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Världsomfattande ledarskapsutbildning betonar
biorganisationernas stödjande roll
Adam C Olson, Kyrkans Tidningar

en värld där den traditionella

familjen är under angrepp ska

kyrkans biorganisationer hjälpa

familjen att föra människor till Kris-

tus, fick lokala ledare höra under kyr-

kans tredje världsomfattande ledar-

skapsutbildning, som hölls den 10

januari 2004.

Utsändningen som president

Gordon B Hinckley presiderade vid,

sändes till ledare inom prästadömet

och biorganisationerna i 76 länder

och på 56 olika språk över hela värl-

den. ”Ni kan bara se dem som har

samlats i ert eget kapell”, sade pre-

sident Boyd K Packer, tillförordnad

president för de tolv apostlarnas

kvorum, när han välkomnade alla till

I mötet. ”Liknande församlingar finns

i mer än 5000 byggnader i 76 länder.

Därför är det verkligen en församling

av heliga världen över.”

Under utbildningsmötet betona-

des Hjälpföreningen, Unga kvinnor

och Primärföreningen. Utbildning

för ledare för Unga män och Sön-

dagsskolan kommer att ges i senare

utsändningar. Tryckta exemplar och

DVD-filmer av mötet kommer att

skickas till ledare världen över.

Svårigheter som familjen står inför

President Gordon B Hinckley och

president James E Faust, andre rådgi-

vare i första presidentskapet, betona-

de familjens betydelse och varnade

för hoten mot dess överlevnad i vår

tid.

”Ingen behöver tala om för er att

vi lever i en mycket svår tid i värl-

dens historia”, sade president Hinck-

ley. ”Normerna sjunker överallt.

Ingenting tycks heligt längre … Den

traditionella familjen angrips häf-

tigt … I kyrkan arbetar vi mycket

hårt för att hejda denna ondskans

flodvåg.”

President Faust citerade statistik

som visar en världsomfattande ök-

ning i uppskjutandet av äktenskap

och samboförhållanden, skilsmässa

och utomäktenskapliga födslar. Sta-

tistiken visar också att barn anses

mindre värda. Globalt sett slutar 25

Medlemmar i första presidentskapet, de tolv apostlarnas kvorum samt generalpresidentskapen för Hjälpföreningen, Unga kvinnor

och Primärföreningen medverkade i det världsomfattande ledarskapsmötet som hölls i januari.
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procent av alla graviditeter med

abort.

”De svårigheter som familjerna

ställs inför i vår tid är många och

stora. Våra familjerelationer behöver

varje skydd som kan upprättas”, sade

president Faust. Biorganisationerna

och prästadömet ska hjälpa familjen

att stärka sina egna mot världens

ondska.

Biorganisationerna och

prästadömet

Biorganisationernas syfte, funk-

tion och verksamhet och samarbetet

mellan biorganisationerna och präs-

tadömet betonades under resten av

mötet.

”Biorganisationernas grundläg-

gande roll och syfte är att plantera

ett vittnesbörd om Jesus Kristus och

få det att växa”, sade äldste Richard

G Scott i de tolv apostlarnas kvorum.

Äldste Scott förklarade hur bior-

ganisationerna verkar under ledning

av prästadömet och varnade för att

ersätta familjen som det främsta stö-

det när det gäller att bygga ett vitt-

nesbörd. Han instruerade biorgani-

sationernas ledare att lita till Anden

för att få vägledning.

Bonnie D Parkin, Hjälpförening-

ens generalpresident, Susan W Tan-

ner, Unga kvinnors generalpresident

och Coleen K Menlove, Primärföre-

ningens generalpresident, betonade

på nytt äldste Scotts undervisning.

”Vårt uppdrag är att föra alla till Kris-

tus”, sade syster Parkin. I sin presen-

tation använde de videoavsnitt och

kommentarer för att visa hur prästa-

dömet och biorganisationerna bör

samarbeta och hur möten för biorga-

nisationernas presidentskap bör gå

till.

Äldste Dallin H Oaks i de tolv

apostlarnas kvorum, som talade från

Filippinerna, betonade prästadömets

roll i att ha översikt över biorganisa-

tionernas arbete. ”Alla som verkar i

biorganisationerna måste genom

handpåläggning ges myndighet att

leda och undervisa i Guds rike …

De prästadömsledare som presiderar

över biorganisationerna måste leda

och övervaka deras arbete.” Han gav

också exempel på hur prästadömet

och biorganisationerna bör arbeta

hand i hand.

Nästa världsomfattande ledar-

skapsutbildning kommer att hållas

lördagen den 19 juni 2004. �

Tempelbyggandet sprids över hela världen
resident Gordon B Hinckley

invigde templet i Accra i Ghana i

januari och återinvigde templen i

São Paulo, Brasilien och i Anchorage,

Alaska i februari. En plats har också

tillkännagivits för det nya templet i

Rexburg, Idaho. Det har blivit fast-

slaget att templet i Köpenhamn ska

invigas i maj. Den 1 april 2004 har

kyrkan 118 tempel i verksamhet över

hela världen. Ytterligare 10 har till-

kännagivits eller håller på att byggas.

Nästa tempelinvigning sker i Manhat-

tan, New York i juni.

President Hinckley inviger templet

i Accra, Ghana

Templet i Accra i Ghana som var

öppet för allmänheten mellan den

3 och den 20 december 2003, invig-

des av Gordon B Hinckley under tre

sessioner, söndagen den 11 januari

2004. Syster Marjorie Hinckley, äldste

Russell M Nelson i de tolv apostlar-

nas kvorum och äldsterna Sheldon

F Child, H Ross Workman och R

Conrad Schultz i de sjuttios kvorum,

medlemmar av presidentskapet för

området Afrika Väst, var också närva-

rande vid invigningen.

”Detta hus och de förrättningar

som ska utföras här, utgör svaret på

de människors böner och vädjanden,

tjänande och arbete, som kommer
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Templet i Accra i Ghana invigdes den

11 januari 2004.
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Templet i Anchorage i Alaska byggdes ut för att tillgodose medlemmarnas behov

i området.
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att välsignas av att ha ett heligt tem-

pel i sin mitt”, sade president Hinck-

ley under invigningsbönen. ”Vi ber,

käre Fader, att du må ta emot detta

ditt heliga hus som en gåva från ditt

tacksamma folk. Må du genom styr-

kan i din mäktiga hand skydda det

från naturens oväder och männi-

skors vanhelgande gärningar. Må alla

som ser det betrakta det som ett

Herrens hus, helgat åt Herren.”

President Hinckley sade att invig-

ningen av templet inleder ”en ny tid

för Västafrika” och uppfyller många

människors hopp och drömmar

enligt en intervju med Deseret Mor-

ning News. Under sin vistelse i Afrika

närvarade president Hinckley också

vid en kulturell festival som de heliga

i Ghana ordnat, och träffade Ghanas

president, John Agyekum Kufuor.

