
1

Medlemmar påverkade av historisk
konferens

å ett historiskt möte den 12

september talade president

Gordon B Hinckley via satellit-

sändning från Salt Lake City till över

23 000 medlemmar som samlats på

stavs- och distriktskonferenser i över

35 möteshus i Venezuela och på

många öar, däribland Nederländska

Antillerna och Aruba. Äldste Russell

M Nelson i de tolv apostlarnas kvo-

rum och äldste H Aldridge Gillespie

i de sjuttios kvorum talade också på

konferensen.

President Hinckley berättade för

de heliga att han som ung pojke ofta

brukade se upp på natthimlen och

leta reda på Polstjärnan. ”Genom att

titta på den stjärnan lärde jag mig

något viktigt som jag aldrig glömt i

hela mitt liv”, sade han. ”Jag lärde

mig att det finns oföränderliga och

orubbliga punkter som kan vägleda

oss i livet.” Han uppmanade kyrkans

medlemmar att använda oföränder-

liga evangeliesanningar på samma

sätt i sitt eget liv.

Alla församlingar fick några minuter

i början på sina respektive konferenser

till att inleda med bön, sång och stavs-

angelägenheter innan sändningen

började från kyrkans huvudkvarter. Ef-

ter sändningen avslutade varje försam-

ling sitt möte med psalm och bön.

De heliga i Venezuela fann sänd-

ningen viktig både för sin egen del

och som en betydelsefull händelse

för landets alla medlemmar.

Trettonårige Marcel Farias, en ny-

omvänd medlem i La Isabelicas för-

samling, Candelarias stav i Valencia,

sade att president Hinckleys ord var

mycket viktiga för honom. ”Det som

gjorde störst intryck på mig var den

stora kärlek han har för oss som är

medlemmar i kyrkan i Venezuela.”

”Att veta att Herren bryr sig om

var och en av oss och att han har valt

profeter som ska hjälpa oss stärka

vår tro har en fantastisk inverkan på

våra medlemmar”, sade biskop Julio

Margquez i Palo Verdes församling,

Palo Verdes stav i Caracas.

”Jag kommer aldrig att glömma

det som president Hinckley sade om

Polstjärnan och om oföränderliga

punkter som vägledning i vårt liv”,

President Hinckley talar till sista dagars

heliga i Venezuela via satellit.

sade David Munoz i Los Altos gren

i Puerto La Cruz stav.

”Denna satellitutsändning”, sade

Freddy Guedez i Tocuyito församling,

Candelarias stav i Valencia, ”är en

unik och aldrig förut skådad händel-

se i kyrkans historia i Venezuela.”

Alexis Uriepero, president för

Porlamars distrikt, sade att konferen-

sen var bevis för honom att ”profe-

ten och andra ledare har sina ögon

på Venezuela”. m
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Nya tempel-
presidenter och
tempelvärdinnor
börjar sitt tjänande

Aba, Nigeria
President Jerry V och
syster Joanne O Kirk

Anchorage, Alaska
President Gary E. och
syster Joyce S Cox

Atlanta, Georgia
President Jim David och
syster K Caroline Echard

Birmingham, Alabama
President John Reid och
syster DeAnn H Giles

Caracas, Venezuela
President David Craig och
syster Diane T Hoopes

Chicago, Illinois
President Glenn Allan och
syster Betty J Hansen

emtiotvå nya tempelpresidenter

inledde nyligen en treårig mission

tillsammans med sina hustrur. De

flesta paren började sin verksamhet

den 1 november 2004.

F

P

J E S U  K R I S T I  K Y R K A  A V  S I S T A  D A G A R S  H E L I G A · F E B R U A R I 2 0 0 5

Kyrkonytt

K Y R K O N Y T T F E B R U A R I  2 0 0 5



2

Templet i Nauvoo är ett av många

tempel som fått ny tempelpresident och

tempelvärdinna.

Ciudad Juárez, Mexico
President Ashton Harvey och
syster Naomi H Taylor

Cochabamba, Bolivia
President David Evans och
syster Sylvia L Heywood

Colonia Juárez Chihuahua i Mexico
President John Brentnell och
syster Ellen L Robinson

Columbia River, Washington
President Earl J och
syster Rayola Wheelwright

Columbus, Ohio
President Don Lee och
syster Darlene T Tobler

Dallas, Texas
President Philip Hichborn och
syster Peggy J Besselievre

Denver, Colorado
President Grant Elggren och
syster Edith R Marsh

Detroit, Michigan
President David Ray och
syster Bonnie L Shurtz

Edmonton, Alberta
President Robert Steven och
syster Belva E Patterson

Frankfurt, Tyskland
President Richard Woolley och
syster Kathleen M Fetzer

Fresno, Kalifornien
President Charles Allen och
syster Anne Kropf

Guadalajara, Mexico
President Robert Savage och
syster Kathleen Gabbitas

Halifax, Nova Scotia
President Byron Ronald och
syster Zelma Christensen

Hamilton, Nya Zeeland
President James Anthony och
syster Tepua Morley

Hongkong, Kina
President Kwok Yuen och
syster Hui Hua (Flora) Tai

Johannesburg, Sydafrika
President Richard Woolley och
syster Kathleen M Fetzer

Köpenhamn, Danmark
President Dee Valentine och
syster Kay P Jacobs

Laie, Hawaii
President Wayne Octave och
syster Bernice O Ursenbach

Lima, Peru
President Royden John och
syster Rebecca B Glade

London, England
President Rowland Edward och
syster Barbara J Elvidge

Los Angeles, Kalifornien
President Richard Morris och
syster Darlene A Andrus

Louisville, Kentucky
President James Wayne och
syster Karen L Hansen

Lubbock, Texas
President Thomas Scott och
syster Marian Hendricks

Manhattan, New York
President John Roger och
syster Helen B Stone

Medford, Oregon
President Gene ”B” och
syster Carol L Welling

Melbourne, Australien
President Graeme Edward och
syster Marie L Cray

Memphis, Tennessee
President John Richard och
syster Carol K Thorderson

Mérida, Mexico
President Carl Lavon och
syster Jean S Call

Monterrey, Mexico
President Jesús och
syster Adelfa A Santos

Nashville, Tennessee
President Billy Joe och
syster Marianne Eaves

Nauvoo, Illinois
President David Bitner och
syster Anne Wirthlin

Orlando, Florida
President Blaine W och
syster Jeanette Johnson

Perth, Australien
President John Anthony och
syster Vicki T Grinceri

Portland, Oregon
President Nicholas Peery och
syster Susan R Collins

Provo, Utah
President Carl William och
syster Carolyn S Bacon

Raleigh, North Carolina
President Grady Lynn och
syster Genevieve B Barnes

Reno, Nevada
President Oris Lorenzo och
syster Alice A Corbridge

Santiago, Chile
President Julio Humberto och
syster Maria Jaramillo

Santo Domingo,
Dominikanska republiken

President Edward Harry och
syster JoAnn A Petersen

Seattle, Washington
President Denzel Nolan och
syster Beverly M Wiser

Spokane, Washington
President Farrell Newren och
syster Joyce L Binns

S:t George, Utah
President Harold Harrison och
syster Mona E Hiskey

S:t Paul, Minnesota
President Thomas Albert och
syster Bonnie A Holt

Tampico, Mexico
President Ricardo och
syster Maria Torres

Tuxtla Gutiérrez, Mexico
President Wilbur Thayne och
syster Carel R Wagner

Winter Quarters, Nebraska
President Robert B och
syster Rene Harbertson
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Ständiga utbildningsfonden:
Det inspirerade programmet fortsätter
Patricia S Norwood, Kyrkans tidningar

odrigo Fontt från Osorno i Chi-

le har sett uppfyllelsen av profe-

tia. Hans liv ändrades precis så som

president Gordon B Hinckley sade

att det skulle när han tillkännagav

ständiga utbildningsfonden för

kyrkan för tre år sedan.

