
1

Första presidentskapet bildar de sjuttios sjätte kvorum
örsta presidentskapet har med

omedelbar verkan tillkännagett

bildandet av de sjuttios sjätte

kvorum.

Kvorumets bildande är en direkt

följd av kyrkans tillväxt. I och med de

nya kallelser som gavs under general-

konferensen i april 2004 fanns det

fler medlemmar i de sjuttios femte

kvorum än 70.

Kyrkans områden i Förenta stater-

na och Kanada – som är de områden

där medlemmar i det femte kvoru-

met har verkat – har uppdelats mel-

lan de två kvorumen.

De fyrtiofyra områdesauktoritets-

sjuttio som verkar i områdena Nord-

F amerika Nordväst, Nordamerika Väst,

Idaho, Utah Nord, Utah Salt Lake

City och Utah Syd kommer att vara

medlemmar i femte kvorumet.

De trettiofyra områdesauktori-

tetssjuttio som verkar i områdena

Centrala Nordamerika, Nordamerika

Öst, Nordamerika Nordöst, Norda-

merika Sydöst och Nordamerika

Sydväst blir medlemmar i sjätte

kvorumet.

De områden som betjänas av tred-

je kvorumet (vars medlemmar verkar

i Europa, Asien, Afrika, Australien

och på Stilla havets öar) och fjärde

kvorumet (vars medlemmar verkar i

Mexico, Centralamerika och Sydame-

rika) påverkas inte av förändringen.

Områdesauktoritetssjuttio fortsät-

ter att verka inom sina vanliga yrken,

bo i sina egna hem och verka i sina

områden som lokala ämbetsmän i

kyrkan. Även om de inte betecknas

generalauktoriteter – som medlem-

marna i de sjuttios första och andra

kvorum – är områdesauktoritetssjut-

tio också kallade att predika evan-

geliet och vara särskilda vittnen om

Herren Jesus Kristus. På uppdrag ut-

bildar de stavspresidentskap, verkar i

områdespresidentskap, reser runt i

missionerna, utbildar missionspresi-

denter och fullgör andra tilldelade

plikter. �

I och med bildandet av de sjuttios sjätte kvorum så uppdelas kyrkans områden i Förenta staterna och Kanada mellan det femte

och det sjätte kvorumet.
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Framgångsrikt
missionsarbete
i församlingen
Adam C Olson, kyrkans tidningar

ör sex år sedan sökte Joseph

Ranseth efter sanningen. Han

hade studerat vid en kristen high

school, besökt olika kyrkor och bett

om att finna en religion som var

grundad på Jesu Kristi evangelium.

College-eleven träffade sista da-

gars heliga missionärer en dag i en

stadspark medan han studerade.

”Jag argumenterade med dem i nio

månader [om läran]”, säger han.

Men Joseph tackade ja till inbjudan

att närvara vid olika aktiviteter i

den lokala studentförsamlingen i

Winnipeg, Manitoba i Kanada.

”Medlemmar ringde upp mig efter

aktiviteterna”, säger han. ”En med-

lem ringde nästan varje dag, inte

som en uppgift, men för att fråga vad

jag hade läst i skrifterna. De besvara-

de inte bara frågor, de hjälpte mig

att känna Kristi kärlek.”

Delvis som en följd av medlem-

marnas ansträngningar blev Joseph

döpt år 1999.

Ta ansvar

En anledning till att stavsmissione-

rna upplöstes i början av 2002 var

för att medlemmarna skulle upp-

muntras till att ta mer aktiv del i mis-

sionsarbetet, och därför lades ansva-

ret för missionsarbetet på stavs- och

distriktspresidenter, biskopar, grens-

presidenter och medlemmarna i de-

ras enheter i kyrkan. De enheter i

kyrkan som omfattat ansvaret att ut-

föra missionsarbete har funnit att

framgången blivit större när med-

lemmarna inriktar sig på att sprida

evangeliet.

År 2002, det år som förändringen

tillkännagavs, var det ett omvändel-

sedop i Wellingtons (Unga ensamstå-

ende vuxnas) församling, Winnipegs

stav, Manitoba, där Joseph Ranseth

blev döpt. En kort tid efter föränd-

ringen återvände Joseph från att ha

verkat i Utahmissionen Provo, ett av

de områden där det nya programmet

hade genomförts. Han använde den

utbildning han fått på sin mission till

att hjälpa sin församling av unga en-

samstående vuxna till att genomföra

den nya inriktningen. Han säger:

”Församlingen har verkligen enats

och medlemmarna har visat under-

sökarna samma kärlek som jag kän-

de.” År 2003 hade församlingen 13

omvändelsedop.

Att organisera sig

Framgångsrikt missionsarbete i

församling och gren inleds med

stavs- eller distriktspresidenten och

biskopen eller grenspresidenten.

”I hög grad beror framgången med

förändringen på biskoparnas [och

grenspresidenternas] förmåga … att

omfatta och ära detta ansvar”, sade

äldste Dallin H Oaks i de tolv apost-

larnas kvorum. (Se ”The Role of

Members in Conversion”, Ensign,

mar 2003, s 52–58.)

Biskop Won Mong Jeong i Onche-

ons församling, Busans stav i Korea,

samtycker. ”Intresset för och hängiv-

enheten för missionsarbete har ökat

i vår församling… på grund av att

biskopen har fått ett större ansvar

för missionsarbetet.” År 2002 hade

Oncheons församling sex omvändel-

sedop. År 2003 var det 25.

Biskoparna bör använda mötena

för prästadömets verkställande kom-

mitté och församlingsrådet till att

främja och samordna församlingens

arbete med att sprida evangeliet.

Församlings- och heltidsmissionärer kommer samman för att samordna

missionsarbetet i Wellingtons församling, Winnipegs stav, Manitoba.
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Grenspresidenterna bör agera på

liknande sätt.

Församlingens missionsledare

har ansvaret att bistå biskopen med

missionsarbetet. ”Församlingens

missionsledare är en nyckel i försam-

lingens missionsarbete”, säger Mel-

vin J Marion, president för Kanada-

missionen Winnipeg. President Mari-

on säger att en av anledningarna till

att missionsarbetet går så bra i Wel-

lingtons församling är den utmärkta

kommunikationen mellan heltids-

och församlingsmissionärerna,

församlingens missionsledare och

församlingsrådet.

Regelbundna men korta möten

gjorde att Joseph Ranseth, som för-

samlingens missionsledare, visste vil-

ka heltidsmissionärerna undervisade

och vilket stöd undersökarna behöv-

de få av medlemmarna. Joseph tar

med sig informationen till försam-

lingsrådets reguljära möte, där bisko-

pen ger uppdrag för att tillgodose

dessa behov. Eftersom Joseph för en

aktuell förteckning över namn, kon-

takter och åtgärder, så tar inte dis-

kussionen lång tid. Församlingens

ledare planerar och samordnar också

evangelieinriktade aktiviteter, och

den informationen ges till heltids-

missionärerna.

”Vi har en stark inriktning på

missionsarbete på alla våra möten”,

säger biskop Allan Robison i Welling-

tons församling.

Entusiastiska församlings- och

grensmissionärer kan få arbetet att

gå smidigare. Wellingtons församling

finner många av sina församlings-

missionärer bland de nyomvända.

”Vi tycker att nyomvända ska verka

som församlingsmissionärer i åt-

minstone sex månader”, säger bi-

skop Robison, ”eftersom de är så

ivriga att få berätta om vad de lärt sig.”