Templet som helt och hållet

byggts av inhemskt material, har

en fasad av granit från Namibia, afri-

kanska granitgolv och träarbeten av

makore. Det är prytt med vackert

mönstrade mattor, handgjorda möb-

ler, originalkonstverk och unika

fönster med konstglas. I det största

rummet ryms 80 personer. De första

missionärerna i Ghana kom 1978.

Templet i São Paulo i Brasilien

Templet i São Paulo i Brasilien, det

första templet i Sydamerika, återin-

vigdes den 22 februari 2004 efter en

omfattande renovering. Detta sked-

de lite mer än 25 år efter templets

första invigning. Utvändigt var Mo-

ronistatyn det enda tillägget till det

5000 kvadratmeter stora templet un-

der den 16 månader långa renover-

ingen.

Invändigt har man byggt ett vänt-

rum för anhöriga, ett väntrum för

vigselsällskap, ett omklädningsrum

för tempeltjänare och ett beseglings-

rum. Kapellet byggdes ut, liksom de

andra beseglingsrummen. Cafeterian

och väntrummet för ungdomar reno-

verades och ett särskilt konstverk av

glas som skildrar Frälsarens besök i

Amerika placerades i entrén.

Nittio procent av allt material som

användes i projektet kom från Bra-

silien, allt från tyget till mahognyn

och graniten. Många av de möbler

som gjorts av Walter Spät, den första

stavspresidenten i Sydamerika, reno-

verades.

Lokala medlemmar i kyrkan fram-

trädde under ett särskilt evenemang

som hölls den 21 februari i Pacaem-

bu Stadium som rymmer 50.000 sitt-

platser.

President Hinckley presiderade

vid den enda invigningssession som

sändes ut till alla de 185 stavarna i

Brasilien. ”Vi ber dig att rikligt väl-

signa ditt folk över hela världen, alla

som vandrar i tro och dygd inför

dig”, bad president Hinckley. ”Öpp-

na himmelens fönster och utgjut

riklig välsignelse över dem. Ge dem

din beskyddande och vaksamma om-

sorg. Skydda dem från den flodvåg

av orättfärdighet som tycks forsa

fram över världen. För in glädje och

frid i deras hjärta och trygghet i de-

ras hem.” Brasilien har också tempel

i Porto Alegre och Recife, som båda

invigdes år 2000, och ett i Campinas

som invigdes 2002. Ett tempel har

också tillkännagivits i Curitiba.

Templet i Anchorage i Alaska

President Hinckley återinvigde

templet i Anchorage i Alaska under

en enda session, söndagen den

8 februari 2004, efter det att en
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utbyggnad nästan fördubblat dess

storlek från 632 till 1109 kvadratme-

ter.

”Vidrör människorna i det här

tempeldistriktet med din Helige

Ande, och uppväck i dem en önskan

att använda denna vackra byggnad

för att uppfylla din vilja”, sade presi-

dent Hinckley under invigningsbö-

nen. ”Må de finna stor glädje i att

komma hit. Må det vara en fristad

från världens bekymmer och stress,

en tillflyktsort från deras hektiska liv.

När de tjänar här, må de då bli upp-

lyfta i anden, och må de kunna se

något av din naturs gudomliga ljus.”

Allmänheten fick besöka templet

under ett öppet hus som hölls mel-

lan den 27 och 31 januari 2004.

Templet som första gången invigdes

1999 var ett av de första ”små” temp-

len som byggdes efter president

Hinckleys tillkännagivande 1997.

Templet betjänar mer än 27 000

medlemmar i sju stavar i Alaska och

USA, och ett distrikt i nordvästra Ca-

nada. Renoveringen av templet på-

börjades i april 2003. Utbyggnaden

inbegriper ett andra förättningsrum,

ett tvättrum, omklädningsrum för

män och kvinnor och kontor.

Templet i Rexburg i Idaho

Kyrkans medlemmar i Rexburg i

Idaho förbereder sig för ett nytt tem-

pel som kommer att stå på ”Rexburg

Hill”, söder om BYU-Idaho univer-

sitetsområde. Det nya templet som

tillkännagavs i december 2003, kom-

mer att vara beläget på det sydvästra

hörnet av Seventh South och Se-

cond East. Tidsplaneringen för tem-

pelbyggandet hade inte bestämts

när tidningen trycktes.

Kyrkan har för närvarande två tem-

pel i verksamhet i Idaho – templet i

Idaho Falls som invigdes 1945 och

templet i Boise som invigdes 1984.

Det finns mer än 360 000 medlem-

mar i kyrkan i Idaho.

Med mer än 17 000 invånare har

Rexburg fem stavar. Det finns ytter-

ligare sju i BYU – Idaho där 11000

elever var inskrivna förra hösten. �

President Hinckley besöker medlemmar
i Västindien och Kap Verde

å väg till och från invigningen av

templet i Accra i Ghana, besökte

president Gordon B Hinckley med-

lemmar i Västindien och på Kap Ver-

de-öarna. Han åtföljdes av sin hustru

Marjorie och äldste Russell M Nelson

i de tolv apostlarnas kvorum.

Torsdagen den 8 januari 2004, före

invigningen av templet i Accra, in-

vigde profeten det nya möteshuset

i Basseterre på ön S:t Kitts i Västin-

dien, och talade till medlemmarna i

S:t Kitts-Nevis gren om att leva efter

evangeliets principer och att man får

ett vittnesbörd om att de är sanna

genom lydnad. Äldste Nelson talade

om hemmet och familjen som en

fristad och rådde medlemmarna att

tillämpa evangeliets principer i hem-

met. Lokala regeringsämbetsmän

deltog i mötet, bland annat S:t Kitts

och Nevis premiärminister dr Denzil

L Douglas, som berömde kyrkan för

dess tillväxt i området.

På sin återresa från Västafrika träf-

fade president Hinckley 40 medlem-

mar av Sals gren när planet tankades

på Sal Island i Kap Verde (utanför

P Afrikas västkust). Medlemmar och

vänner samlades i ett rum vid ben-

sinstationen för att lyssna på hans

råd. Profeten försäkrade medlem-

marna om Herrens kärlek till dem

och uppmanade dem att be, studera

Mormons bok, betala tionde och

President Gordon B Hinckley och äldste

Russell M Nelson besöker medlemmar

i S:t Kitts-Nevis gren i Västindien.
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dela med sig av evangeliet till sina

vänner. Äldste Nelson rådde med-

lemmarna att ”följa profeten”.