Sex månader därefter sade presi-

dent Hinckley: ”Med dessa förbättra-

de möjligheter kommer de [unga

männen och kvinnorna] att ta sig ur

fattigdomens kretslopp som de och

människor före dem har levt med så

länge. De har verkat som missionä-

rer och kommer att fortsätta verka

i kyrkan. De kommer att bli ledare

i sina hemländer i detta stora verk.”

(”Låt oss böja oss ner och resa upp

varandra”, Liahona, jan 2002, s 62)

Medan broder Fontt verkade i Chi-

lemissionen västra Santiago, arbeta-

de han på missionskontoret, där han

lärde sig hur det var att arbeta med

administration. Han tyckte om det,

men när han återvände år 2000, ett

år innan ständiga utbildningsfonden

upprättades, såg han mycket be-

gränsade möjligheter i fråga om

framtiden. Många återvända missio-

närer över hela världen befinner sig

i liknande situationer. De har en

önskan, men inte färdigheterna att

höja sig ur den fattigdom som de

och generationer före dem upplevt.

Ständiga utbildningsfonden har

R upprättats för att hjälpa dessa unga

män och kvinnor som behöver en

utbildning för att förbättra sin fram-

tid, men som inte har pengar till det.

I början begränsades utbildningsfon-

den till fem länder – Brasilien, Chile,

Mexico, Peru och Filippinerna – tills

fonden blivit väletablerad. Nu har

den utvidgats till andra länder, däri-

bland Argentina, Bolivia, Kambodja,

Colombia, Dominikanska republi-

ken, Ecuador, El Salvador, Indien,

Jamaica, Mongoliet, Paraguay,

Sydafrika, Trinidad och Tobago,

Uruguay och Venezuela.

President Hinckley rapporterade

att efter bara sex månader hade fon-

den hjälpt 1200 unga sista dagars he-

liga. I oktober 2004 hade över 15 000

studenter fått hjälp. Deltagarna har

tagit eller håller på att ta examen, vil-

ket ger dem större möjligheter att

bättre försörja en familj och att verka

mer effektivt i kyrkan. På så vis kan

de få de utlovade välsignelserna av

att betala tionde och offer.

De som ansöker om lån tar en

kurs som heter ”Planera för fram-

gång”. Under kursens lopp upptäck-

er många av dem att de kan nå sina

mål utan att ansöka om lån. Efter att

ha hört om programmet och tagit

Biskop Rodrigo Fontt och hans familj skördar välsignelserna av kyrkans ständiga

utbildningsfond.
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kursen, kunde broder Fontt ansöka

om ett lån från fonden och började

arbeta på en examen i ekonomi och

förvaltning. Fastän han nu har hustru

och ett nyfött barn och ett heltids-

arbete för att försörja dem, är han

på det tredje året av sin utbildning.

Han har blivit en ledare i kyrkan

och verkar som biskop för Antillanca

församling, Osorno stav i Chile.

Biskop Fontt är bara en av många

som arbetar hårt på att förbättra sitt

liv. Han och hans hustru känner att

med denna utbildning går de framåt

både timligen och andligen. De upp-

når mål som de annars inte skulle ha

kunnat nå.

Många studenter finner att de er-

bjuds bättre anställning till och med

innan de tagit sin examen. En del

större företag anställer studenter

innan de gått ut skolan därför att

företagen kan se att dessa studenter

kommer att lyckas. Studenter i län-

der som betjänas av programmet ser

en inkomstökning efter examen på

400 procent. Studenter i program-

met har möjlighet att tillväxa andli-

gen under skoltiden genom det

lokala institutprogrammet.

Ständiga utbildningsfonden har

ännu ett mål, förutom att hjälpa

unga sista dagars heliga få en utbild-

ning. Under det att fonden hjälper

över 15 000 studenter är den också

till välsignelse för de tusentals med-

lemmar över hela världen som bidrar

till fonden.

”Varje dag, varje vecka, kommer

deras små bidrag som bygger upp

fonden. Om vi inte såg några andra

resultat än detta utgjutande av kärlek

och offer, skulle vi få dra slutsatsen

att fonden hade stärkt uppoffrings-

andan bland heliga i hela världen

och således haft ett stort och gott in-

flytande på dem”, sade äldste John K

Carmack, verkställande direktör för

ständiga utbildningsfonden. (”Stän-

diga utbildningsfonden: En ljus strå-

le av hopp”, Liahona, jan 2004, s 38)

Tusentals medlemmar har gett bi-

drag genom sina lokala prästadöms-

ledare, som tar emot små summor

från barnen i Primär samt mycket

större summor från dem som har

större tillgångar. Det finns de som

förpliktat sig att ge månatliga bidrag.

Andra har gett pengar som sparats

för länge planerade semesterresor

eller husrenoveringsprojekt. Herren

uppmärksammar varje offer som

görs.

”Vi inbjuder på nytt alla som vill

delta att ge ett bidrag, stort eller

litet”, har president Hinckley sagt.

”Vi kan då vidga detta stora verk som

kommer att göra det möjligt för dem

som har tro och slumrande förmåga

att höja sig till ekonomiskt oberoen-

de som trofasta medlemmar av Jesu

Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.”

(Liahona, jan 2002, s 62)

Med hjälp av detta inspirerade

program, tar sig medlemmar ur fat-

tigdomen, tillväxer i evangeliet och

genom återbetalning av lånen hjäl-

per de andra att få en ljusare framtid.

De är bevis på uppfyllandet av en

profetia. m

Kyrkan ger
hjälp vid orkaner

yra stora orkaner härjade på

öarna i Västindien och delar av

Förenta staterna under augusti och

september 2004. De förstörde bo-

stadshus och byggnader och orsa-

kade nästan 1700 dödsfall. Efter

orkanerna Charley, Frances, Ivan

och Jeanne, kom kyrkan och dess

medlemmar snabbt till undsätt-

ning. Kyrkan skickade ut över 680

ton livsförnödenheter, 350 000 hy-

gienpaket och 400 000 klädesplagg

packade i 70 långtradare. Medlem-

mar donerade över 310 000 arbets-

timmar för upprensning och annan

hjälpverksamhet.

Orkanen Charley

Fredagen den 14 augusti drabbades

sydvästra Florida i Förenta staterna av

orkanen Charley, en kategori fyra-or-

kan med vindar upp till 290 km i tim-

men. Minst sexton personer dödades,

hundratals skadades och ungefär 1500

blev hemlösa. Miljontals blev utan

elektricitet i över två veckor.

Inga medlemmar i kyrkan dödades

eller skadades av stormen, men åt-

skilliga fick lämna sina hem. Minst

sju möteshus skadades.

Kyrkan och dess medlemmar kom

snabbt till undsättning genom att

organisera eller delta i hjälpinsatser.

Orkanen Frances

Orkanen Frances drog in över

F
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Bahamas och Florida med vindar

upp till 200 km i timmen bara några

veckor efter Charley. Fjorton männi-

skor rapporterades döda, inga av dem

medlemmar i kyrkan. Över tre mil-

joner blev utan elektricitet när stor-

men drabbade Florida. Cirka 53 000

människor använde sig av nödhär-

bärgen. Närmare tolv av kyrkans

byggnader skadades. Templet i

Orlando, Florida blev inte skadat.

