derer 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 ressursma-
teriellet for første søndag som fi nnes på  side   2  og  4 .

  Et medlem av eldstenes quorumspresidentskap eller 
høyprestenes gruppeledelse underviser den første søn-
dagen. Ledere i Det melkisedekske prestedømme bruker 
dette møtet til å undervise i evangeliets lære og hjelpe 
brødrene å bli aktivt engasjert i sine prestedømsplikter. 
Quorums- og gruppeledere søker Åndens veiledning når 
de skal bestemme hvilke temaer de skal undervise om. 
Temaer kan for eksempel være hjemmelærervirksomhe-
ten, utførelse av prestedømsordinanser og -velsignelser, 
hvordan styrke ekteskap og familie, tjeneste, misjonærar-
beid, å holde på nye medlemmer, aktivisering, åndelig og 
timelig velferd og tempelarbeid og slektshistorie. Quo-
rums- og gruppeledere kan også bruke denne tiden til å 
planlegge hvordan de kan hjelpe andre, gi oppdrag og be 
om rapporter om tidligere oppdrag.

  Et medlem av Hjelpeforeningens presidentskap i menig-
heten underviser den første søndagen. Ledere i Hjelpe-
foreningen bruker dette møtet til å undervise i evangeliets 
lære og hjelpe søstrene å bli aktivt engasjert i Hjelpefore-
ningens arbeid. Medlemmene av Hjelpeforeningens presi-
dentskap søker Åndens veiledning når de skal bestemme 
hvilke temaer de skal undervise i. Temaer kan for eksem-
pel være kvinnens rolle og ansvar i evangeliet, hvordan 
styrke ekteskap og familie, besøkende lærerinner, tje-
neste, misjonærarbeid, å holde på nye medlemmer, aktivi-
sering, åndelig og timelig velferd, tempelarbeid og slekts-
historie, og Hjelpeforeningens historie og formål. Det kan 
også settes av tid for søstrene til å bære vitnesbyrd.

   ANDRE OG TREDJE SØNDAG.  Brødrene i Det melki-
sedekske prestedømme og søstrene i Hjelpeforeningen 
undervises fra den nye håndboken  Læresetninger fra Kir-
kens presidenter – George Albert Smith.  Leksjonene kan 
undervises av lederne eller av quorums- eller gruppelæ-
rere eller lærere i Hjelpeforeningen. 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 boken  Læresetninger fra 
Kirkens presidenter – George Albert Smith  til personlig 
studium, uansett om de kommer på møtene eller ikke. 
Ledere oppfordrer dem som deltar, til å ha med seg 
boken og, om mulig, Skriftene.

  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 undervises på grunnlag av siste konferanse-
nummer av  Ensign  eller  Liahona.  Disse talene er også 
tilgjengelig på Internett (på mange språk) på   conference  
 .lds   .org  . Leksjonene kan undervises av lederne eller av 
quorums- eller gruppelærere eller lærere i Hjelpefore-
ningen. Stavspresidenten eller biskopen velger ut talene. 
Tidsskriftenes konferansenumre inneholder ytterligere 
instruksjoner.

   FEMTE SØNDAG (NÅR DEN INNTREFFER).  Biskopen 
bestemmer hvilket tema det skal undervises i, hvem som 
skal undervise (vanligvis et medlem av menigheten eller 
staven) og om Det melkisedekske prestedømme og Hjel-
peforeningen skal møtes separat eller sammen. 

Det aronske prestedømme 

og Unge kvinner

(Se   Håndbok 2,  8.11 ,  10.6 )

Quorumene i Det aronske prestedømme er vanligvis 
adskilt til søndagens quorumsmøter og undervisning. De 
kan imidlertid slås sammen hvis det er få unge menn i 
alder for Det aronske prestedømme i enheten. De samme 
retningslinjer gjelder klassene i Unge kvinner. Unge menn 
i Det aronske prestedømme og unge kvinner kan nå og 
da ha felles søndagsleksjoner under ledelse av biskopen.

SØNDAGENS QUORUMER  og  KLASSER



7

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

Primær

(Se   Håndbok 2,  11.4 )

  Lederne skulle inndele barna i Primær-klasser etter alder 
pr. 1. januar. Hvis det er tilstrekkelig mange barn, bør det 
organiseres en klasse for hver aldersgruppe. Hvis man 
har for få klasserom eller lærere, kan barn i forskjellige 
aldre være i samme klasse.