Efter sitt besök i Kap Verde besök-

te president Hinckley och uppmana-

de medlemmarna på de Västindiska

öarna S:t Thomas, S:t John, S:t Croix,

Tortola och Puerto Rico att hålla bu-

den och leva efter Jesu Kristi evange-

lium. �

Delar av denna artikel är

tagna ur Church News.

Nyheter
Cyklon drabbar Stillahavsöar – Alla

missionärer och medlemmar i säkerhet

en tropiska cyklonen Heta

svepte över Stillahavsön Niue,

nordost om Tonga, den 5 januari

2004. Den förstörde 70 hus och ett

sjukhus, och lämnade nästan 200

personer hemlösa. Alla sex missio-

närer och 203 medlemmar på Niue

har rapporterats oskadade. Sju med-

lemsfamiljers hus förstördes helt och

ett kapell i den lilla byn Alofi skada-

des, bland annat av krossade fönster-

rutor och översvämning.

Medlemmarna hade organiserat

sig för att ta bort vatten och skräp

från Alofi grens möteshus där 20 per-

soner hade sökt skydd. Missionärer-

na plockade bort skräp från vägarna

så att utryckningsfordon kunde ta sig

fram. En liten välfärdsgrupp från kyr-

kans områdeskontor i Nya Zeeland

sändes till Niue för att avgöra beho-

vet av hjälp från kyrkan.

Cyklonen Heta drabbade också

Tongas norra öar och förstörde en

medlems hus på Niuatoputapu samt

slet av taket på flera andra hus. Vai-

poa grens möteshus i Niuatoputapu

tjänade som tillfälligt härbärge för

nödställda familjer. Kyrkans service-

center i Tonga skickade nödproviant

till allvarligt drabbade områden. Inga

medlemmar eller missionärer i dessa

områden skadades.

Luatuanu’u församlings möteshus

på den samoanska ön Upolu förlora-

de flera klassrum, ett biskopskontor

och flera fönster när det drabbades

av vatten och stormvindar. Ett mö-

teshus i Pago Pago i amerikanska
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Missionärer hjälper till att städa upp efter cyklonen Hetas framfart på Niue.

Samoa fick smärre skador när ett

kokosnötsträd föll ner över taket.

Ungdomar samlas till den första

ungdomskonferensen i östra Malaysia

Omkring 80 ungdomar från

Kuchings östra distrikt i Malaysia del-

tog i sin första ungdomskonferens i

december förra året. Distriktets ung-

domar övade i månader för att fram-

träda i en varietéshow under konfe-

rensen. Showen bestod av sånger,

danser och skådespel som skildrade

hur ungdomarnas kulturella rötter

hjälpte dem att förbereda sig för

evangeliet.

Dessa tonåringar har utvecklats på

ett anmärkningsvärt sätt i takt med

att Unga mäns och Unga kvinnors

D
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Utah och sydöstra Idaho resultera-

de i nästan 50 000 klädesplagg åt

kyrkans humanitära hjälpverksam-

het.

När Sandra Curtis fick höra talas

om det stora behovet av kläder från

sin bror som verkar som missionär

i Mongoliet, ville Laurel-flickan

från North Logans andra församling

i Green Canyons stav hjälpa till.

Kyrkans humanitära hjälpverksam-

het kan inte garantera att donerade

artiklar kommer att sändas till

särskilda områden. Distributionen

baseras på behov och på prästa-

dömsledarnas önskemål i området.

Sandra och hennes vänner ville

ändå donera kläder. ”Min seminarie-

klass var verkligen peppad”, säger

hon. ”De tyckte att det var en bra

idé, särskilt eftersom det var nära

jul.”

Ryktet om projektet spred sig till

fyra andra seminarier i närheten.

Inom två veckor hade nästan 3 000

elever från seminarier i norra Utah

och sydöstra Idaho samlat in jackor,

vantar, skor, sockor, bälten, kosty-

mer, tröjor och filtar. En elev

stickade mössor. En annan köpte

sockor och vantar. Andra gick ige-

nom sin garderob hemma för att

Ungdomar i Kuchings östra distrikt i Malaysia samlas till sin första ungdomskonferens.
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program har utvecklats. ”Dessa un-

derbara unga kvinnor grät av glädje

när Unga kvinnors program förkla-

rades för dem”, sade Sharon Bray,

Unga kvinnors president i distriktet.

”De har utvecklats på ett fantastiskt

sätt.”

Kuchings östra distrikt är ett av

fyra distrikt som täcker Malaysia.

Ungdomar samlar in vinterkläder åt

kyrkans humanitära hjälpverksamhet

Elisabeth Liljenquist,
Kyrkans Tidningar

Gemensamma ansträngningar från

ungdomsgrupper i kyrkan i norra
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hitta varma kläder som kunde

doneras.

Trots att julen var i annalkande

samlade eleverna in kläder tills det

var dags för jullov. Sista dagen i sko-

lan fanns det fullt med kläder i korri-

dorer, entréer och klassrum i Sky

Views seminarium i Smithfield, Utah.

Deseret Industries i Logan, Utah

samlade och paketerade kläderna.

Nästan fyra lastbilar fylldes med

kläder.

Medlem i kyrkan dödad i jordbävning

i centrala Kalifornien

Marilyn Southam Zafuto, 55 år,

från Paso Robles andra församling i

Obispo stav i San Luis, Kalifornien,

dödades den 22 december 2003 i en

jordbävning.

Syster Zafuto, en pensionerad lära-

re från Vernal i Utah, hittades tillsam-

mans med en annan kvinna bland

spillrorna från en klocktornsbeprydd

byggnad från 1800-talet i Paso Rob-

les, en stad med 25 000 invånare.

Flera affärer i byggnaden rasade när

taket for ner i gatan och krossade ett

stort antal bilar.

Jordbävningen som mätte 6,5 på

Richterskalan hade sitt centrum 3 mil

väster om Paso Robles, nära kust-

staden Cambria, och kunde kännas

av i området från San Francisco till

Los Angeles. Det var den största

jordbävningen i Kalifornien på

fyra år.

Presidenten för Kalifornienmis-

sionen Ventura, David J Hendersen,

rapporterade att inga missionärer

skadades och att de hade fått under-

visning om säkerhetsåtgärder röran-

de jordbävningar under de senaste

zonkonferenserna. Två medlemsfa-

miljer fick lämna sina hus på grund

av skador på byggnaden. Två mötes-

hus i Paso Robles och Morro Bay be-

hövde mindre reparationer.

Medlemssoldat dödad i bakhåll

En överfurir i Förenta staternas

armé, Stephen Bertolini, dödades i

ett bakhåll på hans militärkonvoj den

29 november 2003 i Haditha i Irak.

