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Organisasjon Kursbøker og ressursmateriell

Det melkisedekske 
prestedømme og 
Hjelpeforeningen

Første søndag
emner bestemmes av lederne i eldstenes quorum, høyprestenes gruppe og Hjelpeforeningen. Mulige ressurser inkluderer: skriftene; 
Håndbok 2: Kirkens administrasjon (08702 170); Kirkens tidsskrifter; Døtre i mitt rike: Hjelpeforeningens historie og arbeid (06500 
170); Verdensomspennende opplæring for ledere; Veiledning for familien (31180 170); andre ressurser som er godkjent av Kirken.

2. og 3. søndag
Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Fielding Smith (36907 170)
dersom denne boken ikke er tilgjengelig på ditt språk, bruk Prestedømmets plikter og velsignelser, del B (31112 170) eller Den 
siste-dagers-hellige kvinne, del B (31114 170).

Fjerde søndag
Læresetninger for vår tid: taler fra det siste generalkonferanse-nummeret av Ensign eller Liahona
Hvis tidsskriftet ikke er tilgjengelig på ditt språk, kan du bruke Budskap fra det første presidentskap eller Besøkende lærerinners budskap.

FeMte søndag
emner fastsatt av biskopsrådet eller grenspresidentskapet (se liste under “første søndag” for mulige ressurser)

Det aronske 
prestedømme og 
Unge kvinner

Kom, følg med meg: Læringsressurser for ungdom, på Internett på lds .org/ youth/ learn.
Hvis disse ressursene ikke er tilgjengelig på ditt språk:
1., 4. og 5. søndag
Bruk Det aronske prestedømme bok 1 (34820 170) og Unge kvinner bok 1 (34823 170). dersom disse bøkene ikke er tilgjengelig på 
ditt språk, bruk Prestedømmets plikter og velsignelser, del A (31111 170) og Den siste-dagers-hellige kvinne, del A (31113 170).
2. og 3. søndag
Bruk Prestedømmets plikter og velsignelser, del B (31112 170) og Den siste-dagers-hellige kvinne, del B (31114 170).
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Nedenfor finner du en oversikt over undervisningsmateriell for søndager i 2014, men ikke alt er tilgjengelig på alle språk. Menigheter og grener skulle 
allerede ha mye av dette materiellet. Nye artikler for 2014 er uthevet.

Instruksjoner for 
undervisningsmateriell 
2014
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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 2014: Familien er evig (10940 170)

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

4-7 år (Vdr 4-7)
Primær 2: Velg det rette A (34484 170)

8-11 år (djerV 8-11)
Primær 6: Det gamle testamente (34603 170)
Hvis denne håndboken ikke er tilgjengelig på ditt språk, bruk Primær 4: Mormons bok (34594 170).

Søndagsskolen 12-18 år
Kom, følg med meg: Læringsressurser for ungdom, på Internett på lds .org/ youth/ learn.
Hvis disse ressursene ikke er tilgjengelig på ditt språk, kan du bruke Det gamle testamente – Evangeliets lære, lærerhåndbok (35570 170).

VoKsne
Det gamle testamente – Evangeliets lære, lærerhåndbok (35570 170) og Det gamle testamente – Studieveiledning for klassens 
medlemmer (34592 170)
Evangeliets prinsipper, ny utgave (06195 170), et kurs for undersøkere, nye medlemmer og medlemmer som kommer tilbake til 
aktivitet
Hvis den nye utgaven av Evangeliets prinsipper ikke er tilgjengelig på ditt språk, bruk den forrige utgaven (31110 170), eller hvis 
ingen av dem er tilgjengelig, bruk Evangeliets grunnprinsipper (31129 170).

Valgfrie kurs  
(hvis håndbøkene 
er tilgjengelig)

Kursbøker og ressursmateriell

Tempelarbeid og 
slektshistorie

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

Forberedelse til 
templet

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

Undervisning i 
evangeliet

Undervisning, intet større kall (36123 170), side 185-239
dersom denne boken ikke er tilgjengelig på ditt språk, bruker du Veiledning i undervisningen (34595 170).

Ekteskap og 
familieforhold

Ekteskap og familieforhold – lærerhåndbok (35865 170) og Ekteskap og familieforhold – Studieveiledning for deltakere (36357 170)
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Du finner mer informasjon om undervisningsmateriell for søndager og organisering av quorum og klasser i Håndbok 2: Kirkens administrasjon, 7.8.1 (Det melki-
sedekske prestedømme); 9.4.1 (Hjelpeforeningen); 8.11 (Det aronske prestedømme); 10.6 (Unge kvinner); 11.4 (Primær); 12.4 (Søndagsskolen).
Du finner informasjon om hvordan du kan forbedre læring og undervisning i evangeliet i Håndbok 2: Kirkens administrasjon, 5.5, 12.5.
For å bestille materiell i lydformat, på blindeskrift, med stor skrift eller med bildetekst, gå inn på store .lds .org og klikk på Materials for Those with Disabilities.