Involvera var och en

Medlemsmissionärsarbete inleds

med medlemmarna. ”Medlemmarna

måste helt enkelt ta en mer aktiv roll

i varje del av missionsarbetet”, sade

äldste Oaks. ”En del medlemmar en-

gagerar sig inte aktivt i missionsarbe-

tet eftersom de tycker att det är svårt

att inleda ett religiöst samtal, eller

också vet de inte vad de ska säga.”

Äldste Oaks föreslog många olika

sätt varpå medlemmar kan introdu-

cera evangeliet för sina vänner på ett

obesvärat sätt, däribland att ge dem

utdelningskort och inbjuda dem att

besöka www.mormon.org.

Att ha aktiviteter och inbjuda vän-

ner att närvara är ett annat sätt varpå

medlemmar kan introducera evange-

liet för andra människor. En av On-

cheons församlings mest framgångs-

rika aktiviteter har varit de kurser i

konversationsengelska för familjer

som organiserats av Koreamissionen

Busan. ”Det är lättare att fråga våra

vänner och släktingar om de vill vara

med i kursen i engelska än det är att

börja med att inbjuda dem att lyssna

på evangeliet”, säger biskop Jeong.

Församlingen har också en månatli-

ga aktivitet att ”lära känna undersö-

kare bättre och hjälpa dem att känna

familjens betydelse”, säger han. Un-

der skoluppehållen erbjuder försam-

lingen kostnadsfri undervisning för

barn i att spela fiol och sy täcken.

Medlemmarna i Wellingtons för-

samling har prövat många olika akti-

viteter. De som inte har lust att när-

vara vid en brasafton kanske kom-

mer om en middag serveras först.

De som inte vill närvara vid något

som är inriktat på evangeliet kanske

kan få vänner på en idrottsaktivitet.

Utöka våra ansträngningar

Äldste Oaks påpekade att presi-

dent Hinckley har uppmanat kyrkans

Joseph Ranseth, som delvis blev döpt på grund av stödet från församlingsmedlemmar,

verkar nu som församlingens missionsledare.
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medlemmar att föra in ett större an-

tal och behålla fler av vår himmelske

Faders barn i kyrkan än tidigare. ”Vi

kan inte göra detta utan att öka våra

medlemmars ansträngningar att dela

med sig av evangeliet”, sade äldste

Oaks.

Resultatet av dessa ansträngning-

ar kan påverka kyrkan positivt på

många sätt.

Nya missionspresidenter inleder sitt
tjänande

en 1 juli 2004 påbörjade 116

nya missionspresidenter och

deras hustrur sina uppdrag. Inga för-

ändringar gjordes av missionsgrän-

serna. Chilemissionen Santiago Syd

fick det nya namnet Chilemissionen

Rancagua.

Nya missionspresidenter

Alabama Birmingham – Douglas R Johnson

Albanien Tirana – W Bryan Colton

Argentina Buenos Aires Nord – Alan L Wilkins

Argentina Buenos Aires Syd – Stephen C Record

Argentina Córdoba – Ronald D Gardner

Argentina Neuquén – Patrick R Casaday

Arizona Mesa – W Tracy Watson

Arizona Tempe – Gerald A Buttars

Armenien Jerevan – Lamar B Bartholomew

Australien Brisbane – James E Phillips

Australien Melbourne – Paul R Coward

Australien Melbourne Väst – Joel W Warner

Australien Perth – Leslie M Albertson

Australien Sydney Nord – David D Vincent

Bolivia La Paz – Rómulo V Cabrera De Mello

Bolivia Santa Cruz – J Stephen Cranney

Brasilien Campinas – N Eugene Shawcroft

Brasilien Curitiba – David R Webster

Brasilien Goiânia – Edward L Platt

Brasilien João Pessoa – Silvio Geschwandtner

Brasilien Londrina – Jerold E Burns

Brasilien Santa Maria – Roger W Mack

Chile Antofagasta – Francis C Alder

Chile Concepción – James C Kougioulis

Chile Rancagua – Kenneth L Openshaw

Chile Santiago Väst – Lon D Packard

Colombia Barranquilla – Julio R Dávila Durán

Colorado Denver Syd – Roger B Wright

Danmark Köpenhamn – H James Williams

Ecuador Guayaquil Syd – Keith B Caldwell Jr

England Leeds – James H Woodward

Filippinerna Cagayan de Oro – Benson E Misalucha

Filippinerna Ilagan – Loren G Burton

Filippinerna Naga – Russell K Harris

Filippinerna Quezon City – David R Labrum

Florida Jacksonville – Ralph J Marsh

Florida Orlando – Kent W Farnsworth

Florida Tallahassee – William L Ertel

Ghana Accra – Robert C Gay

Hawaii Honolulu – Ronald K Hawkins

Honduras San Pedro Sula – Adrián Ochoa Quintana

Idaho Boise – R Brent Ririe

Illinois Chicago Syd – Albert E Haines III

Illinois Peoria – Brent L Top

Indiana Indianapolis – Darrell G Simmons

Indien Bangalore – Brent R Bonham

Indonesien Djakarta – Dean C Jensen

Iowa Des Moines – M Dirk Driscoll

Irland Dublin – Steven R Chapman

Italien Milano – Rodney B Boynton

Italien Rom – Robert C Rhien

Japan Nagoya – Gary E Stevenson

Kalifornien Carlsbad – Brian D Garner

Kalifornien Long Beach – Ronald W Evans

Kalifornien Los Angeles – Richard F Raymond

Kalifornien San Bernardino – Kent C Wilson

Kanada Edmonton – David M Randall

Kanada Toronto Väst – Alan C Ashton

Kap Verde Praia – Romeo A Piros

Kenya Nairobi – John M Barger

Korea Daejeon – Norman R Nemrow

Korea Söul Väst – Michael T Ringwood

Mexico Chihuahua – Guillermo Torres Saunders

Mexico Culiacán – Juan M Vázquez Mata

Mexico León – Abraham Martínez Cerón

Mexico Mérida – Fernando Lagunes Victor

Mexico Mexico City Väst – Craig R Dixon

Mexico Mexico City Öst – S Shane Littlefield

Mexico Monterrey Nord – John R Taylor

Michigan Detroit – William S Winegar

Missouri S:t Louis – Gary F Gessel

Mongoliet Ulaanbaatar – Steven J Sorensen

New Hampshire Manchester – Douglas M Rees

New Jersey Cherry Hill – Michael W Cottle

New Mexico Albuquerque – Brent H Koyle

New York Rochester – Alan S Layton

Nicaragua Managua – Ricardo Valladares Banegas

Nigeria Enugu – Jerry L Nelson

Nigeria Ibadan – B Taylor Harper

Nigeria Lagos – Russell K Booth

Nigeria Uyo – Stanford B Owen

D

”Min erfarenhet är”, säger bis-

kop Robison, ”att när missionsarbe-

te är den främsta målsättningen i

församlingen så går allting annat

bättre. Det gör att vi bär vårt vittnes-

börd mycket oftare. Det skänker

en styrka som man inte annars har.