Broder Bertolino, medlem i San

Diegos 19:e församling i San Diego

östra stav i Kalifornien lämnar efter

Elever i Sky Views seminarium i Smithfield, Utah, gör i ordning säckar med kläder som

ska doneras till kyrkans humanitära hjälpverksamhet.

Museum sponsrar
barnkonsttävling

yrkans museum för historia och

konst inbjuder medlemmar i

åldrarna 4 till 12 att skicka in origi-

nalverk för eventuell visning i en

konstutställning som firar 200-års-

minnet av profeten Joseph Smiths

födelse.

Utställningen som kallas Följ

K

sig hustru och fyra barn. Han blev

postumt hedrad med utmärkelserna

Purple Heart, Bronze Star och Meri-

torious Service Medal under begrav-

ningstjänsten. �
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profeten kommer att visas från den

10 december 2004 till den 16 okto-

ber 2005. Bilderna kan reflektera alla

profeters liv, lärdomar eller upplevel-

ser, från Adam till president Gordon

B Hinckley.

Konstverken ska vara tvådimensio-

nella, inte vara större än 28 x 36 cm

och kan göras med hjälp av alla slags

media. Barnets namn, ålder, adress

och församling eller gren bör stå

med på baksidan. Alla bidrag tillhör

Riktlinjer och
tillkännagivanden

örsta presidentskapet sände

följande brev daterat 27 janua-

ri 2004 till prästadömsledare.

Medlemmars kommunikation med

kyrkans huvudkontor

Medlemmar fortsätter att ringa

och skriva brev till kyrkans huvud-

kontor om doktrinära frågor och

personliga angelägenheter. Med

ett ständigt ökande medlemsantal

blir det nästan omöjligt för gene-

ralauktoriteterna att besvara varje

sådan förfrågan personligen och

det blir svårt för bröderna att utfö-

ra de plikter som endast de själva

har ansvar för.

Herren har i sin visdom organi-

serat sin kyrka på sådant sätt att

varje medlem har tillgång till en

biskop eller grenspresident och en

stavs-, distrikts- eller missionspre-

sident som verkar som andliga och

timliga rådgivare. Vi har stort för-

troende för dessa prästadömsleda-

res visdom och omdöme. Lokala

ledare har genom sin kallelse rätt

till andlig urskiljningsförmåga och

inspiration för att kunna ge råd åt

medlemmarna inom deras an-

svarsområde. Därför sänds i de

flesta fall brev från medlemmar till-

baka till deras lokala ledare för be-

handling. Prästadömsledare som

har behov av ytterligare klargöran-

den angående doktrinära frågor

kan skriva till första presidentska-

pet å medlemmarnas vägnar.

Det är vår önskan att alla med-

lemmar känner att de får det stöd

och den vägledning de behöver.

Allt bör dock göras med visdom

och ordning. Vi tror att såväl med-

lemmar som deras lokala ledare

välsignas när de ber och rådgör

tillsammans för att lösa olika

problem. �

F

Tillkännagivande om ny rumänsk
trippelkombination

yrkan har färdigställt en ny ru-

mänsk utgåva av trippelkombi-

nationen, som omfattar Mormons

bok, Läran och förbunden, Den

kostbara pärlan och ett studiehjälp-

medel som kallas Handledning för

skriftstudier. Medlemmarna kan

anskaffa kombinationen genom

kyrkans distributionscenter eller ge-

nom sina lokala ledare. En ny utgå-

va av Mormons bok på rumänska

finns också tillgänglig.

Första presidentskapet uppma-

nar medlemmarna att skaffa sig

egna skrifter för enskilda studier

och familjestudier, och för möten

och uppgifter i kyrkan. I ett brev

till områdesledare lovar första

presidentskapet att ”när [med-

lemmarna] under bön lär och

undervisar ur skrifterna så stärks

deras vittnesbörd, deras kun-

skap ökar och de får större styrka

att stå emot frestelser och att

försvara sanning och rättfärdig-

het”. �

museet och returneras inte. Domare

som har god känsla för barnkonst

väljer ut de verk som ska ställas ut.

Sista datumet som museet tar emot

konstverk är den 4 oktober 2004.

Skicka bidraget till:

Marjorie Conder, Curator; Muse-

um of Church History and Art,

45 North West Temple Street,

Salt Lake City, Utah 84150-3470. �

Delar av denna artikel är

tagna ur Church News.

K
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Lokala nyheter

rofeten Joseph Smith lärde föl-

jande princip:

”Samma sällskaplighet, som finnes

ibland oss här, skall finnas ibland oss

där men bliver där förenad med evig

härlighet, vilken härlighet vi icke nu

njuta.”1

Vi tror att ”hela människosläktet

kan frälsas genom Kristi försoning

och genom lydnad till evangeliets

lagar och förordningar”2 och att den

gudomliga lycksalighetsplanen gör

det möjligt för familjebanden att ut-

sträckas bortom graven3, om de in-

träder i denna prästadömets orden,

[det nya och eviga äktenskapsför-

bundet].4

Tanken att vi som familj kan vara

”tillsammans för evigt”5 borde be-

stämma vårt dagliga handlande och

beteende mot dem som står oss

nära. Hur lätt är det inte att skriva el-

ler tala om detta och, å andra sidan,

hur svårt är det inte att ständigt till-

lämpa det. Det är emellertid just

familjen som ger oss tillfällen att bli

Gemenskapen fortsätter
medvetna om beteendemönster och

förändra dem.

På julaftons morgon förra året

hade vår 15-årige son Fabian och jag

några saker kvar att köpa. Medan

jag kämpade för att bli klar så snabbt

som möjligt, tycktes han ta extra

lång tid på sig. När jag talade med

honom om det, fick jag en tydlig

”uppenbarelse”.

”Vet du, pappa, vi borde ta det

lugnt, så att mamma och flickorna får

tid att förbereda allt i lugn och ro.

När du är med blir allt så hektiskt,

och det går inte lika bra. Du blir all-

tid så där, vare sig det är jul eller vi

ska på semester, så vi kan väl stanna

borta lite längre.” Det var tydligt att

det var dags för en förändring. Vilken

tröst det var att efter julhelgen få

”intyg” från familjen att det varit

mycket bättre den här gången, och

vid förberedelserna för nästa semes-

ter märktes också stora förbättringar.

Detta är dagen för oss att utföra

vårt arbete6, att vara barmhärtiga, att

ständigt handla rätt och göra gott7.

De egenskaper vi tillägnat oss i detta

liv kommer att återställas till oss se-

nare. När vi går vidare till nästa värld,

blir vi inte automatiskt exemplariska

äktenskapspartners, föräldrar eller

barn, om vi inte lärt oss handla om-

tänksamt och kärleksfullt mot varan-

dra medan vi var här. Tålamod och

vilja att lära och förlåta alla hjälper

till i processen att växa tillsammans.

