
Månedens UTENAT 
 

Måned Hva skal læres? Kan ikke Kan litt Kan 
September  Herrens bønn    
Oktober Den lille bibel     
November  Det dobbelte 

kjærlighetsbud 
   

Desember Den gylne regel    
Januar Trosbekjennelsen    
Februar  De ti bud    
Mars Misjonsbefalingen    
April  REPETISJON    

 

 

 

September – Herrens bønn:  
«Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. 
La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 
Gi oss idag vårt daglige brød, 
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere 
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. 
For riket er ditt, makten og æren i all evighet. Amen» - Matt 6,9-13 

Oktober – Den lille bibel: 
«For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne,  
for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv»  
                                                                                                                - Joh 3,16 

November – Det dobbelte kjærlighetsbud:  
«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte  
og av hele din sjel og av all din forstand.  
Dette er det største og første bud.  
Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. – Matt 22,37-39 

Desember – Den gylne regel: 
«Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere,  
det skal også dere gjøre mot dem.» - Matt 7,12 

  



Januar - Trosbekjennelsen: 
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. 

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre,  
som ble unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria, 
pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, 
fòr ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, 
fòr opp til himmelen, 
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, 
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. 

Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, 
de helliges samfunn, syndenes forlatelse, 
legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. 

 

Februar – De ti bud: 

1. Du skal ikke ha andre guder enn meg. 
2. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn.  
3. Du skal holde hviledagen hellig. 
4. Du skal hedre din far og din mor, så du får leve 

lenge i det landet Herren din Gud vil gi deg. 
5. Du skal ikke slå i hjel. 
6. Du skal ikke bryte ekteskapet. 
7. Du skal ikke stjele. 
8. Du skal ikke tale usant om din neste. 
9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom. 

10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, 
 eller hans arbeidsfolk eller noen som hører til hos ham.  
– 2.Mos 20,1-17 

Mars - Misjonsbefalingen: 
«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.  
Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og 
Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.  
Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» – Matt 28,18-20 
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Januar Trosbekjennelsen    
Februar  De ti bud    
Mars Misjonsbefalingen    
April  REPETISJON    

 

 

 

September – Herrens bønn:  
«Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. 
La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 
Gi oss idag vårt daglige brød, 
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere 
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. 
For riket er ditt, makten og æren i all evighet. Amen» - Matt 6,9-13 

Oktober – Den lille bibel: 
«For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne,  
for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv»  
                                                                                                                - Joh 3,16 

November – Det dobbelte kjærlighetsbud:  
«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte  
og av hele din sjel og av all din forstand.  
Dette er det største og første bud.  
Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. – Matt 22,37-39 

Desember – Den gylne regel: 
«Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere,  
det skal også dere gjøre mot dem.» - Matt 7,12 

  



Januar - Trosbekjennelsen: 
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. 

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre,  
som ble unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria, 
pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, 
fòr ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, 
fòr opp til himmelen, 
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, 
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. 

Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, 
de helliges samfunn, syndenes forlatelse, 
legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. 

 

Februar – De ti bud: 

1. Du skal ikke ha andre guder enn meg. 
2. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn.  
3. Du skal holde hviledagen hellig. 
4. Du skal hedre din far og din mor, så du får leve 

lenge i det landet Herren din Gud vil gi deg. 
5. Du skal ikke slå i hjel. 
6. Du skal ikke bryte ekteskapet. 
7. Du skal ikke stjele. 
8. Du skal ikke tale usant om din neste. 
9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom. 

10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, 
 eller hans arbeidsfolk eller noen som hører til hos ham.  
– 2.Mos 20,1-17 

Mars - Misjonsbefalingen: 
«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.  
Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og 
Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.  
Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» – Matt 28,18-20 