Hemundervisningen och aktivite-

terna förbättras eftersom alla är

entusiastiska.” �
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Ohio Cincinnati – Richard C Bramwell

Oklahoma Oklahoma City – Richard L Bracha

Panama Panama City – R Michael Duffin

Paraguay Asunción Nord – James W Weipert

Pennsylvania Philadelphia – Robert F Fillmore

Peru Arequipa – L Gino Galli Coxola

Peru Lima Nord – Dan W Morris

Peru Trujillo – Lane D Ward

Polen Warsawa – David J Barnett

Puerto Rico San Juan – David H Crane

Ryssland Moskva – Glenn W Beus

Ryssland Novosibirsk – Steven C Smith

Ryssland S:t Petersburg – Paul B Pieper

Ryssland Samara – Mikhail M Davydik

Ryssland Vladivostok – Dallas W Rhyne

Schweiz Zürich – Brent L Buckner

Spanien Malaga – Lindon J Robison

Sydafrika Durban – Danny R Brock

Taiwan Taichung – Scott R Watterson

Texas Fort Worth – Dennis L Crockett

Texas San Antonio – Derrill C Larkin

Tjeckien Prag – G Fred Yost Jr

Tonga Nuku’alofa – Siaosi E Moleni

Tyskland Hamburg – Lowell C Barber

Utah Salt Lake City – J Michael Moeller

Utah Salt Lake City Syd – Brad K Risenmay

Virginia Richmond – Spencer F Kirk

Washington DC Nord – William D Price

Washington Everett – Stephen K Ashton

Washington Kennewick – Roger C Connors

Washington Seattle – Kevin R Pinegar

Wisconsin Milwaukee – Bruce L Hunt �

Spanska medlemmar finner tröst efter
terroristangrepp

efterdyningarna till terrorist-

bomberna i Madrid 11 mars finner

kyrkans spanska medlemmar tröst

från Herren och hos varandra.

Bomberna, som dödade nästan

200 personer och skadade ytterligare

1400, exploderade i flera pendeltra-

fikståg med passagerare på väg mot

Madrid. Ángel Gómez, biskop i Azu-

queca församling, Madrids östra stav,

sade att när han fick höra talas om

bomberna så ringde han genast till

de församlingsmedlemmar som ofta

åker tåg. Han var lättad över att upp-

täcka att ingen hade blivit skadad.

En medlem i en annan församling,

Bitin Uema, satt på en plats inte

långt ifrån där en av tågbomberna

exploderade. Han slogs medvetslös

av tryckvågen, vaknade bland vrak-

spillrorna och räknades först bland

de döda. Hans hörsel skadades av

explosionen, men broder Uema är

tacksam över att hans liv skonades.

”Fastän jag var mycket [uppskakad]

över den mardröm jag gick igenom

… brast jag i gråt och tackade min

himmelske Fader för att jag fortfa-

rande levde, ”skrev han i e-post till

Church News. Broder Uema, som är

läkare, beklagar att han inte kunde

använda sin förmåga till att hjälpa an-

dra bomboffer.

En av bomberna detonerade på

Santa Eugenia tågstation belägen

några kilometer från templet i Mad-

rid. Fastän tempelverksamheten inte

avbröts av explosionen blev några

kvällssessioner inställda nästa dag

som följd av jakten på terrorister. I

ett försök att vara till hjälp donerade

också ett antal medlemmar blod.

”Medlemmarna är mycket sorgs-

na”, sade biskop Gómez, men han

lade märke till att tragedin förde

hans församlingsmedlemmar närma-

re varandra. ”Jag har bevittnat kärlek

och enighet bland medlemmarna.

Arbetare och polis söker igenom spillrorna av ett tåg som förstörts av terroristattacker

i Madrid.
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Medlem
sammanställer
5000-årig
släkthistoria

25 år har Hsia Zeng Shaongo (She-

ila), 78, i Mississauga församling,

Mississauga stav, Ontario, arbetat på

att samla sin släkthistoria, som nu

sträcker sig tillbaka till nästan 3000 f

Kr. En av hennes släktlinjer kan spåras

tillbaka till en av Kinas första kejsare,

Huang Di, som föddes 2697 f Kr.

År 1997 tog syster Hsia, som ur-

sprungligen kommer från Hunan-

provinsen i Kina, med sig fem sekler

med namn till templet i Hongkong.

Förteckningen började med Zeng

Mozhe, född 1392, och slutade med

Xu shi, född 1904. Bara dessa upp-

teckningar innehöll omkring 12 000

namn från 1000 familjer, beräknar

Danny Chin, Asien-chef för Genealo-

giska föreningen i Utah.

Syster Hsia inledde sin resa för

att sammanställa sin släkthistoria år

1979, vid 53 års ålder. Syster Hsia,

som flyttade till Hongkong då hon

var 23 år, återvände till Kinas fastland

för att besöka sin familj. Hon frå-

gade sin mor om den röda bok som

hon lärde känna som barn och som

innehöll hennes familjs förfäder.

”Min far hanterade alltid [boken]

vördnadsfullt eftersom han sade att

den innehöll namnen på våra förfä-

der”, erinrar hon sig. Hennes mor

sade till henne att den blivit förstörd.

Boken hade innehållit 12 generatio-

ner av deras förfäder och informa-

tion angående ytterligare uppteck-

ningar som sträckte sig 4000 år till-

baka i tiden. Syster Hsia frågade sin

bror, Zeng Shaoqiang, om han visste

någon annan som kunde ha släktens

uppteckningar. Han nämnde att Zu-

whu, en avlägsen kusin som bodde

på en liten gård på landet, hade en

del uppteckningar. Zeng Shaoqiang

erbjöd sig att besöka Zu-whu.

Det visade sig att Zu-whu hade en

stor samling släkthistoriska uppteck-

ningar. På 1920-talet hade Zu-whus

far, en byäldste, lämnat över böcker-

na till honom. ”Bevara dessa böcker

och skydda dem med ditt liv”, sade

han när han låg för döden. Zu-whu

lät Zeng Shaoqiang undersöka böck-

erna, som hade förvarats i en lerkru-

ka nergrävd i jordgolvet under hans

säng. Zeng Shaoqiang tog fotokopior

av böckerna och skickade kopiorna

till sin syster.

De uppteckningar som Zu-whu

förvarade gick tillbaks till 1950 f Kr,

då syster Hsias släkt antog efternam-

net Zeng. Genom ytterligare forsk-

ning i Shanghaibiblioteket kunde

syster Hsia senare koppla samman

sina första Zeng-förfäder till kejsaren

Huang Di.

En av syster Hsias mest berömda

förfäder är Zeng Tsan, Konfucius fa-

voritelev. ”Konfucius skrev fem böck-

er om kinesisk kultur, och Tsan skrev

den sjätte boken, om hur man he-

drar sina föräldrar och förfäder”, sä-

ger hon. En annan av syster Hsias

förfäder, Zeng Zhao, ombads av en

kejsare i Sungdynastin att vara natio-

nens historiker. ”Det var Zhao som

började sammanställa våra släktupp-

teckningar”, påpekar syster Hsia.

Genom sin forskning har syster

Hsia utvecklat starka band till sina

förfäder. Vid sin årliga släktträff be-

rättar hon för sina släktingar om de

uppteckningar hon sammanställt

under det gångna året. ”Det finns

tusentals namn på förfäder, historis-

ka detaljer, datum, platser och en

mängd intressanta biografier. Jag lär

känna mina förfäder och får läsa så

många intressanta berättelser om

dem. Det är en del av min mission

i livet”, säger hon. �

I

Vår församling är stor och det är

inte ofta medlemmarna träffar var-

andra…. Men medlemmarna visar

kärlek till varandra.”