Alltså kan vi säga: ”… vak upp

och gör något mer, än dröm om din

boning i skyn.”8 Upphöjelsen är ett

fullödigt familjelivs fortsättning.

Förutom familjemedlemmar finns

det människor till vilka vi har band

av tacksamhet och vänskap. Gemen-

skap och vänskap kommer också att

fortsätta att finnas.

Joseph Smith sade: ”Vänskap är

en av de stora fundamentala princi-

perna i mormonismen.”9 President

Hinckleys ord att varje ny medlem

behöver en vän kan med fördel ut-

sträckas till att gälla alla medlemmar,

ja, till alla. Låt oss därför vara vänner

med vår familj, med församlingens

medlemmar och med dem som vi

kommer i direkt kontakt med, så att

”samma gemenskap kommer att fin-

nas bland oss där … ” �

Holger Rakow –

andre rådgivare i presidentskapet

för området Centrala Europa

1 Läran och förbunden 130:2.
 2 Trosartiklarna 1:3.
 3 Familjen: Ett tillkännagivande

för världen
4 Läran och förbunden 131:2.
5 Barnens sånger s 98,

Familjer kan vara tillsammans för evigt.
6 Alma 34:32.
7 Alma 41:14–15.
8 Sånger (1956) nr 158,

Har jag gjort något gott
9 Profeten Joseph Smiths lärdomar,

s 272.

P

Budskap från områdespresidentskapet

Äldste Rakow
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nder ett informationsseminari-

um den 17 januari 2004 med

stavspresident Gösta Körlof, Stock-

holms stav, som presiderande och

cheferna för Informationstjänst, Per

och Ingrid Nilsson, som mötesleda-

re, rapporterades en mängd olika

framgångsrika aktiviteter för att göra

kyrkan känd och hjälpa människor

att möta Kristus.

Närvarande var även missionspre-

sidenten Gary B Baugh, Jonas Kryl-

born, stavspresident i Stockholms

södra stav, samt Leif Mattsson, stavs-

president i Göteborgs stav. Högrå-

den Sture Nilsson, Göteborgs stav,

och Mats Ekelund, Malmö stav, med

ansvar för respektive stavs informa-

tionstjänst, deltog tillsammans med

flera informationssekreterare som

representerade såväl stavar som di-

strikt, tillsammans med en del övriga

nationella kommittémedlemmar

med olika ansvarsområden.

”Syftet med Informationstjänst är”,

inledde Gösta Körlof, ”att arbeta utåt

mot människor som inte har samma

tro som vi och inte heller alltid är

positivt inställda. Men det är viktigt

att föra ut Herrens verk för att förbe-

reda människor att komma till Kris-

tus. Ett starkt vittnesbörd och An-

dens vägledning måste vi ha med oss

för att människor ska känna att vi har

ett stort budskap.”

När detta skrivs i januari kan vi

bara meddela vad som är planerat in-

för invigningen av templet i Köpen-

hamn söndagen den 23 maj. Inbjud-

ningar har gått ut till cirka 55 politi-

ker från Malmö stav, berättade Mats

Ekelund. Sture Nilsson meddelade

att kyrkan i Danmark gått ut med

3500 inbjudningar till politiker, och

att 1000 anmält att de skall komma

till öppet hus den 27 och 28 april,

samt att man räknar med cirka 5000

besökare per dag under den 29 april

till 15 maj, då templet har öppet hus

för allmänheten. 25 guider per stav

arbetar då i tolvtimmarspass för att

ta hand om 20 personer per guidad

tur. De flesta av dessa tar en vecka

av sin semester för att kunna göra

detta.

President Gordon B Hinckley talar

under en brasafton på eftermidda-

gen den 22 maj, där även områdes-

president Marlin K Jensen deltar.

President Hinckley ska även närvara

vid en kulturkväll samma dag, dit

man väntar över 2000 medlemmar

med vänner. Efter invigningen den

23 maj hålls på måndagen den 24 två

sessioner med begåvningar för en-

bart inbjudna.

Århus, Köpenhamns, Malmö och

Göteborgs stavar samt Islands di-

strikt tillhör Köpenhamns tempel,

som är skräddarsytt in i minsta detalj

enligt Sture Nilsson. Sessioner börjar

på den andra av de tre våningarna,

där också entren ligger, och avslutas

på tredje våningen. Två beseglings-

rum finns, ett för nästan 100 perso-

ner och det andra för 70. Alldeles

nedanför templet står sedan i mars

ett nybyggt kapell.

Stockholms tempel tar i fortsätt-

ningen emot medlemmar från de

båda Stockholmsstavarna samt Nor-

ge, Finland och Ryssland, men de två

senare kommer att höra till templet

i Helsingfors när det står klart under

2005. Tanken är att alla tre templen

därefter ska vara självförsörjande

med personal och tempelmissionä-

rer.

Ur rapporterna om vad som görs

i stavar och distrikt för att göra kyr-

kan känd, och som inte redan tidiga-

re införts artiklar om i Liahona, kan

nämnas ett antal konserter och te-

makvällar med aktuella föreläsare i

Göteborgs stav; Stockholms stavs

och Stockholms södra stavs gemen-

samma förberedelser för Familjeda-

gen i Kungsträdgården den 15 maj;

Ungkultdagen i Västerhaninge i

Stockholms södra stav; kontakter

med Kristdemokraterna m fl som

Deltagare i Informationsseminariet 17 januari 2004.
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i Sverige träder
alltmer ut ur dunklet
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arbetar ideellt för de unga i Sunds-

vall, samt att missionärerna inbjudits

till skolklasser och mött över 15 000

elever och gett olika presentationer;

Hjälpföreningen i Umeå som bjudit

till frukost med tips om hemaftnar,

öppna partytält i centrum, Par i hjär-

ter med fyra par som i kapellet dra-

matiserat om bl a kommunikation

och fortsatt uppvaktning av varan-

dra, musikaftnar, engelska klasser

som missionärerna hållit, torgmöten

etc, Umeå inviger sitt nya kapell den

17 mars.

Christoffer Höglund redogjorde

för den lokala TV Öppna Kanalens

nuvarande och blivande sändningar

och hur hans team på cirka tio per-

soner trimmas för kommande upp-

drag. I skrivandets stund sänds den

studiointervju som gjordes med pre-

sident Jensen och systrarna Parkin

och Menlove vid deras besök i hös-

tas. Avsikten är att detta upplägg bor-

de kunna upprepas på fler platser i

Sverige.