Många nödhjälpsorganisationer

hade ännu inte återhämtat sig från

orkanen Charley, men kyrkan satte

upp tillfälliga förrådshus i ett antal

möteshus inom katastrofområdet.

Förnödenheter fraktades från delsta-

terna Utah och Georgia. Omkring

100 000 hygienpaket delades ut till

drabbade invånare och kyrkans med-

lemmar fortsatte att rensa upp runt

om i delstaten.

Orkanen Ivan

Den 7 september drog kategori

fyra-orkanen Ivan in över den lilla

ön Grenada. Vindar upp till 230 km

i timmen förstörde eller gjorde 90

procent av öns byggnader obebo-

eliga. Minst 39 personer dödades

och 40 000 fick uppsöka tillfälliga

härbärgen.

Stormen drog förbi öarna Bar-

bados, Trinidad och Tobago och S:t

Vincent innan den tilltog i styrka och

svepte in över Jamaica som en kate-

gori fem-orkan med vindar upp till

260 km i timmen. 15 personer dog

i Jamaica och 8000 fick uppsöka

härbärgen.

Nästa dag drabbades Caymanöar-

na när orkanen Ivans öga passerade

förbi precis utanför kusten. Två dog

och 50 procent av bostäderna på

öarna gjordes obeboeliga.

Stormen orsakade svåra skador

i delstaterna Alabama och Florida.

I Förenta staterna tillskrevs Ivan

och orkanerna som orsakades av

den, 52 dödsfall, och över 440 000

hushåll blev utan elektricitet i många

dagar.

Inga missionärer eller medlemmar

skadades i några av de berörda

områdena.

Kyrkan och dess medlemmar kom

åter till undsättning. Humanitär hjälp

bestående av hygienpaket, konser-

ver, matlådor och medicinska förnö-

denheter skickades från biskopens

förrådshus i Florida, Georgia, Louisi-

ana och Texas. Förråd skickades per

flyg till Grenada, Jamaica och Grand

Cayman.

Prästadömsledarna i Florida orga-

niserade ett stort frivilligt hjälpar-

bete. Många medlemmar i kyrkan

reste många mil för att hjälpa andra

medlemmar. Möteshus blev härbär-

gen och/eller distributionsplatser för

förnödenheter, inte bara från kyrkan

utan också från andra nödhjälpsorga-

nisationer.

Orkanen Jeanne

Västindien hade inte hunnit hämta

sig från orkanen Ivan innan orkanen

Jeanne slog till. Den 18 september

drog stormen in över Haiti, där det

omkom fler människor än i alla de

andra stormdrabbade områdena.

När tidningen gick i tryck hade

Vind och vågor från orkanerna förstörde många byggnader, bland annat en del av

detta hus i Florida.
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över 1500 människor rapporterats

döda och ytterligare 900 saknades i

det lilla landet på ön Hispaniola. En

av dem som dog var en 70 år gam-

mal man som var medlem i kyrkan.

Inga missionärer verkade i de svårast

drabbade områdena. De hade eva-

kuerats tidigare under året på grund

av politiska oroligheter.

Hundratusentals blev hemlösa i

städerna Gonaives, Port-de-Paix och

Terre-Neuve och 800 medlemmar

evakuerades. De största skadorna

skedde i Gonaives, där 80 procent

av området stod under vatten efter

stormens framfart. I stadens mötes-

hus hade nästan en meter vatten och

gyttja kommit in. I staden Saint-Marc

bodde omkring 150 medlemmar i

tält bredvid möteshuset.

Lokala ledare i kyrkan sörjde för

medlemmarnas behov genom att

ge ut förnödenheter och medel från

fasteofferfonder. Sexton lastpallar

med förnödenheter flögs till Haiti

och tretton stora containrar med

kläder, skor, filtar och hygienpaket

skickades från kyrkans humanitära

hjälpcenter.

Röda korset begärde rådgivare

med stor erfarenhet av sorgearbete

för att kunna hjälpa många männi-

skor. Kyrkans välfärdstjänst skickade

10 sådana rådgivare för att hjälpa

Frivilliga medlemmar i kyrkan hjälper till att ta bort ett träd som skadat denna

bostad i Florida.

Ledare i världen
besöker Utah för
att lära sig mer om
kyrkan

ärldsledare inser behovet att

lära mer om kyrkan när de ser

hur denna religion växer i deras om-

råde eller lägger märke till de goda

gärningar som kyrkan uträttar ge-

nom sin humanitära hjälpverksam-

het. Två ledare besökte nyligen Salt

Lake City och gjorde en rundtur på

tempelområdet för att lära sig mer

om kyrkan.

Kirgizistans president och

första dam

Askar Akajev och Maijram Aka-

eva, Kirgizistans president och

V

dem som förlorat allt att orka med

sina omständigheter och finna hopp

för framtiden.

Efter att ha orsakat stor förstörelse

på Haiti, svepte stormen vidare till

Florida den 26 september. Ingen del-

stat i USA har drabbats av fyra orka-

ner under en och samma årstid på

över 100 år. Men Jeanne var den fjär-

de som drabbade Florida under lop-

pet av två månader, först Charley

den 13 augusti, sedan Frances den

5 september och därefter Ivan den

16 september.

Många städer i Florida låg mitt i

vägen för flera stormar. Dödssiffran i

USA för alla fyra stormarna var 91. m
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första dam, gjorde en rundtur på

tempelområdet och bevistade en

direktsändning av Music and the Spo-

ken Word den 26 september 2004.

De besökte också ledare i kyrkan.

Medan president Akajev och

hans hustru var i Utah, förlänades

de hedersutmärkelser av Utah State

College i Orem, Utah. De uppmärk-

sammades för sina bidrag till världs-

samhället. Paret har bidragit till att

barnhem, skolor för barn och cen-

trum för personer med särskilda

behov har byggts.

Chiles första dam

Chiles första dam, Luisa Durán

de Lagos, besökte Salt Lake City den

21 september 2004 för att person-

ligen tacka kyrkan för den stora

humanitära hjälpverksamhet som

sker i hennes land.

Mrs Durán de Lagos träffade och

talade med första presidentskapet

innan hon gjorde en rundtur på

centret för humanitär hjälp. Äldste

Jeffrey R Holland i de tolv apostlar-

Chiles första dam, Luisa Durán de Lagos, besöker kyrkans ledare i Salt Lake City.
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Utsändning
av brasafton

ldste Russell M Nelson i de tolv

apostlarnas kvorum kommer

att tala på kyrkans utbildningsverk-

samhets första brasafton för året,

som kommer att hållas den 6 febru-

ari 2005 i Marriott Center i Provo,

Utah. Brasaftonen direktsänds på

engelska, franska, portugisiska och

spanska.

Den tolkas på andra språk och

kommer att sändas en vecka senare,

den 13 februari. Språken innefattar

armeniska, bulgariska, danska,

finska, holländska, indonesiska,

italienska, japanska, kambodjanska,

kantonesiska, koreanska, mandarin,

marshallesiska, mongoliska,

norska, ryska, samoanska, svenska,

tagalog, thailändska, tonganska,

tyska, ukrainska, ungerska och

vietnamesiska. m

Ä

Artiklar önskas
m du har upplevt något in-

spirerande en jul som du vill

berätta om, vill vi gärna att du skri-

ver till oss. Vad gjorde du för att

komma närmare Frälsaren? Kunde

du hjälpa någon? Fick du själv hjälp

av någon? Berätta om din upple-

velse för Liahonas läsare. Skicka

ditt svar så att det är hos oss den

15 april 2005. Adressen är: cur-

liahona-imag@ldschurch.org

eller Christmas Experiences, Lia-

hona, Room 2420, 50 East North

Temple Street, Salt Lake City, UT

84150-3220, USA. Uppge fullstän-

digt namn, adress, telefonnummer,

e-postadress och församling och

stav (eller gren och distrikt). m

O

nas kvorum var värd för rundturen

och avslutade den med att presente-

ra en gåva: 600 datorer från Brigham

Young-universitetet till skolbarnen

i Chile.