Ett firande av Hjälpföreningens

organiserande i Madrids östra stav

hölls den 13 mars, två dagar efter

bomberna. Stavsledarna hade funde-

rat över om de skulle ställa in firan-

det på grund av angreppen, men

bestämde sig för att gå vidare med

firandet. ”Det var en fantastisk akti-

vitet. Närvaron var hög”, sade

stavspresident José Reina. ”Det var

gott för systrarna att vara tillsam-

mans.” Omkring 34 000 medlemmar

i kyrkan bor i Spanien. �

Church News bidrog till

denna rapport.

Elisabeth Liljenquist, kyrkans tidningar
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Kyrkan lanserar
interaktiv webbplats
för musik

usik har länge varit förknippad

med evangeliet, från tiden före

jordens grundläggning, då ”morgon-

stjärnorna tillsammans sjöng” (Job

38:7), till avslutningspsalmen på se-

naste veckans sakramentsmöte. Näs-

tan alla medlemmar har på något sätt

påverkats av musik, som en del av

deras gudsdyrkan eller helt enkelt

som upplyftande underhållning.

I ett försök att göra välsignelserna

med kyrkans musik mer tillgängliga

för medlemmarna, har kyrkan fram-

ställt och lanserat en webbplats

(www.lds.org/churchmusic) som

tillgång för medlemmar i kyrkan, fa-

miljer, körledare, sångledare, talare,

ackompanjatörer och utövare.

”De viktigaste fördelarna med

denna nya sajt är av andlig natur”,

säger David Warner, chef för kyrkans

musik- och kulturavdelning. ”Som

första presidentskapet lär i förordet

till vår psalmbok så har musiken

kraft att hjälpa oss uppnå större and-

lighet i våra hem och familjer. Oav-

sett om medlemmarna är kunniga i

musik eller ej är sajten till hjälp för

dem då de studerar principer i kyr-

kans lära, håller hemaftnar, verkar i

kallelser i kyrkan och undervisar om

evangeliet i många olika miljöer.”

Den centrala delen av webbplat-

sen är kyrkans interaktiva ”Music

Player”, ett hjälpmedel som spelar,

skriver ut, laddar ner eller transpo-

nerar de flesta av de hundratals sång-

erna i Psalmer och Barnens sång-

bok. (Några få av sångerna i Psalmer

och Barnens sångbok kunde inte tas

med på grund av copyright-restrik-

tioner.) Spelaren kan spela upp

musiken med eller utan sång. An-

vändaren kan isolera och spela upp

särskilda delar av en sång – vilket är

till hjälp när det gäller att lära sig en

bit i taget. Spelaren gör det också

möjligt för användaren att ändra to-

narten på en sång och till och med

skriva ut den i den nya tonarten.

Medlemmar kan ladda ner var och

en av de tillgängliga sångerna med

eller utan sångröster som MP3. Sång-

erna är sökbara via titel, första rad,

ämne, skriftställehänvisning, nyckel-

ord eller författarens för- eller efter-

namn. Information om varje sång

finns tillgänglig, liksom citat från nu-

varande och tidigare generalauktori-

teter angående välsignelserna med

god musik.

”Psalmerna och barnens sånger

framför evangeliebegrepp i musi-

kalisk form”, säger Diane Bastian,

webbplatsens samordnare. ”Genom

att inkludera många olika söksätt

blir sajten en tillgång för föräldrar,

ledare och talare i att undervisa om

evangeliet genom psalmerna.”

Denna sajt innehåller hjälp för

medlemmar som har många olika

musikerfarenheter, alltifrån grund-

läggande till mer avancerade. Förslag

ges om att välja psalmer till möten,

Kyrkans nya webbplats för musik

skapades för att utgöra en resurs åt

kyrkans medlemmar, familjer, körledare,

sångledare, talare, ackompanjatörer och

utövare.

anpassa psalmer till körer, lära ut

sånger till barn, skänka variation till

sången, ackompanjera sångare och i

att välja lättspelade psalmer. Den in-

teraktiva sångledarkursen ger goda

instruktioner i hur man leder musik.

På sajten finns också anvisningar

och regler för hur man sänder nyska-

pade sånger och psalmer till kyrkans

årliga musiktävling. Medlemmar kan

också skriva ut musiken från ett antal

tidigare bidrag.

”Genom att ta med godkända bi-

drag hoppas vi att sajten också kan

bli en värdefull resurs för såväl för-

samlingskörer som familjer”, säger

broder Warner. ”Vi tror att den blir

en stor tillgång för församlingskörer.”

Macromedia Flash 7.0 krävs för

att kunna se större delen av sajtens

innehåll. Flash finns med i många

nyare webbläsare. Äldre webbläsare

kanske behöver ladda ner den kost-

nadsfria programvaran innan sajten

kan öppnas. Andra språk än engelska

kommer att tas med i framtiden. �

M
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Fler förslag till
samlingsstunden,
augusti 2004

Här följer fler förslag

som Primärförening-

ens ledare kan använ-

da tillsammans med

samlingsstunden i det här numret av

Liahona. För lektionen, anvisningar-

na och aktiviteten som hör samman

med dessa förslag, se ”Bygg på min

klippa” på sidorna LS4 och LS5 i Lilla

stjärnan i det här numret.

1. För att undervisa barn om hur

tro kan stärka våra familjer, ritar du

en stor sköld. (I lektionsboken Pri-

mär 3, s III finns en sådan sköld.)

Skriv ordet tro i mitten av skölden.

Gör därefter två bönpåsar. Klipp se-

dan ut papperspilar. På varje pil skri-

ver du ner ett praktikfall som ger

barnen möjlighet att välja det rätta –

till exempel: ”Du är tillsammans med

en grupp vänner som börjar tala illa

om en ny pojke i skolan. Vad ska du

göra?” (Se Undervisning: Den hög-

sta kallelsen [1999], s 175–176.) Gör

slutligen stora pappersremsor med

sånger eller psalmer skrivna på dem.

Tro på Jesus Kristus innebär att

även om vi inte kan se honom så

tror vi att han älskar oss och vill hjäl-

pa oss. Läs Läran och förbunden

27:15, 17. Det finns många ”brinnan-

de pilar” i dagens värld. När vi har

tro på Herren hjälper han oss att

undvika brinnande pilar och göra

det som är rätt.

Placera skölden, pilarna och sång-

remsorna (med orden uppåt) på gol-

vet. Välj tre hjälpare: en till att kasta en

bönpåse på en pil och läsa praktikfallet

högt, en till att hålla skölden (och be-

svara praktikfallet med vad man ska

göra för att hålla fast i trons sköld),

och en till att kasta bönpåsen på en

sångremsa (han eller hon kan leda

sången eller hitta på lämpliga rörel-

ser). Välj tre nya hjälpare och upprepa.

President Boyd K Packer, tillförord-

nad president för de tolv apostlarnas

kvorum, berättar för oss: ”Det yttersta

syftet med all vår undervisning är att

förena föräldrar och barn i tron på

Herren Jesus Kristus, så att de är lyck-

liga i hemmet … och förvissade om

upphöjelse i vår himmelske Faders

närhet.” (”Trons sköld”, Liahona, jul

2003, s LS16.) Återge en berättelse

om hur tro har stärkt din familj.

2. För att förbereda för barnens

medverkan på sakramentsmötet

sätter du upp ett exemplar av ”Fa-

miljen: Ett tillkännagivande för värl-

den” i mitten på tavlan. På vänstra

sidan skriver du: Principer i tillkän-

nagivandet, och därunder placerar

du bilder från Evangeliet i bild

(EIB) eller från de primärböcker

som illustrerar principer i tillkänna-

givandet – till exempel Familj med

baby (Primär 1-5), Vår himmelske

Fader gav oss sin plan (Primär 3-2),

Jesus i krubban (EIB 201), Den

uppståndne Jesus Kristus (EIB 239),

Det förjordiska livet (Primär 3-3),

Pojke som ber (EIB 605), Ungt par

på väg till templet (EIB 609), och

Familjens hemafton (Primär 1-6).