Per Åkebrand ansvarar för kontakt

med riksdagens ledamöter. Ordfö-

rande för riksdagens ”Forum för fa-

miljen” är Kds Tuve Skånberg som ar-

betar med att sprida information till

varje riksdagsman och -kvinna samt

bjuda in organisationer och andra in-

tresserade till ett möte 14 maj 2004,

dagen före Familjedagen, inne i riks-

dagen, dit professor Richard Wilkins

från BYU Family Institute, Allan Carl-

son, Howard Institute, samt Alf B

Svensson, en av Sveriges främsta fa-

miljeforskare, är inbjudna som tala-

re. Dit kommer även K Matlary som

deltagit i många internationella fa-

miljesammanhang och är från Norge.

Tuve Skånberg var i Provo sommaren

2003 på ett BYU-konvent med po-

tentater från världens alla regeringar,

liksom Marietta Pourbaix, moderat-

erna, året innan. Båda är mycket im-

ponerade av vad kyrkan gör. Till kon-

ventet i Strasbourg, Frankrike, den

28-29 oktober 2004, som är baserat

på FNs deklaration om familjen som

samhällets naturliga och grundläg-

gande enhet, berättigad till samhäl-

lets och statens skydd, reser Tuve

Skånberg samt tio riksdagsledamöter

och familjeforskare på vår inbjudan.

Vi ger dem därmed ett internatio-

nellt nätverk av politiker och annan

expertis över hela världen med sam-

ma familjevärderingar.

När det gäller Familjedagen i

Kungsträdgården den 15 maj har det

skett en stor attitydförändring från

föregående år när det gäller intresset

från andra organisationer att delta,

berättade Linda Norrbin. De sex or-

ganisationer som vi nu gemensamt

anordnar Familjedagen med, repre-

senterar 36 000 personer med krist-

na och familjeorienterade värdering-

ar. Syftet med Familjedagen är bland

annat att öka medvetenheten om

familjens utsatthet i vår tid, skapa

forum för offentlig debatt samt lyfta

fram familjen i media och bland

allmänheten. Arbetet leds genom

Informationstjänst fortsatt av Ingrid

Nilsson och Linda Norrbin.

Sture och Erik Nilsson har förbätt-

rat sin för öppet hus avsedda Power

Pointpresentation ytterligare och har

under 2003 i Göteborgs stav haft sju

informationskvällar med allmänhe-

ten samt någon politiker. Skolledare

och lärare ringer ofta för att få en

presentation i sina klasser. En per-

son undervisas nu som följd av en

presentation. Alla församlingar och

grenar kan få denna presentation på

CD genom sin informationssekrete-

rare. Ett råd är att alltid ha missio-

närerna med vid en presentation.

Sture och Per Nilsson ingår också

i en kommitté med uppgift att till-

sammans med Finland, Polen och

Schweiz ta fram förslag till en Euro-

pakonform presentation.

John Wennerlund, webbspecialist

för kyrkans svenska webbsida upp-

manar informationssekreterarna att

sända information om olika aktivite-

ter till honom. Servicemissionärer

fram till maj 2005 är Harriet och Bru-

no Klarin som nås för frågor på tele-

fon 08 6054272. Nytt är att Mormons

bok inte längre sänds ut till beställa-

re, utan endast levereras personligen

av missionärerna. I Kungsbacka har

man haft ett dop som följd av webb-

sidan, som mellan september 2003

och januari 2004 hade 22 000 besök.

Per och Ingrid Nilsson redogjorde

för opinionsbildarprogrammet som

bland annat innebär att general-/om-

rådesauktoriteter vid besök på stavs-

konferenser kan stanna en dag extra

och förväntas möta politiker, opini-

onsbildare m fl för att bygga broar.

President Körlof avslutade med

att uttrycka sin övertygelse om att

vår himmelske Fader leder detta

verk. ”Informationstjänst ersätter
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inte missionärerna utan förbereder

deras arbete, liksom Johannes Dö-

paren förberedde vägen för Kristus.

Vi har TV-produktionsteam, Internet,

kontakter i riksdagen, samarbete

med många organisationer för Fa-

miljedagen, brasaftnar, presentatio-

ner i skolor, träffar och möten av

arriet och Bruno Klarin från

Borås församling är kallade som

webbmissionärer sedan oktober

2003. Deras uppgift är att besvara

frågor som ställs av intresserade på

kyrkans officiella hemsida www.

jesukristikyrka.se och att förmedla

beställningar av Mormons bok och

annat kyrkmaterial. De har också fått

en telefon hem dit människor kan

ringa på 08 6054272. De förväntas

kunna svara inom 24 timmar.

Den vanligaste frågan är vad som

skiljer Jesu Kristi Kyrka från andra

kyrkor. Andra handlar om kvinnans

ställning i kyrkan eller vår inställning

till homosexualitet och abort. Fråge-

ställarna tycks uppskatta kyrkans be-

Harriet har problem med sin rygg

och klarar inte att sitta vid datorn,

så hon förbereder svaren, medan

Bruno skriver och skickar dem. På

så sätt är båda involverade, och de

diskuterar också alltid innehållet i

svaren.

Både Bruno och Harriet är andra

generationens medlemmar i kyrkan

och döptes som unga. De har såle-

des ett långt liv i kyrkan bakom sig

och har haft de allra flesta tänkbara

ämbeten, men har aldrig direkt känt

sig som pionjärer – förrän nu. De

tycker det är mycket spännande att

få gå på stigar som inte redan är

upptrampade.

Deras närmaste chef är Per Nilsson

som är ansvarig för den svenska

Informationstjänsten. Tillsammans

med honom och John Wennerlund,

som är kyrkans webbmaster, har de

rådsmöten per telefon. En gång i

månaden rapporterar de hur många

frågor och beställningar som kommit

in. Detta varierar stort från dag till

dag.

Webbmissionärerna Harriet och Bruno

Klarin är kallade att svara på intresserade

människors frågor via kyrkans svenska

officiella hemsida eller telefon.
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Templet i Köpenhamn, invigt den 23 maj 2004.

olika slag. Herren har en väg för oss

och visar vad vi ska göra. I denna sis-

ta oroliga tid kommer råd från kyr-

kans ledare att bli eftertraktade av

övriga världen. Låt oss, som presi-

dent Hinckley sagt, göra vårt allra

bästa.” �

BIK

Webbmissionärer
ständiga, tidlösa regler och normer.

De flesta ställer inte frågor anonymt

utan anger namn och telefonnum-

mer. Det händer att de mejlar tillba-

ka och tackar för hjälpen.

För att ingen ska kunna beställa

material, till exempel Mormons bok,

till vänner som en ploj, måste alla be-

ställningar bekräftas. Hittills förefal-

ler praktiskt taget alla beställare ha

varit seriösa.

Eftersom Bruno Klarin ofta är på

arbetet blir det främst Harriet som

läser och svarar på frågorna. De är

uppmanade att inte svara utifrån vad

de själva tror, tänker och känner,

utan att hämta material från skrifter-

na, Liahona och kyrkans hemsida.