”Jag kom hit för att jag personli-

gen ville tacka kyrkan för allt de har

gett oss”, sade hon. ”Vi har fått hjälp

från kyrkan med ’Chile Solidario’,

ett program avsett att hjälpa de fatti-

gaste familjerna i Chile att ta sig ur

fattigdomen.” m
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Fler förslag till
samlingsstunden,
februari 2005

SAMLINGSSTUNDEN

Här följer fler för-

slag som Primärs

ledare kan an-

vända tillsam-

mans med Sam-

lingsstunden i det här numret av

Liahona. För lektionen, anvisning-

arna och aktiviteten som hör sam-

man med dessa förslag, se ”Jag är

ett Guds barn” på sidorna LS14

och LS15 i Lilla stjärnan i det här

numret.

Undervisa om att vår himmelske

Fader ville att vi skulle födas in i en

familj och få en fysisk kropp. Det är

viktigt för oss att ta hand om våra

kroppar och hålla dem starka och

friska. Gör följande ordremsor: Mo-

tion, Hälsosam mat, Vila, God hy-

gien, Skydda din kropp och Vad vi

ska undvika. (Använd bilder som vi-

sar begreppen för de barn som ännu

inte kan läsa.) Sätt upp ordremsorna

på tavlan. Lägg föremål eller bilder i

en påse eller låda som illustrerar vad

vi behöver göra för att ta hand om

våra kroppar. Det kan till exempel

vara bilder på mat som rekommen-

deras eller förbjuds i visdomsordet

(se L&F 89), en tvål, en tvättlapp,

en tandborste, ett plåster, en liten

boll, en liten kudde eller filt, en kam

och bilder från Primärpaketen (1–8,

1–15, 1–37, 1–38, 1–40, 1–41, 1–51,

2–23, 2–27, 2–48). Inbjud barnen att

välja en sak från påsen eller lådan

och passa ihop den med en ordrem-

sa och berätta varför den är viktig

för vår hälsa. Stöd principerna med

sånger eller psalmer.

För större barn: Ibland kan det

vara svårt att välja att göra det som är

hälsosamt för våra kroppar. Berätta

med egna ord om hur Daniel vägra-

de äta kungens mat i Daniel 1. Bär

vittne om Herrens löfte i L&F 89:18–

21. Gå också igenom ”En profets råd

till och förbön för ungdomar” (se

Liahona, apr 2001, s 30–41) angåen-

de piercing, tatueringar och anstän-

dighet. Bjud in biskopen eller grens-

presidenten att tala med barnen om

president Hinckleys råd och förbön.

2. Vi visar vår kärlek till vår him-

melske Fader genom att hålla buden.

Gå igenom Johannes 14:15 med bar-

nen. Hjälp dem lära sig detta skrift-

ställe utantill med hjälp av enkla bil-

der som ett utklippt hjärta (kärlek)

och en bild på en tavla med de tio

budorden. Lär barnen att Jesus vi-

sade sin kärlek till sin himmelske

Fader genom att alltid vara lydig.

Visa bilden Jesus ber i Getsemane.

(Evangeliet i bild, nr 227) Läs tillsam-

mans med barnen berättelsen om

Kristus i Getsemane i Matteus 26:36–

39. Förklara att fastän det inte var

lätt, var Kristus villig att göra det som

hans himmelske Fader ville att han

skulle göra för att hjälpa oss återvän-

da hem till vår himmelske Fader och

Jesus. Kan ni nämna några saker som

vår himmelske Fader har bett oss

göra? Låt barnen svara. Sätt upp

Mina evangelieideal (se Liahona,

okt 2004, LS8–LS9) och sätt upp små

hjärtan bredvid motsvarande ideal

när barnen ger sina svar. Sätt upp

bilderna Bergspredikan, Jesus botar

den blinde mannen, Stormen stillas,

Jesus uppväcker Jairus dotter, Kris-

tus och barnen (Evangeliet i bild, nr

212–216) på tavlan. Lär dem att ett

sätt att hålla buden är att älska och

vara vänlig mot andra. Be barnen

berätta hur bilderna visar att Jesus

älskade och hjälpte andra. Sjung en

sång eller psalm som handlar om

kärlek. Dela ut papper, blyertspen-

nor, och/eller kritor till barnen och

be dem skriva ett litet meddelande

eller rita en bild som kan skickas till

en missionär, en soldat, någon som

är bunden vid hemmet, eller till bis-

kopen eller grenspresidenten. Be

pianisten spela medan barnen arbe-

tar på detta projekt. Låt varje barn få

ta med sig två eller tre pappershjär-

tan hem. Förklara att de i hemlighet

kan utföra vänliga gärningar i famil-

jen och lämna efter sig ett pappers-

hjärta som tecken på att de visar

sin kärlek för sin himmelske Fader

genom att hålla buden. m
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Lokala nyheter

vern i våra barnbarns röster och

ögon är alltid uppenbar när de

sjunger en av sina favoritsånger:

”Lyss till profeten.” De sjunger

sången med entusiasm och glädje.

Den enkla skönheten i denna pri-

märsång är en kraftfull inbjudan till

oss alla:

Lyss till profeten, följ Herrens bud.

Lyss till profeten, han känner Gud.

När vårt lilla barnbarn Allison hade

sett president Hinckley under den

senaste generalkonferensen, sade

hon: ”Mamma, jag vet verkligen att

president Hinckley är en Guds pro-

fet.” Hennes mor frågade då hur hon

visste det. Allison svarade med ren

och oskyldig röst: ”Därför att när jag

såg hans ansikte och hörde hans röst

så fick jag tårar i ögonen, och jag var

inte ens ledsen.”

I president Hinckleys avslutande

tal under generalkonferensen i ok-

tober gav han oss alla en underbar

inbjudan när han sade: ”Jag hoppas

att fäder och mödrar ska samla sina

barn omkring sig och tala om något

av det de lärt på denna konferens.

Jag önskar att de även skriver ner

en del av det, begrundar det och

kommer ihåg det.”

Vad är vi villiga att göra annorlun-

da i vårt eget liv för att rätta oss efter

det som vår profet har bett oss göra?

Den Helige Anden bekräftar i vårt

Följ trofast profeten

Budskap från områdespresidentskapet

hjärta vad vi ska göra för att förbättra

våra ansträngningar.

President Gordon B Hinckley har

sagt: ”En större entusiasm för mis-

sionärsarbete stärker hela försam-

lingen. Där det finns entusiasm gen-

temot nyomvända blir det resultat.

Jag är helt övertygad om att himlen

ler mot oss. Herren hör och besvarar

våra böner om vi tar ställning och

ger hans verk vårt allra bästa.”