På den högra sidan skriver du Sånger

och Psalmer och skriver upp den

musik som Primär har lärt sig.

Gör ordremsor med principer från

tillkännagivandet. (Se Liahona, okt

1998, s 24.) Föreslagna principer:

(1) ”Var och en är ett andebarn, en

älskad son eller dotter till himmelska

föräldrar”, (2) ”Föräldrar har ett he-

ligt ansvar att uppfostra sina barn

i kärlek och rättfärdighet”, (3) ”I

föruttillvaron kände och dyrkade

dessa söner och döttrar Gud som sin

evige Fader och antog hans plan”,

(4) ”Största förutsättningarna för

lycka i familjelivet finns då det byggs

på Herrens Jesu Kristi lärdomar”,

(5) ”Framgångsrika … familjer skapas

och bevaras genom principerna tro,

bön, omvändelse [och] förlåtelse”,

(6) ”Den gudomliga lycksalighets-

planen möjliggör att familjebanden

fortsätter bortom graven.”

Förbered en fyrkantig ask med en

av följande bilder på varje sida: lejon,

lamm, sköldpadda, hare, kolibri och

ett frågetecken. Dela upp barnen i

grupper och ge varje grupp en ord-

remsa. Låt dem läsa upp sin princip,

välja en bild från tavlan som hör sam-

man med deras princip och berätta

varför, och bestämma sig för en sång

som framhåller principen.

Tala om för barnen att de anting-

en ska sjunga starkt som ett lejon,

mjukt som ett lamm, långsamt som

en sköldpadda, snabbt som en hare

eller humma som en kolibri. Om

frågetecknet kommer upp låter du

en hjälpare besluta om barnen ska

sitta eller stå. Rulla kuben och sjung.

Bär vittnesbörd om de principer

som lärs ut i sången och att våra fa-

miljer blir starkare när vi lever efter

evangeliet. �

SHARING TIME
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Staten Illinois
uttrycker sitt
beklagande över
utdrivningen av de
heliga

En delegation från delstatsreger-

ingen i Illinois kom samman

med kyrkans ledare och mediafolk

den 7 april 2004 för att officiellt ut-

trycka sitt beklagande över händel-

ser som inträffade för nästan 160 år

sedan.

I början av 1846 tvingades ungefär

20 000 heliga ut från Illinois, vilket

var början på det som skulle bli ”den

största påtvingade folkvandringen i

Amerikas historia”, enligt resolution

793 i Illinois Representanthus. Reso-

lutionen, som antogs enhälligt den

1 april 2004, uttrycker beklagande

över mordet på Joseph Smith år

1844 och fördrivningen av de heliga

från deras älskade Nauvoo.

Resolutionen erkänner att ”par-

tiskhet och fördomar i en mindre

upplyst tidsålder i staten Illinois his-

toria orsakade oerhörda umbäran-

den och svårigheter för de sista da-

gars heligas samhälle genom miss-

tro, våld och ogästvänliga handlingar

i en mörk tid av vårt förflutna.”

Idén att skriva en resolution kom

från Chicagos ålderman Edward Bur-

ke under hans semester i Utah med

sin hustru Anne, som verkar vid ap-

pelationsdomstolen i Illinois. Vid en

middag med guvernör Olene S Wal-

ker fick ålderman Burke höra talas

om kyrkans historia i Illinois av gu-

vernör Walkers make Myron. ”Jag är

generad över att säga att det var för-

sta gången jag fick en detaljerad ge-

nomgång om vad som hände i Nau-

voo”, sade ålderman Burke. ”För det

första tyckte jag att människorna i

Illinois borde känna till mer om sin

egen historia, och för det andra att

det är en parodi på rättvisa som

pågått i alltför många år.”

När han återvände hem talade

ålderman Burke med sin bror Da-

niel Burke, som är demokraternas

representant i Chicago, om att för-

fatta en resolution. I mars 2004 visa-

de Ed och Anne Burke president

Gordon B Hinckley ett utkast av

resolutionen.

Vid presskonferensen den 7 april

accepterade formellt president Tho-

mas S Monson och president James

E Faust, förste och andre rådgivare i

första presidentskapet, resolutionen

från Illinois delegater, viceguvernör

Pat Quinn och representant Dan

Burke. (President Hinckley, vars hus-

tru Marjorie hade avlidit kvällen inn-

an, hade en ursäktad frånvaro.) Ed

och Anne Burke var också närvaran-

de vid konferensen.

På staten Illinois vägnar beklagade

viceguvernör Quinn de orättvisor

som de tidiga sista dagars heliga i Illi-

nois hade fått utstå. ”En dag i februa-

ri 1846 på Parley Street [i Nauvoo]

blev människor som utövade sin tro,

människor av god tro, befallda att

lämna staten och … flytta till en an-

nan plats”, sade viceguvernör Quinn.

”Det var inte rätt. Vi erkänner att det

var fel, uttrycker vårt beklagande och

blickar mot framtiden.”

Representant Dan Burke läste upp

resolution 793 för reportrarna och

överlämnade ett skinnbundet exem-

plar till president Monson.

President Monson tackade delegatio-

nen för deras ”vänliga ord och älskvär-

da gest. Vi är tacksamma mot er och de

goda människorna i Illinois”, sade han.

”Vi ser denna resolution som en

bekräftelse på att Nauvoo är och all-

tid kommer att vara en plats för frid”,

sade president Faust. ”Vi vet att sista

dagars heliga alltid kommer att ha

ett hem i Illinois.” �

Från vänster till höger: President James E Faust och president Thomas S Monson tar

emot ett exemplar av resolutionen från Illinois viceguvernör Pat Quinn och statens

representant Dan Burke.
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ed början den 15 augusti 2004

blir äldste L Tom Perry i de tolv

apostlarnas kvorum president för

området Centrala Europa. Hans råd-

givare blir äldste Bruce C Hafen och

äldste W Craig Zwick, båda i de

sjuttios första kvorum. Alla tre kom-

mer att bo i Frankfurt och arbeta på

områdeskontoret där.

Äldste Marlin K Jensen, som varit

områdets president under det senas-

te året, återvänder till Salt Lake City

för att bli kyrkans verkställande chef

för familje- och kyrkohistoria. Äldste

Holger D Rakow, som var rådgivare

till äldste Jensen, har blivit avlöst

från presidentskapet så att äldste

Perry kan ha två heltidsverkande

Nytt presidentskap för området Centrala Europa

M

Budskap från områdespresidentskapet

Äldste Bruce C Hafen

generalauktoriteter som rådgivare.

Äldste Rakow fortsätter att verka

som områdesauktoritetssjuttio.

Det här är bara tredje gången

under de senaste trettio åren som

första presidentskapet har kallat en

medlem av de tolv till att presidera

över ett område. Äldste Dallin H

Oaks var nyligen områdespresident

i Filippinerna, medan äldste Jeffrey

R Holland var områdespresident i

Chile. Under tidigare perioder i kyr-

kans historia var det inte ovanligt att

en apostel kallades att presidera över

den europeiska missionen.