H
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Beställningar av Mormons bok

görs via missionskontoret som också

ska rapportera tillbaka om hur det

gick sedan, om kontakterna har lett

till undervisning och dop. Mormons

bok överlämnas numera alltid per-

sonligen till beställaren av missio-

närerna. �

AnnCathrine Hindborg

id generalkonferensen i oktober

2003 sade president James E

Faust: ”Att söka efter döda släktingar

är inte bara en hobby. Det är en

grundläggande skyldighet som alla

medlemmar i kyrkan har.” Inför 2004

uppmanade biskop Stellan Hagman

medlemmarna i Jönköpings för-

samling att alla från åtta års ålder

bör ha fyra generationer av sin släkt

upptecknade.

En introduktionskurs för att infor-

mera och entusiasmera medlemmar-

na att förbereda namn för tempelar-

bete har därför hållits, ledd av Lars

Malm och Håkan Lingerfors, för att

hjälpa medlemmarna att komma i

gång med sitt släktforskningsarbete.

Datorprogrammet Personal Ancest-

ral File (PAF) och Familysearch.org,

en av kyrkans hemsidor på Internet,

presenterades. Tidigare släktforsk-

ningsarbete i böcker på landsarkiv,

mikrofilmer, kort m.m. nämndes.

Idag kan man emellertid sitta hem-

ma vid sin dator och söka i avfoto-

Håkan Lingerfors i släktforskningscentret visar ungdomarna Maria Malm, Carolina

Strömberg och Connor Rasmusson hur man gör TempleReady.

Släktforska under
2004

graferade dokument från original-

böckerna. I släktforskningscentren

förbereds namnen för tempelarbete

genom ”Tempelready”.

Lars Malm betonade att släktforsk-

ningsarbetet verkligen är ett arbete
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som tar tid och kraft, men det är

också ett mycket viktigt arbete för

oss och för våra förfäder. Ett arbete

som bara vi kan göra. �

Eivor Hagman,

Jönköpings församlingV

nständiga kläder är inte tråkiga

kläder”, det visade Unga kvin-

nor i Jönköpings församling på sin

modevisning en mörk och ruggig

höstkväll i november 2003.

Laurel-flickorna Maria Malm, Miri-

am Nilsson, Carolina Ribbert, Esther

Schelin och Jennifer Thörn hade ar-

betat med och förberett visningen

under tre månaders tid som ett pro-

jekt inom Unga Kvinnors program

Personlig tillväxt. Ett 30-tal modein-

tresserade flickor och kvinnor, från

sju år och uppåt, hälsades välkomna

av Jennifer Thörn, som presenterade

mannekängerna och deras kläder

som dels var flickornas egna, dels

kläder som de sytt själva. Först ut

på ”catwalken” var kategorin Skolklä-

der, följda av Ytterkläder, Myskläder,

Arbetskläder och Söndagskläder.

De stora franska modevisningarna

brukar alltid avslutas med brudklän-

ningar. Laurel-flickorna avslutade sin

modevisning med fantasy-/medel-

tidsklänningar, vackra, romantiska

Att anständiga kläder inte är tråkiga

visade fr v Carolina Ribbert, Maria Malm,

Jennifer Thörn, Miriam Nilsson och Esther

Schelin på Unga kvinnors modeshow i

Jönköping.

Unga kvinnors modevisning
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lla Nordins dotter Alexandra, 22

år, tjänar som heltidsmissionär

på Kanarieöarna sedan april 2003.

Ulla, ensamstående mor och med-

lem i Södertälje församling, säger att

allt bra i livet händer henne tack vare

att Alexandra är på mission. I många

år gick hon till kyrkan bara för bar-

nens skull, men nu längtar hon efter

att gå i kyrkan, där hon också kallats

till lärare i Hjälpföreningen. Ulla har

erfarit att vår himmelske Fader förvän-

tar sig att vi ska välja rätt väg. Hon

saknar Alexandra mycket men har

nästan daglig kontakt med sin son

Andreas och hans flickvän Belinda.

Alexandra är lycklig i sitt missio-

närsarbete. Hon har undervisat ett

Alexandra Nordin, Södertälje församling,

på mission på Lanzarote.

Herren välsignar en
missionärs familj

par som döpts. Detta par har fyra

vuxna barn som hon hoppas ska dö-

pas senare. I oktober 2004 kommer

Alexandra att vara hemma i Sverige

igen. �

Birgitta Gustafsson,

Södertälje församling
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östen 2003 ledde i NBV:s regi

(Nykterhetsrörelsens Bildnings-

Verksamhet) Håkan Stegeby, tidigare

distriktspresident i före detta Sunds-

valls distrikt, en cirkel med sju delta-

gare, varav tre par, som tillsammans

Håkan Stegeby leder bibelstudier i NBVs regi.

Bibelstudier ett
missionärsredskap
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långklänningar som designats och

sytts av Miriam Nilsson och Esther

Schelin.

Första presidentskapet har gett

ungdomarna vissa normer och rikt-

linjer att leva efter i broschyren ”Väg-

ledning för de unga”, bland annat

om klädsel och utseende, till exem-

pel: ”Det sätt som du klär dig på

återspeglar ditt inre.” Vi som såg

dessa unga kvinnor visa sina kläder

påverkades starkt av deras inre ren-

het och glädje. De visade att det

går att hänga med i modet utan att

sänka sina normer. �

Eivor Hagman,

Jönköpings församling

ville närma sig Bibelns mysterier.

Samtalen rörde sig först kring me-

ningen med livet. För att berätta om

sin syn inbjöds representanter från

Svenska kyrkan och Pingstkyrkan.

Håkan Stegeby själv talade om hur

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars

Heliga ser på meningen med livet.

Cirkeldeltagarna fick kompendiet

”Vandra i Bibeln på det sätt som Je-

sus uppenbarade”, författat av äldste

Torsten Wiklöf. Gruppen gjorde även

ett studiebesök i Skönsmons kyrka

och var med om en minnesguds-

tjänst då man tänder ljus för dem

som dött under året. Detta reflekte-

rade sedan deltagarna över med

de perspektiv som deras värdefulla

mångfaldiga bakgrund utgjorde.

När jag fick förmånen att hälsa

på, var tro huvudtema. Deltagarna

hade tagit fram två bibelskriftställen

var om tro. De läste och diskutera-

de dessa och frågade även mig, vilket

gav mig tillfälle att lämna mitt

vittnesbörd.

Min stora behållning blev när jag

sw-lokal-06/04 17.03.2004, 12:46 Uhr14
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dventsfirandet i Jönköpings för-

samling inleddes med en ut-

ställning av julkrubbor för att påmin-

na om att det är Jesu Kristi födelse

som vi minns, firar och hedrar under

december månad. Det var också ett

tillfälle att visa allmänheten vår tro

på Jesus Kristus och att hans kyrka

finns.