Vi upplever alla stunder av pröv-

ningar och motgångar i vårt liv och

mycket av det vi upplever kommer

helt oväntat. En levande profet fick

en svår prövning 1831 och fick veta:

”Omgjorden edra länder och varen

redo. Se, riket är edert, och fienden

skall icke få överhanden.” (L&F 38:9)

När vår tro prövas har vi möjlighet

att söka en djupare och mer varaktig

källa till styrka genom att ta kontakt

med vår gudomliga källa. Vi får också

styrka från levande profeters rena

vittnesbörd. President Hinckley har

gett en tydlig anvisning: ”Förlora

aldrig ur sikte den lugnande kraften

i Frälsarens försoning att lyfta och

frälsa.”

Den anmärkningsvärda stadga var-

med vår profet handskas med sina

egna prövningar och sorger lär var

och en av oss något som är av evigt

värde. President Hinckley är totalt

osjälvisk. Hans orubbliga tro på Fräl-

saren och den stora lycksalighetspla-

nen hjälper var och en av oss att ut-

veckla större styrka för att handskas

med våra egna prövningar. Ibland

handlar det om att förlora en familje-

medlem, en nära vän eller kollega,

eller om besvikelsen vi känner då

någon som står oss nära gör val som

gör oss båda olyckliga.

President Hinckley har utstått alla

de svårigheter som har att göra med

långa resor och på sitt osjälviska sätt

är han alltid intresserad av att nå ut

till dem som har nytta av hans besök.

Han tänker aldrig på sig själv utan

alltid på hur hans besök eller vänliga

kärleksbudskap kan välsigna folket.

Hur går det för oss med våra besök

som hem- och besökslärare? Är vi

villiga att följa hans exempel?

Förra året hade president och

syster Hinckley en mycket fysiskt an-

strängande vecka i Accra i Ghana un-

der invigningen av det nya templet.

Profeten visade sig mycket stark un-

der var och en av det vackra temp-

lets invigningssessioner, och sedan

påbörjades resan hem.

Äldste W Craig Zwick

I
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President Hinckley ville göra ett

kort uppehåll och träffa de heliga på

Sal, en avlägsen ö i Kap Verde. Mer

än 50 trofasta medlemmar samlades

på Sals flygplats för att välkomna pre-

sident och syster Hinckley och äldste

Russell M Nelson. De hade samlats

på en skuggig plats för att vänta på

att profeten skulle gå av planet. När

president och syster Hinckley kom

fram till gruppen, sjöng de med en-

tusiasm och kärlek: ”Tack, Gud, att

profeter du sänder.” Tårar av tack-

samhet flödade när de kände att de

var nära Herrens profet, siare och

uppenbarare. Det betydde så mycket

för dem att president och syster

Hinckley personligen hade valt att

jukdom gjorde det tyvärr nöd-

vändigt för president Verner

Olsen att begära avlösning från sin

kallelse som tempelskrivare och

förste rådgivare till president Dee

V Jacobs. ”Han och syster Olsen har

arbetat så hårt med att få tempelar-

betet att fungera och vi är alla dem

djupt tacksamma när de nu slutar

efter arton månaders mission i såväl

templet i Stockholm som i Köpen-

hamn”, säger president Jacobs.

Äldste L Tom Perry avlöste dem

personligen med ett varmt tack den

4 september 2004 i templet.

Knut Bent Andersen kallades som

andre rådgivare och tempelskrivare

och syster Nunne Andersen kallades

att vara assistent till tempelvärdinnan

Andersen har varit beseglare sedan

1987. Han har tjänat som distrikts-

president, stavspresident och presi-

dent för danska missionen bland

många andra kallelser. ”Nunne An-

dersen har tjänat så väl i nästan varje

position som en syster kan kallas till

i kyrkan”, säger Århus stavs stavspre-

sident Erik Ryttersgaard. President

Jacobs: ”Vi är så välsignade att ha

tillgång till den rika erfarenhet och

kompetens som president och syster

Andersen för med sig till Herrens

hus.” m

Dee V Jacobs, tempelpresident

Ny rådgivare i templet i Köpenhamn

besöka deras lilla ö. Det var första

gången en Guds profet hade varit i

Kap Verde.

Det var verkligen en kärleksgär-

ning som aldrig ska glömmas. Profe-

ten uppmanade dem att vara trofasta

och be om vägledning. Han frågade

äldste Nelson om det var något han

ville säga. Äldste Nelson räckte upp

handen med tre fingrar utsträckta

och sade bara: ”Följ profeten.”

Jag uppmanar var och en av er

att vandra i tro liksom våra små pri-

märbarn gör. När vi följer profeten

vägleds vi att göra gott, våra sinnen

blir upplysta och våra själar fylls av

glädje. m

Äldste W Craig Zwick

S Kay P Jacobs. President Hans Ljungh

avlöstes som andre rådgivare och

kallades som förste rådgivare. Han

är också tempelingenjör. Syster Elvy

Ljungh fortsätter som assistent till

syster Jacobs. Områdespresident

äldste L Tom Perry och hans rådgi-

vare, Bruce Hafen och Craig Zwick,

avskiljde paret Andersen och presi-

dent Ljungh under sitt besök i temp-

let den 4 september. Äldste Perry var

mycket nöjd med templets speciella

skönhet och erkände det som det

enda i sitt slag.

President och syster Andersen

som är från Fredericia, Danmark, har

hängivet tjänat Frälsaren under hela

sitt liv. De har varit tempelarbetare

sedan sjuttiotalet och president

Eva-dagen – en dag
olik alla andra
11 september 2004 gick Eva-dagen,

årets tilldragelse för hjälpföreningen

i Göteborgs stav, av stapeln i Utby

kapell. Kursutbudet var lika brett som

livet självt, kursledarna väl förbered-

da och de 180 systrarna hungrade

efter kunskap. Allt var uppdukat till

en lyckad dag.

En andlig ton inför dagen anlades

vid den gemensamma inledningen

av president Leif Mattsson, Göte-

borgs stavspresident. Med kärlek

och respekt för systrarna i staven

delade han med sig av sina tankar.

Han berömde det betydelsefulla ar-

bete som föräldrar lägger ner på att

förbereda nutida och framtida mis-

sionärer. Han talade även om den

alltmer unika position som kyrkan

har i världen och vad detta innebär

för dess medlemmar. Men också
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för övriga världen med tanke på den

trygghet som står att finna på kyr-

kans heliga platser.

President Mattsson avlöstes av

Astrid Karlsson, hjälpföreningens

president i staven som förmedlade

Herrens och president Hinckleys

kärlek till systrarna i världen.

Fyllda av en god ande och glada

förväntningar delade systrarna upp

sig i de sex olika kurserna. De hade

i förväg fått välja två men många

hade nog önskat få närvara vid fler,

så bra som de alla lät:

Att trivas med sina barn – med

Cecilia Strandman från Täby försam-

ling, Stockholm. En utmärkt kurs för

alla föräldrar som någonsin känt sig

otillräckliga. Ledtemat var ”good

enough parenting”, med andra ord

mitt allra bästa är bra nog.

Självförsvar – med Jeronimo Bau-

tista från Borås församling. Trots en

hel del kast och bra grepp var dock

rådet ”bättre fly än illa fäkta”.

Vår bästa tid är nu – med Marga-

reta Mattsson, Kungsbacka försam-

ling. Olika systrar med olika livsöden

fick dela med sig av sina erfarenhe-

ter sammanvävda med syster Matts-

sons egna erfareheter och skrifter-

nas råd. Ett minnesvärt råd från den-

na kurs var vikten av att inte drabbas

av den så kallade jämförelsesjukan.

Utan att låta bli att jämföra oss med

andra och se vårt eget värde i stället.