  Der det er mulig, skulle det være en barnestueklasse 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 barnestueklassen ut 2012. 
Barn som er 3 år pr. 1. januar, begynner i klassen  Solstrå-
ler  eller den yngste fellesklassen.

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

  I den grad det er hensiktsmessig, har yngre barn i Primær 
samlingsstund mens de eldre er i sine klasser. Halvveis 
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, begynner å være med 
på sitt quorumsmøte i Det aronske prestedømme eller sin 
klasse i Unge kvinner istedenfor samlingsstunden. I Pri-
mær-klassetiden fortsetter som regel nye 12-åringer i sin 
Primær-klasse frem til neste januar. Biskopen og andre 
ledere i menigheten kan imidlertid rådføre seg med hver-
andre for å avgjøre om disse 12-åringene ville hatt større 
nytte av å delta i Søndagsskole-klassen for 12- og 13-årin-
ger. Når de skal ta denne avgjørelsen, tar lederne hensyn 
til barnas behov og når på året barna vil fylle 12 år. Avgjø-
relsen skal gjelde alle barn som fyller 12 det året.

Søndagsskolen

(Se   Håndbok 2,  12.4 )

  Søndagsskolen er for medlemmer som er 12 år og eldre 1. 
januar. Barn som fyller 12 i løpet av året, blir enten værende 
i sin Primær-klasse i Søndagsskole-tiden eller begynner å 

være med i klassen for 12- og 13-åringer, slik biskopen 
bestemmer i samråd med andre ledere i menigheten.

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. Hver menighet som 
har tilstrekkelig mange unge enslige voksne, kan ha en 
egen klasse for dem i Søndagsskolen. 

Søndagsskolens kurs og undervisningsmateriell for 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 beleilig 
for deltagerne, inkludert Søndagsskole-perioden.

Funksjonshemmede medlemmer

Ledere skulle forsikre seg om at funksjonshemmede 
medlemmer blir gjort oppmerksom på undervisningsma-
teriell som er tilpasset deres behov. For informasjon om 
slikt materiell, kontakt distribusjonssenteret som betjener 
din enhet, eller gå inn på   store   .lds   .org  . Nyttig informasjon 
kan også fi nnes på   disabilities   .lds   .org  .

Forbedring av læring og undervisning

(Se   Håndbok 2,  5.5 ,  12.5 ) 

Prestedømsledere og ledere i hjelpeorganisasjonene har 
ansvar for tiltak for å forbedre læring og undervisning 
i sine organisasjoner. De orienterer nye lærere og sør-
ger for kontinuerlig opplæring og støtte. Medlemmene 
av Søndagsskolens presidentskap i menigheten er spe-
sialister på menighetens arbeid for å forbedre læring og 
undervisning. Etter anmodning fra biskopsrådet eller 
ledere av prestedøms- og hjelpeorganisasjoner, gir de 
råd, opplæring og støtte. De hjelper lederne å orientere 
nykalte lærere og forbedre læring og undervisning i sine 
organisasjoner. Medlemmene i menighetsrådet rådfører 
seg regelmessig med hverandre om hvordan de kan for-
bedre læring og undervisning i evangeliet.

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

Søndagens quorumer og klasser
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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   (31243 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)

Vår arv – Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges 
historie i korte trekk   (35448 170)

Til styrke for ungdom   (36550 170)

      Tro mot pakten   (36863 170)

      Se deres små – Håndbok for barnestuen   (37108 170)

      Historier fra Skriftene   DVD-samling (06598 170)

      La dine tanker være prydet med dyd   [tar opp proble-
matikken rundt pornografi ] (00460 170)

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

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

©   2011  Intellectual Reserve, Inc.  Med enerett. Printed in the USA. Engelsk original godkjent: 6/10. Godkjent for oversettelse: 6/10. 

Oversettelse av  Instructions for Curriculum 2012.   Norwegian.  09330 170 

MATERIELL  for  HJEMMET   

Mange av ressursene ovenfor fi nnes elektronisk 
på   lds   .org/   manuals  . For å bestille trykte eksempla-
rer kan du gå inn på   store   .lds   .org   eller kontakte det 
distribusjonssenter som betjener din enhet.
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