Julkrubborna lånades ut till utställ-

ningen av medlemmarna. Varje krub-

ba representerade kärlek, minnen,

arv, tradition och kultur. Det fanns

krubbor från Betlehem, vackert sni-

dade av olivträ, från Mexico, Tysk-

land, England, USA, några hemma-

gjorda, tillverkade av pappersrullar,

trä och tyg. En krubba hade tillver-

kats med Barbiedockor, andra var

utvikbara papperskrubbor, krubbor

med figurer av plast, porslin, kera-

mik, cernitlera, små, stora, i vatten-

fyllda glaskulor, eleganta, traditionel-

la, gamla, nya, med djur som elefan-

ter och även giraffer. Alla överraska-

des av att det fanns så många olika

krubbor, var och en med sin egen

historia.

Kulturhallen förvandlades till ett

vördnadsfullt rum, värdigt en utställ-

ning om Guds Sons födelse. Däm-

pad musik spelades och krubborna

var utplacerade med mycken omtan-

Bland alla utställda julkrubbor fanns den här med Barbiedockor, tillverkad av Rakel,

Miriam och Hanna Nilsson.

ke för att var och en skulle komma

till sin rätt.

Utställningen pågick hela dagen.

Vid tre olika tider visades en film om

julberättelsen med musik av Taber-

nakelkören. Filmen ”Jesu födelse”

visades också, och på vägen ut kun-

de man få med sig ett eget exem-

plar hem.

Några av besökarna tyckte att ut-

ställningen borde vara öppen under

hela månaden och inte bara en dag.

En annan besökare ringde sina dött-

rar för att de också skulle få se ut-

ställningen. En av döttrarna arbeta-

de som journalist vid en av lokaltid-

ningarna i Jönköping så hon hade

kameran med sig och skulle skriva

en artikel.

Många ställde upp och hjälpte

till med förberedelserna. På utställ-

ningsdagen var några av församling-

ens ungdomar värdar och värdinnor

i olika pass under hela dagen, vörd-

nadsfullt klädda i söndagskläder.

Inte bara julkrubborna utlånades

av medlemmarna utan även dekora-

tioner som julgranar, adventsstjär-

nor, ljusslingor m.m.

Det var en andlig upplevelse att

förbereda denna utställning, som

egentligen inte handlade om jul-

krubbor utan om Guds Sons födelse.

Detta var församlingens julgåva av

tacksamhet till vår himmelske Fader

för att han sände sin Son, och för

att visa vår vördnad och kärlek till

Jesus Kristus för allt som han gjort

för oss. �

Eivor Hagman,

Jönköpings församling

Utställning av julkrubbor
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blev tillfrågad om jag hade konverte-

rat fem år tidigare. Jag hade inte ens

reflekterat över det ordet utan hela

tiden trott att jag sökt en kyrka som

skulle passa ihop med min tro. Inte

att jag övergett en tro för en annan,

när jag lämnade Svenska kyrkan. �

Mona Carlsson, Sundsvall
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itt i Göteborgs största köpcen-

ter på stora scenen sjöng ung-

domar från Göteborgs stav av hjär-

tans lust dagen före första advent.

Det vimlade av köpsugna människor

och många stannade till och njöt en

stund av de både välkända och lite

ovanliga julsångerna som stod på

repertoaren, liksom roliga sånger

och mer högtidliga julpsalmer.

Ungdomarnas fantastiska förmåga

att sjunga fyrstämmigt a capella helt

rent är imponerande. Frölundakören

med bröderna Ronnie och Samer

Massad som förstärkning sjöng bland

annat ”Hummingbird” och ”Be-

reden väg för Herran” utan accom-

panjemang. Imponerade gjorde ock-

så Tove Gerrbo, Sara Philip, Lovisa

Samuelsson och Alice Bautista som

sjöng en alldeles egen speciell vari-

ant av ”Se här uti stallet” med en

vers roliga handklappövningar.

Systrarna Fhors gjorde ett eget

framförande av Carola Häggkvists

”Himlen i min famn” med Josefine

sjungande vid pianot och Beatrice

på fiol. De sjöng också ”Härlig

är jorden” tillsammans, då Sophia

McLaughlin ackompanjerade på pia-

not. Jennifer Bergkvist sjöng ”Betle-

hems stjärna” med Sohpia på piano

och Alice på valthorn. I ”Nu väntar

hela jorden” ackompanjerades hon

Många lyssnade när ungdomar från församlingarna i Göteborgs stav sjöng på första

advent på stora scenen på Norstadstorget.

edaktör för de lokala si-

dorna är Birgitta Karlfeldt

(BIK). Förslag till nyhetsartik-

lar kan sändas via e-post till

birgitta.karlfeldt@telia.com.

Bilder ska förses med bildtext

samt namn på fotograf. Bilder

returneras inte. Obs! Artiklar

med innehåll äldre än tre veckor

tas inte emot. Dikter publiceras

inte. Artiklarna ska spegla tilläm-

pandet av profetens och apost-

larnas aktuella lärdomar, bland

annat tjänandeprojekt, tempel-

resor, historiska händelser, till-

växt, medlemsmissionärsarbete,

humanitär hjälp, framgång inom

seminariet eller institutet. �

R

av Beatrice på fiol och Lovisa på

cello.

Konserten var uppdelad i tre olika

programdelar på tjugo minuter var-

dera med tjugo minuters paus emel-

lan, allt efter kringliggande krögares

och butikers önskemål.

Både sångarna och initiativtagar-

na var överens om att göra detta till

en återkommande tradition, kanske

med utökat framträdande även på

andra platser. Vi vill föra kyrkan ”ut

ur dunklet” och tycker att det här är

ett roligt sätt att visa att vi finns, med

våra fina, glada och duktiga ungdo-

mars hjälp.

AnnCathrine Hindborg

och Jeanette Andersson

I samband med ungdomarnas

framförande befann sig missionärer

från Västra Frölunda, Utby och

Kungsbacka församlingar på ett

kallt Gustav Adolfs torg, där de stå-

ende på primärstolar och med hjälp

av högtalare spred evangeliet för

förbipasserande göteborgare. Mis-

Sång i advent
på Norstadstorget
i Göteborg
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sionärerna samtalade med nyfikna

personer, gav bort flera exemplar

av Mormons bok och fick en del

hänvisningar. �

Jan Pettersson,

Utby församling

2
4

7
8

6
 1

8
0

EU
RO

PE
 C

EN
TR

A
L 

A
RE

A
 (

SW
ED

IS
H

)

sw-lokal-06/04 17.03.2004, 12:46 Uhr16

Schwarz