Kärlekskursen – ledd av Jannike

Jansson och Anna Stridsberg från

Västra Frölunda församling, Göte-

borg. Här fick systrarna alla hemliga

knep för att gå från glöd till eld i sina

äktenskap. Skratt varvades med all-

var då skillnaderna mellan mäns och

kvinnors syn på romantik diskutera-

des. Ett var dock säkert – romantik

är ett beslut.

Sju vanor till ett mer fullständigt

och harmoniskt liv – med Harry

Mårdby, Kungsbacka församling.

Broder Mårdby förmedlade sin långa

erfarenhet av Stephen Coveys sju

Anna Stridsberg och Jannice Jansson

från Västra Frölunda församling ledde

kärlekskursen. Här tillsammans med

Hjälpföreningens president i staven,

Astrid Karlsson.
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Jeronimo Bautista med sin dotter Jenny

visar konsten att försvara sig.
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Bröderna från Utby församling förbereder

det goda som systrarna senare

ska njuta av.
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vanor. Vi kan uppnå mycket om vi

inser att vi själva har ansvaret för

våra egna liv. Och att vi är viktiga

både för oss själva och Herren.

Slutligen, Att balansera evange-

liet, relationer, yrkesliv och privat-

liv när man lever som singel – en

kurs ledd av Anna Fåhraeus, Västa

Frölunda församling, Göteborg. Livet

kan ibland tyckas vara en balansgång

som tidvis kräver en tjock lina och

jämna vikter, men med rätta mål i

sikte kan detta åstadkommas.

Årets Eva-dag var sannerligen en

dag olik alla andra. m

Alexandra Tittus,

Utby församling, Göteborg

Vad behöver vi
veta om stil?

122 förväntansfulla systrar fick ett

helt smörgåsbord att plocka av när

det gäller personlig stil, stil i hemmet

och slutligen andlig stil under Stock-

holms stavs Eva-dag lördagen den

18 september 2004 i Gubbängen.

”Utseende har större psykolo-

gisk betydelse än vi tror”, sade Pia

Oscarsson, Täby församling och
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makeup-artist. ”Det handlar inte

om utseendefixering, men vi kan

själva känna oss piggare av att vara

välvårdade.”

Ingrid Nilsson, Handens försam-

ling, påminde oss om att Herren i

Visdomsordet har visat vilken kost

som är nyttigast för människan. Hon

berättade också om Hälsorådets

kostrekommendationer: regelbund-

na måltider jämt fördelade över da-

gen enligt tallriksmodellen – två

femtedelar kolhydrater (potatis, ris,

pasta), två femtedelar grönsaker, och

en femtedel protein (kött, fisk eller

fågel) samt bröd, frukt och vatten.

Naturligtvis behöver vi motionera i

cirka trettio minuter varje dag. Att

inte röra på sig är farligare än att röka!

Camilla Kärn, sjukgymnast från

Västerhaninge församling, berättade

om de främsta dödsorsakerna bland

svenskar, nämligen hjärt-/kärlsjuk-

domar, cancer, luftvägssjukdomar,

övriga sjukdomar och olyckor samt

självmord.

Mia Ridell från Gubbängens för-

samling hade i ett hörn i kulturhal-

len ställt upp sina egenhändigt måla-

de möbler, hemsydda lapptäcken

och konstnärliga bilder. Vi förundra-

des över hur hon förvandlat fula och

slitna saker till individuella, vackra

och behagfulla möbler. Eva Åke-

brand, också Gubbängens försam-

ling, är utbildad florist. ”Balans och

stabilitet skapar man genom att

kombinera olika sorters växter och

sätta de ’tyngre’ längst bak”, sade

hon. Syster Åkebrand tillverkade un-

der sin framställning flera olika sor-

ters arrangemang och vackra dekora-

tioner. Flera systrar än jag själv gick

nog hem och tänkte: ”Jag kanske

också kan göra något vackert!”

Kerstin Zetterman från Gubbäng-

ens församling berättade om Jesu

vänner, Marta som såg till gästerna

och irriterade sig över Maria som

satte sig vid Jesu fötter och lyssnade.

Marta bad Jesus säga till Maria att

hjälpa till, men Jesus svarade att

Maria valt det viktigaste – evangeliet.

”Både Maria och Marta behövs”,

påpekade syster Zetterman, ”men

i rätta proportioner.”

Pia Wern, första rådgivare i Hjälp-

föreningen i Stockholms stav, tala-

de om andlig vägledning. I hennes

barndom tog hennes far hennes

ende bror med sig för att fiska. Pia

och hennes två systrar kände sig

orättvist behandlade, så de försåg

sig med matsäck för att gå till stugan

där deras far och bror skulle befinna

sig. När natten kom hade de ännu

inte hittat stugan så de övernattade

i skogen. Men de blev beskyddade

och kom hem nästa dag, uthungrade

och trötta – men oskadda.

Stavspresident Gösta Körlof ledde

en gång en övning i lumpen. Han

såg på himlen att en storm nalkades

och satte mannarna att gräva ut

en snögrotta. Eftersom solen sken,

hade mannarna svårt att tro honom,

men de lydde order. En halvtimme

senare kom stormen och hela

gruppen tillbringade natten i grot-

tan. Fem civila omkom i stormen,

eftersom de inte hade vetat hur de

skulle förbereda sig. I livet är det

likadant. Om vi lyssnar på profeten,

kan vi få varning om kommande

stormar och instruktioner om hur

vi ska förbereda oss.

President Körlofs slutgiltiga

uppmaning till oss var att sprida

kärlek och glädje omkring oss var

vi än går! m

Jennifer Usterud, Täby församling

första rådgivare i Hjälpföreningen

nga Vuxna från Göteborgs stav,

Danmark och Norge, upplevde

en händelserik helg 18-19 september

2004, på lördagen volleyboll, bränn-

boll och fotboll i Slottskogen och på

kvällen dans i Västra Frölunda kapell.

Söndagens möte på temat ”Per-

sonlig tillväxt” blev också en härlig

dag med Lukas 2:52 som ledmotiv:

”Och Jesus växte till i vishet, i ålder

och välbehag inför Gud och män-

Upplyftande helg för UV i Göteborgs stav
niskor”. Anders Fogelberg talade

inspirerande om hur arbete och

utbildning, rätt attityd och fokus

bidrar till vår personliga utveckling.

Sakramentsmötet höjde anden

hos de 128 Unga Vuxna. Först ut var

Stefan Ahlström, nyhemkommen

missionär, med ett vittnesbörd om

Kristus. Lydia Söderberg höll ett

kraftfullt tal om att vi bland annat

ska förvalta det pund vi fått och

U
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utvecklas efter våra förutsättningar.

Vår stavspresident Leif Mattsson på-

minde oss om att liksom Kristus gick

från nåd till nåd behöver vi tillväxa

allteftersom vi växer i visdom och

ålder. Vi är Guds älskade barn som är

här för att följa en stor plan för evig

utveckling.

Gemenskapen med andra i samma

ålder och med samma tro är speciell,

vilket Unga Vuxnas tema för 2004,

”Ett hjärta och ett sinne”, betonar.

Det var en härlig helg med mycket

roligt och andligt att minnas.

Se gärna www.uvgbg.se, hem-

sidan för Unga Vuxna i Göteborgs

stav. m

Inga Ottosson,

Västra Frölunda församling, Göteborg

Ungdomarna dansade med liv och lust under lördagen.
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edlemmar av Västerås släkt-

forskningsklubb kom på stu-

diebesök till kyrkans byggnad i Väs-

terås kvällen den 21 september 2004

för att lära mer om kyrkans resurser

för släktforskning. De sex medlem-

marna av vårt släkthistoriska centers

organisation förklarade med hjälp av

ytterligare åtta medlemmar hur kyr-

kan är organiserad samt anledningen

till att vi som kyrka bedriver släkt-

forskning, nämligen tempelarbete.