Äldste Perrys närvaro gör det möj-

ligt att stärka Herrens verk bland

ledare, medlemmar och missionärer

i området Centrala Europa. Hans

kallelse hit visar att första president-

skapet ger hög prioritet åt kyrkan i

Europa.

L Tom Perry föddes 1922 i Logan i

Utah. Han verkade som missionär i

Norra staterna (USA) och tjänstgjor-

de som militär i Japan under andra

världskriget. Han tog examen i eko-

nomi vid Utah State University och

gjorde karriär inom affärsvärlden.

Han gifte sig med Virginia Lee 1947

och de fick tre barn. Efter att ha ver-

kat som president över Bostons stav,

då som assistent till de tolv, kallades

äldste Perry till apostel 1974. Senare

samma år dog hans hustru. Två år se-

nare gifte han sig med Barbara Day-

ton som hade varit medlem i fakulte-

ten för sjuksköterskestudier vid BYU.

Äldste och syster Perry har 17 barn-

barn, varav 15 lever. De har också

fyra barnbarnsbarn.

Äldste Bruce C Hafen kallades till

de sjuttios första kvorum 1996. Han

hade tidigare verkat som president

för Ricks College och som dekanus

vid juristskolan vid Brigham Young-

universitetet. Han tjänade i Västtysk-

landmissionen mellan 1960 och 1963

och har verkat i områdespresident-

skap för Australien/Nya Zeeland och

i Centrala Nordamerika. Han är gift

med Marie Kartchner som tidigare

var medlem av Unga kvinnors gene-

ralkommitté. De har sju barn, varav

tre har verkat som missionärer i

Tyskland.

Äldste W Craig Zwick kallades till

de sjuttios kvorum 1995. Han var ti-

digare chef för Zwick Construction

Company i Salt Lake City och verka-

de som verkställande direktör vid

staten Utahs kommunikationsdepar-

tement. Han utförde sin första mis-

sion i Chile och verkade senare som

missionspresident i Argentina. Han

har verkat i områdespresidentskap i

Brasilien och i området Nordamerika

Nordöst. Han är gift med Janet John-

son som var medlem av Unga kvin-

nors generalkommitté samtidigt som

syster Hafen. Äldste och syster Zwick

har fyra barn. �

Äldste Bruce C Hafen

Lokala nyheter
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tavskonferensen i Stockholms

Södra Stav söndagen den 25

april 2004 var traditionellt förlagd till

Berwaldhallen.

Maria Knutsson, Södertälje för-

samling, talade om sina egna erfa-

renheter och känslor runt det hund-

rade fåret som gått vilse. ”Det går

inte att bara säga ’Ät’! eller att skuffa

fram fåret till maten. Då springer det

sin väg”, sade hon. ”Samma sak gäl-

ler människor och evangeliet. Ofta

behövs bara små enkla saker. En

väninna till mig blev aktiv i kyrkan.

Hon sade långt senare att det var

Gunnar Simonsson med hustru Anna-Lisa

som inröstades som föreståndare på

släktforskningscentret i Västerhaninge.

Presidentskapet i Stockholms södra stav, fr v Bo Backman, Jonas Krylborn och Eric

Peterson.

Omsätt din tro
i handling!
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tack vare mig. Jag visste inte vad jag

hade gjort. ’Det var våra promenader

tillsammans’, sade hon, ’och att du

var en vän’.”

Stavspatriark Håkan Ullström be-

rättade att han är den ende medlem-

men i sin familj. Han talade om sin

mormor som levde ett kristet liv.

”Hon dog på min dopdag”, sade han,

”och jag är glad att ha kunnat utföra

arbete för henne och andra i min

släkt. De flesta av oss är av Efraims

släkt, Efraim som efter Josef av Jakob

fick förstfödslorätten i Israels hus.

Det är Efraims och Manasses efter-

kommande som nu samlas in. Tem-

pel byggs över hela världen för att

vi och de ska kunna få våra begåv-

ningar, utan vilka vi inte kan komma

tillbaka till vår himmelske Fader.”

”Himmelska krafter sätts i rörelse

när vi arbetar i Guds verk så som

Herren önskar”, sade Bo Backman,

andre rådgivare i stavspresidentska-

pet. ”Önska tro, men önska också

vilja att handla!” Han citerade de fyra

grundstenarna i vår personliga and-

liga utveckling enligt stavspresident-

skapets budskap för 2004 i stavska-

lendern, sidan 2: 1) familjebön

2) besöka sakramentsmötet varje

vecka 3) betala ett ärligt tionde och

4) helga sabbatsdagen. ”Jag har känt

era böner under några veckor av

sorg”, sade han slutligen. ”Vi stärker

våra syskon genom att be för dem.”

S
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Maria Knutsson och Håkan Ullström

uttryckte sina tankar i tal och vittnesbörd.

Kristina Lindquist med svärmor

Anita Lindquist i Leksands- respektive

Tornedalsdräkt.
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Förste rådgivaren i stavspresident-

skapet, Eric Peterson, underströk

kraftfullt behovet av att medlemmar-

na i större utsträckning omsätter sin

tro i handling. ”Enkla saker som gör

stor skillnad ska prägla Stockholms

Södra Stav genom att vi gör de saker

som vi undervisas om, principer som

vi alla hört förut men som kommer

att upprepas tills vi lever efter dem.

I stavspresidentskapet har vi tillsam-

mans bett om ett förnyat vittnesbörd

om försoningen.” Broder Peterson

hänvisade till Moroni 7:46–48, om

Kristi rena kärlek som är störst av allt

och förbliver evinnerligen, om nöd-

vändigheten av att vi ber till Fadern

av allt hjärta att vi må vara fyllda av

denna kärlek. Annars är vi intet.

”Vår himmelske Fader bryr sig inte

om våra brister utan han vill hjälpa

oss att bli lyckliga och komma vidare

i våra liv, han vill befria oss från tyng-

der och sorger. Han väntar med att

döma oss, han uppmanar oss att kli-

va upp när vi faller, han talar om att

det finns hopp genom försoningen.

Anden har bekräftat för mig att vi

lever i den sista tiden”, sade broder

Peterson. ”Jag har bett Herren att

hjälpa mig att ha tro och han har

sagt till mig: ’Eric, om du har den

sortens tro måste jag ha ditt hela

hjärta!’ Herren visade mig vad han

menade, och jag blev rädd, grät och

var bedrövad. Äldste Bruce C Hafen

har sagt: ’Det fordras att vi är som

Kristus och ger allt vi har. Vi kan få

evigt liv om vi verkligen vill det, men

inte om det finns något annat som vi

hellre vill ha. När vi ger, måste vi ge

allt villigt. Herren tvingar oss inte.’

Detta har jag fått personlig undervis-

ning om! Tro är en gudomlig gåva

som vi kan be Fadern om.” Broder

Peterson citerade ur Moroni 7:26:

’Vadhelst I bedjen Fadern om i mitt

namn, som är gott, med full förviss-

ning troende att I skolen få, det skall

varda eder givet.’

”Min vädjan är att när vi alla går

hem ska vi inte bara vara uppbyggda

av vad vi hört här i dag, utan vi ska

ta tag i våra liv och ändra det som

behöver ändras.”

Stavspresident Jonas Krylborn in-

ledde med en bön om att Herren

skulle vidröra allas hjärtan. Han

nämnde att han liksom alla vi andra

har svårigheter och utmaningar, men

att Herrens kärlek förändrar hans liv.

Han berättade att han är välsignad

med mycket arbete i sitt företag,

men att detta delvis blivit en börda.