”Familjer kan vara tillsammans för

evigt” framfördes i ett uppskattat

sångframförande. De cirka trettio

besökande gavs tillfälle att själva gå

runt bland olika stationer – det släkt-

historiska centret, vikväggar med

tempelbilder, grundläggande släkt-

forskning samt utplacerade Family-

Search-datorer. Medlemmar besvara-

de frågor om evangeliet. En video-

film om hur man forskar med hjälp

av Family History Library Catalog-ski-

van visades. Hela programmet var

mycket uppskattat, liksom förfrisk-

ningarna. Ordföranden i Västerås

släktforskningsklubb visade sitt tack

Besök av Västerås
släktforskningsklubb

M

Medlemmar i Västerås släktforskningsklubb fyllde kapellet.
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Henrik Sahlin talar om templets betydelse

med en intresserad åhörare.
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med att överlämna en medlemsnål

från föreningen till kyrkan. Klubben

fick motta FHLC- och PAF 5,2-skivor-

na av oss. Besökarna var mycket im-

ponerade av medlemmarnas goda

mottagande och kyrkans principer.

2003 uppfylldes målet som Väster-

ås gren satte två år tidigare, att få ett

eget släktforskningscenter. Centret

håller öppet minst två kvällar i veck-

an för både medlemmar och icke

medlemmar. Föreståndare är Harry

Gustafsson som till hjälp har sex

Intresset var stort vid Bo Wihlmans

demonstration av PAF5.
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ämbetsmän och två släktforsknings-

handledare. Merparten av grenens

aktiva medlemmar är nu engagerade

i släktforskning vilket resulterat i att

tempelbesöken ökat. m

Henrik Sahlin & Harry Gustafsson,

Västerås gren

Psykiskt, fysiskt
och andligt
välbefinnande nära
sammankopplat

”Stillasittande är lika farligt som att

vara storrökare!” understryker dr Maj-Lis

Hellénius.

tockholms Södra Stav bjöd lör-

dagen den 25 september 2004

i Västerhaninge kapell in till utbild-

ning i hur vi rätt kan förvalta och för-

stå sambandet mellan timligt/fysiskt

och andligt/känslomässigt (1 Kor

3:16; L&F 29:31-35).

Inbjudna föreläsare var läkaren

Maj-Lis Hellénius, chef för forsk-

ningsenheten Livsstil och hälsa vid

Karolinska Institutet och författare

till flera olika skrifter om vikten av

fysisk aktivitet och kost för hälsa och

välbefinnande, samt Gillian Johans-

son, dietist på Livsstilsenheten

vid Centrum för allmänmedicin vid

Karolinska Institutet.

”Rörelse, fysisk aktivitet, är en

fantastiskt effektiv medicin”, sade dr

Hellénius, ”för att förebygga sjuk-

domar som har samband med fetma.

Stillasittande är lika farligt som att

vara storrökare! Stress ger störningar

i hormonbalansen och påverkar var

fettet lägger sig – runt midjan! Midje-

måttet visar om vi befinner oss i risk-

zonen: ökad risk för män är 94 cm,

kvinnor 80 och avsevärt ökad risk

102 respektive 88 cm. (Mätning görs

över naveln på en utandning.) Dessa

mått gäller oavsett hur lång eller kort

man är.

Bukfetma ger matsmältningsrubb-

ningar (kolesterol/förhöjda blodfet-

ter), glukosintolerans (problem för

insulinet att reglera kroppens sock-

erbalans), höjt blodtryck, inflam-

mationer, höga urinsyranivåer (ger

gikt) och ökad risk för hjärtinfarkt,

stroke, diabetes. Motion är en färsk-

vara som bör upprepas minst tre

gånger i veckan i trettio- eller flera

tiominutersperioder. Vare sig man är

överviktig eller inte, är det viktigaste

att vara rörlig – och det är aldrig för

sent att börja! Bukfettet är det som

försvinner först.”

Gillian Johansson berättade att

eftersom vi äter cirka femtio ton mat

under vår livstid, har vi stora möjlig-

heter att välja vad vi äter, liksom

hur vi äter. Kroppen tar lättare upp

energi med 5–6 måltider per dag.

Kolhydrater ger oss energi, protein

bygger upp våra celler, och vitaminer

och mineraler är skyddsämnen. Tall-

riksmodellen visar en bra fördelning.

Vi behöver inte så mycket protein

(kött, fisk, ägg) som vi vanligen

S

äter (belastar njurarna). En fjärdedel

fisk eller kött räcker gott, medan

resten bör bestå av potatis/ris/pasta/

bröd (kolhydrater) samt grönsaker/

rotfrukter/frukt/bär (mineraler/

vitaminer).

Gillian betonade föräldrars ansvar

att lära ut goda matvanor. Maten kan

göra oss sockerberoende utan att vi

är medvetna om det. Antal sockerbi-

tar i olika vanliga produkter motsva-

rar t ex i: 1 dl O’Boy 4 st; 1 dl mjölk

2 st; 1 1/2 dl blåbärssoppa 8 st; 1 1/2 dl

fruktyoghurt 6 st; 2 1/2 dl läsk 8 st;

1 1/2 dl saftkräm 7,5 st och 1/2 dl

ketchup 4 st.

För att se om man väger för myck-

et, räknar man vikten delat med

längden x längden. Blir resultatet

mindre än 18.5 = undervikt, 18.5 –

24.9 = normalvikt, 25 – 29.9 = över-

vikt och över 30 = fetma. Ett gott

råd är att vid behov äta mindre

portioner och se upp med fett och

socker.

Råd och stöd finns under www.

viktlinjen.com. m

BIK

orsten Wiklöf, Södertälje försam-

ling, har tidigare skrivit böckerna

”Vandra i Bibeln” och ”Missionärs-

minnen”. En ny skrift, ”Varde ljus…”,

kommer inom kort.

”’Missionärsminnen’ finns i de

flesta medlemmars hem nu”, säger

broder Wiklöf, ”och den har även

sålts till icke medlemmar. Jag har

Intressant läsning
i ”Varde ljus…”

T
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fått många uppskattande brev och

påringningar. De flesta säger sig ha

lärt om vikten av tro, mod och präs-

tadömets kraft och att söka den Heli-

ge Andens vägledning. Skildringarna

om förhållanden i Chile har också

varit uppskattade. Många föräldrar

skriver att de nu läser boken för sina

barn. Andra har gett den till släkting-

ar och vänner samt till undersökare.

En översättning till engelska har

redan gjorts och vi hoppas finna nå-

gon som kan översätta boken även

till spanska, så att medlemmarna i

Chile kan läsa den.”

Kompendiet ”Vandra i Bibeln” har

blivit mycket uppskattat på en del

platser. Det används på hemaftnar,

ges till undersökare, och många

anser att det öppnat Bibeln för

dem och lärt dem svara på olika dok-

trinära frågor. Det har hjälpt en del

skeptiska undersökare att förstå att

Mormons bok är helig skrift.