”Jag gick till mina bröder och talade

om vad jag kände. President Peter-

son hade sett att jag arbetat för

mycket. Detta bekymrar mig djupt.

Finns jag inte där för dem som bety-

der mest för mig, innebär det att jag

måste göra förändringar och lyfta

mitt liv så att det blir som Herren

vill. Jag ringde vår verkställande se-

kreterare Mikael Olergård och för-

klarade vad jag kände och att jag be-

hövde göra en förändring i mitt liv.

Vi träffades, han fick lyssna. Även

min far var med. Broder Olergård

gav mig ett förslag på en process
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meå kapell återinvigs i samband

med distriktskonferensen 13–14

mars 2004

Efter en längre tid av trångbodd-

het har Umeå gren nu fått en ut-

byggd del av sitt kapell som fyller

grenens behov för den verksamhet

som pågår.

Ett intensivt arbete har pågått

sedan september 2003 för att kunna

inbjuda till vårens distriktskonferens

i den nya kapelldelen. Veckan före

konferensen inbjöds allmänheten till

öppet hus. Många tog tillfället i akt

att se både den vackra interiören

och den tilltalande utsidan av ka-

pellet. Besökarna ansåg allmänt att

byggnaden är en prydnad i området.

Lördagens möten bestod av ledar-

skapsmöten för biorganisationerna

och utbildning för seminarie- och in-

stitutlärare. Den allmänna konferens-

Umeå grens kapell har fått ny interiör

och byggts till. Missionspresident Gary

E Baugh deltog i distriktskonferensen,

här tillsammans med distriktspresident

Torbjörn Jälmbrant och Johann Wandra.

Distriktets missionärer deltog i

invigningen under distriktskonferensen.

Medlemmar i Sverigemissionen samt inbjudna medlemmar som tidigare tjänat

i Umeå gren och missionärer fanns med under invigningen och distriktskonferensen.
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Distriktskonferens
och utbyggt kapell
i Umeå gren

sessionen som följde hade det ge-

nomgående temat ”Tempel och

släktforskning”. Inbjudna gäster var

äldste Johann Wandra i de sjuttios

tredje kvorum, missionspresident

Gary E Baugh med hustru och rådgi-

vare, samt andre rådgivaren i tempel-

presidentskapet, äldste Leo Merrill

med hustru. Många missionärer

fanns också närvarande. Medlemmar

från hela distriktet var där samt in-

bjudna medlemmar från andra gre-

nar och församlingar som på olika

U

som jag har påbörjat. Jag känner frid,

och hoppas att jag är på väg dit där

jag ska vara. Det kan tyckas förmätet

av mig att lyfta fram min situation.

Jag vill inte fokusera på mig själv

men tala om det Anden manar mig.

Jag vill fokusera på Jesu Kristi liv. Alla

här brinner inte för evangeliet, men

jag bär mitt vittnesbörd om att det är

i Jesu Kristi evangelium som alla sva-

ren finns på alla våra bekymmer. Det

är en del av vår utveckling att gå ige-

nom prövningar. De kan tyckas över-

mäktiga, men de är inte det. Låt oss

bli Guds söner och döttrar!

Tack för allt ni gör! Jag vittnar om

min frälsare Jesus Kristus, att detta är

hans kyrka. Han gav sitt liv för er och

min skull.” �

BIK
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Framstående svenskar inbjuds att
föreläsa vid Brigham Young-universitetet

å inbjudan av dr Erlend D Peter-

son, Associate International Vice

President (ungefär biträdande rek-

tor) vid BYU i Provo, anlände onsda-

gen den 1 oktober 2003 justitierådet

Hans Danelius, numera pensionerad

domare i Högsta domstolen, med

sin hustru Hannah till Salt Lake City.

Upprinnelsen till inbjudan var ett

möte mellan juridikprofessor Lynn

Wardle, BYU, och Hans Danelius i

Norge.

Hans Danelius var inbjuden att

delta och föreläsa vid ett internatio-

nellt möte om internationell och eu-

ropeisk familjerätt vid juridiska fakul-

teten, BYU. Hans Danelius som har

en internationell domarbana bakom

sig har arbetat både i Strasbourg och

Sarajevo. Han ingår dessutom i en

grupp experter, som arbetar med en

överenskommelse mellan Sverige,

Norge och Finland om samernas

ställning och rättigheter. Under ons-

dagen gjorde paret Danelius det för-

sta besöket vid BYU för att närvara

vid ”Living Legends”, en föreställning

med infödda amerikanska indianer

och polynesiska studenter.

Torsdag den 2 oktober gav Hans

Danelius en föreläsning om svensk

rätt i ett europeiskt sammanhang för

studenter som läser rättsvetenskap

och internationella relationer vid

David M Kennedy Center för inter-

nationella studier vid BYU. Lunchen

som de officiella värdarna därefter

gav för paret Danelius intogs tillsam-

mans med professorer och andra vid

BYU som tidigare tjänat på mission

i Sverige. På eftermiddagen gick fär-

den till J Reuben Clark Law School

där en mottagning hölls. Senare på

kvällen var Hannah och Hans Dane-

lius inviterade till middag vid BYU

tillsammans med bland annat före

detta missions- och tempelpresiden-

ter, omkring sextio återvända mis-

sionärer med makar, några svenska

BYU-studenter samt andra med

anknytning till Sverige.

Båda uttryckte sin uppskattning

för den goda maten, den trevliga

miljön, en duktig musikgrupp och

de uppmärksamma gästerna.  

Under förmiddagen följande dag

gjordes ett besök i Lynn Wardles

klass. Ett par timmar senare höll

Hans Danelius ytterligare en föreläs-

ning om hur familjelagen tillämpats

vid den europeiska domstolen för

mänskliga rättigheter. Efter lunch

med Lynn Wardle besökte paret

Danelius konstmuseum.

Ett besök på Temple Square in-

ledde söndagen. Paret Danelius fick

bland annat lyssna till CBS utsänd-

ning ”Music and the Spoken Word”

(Musik och det talade ordet) med

Tabernakelkören. Därefter följde

morgonsessionen av generalkonfe-

rensen i konferenscentrets audito-

rium, där tillfälle gavs att hälsa på

några senatorer, guvernörerna i Utah

och Massachussetts med makar samt

en del generalauktoriteter.  

På lördagskvällen inleddes vid

BYU ett symposium om internatio-

nell rätt och religion som sedan fort-

satte under måndagen och tisdagen.

Under dessa dagar hann Hans och

Hannah Danelius även se en före-

ställning av BYU Living Legacy samt

en uppvisning av BYU:s internatio-

nella folkdansgrupp. Hannah Dane-

lius som hade en del tid över då

hennes make föreläste, gjorde bland

annat prestationen att klättra upp

till ”Y-et”, ett av BYU:s minnesmär-

ken högt uppe på ett berg. På vägen

tillbaka till hotellet stannade en

kvinnlig medlem i kyrkan sin bil och

P

sätt tjänat i Umeå gren och bidragit

till att bygga upp grenen.

Söndagens möte var en andlig fest

med tal och vittnesbörd som upp-

byggde och gav många tankar och

idéer om hur vi kan fortsätta att

utöka vårt arbete och stärka grenen

genom aktivt missionärsarbete. Di-

striktspresident Torbjörn Jälmbrant

uppsände invigningsbönen som var

mycket andlig och bland annat inne-

höll tacksamhet över det vackra

kapell som vi nu fått och en vädjan

om att det skall fyllas av den Helige

Anden till välsignelse för dem som

kommer till detta hus. �

Maj-Britt Israelsson,

Umeå distrikt
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Paret Hans och Hannah Danelius tillsammans med Gary och Joan Baugh

ör att hjälpa familjerna i staven

och för att följa första president-

skapets uppmaning att sända ut

ännu bättre förberedda missionärer,

inbjöd stavspresidentskapet i Göte-

borgs stav alla präster och några ny-

ligen ordinerade äldster i staven till

en missionärsskola en torsdagskväll

i början av april 2004. Alla inbjudna

kunde inte komma, men ett 35-tal

var närvarande.

Några återvända missionärer som

tjänat i olika missioner i världen be-

rättade både om roliga och prövande

erfarenheter från sina missioner.

Ämnen som ”Antalet dop är inte allt”

och ”Mina två bästa år” balanserade

dagar av framgång med vanliga ”grå”

dagar för missionärerna.

De blivande missionärerna fick

höra om allt från hur en brödrost

kan användas till att värma upp lä-

genheten till dop som sker under

”Det är hårt, men det är värt det!”
bevakning av en slaktare med en stor

kniv för att hålla mobben borta. Fan-

tastiska och sanna berättelser om

omvändelse, hårt arbete, lycka och

glädje, om att ha gjort sitt bästa – ja,

här blandades allt. Inte minst vittnes-

börd om Jesus Kristus och om hur

nära honom man kommer under en

mission, var något som alla återvän-

da missionärer delade med sig av.

Zonledarna i Göteborgs zon, älds-

te Jolley och äldste Webster, talade

en stund om vad man undervisar

om som missionär. De berättade om

förändringarna i diskussionerna och

gav en del praktiska tips. De vittnade

om hur bra det är att kunna diskus-

sionerna på sitt eget språk, liksom

glädjen av att kunna seminariets

nyckelskriftställen.

Kvällen innehöll också lite mat

och godis samt fotografering av

gruppen. Alla närvarande fick ett
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paret Danelius ett fint fotoalbum sig

tillsänt från Erlend Peterson, en gåva

som blev mycket uppskattad då bil-

derna väckte minnen från en alldeles

speciell resa.

Hans och Hannah Danelius besök

sponsrades med medel som done-

rats av en före detta missionär i

Sverige. Andra framstående svens-

ka personer kommer att bjudas

in för att föreläsa vid BYU under

kommande år. �

Louise Riddersäter,

Täby församling/BIK

De två dagar som var kvar av vis-

telsen i Salt Lake City valde paret att

tillbringa i Deer Valley och Park City. 

Väl hemma i Sverige igen fick

erbjöd Hannah Danelius skjuts. Det-

ta imponerade mycket, då det här i

Sverige inte är tänkbart att följa med

okända personer. Hannah Danelius

hann också besöka en närbelägen

Hawaii-butik där hon köpte en vack-

er klänning med fjärilsmotiv, som

hon blev mycket förtjust i. 

I Salt Lake City under onsdagen,

den sista officiella dagen, gjordes ett

besök vid Humanitarian Aid Center,

kyrkans omfattande hjälpverksam-

het, och familjehistoriska biblioteket,

samt ett besök med Chief Justice of

the Utah Supreme Court (överdoma-

re vid Utahs högsta domstol), anord-

nat av domare John Backlund, mis-

sionär i Sverige 1966–1968. Hannah

och Hans Danelius besökte också

Temple Square och Joseph Smith

Memorial Building för att där se fil-

men ”The Testaments of One Fold

and One Shepherd” (ungefär: Vitt-

nesbörden om en herde och ett

fårahus). Vid lunchen som intogs på

takrestaurangen i Joseph Smith Me-

morial Building tillsammans med le-

dare från kyrkan, gavs paret Danelius

tillfälle att hälsa på kyrkans profet,

Gordon B Hinckley.
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läktforskningsföreståndaren lät

kalla cirka sjutton medarbetare

till centret för att vi ska hjälpa varan-

dra. Vi installerar PAF, ser till att de

som påbörjat sin släktforskning får

hjälp att fullfölja den, och de som

har färdiga papper i skåp och lådor

får hjälp att sammanställa dem så att

de går att skicka in. Vi bistår även

medlemmar med att få sin ”Sign on”

på FamilySearch för att kolla förord-

ningsdata. Vi har även en släktforsk-

ningskurs, där vi läser gamla stilar.

Allt detta är en underbar hjälp för

dem som haft svårt att komma igång,

per dem som inte kommit så långt,

ser till så att de själva är klara med

sitt släktforskningsarbete. Avsomnade

andar väcks till liv!

Alla som arbetar på centret känner

Elia ande och vi inspirerar varandra.

Föreståndaren delar ut informa-

tion varje månad, och vi träffas efter

sakramentsmötet en gång i månaden

i omkring tjugo minuter för att kolla

upp hur det går och om ytterligare

hjälp behövs. På det här sättet har vi

också kontakt med flera inaktiva som

känner sitt ansvar för sina avlidna

släktingar. �

Karin Nilsson,

Helsingborgs församling

edaktör för de lokala sidorna

är Birgitta Karlfeldt (BIK).

Förslag till nyhetsartiklar kan

sändas via e-post birgitta.

karlfeldt@telia.com. Bilder

ska vara papperskopior i original,

försedda med bildtext samt namn

på fotograf. Bilder returneras

inte. Digitala eller scannade bil-

der måste ha en hög upplösning

(300 dpi!). Obs! Artiklar med

innehåll äldre än tre veckor tas

inte emot. Dikter publiceras inte.

Artiklarna ska spegla tillämpandet

av profetens och apostlarnas ak-

tuella lärdomar, bland annat tjä-

nandeprojekt, tempelresor, his-

toriska händelser, tillväxt, med-

lemsmissionärsarbete, humanitär

hjälp, framgång inom seminariet

eller institutet. �

R

Helsingborgs släktforskningsprojekt
ser lite sämre eller går dåligt – till

exempel!

Vi har känt att nu när vi får ett

tempel så nära oss i Köpenhamn, vill

vi göra det möjligt för alla att få ord-

ning på sina papper och samtidigt

satsa på att få en tempelrekommen-

dation för att kunna åka till templet

och göra arbete för sina egna avlidna

släktingar.

Vi gör som det står i handboken,

samlar in allas antavlor, och där vill

alla vara med, så det är också en

sporre.

De som är lite duktigare och hjäl-

S

Blivande missionärer från Göteborgs stav. President Ulf Strömbom längst t v och

stavspresident Leif Mattsson längst t h.
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häfte som sammanställts med prak-

tiska tips, hur en ansökningsprocess

går till och vad man bör tänka på, till

exempel försäkringar, vaccinationer

och liknande.

Stavspresident Leif Mattsson av-

slutade kvällen med att uttrycka sin

glädje och tacksamhet till alla de fina

och trofasta ungdomarna i Göte-

borgs stav. Han påpekade att de alla

kan vara redo att gå ut på mission

någon gång de närmaste två – tre

åren. Han berättade också livfullt om

sin egen mission och alla de minnen

och erfarenheter han har från de

åren. Han uppmanade alla att förbe-

reda sig väl och han lovade dem att

ingen av dem någonsin kommer att

ångra att de valt att tjäna Herren som

heltidsmissionärer. ”Det är hårt, men

det är värt det”, blev hans avslutande

ord till ungdomarna. �

Henrik Fougelberg,

Göteborgs stav
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