Efterfrågan på ”Min plan” som

nämns i ”Missionärsminnen”, sid 113,

har blivit så stor, att den kommit ut

i bokform med titeln ”Varde ljus … ”

Den handlar bland annat om värl-

dens historia från Adam till Kristi an-

dra ankomst, Bibelns många profeti-

or och hur de uppfyllts, hur raser

och släkten uppkommit, hur den

patriarkaliska ordningen fungerat,

hur moderna arkeologer bevisat att

Bibeln inte är en sagobok och hur

Bibeln i sin tur bär vittne om Mor-

mons bok. Boken har två bilagor, en

om våra trosartiklar och en om evo-

lutionsläran och dess brister. Där

finns mycket intressant att läsa. m

BIK

tta golfare från Stockholms stav

hade en trevlig dag på Enkö-

pings golfbana fredagen den 24 sep-

tember 2004. Segrare i stavsmäster-

skapet blev David Luthman, Örebro

församling, tätt följd av K-G Jonsson,

Borlänge gren, Guy Sjökvist, Täby

församling, Ronald Spångberg,

Stockholms församling, Sven Luth-

man, far till David, Ingemar Nyman,

Thomas och Marita Möller, alla tre i

Täby församling. Poängen kanske inte

Stavsmästerskap i golf

n en gång har ett lyckat samarbe-

te mellan Gunnel Hedberg och

Peter Edvinsson resulterat i en musi-

kalisk teaterupplevelse. Efter år av

textförfattande och musikskapande

samt cirka nio månaders repetitioner

var det premiär den 8 oktober i Öre-

bro kapell. Fyra föreställningar under

oktober månad blev snabbt fullboka-

de, varför biskopsrådet överväger

eventuell repris på nyåret 2005.

Reklamlapparna som distribuerats

till släkt och vänner, ger denna korta

beskrivning:

”En musikalisk teaterupplevelse

där humor, kärlek, förlåtelse och

offer är ingredienser”.

En sommardag 1910 är gårdsmusi-

kanten Lasse Muntergök på väg hem

för att tillsammans med sina orkes-

terbröder fira sin mors 75-årsdag.

Lasse hoppas samtidigt få större för-

ståelse för sin kärlek till musik och

sitt liv som kringvandrande spelman.

En sång för min själ – i Örebro
Hemkomsten blir minnesvärd, fa-

miljekonflikten ett faktum, som med

tiden förändrar Lasses liv och ger

det nya dimensioner. ”En sång för

min själ” bygger delvis på verkliga

händelser.

Repetitioner och instudering har

för det mesta fogats samman med

Unga mäns och Unga kvinnors

veckoverksamhet, även om annan

övningstid också behövts. Biskopsrå-

det har helhjärtat stött projektet och

under församlingens aktivitetskom-

mittés ledning har både yngre och

äldre medlemmar engagerats. Olika

kommittéer fick i uppdrag att bygga

scendekor, studera in sånger, ge regi,

skaffa props, upprätta budget, lägga

masker och sminka, sy scenkläder,

lokaländring och städning, lära in

ljus- och ljudteknik, tryckning av re-

klam, videoinspelning, sekretariat

och biljettbokning. Dessa aktiviteter

involverade 30–40 av församlingens

var så storslagen, men genom att han-

dicapen varierade från 11,0 till 36,0

blev spänningen ett viktigt inslag.

Segrare 2003 var Thomas Möller

och 2002 Owe Rosén, Gävle gren.

Fredagen den 16 september 2005

ser arrangören Ingemar Nyman fram

emot att alla med handicap upp till

36 som inte lyckades frigöra sig den

här gången deltar i golftävlingen,

som då spelas för fjärde året i rad.  m
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edaktör för de lokala sidorna är Birgitta Karlfeldt (BIK). Förslag

till nyhetsartiklar kan sändas via e-post till birgitta.karlfeldt@

telia.com. Alla artiklar redigeras. Prästadömsledare, primär- och hjälp-

föreningsledare samt ledare för Unga män och kvinnor bör vid större

konferenser eller andra speciella aktiviteter alltid utse någon att skriva

och ta bilder för att sedan inom tre veckor mejla in detta till redaktio-

nen. Artiklarna ska spegla tillämpandet av profetens och apostlarnas

aktuella lärdomar – tjänandeprojekt, tempelresor, historiska händelser,

tillväxt, medlemsmissionärsarbete, humanitär hjälp, framgång inom

seminariet eller institutet etc.

Bilder ska helst vara originalfoton, inte datautskrivna elektroniska

bilder. Digitala eller scannade bilder måste ha hög upplösning (300 dpi)

och sändas separat, inte tillsammans med en artikel. Alla bilder ska förses

med bildtext samt namn på fotograf. Papperskopior av bilder sänds till

adress Stora Hundens gata 618, 136 64 HANINGE. Bilder returneras inte.

Dikter publiceras inte. m
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medlemmar. De entusiastiska arbets-

insatserna från alla involverade resul-

terade i att de efter första föreställ-

ningen fick höra kommentarer som:

”Jag har sett tidigare produktioner

men den här var den bästa”, eller

”Fantastiskt! Visa detta i TV!” och

”Budskapet har verkligen hjälpt mig.”

Under hela repetitionstiden har

enskilda och gemensamma böner

hållits för projektets framgång. Suff-

lösens nödvändiga men oftast inte

behövliga insatser visade att bönerna

besvarats. Personliga, andliga erfaren-

heter har flera upplevt och den goda

andan i truppen har gjort repetitions-

tillfällena till timmar man sett fram

emot med iver. För att få rätt balans i

rollfördelningen har vi fått tillstånd

att låna in ett par förmågor från Karl-

skoga, Stockholm och Skövde och

de bidrog i hög grad till framgången.

Avsikten med hela projektet är

att någon eller några ska beröras av

innehållet på ett sådant sätt att en

del av evangeliets innehåll ska bli

”mina fötters lykta och ett ljus på

min stig”. (Ps 110:105) Publikens bi-

fall och reaktioner tycks ha uppfyllt

den målsättningen. m

Arne Hedberg

yrkans policy är numera att det

ska finnas ett lokalt släktforsk-

ningscenter i varje möteshus. Då

man hittills inte lyckats lösa de prak-

Stavscenter blir
lokalt släktforsk-
ningscenter

tiska problemen för att kunna upp-

rätta ett sådant center i Västerha-

ninge kapell, fungerar det tidigare

stavscentret för släktforskning i Väs-

terhaninge efter beslut av stavspresi-

dentskapet i Stockholms södra stav

från och med september 2004 som

ett lokalt släktforskningscenter för

församlingarna Handen, Västerha-

ninge och Västerhaninge II.

Bertil Rydgren, högprästernas

gruppledare i Handens församling,

är kallad som kommittéordförande

och huvudansvarig prästadömsleda-

re för det organisatoriskt sett föränd-

rade centret.

Handens församling satsar under

sin gruppledares ledning på släkt-

forskning och tempelverksamhet,

bland annat nybörjarkurser i släkt-

forskning under söndagsskoltid, led-

da av Margareta Forsnacke, en av

våra hängivna och entusiastiska

släktforskare. Hon finns också i cen-

tret för att individuellt stödja och

bistå kursdeltagarna i det stora upp-

drag Herren givit oss, att samman-

länka våra familjer så långt tillbaka

som möjligt.

Församlingens ungdomar deltar

regelbundet i dop och konfirmation

i templet. Första lördagen i varje må-

nad ges medlemmarna möjlighet att

delta i förberedande arbete för sina

avlidna anförvanter. Hittills har ett

tjugotal bröder och systrar regel-

bundet deltagit i detta viktiga arbete.

Vi planerar även att ha regelbundna

beseglingssessioner parallellt med

våra begåvningssessioner en gång i

månaden.

Vi är rikt välsignade som har nära

till templet och har förmånen att ha

två beseglare bland våra bröder. Elia

ande sprids alltmer i församlingen. m

Bertil Rydgren
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