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Äldste Kerr utsedd till chef för Kyrkans
utbildningsverksamhet

ldste W Rolfe Kerr i de sjuttios

kvorum kallades i januari av

första presidentskapet att

verka som chef för Kyrkans utbild-

ningsverksamhet. Han tar över efter

äldste Henry B Eyring i de tolv apost-

larnas kvorum, som har verkat som

utbildningschef under två perioder

i totalt 17 år.

Under ledning av kyrkans utbild-

ningskommitté kommer äldste Kerr

att överse alla verksamheter inom

Kyrkans utbildningsverksamhet

(KUV), inklusive kyrkans institutio-

ner för högre utbildning: Brigham

Young-universitetet, BYU – Idaho,

BYU – Hawaii och LDS Business

Chad Phares, kyrkans tidningar

College; kyrkans seminarie- och insti-

tutprogram och ett antal grundskolor

som drivs av kyrkan.

”Fastän detta uppdrag för med sig

ett stort ansvar så känns det naturligt

och tryggt, eftersom det i mycket på-

minner om mitt yrkesliv”, sade äldste

Kerr.

Äldste Kerr, som kallades som ge-

neralauktoritet 1996, har redan stor

erfarenhet inom utbildningsväsen-

det. Han har verkat som Utah Com-

missioner of Higher Education (för-

valtningschef för högre utbildning i

Utah), verkställande vicerektor för

Brigham Young-universitetet och

rektor för Dixie College i Utah. Han

har också verkat inom administra-

tionen för University of Utah, Utah

State-universitetet och Weber State-

universitetet i Utah.

Äldste Kerr nämnde att både

skrifterna och alla profeter i denna

tidshushållning betonar vikten av

att kyrkans medlemmar utbildar sig.

Han sade: ”Vår utbildning måste

vara både andlig och timlig, både

doktrinär och akademisk. Vi måste

ha bredd men även balans i vår

utbildning.” Kyrkans utbildnings-

verksamhet verkar inom både den

I stora mäns fotspår

Ä

Karl G Maeser 1888–1901

skolchef för kyrkans skolor

Joseph M Tanner 1901–1905

skolchef för kyrkans skolor

Horace H Cummings 1906–1920

chef för kyrkans skolor

Neal A Maxwell 1970–1976

chef för Kyrkans utbildningsverksamhet

Jeffrey R Holland 1976–1980

chef för Kyrkans utbildningsverksamhet

Henry B Eyring 1980–1986

chef för Kyrkans utbildningsverksamhet

J Elliot Cameron 1986–1989

chef för Kyrkans utbildningsverksamhet

Henry B Eyring 1992–2004

chef för Kyrkans utbildningsverksamhet

W Rolfe Kerr 2005–

chef för Kyrkans utbildningsverksamhet

om chef för Kyrkans utbildnings-

verksamhet säger äldste W Rolf

Kerr i de sjuttios kvorum att det

känns som om han ”går i stora mäns

fotspår”. En titt bakåt i tiden visar

vilka som har haft liknande uppdrag

tidigare:

David O McKay 1920–1921

chef för Kyrkans utbildningsverksamhet

John A Widtsoe 1921–1924

chef för Kyrkans utbildningsverksamhet

Joseph F Merrill 1928–1933

chef för Kyrkans utbildningsverksamhet

John A Widtsoe 1934–1936

chef för Kyrkans utbildningsverksamhet

Franklin L West 1936–1953

chef för Kyrkans utbildningsverksamhet

Ernest L Wilkinson 1953–1970

administratör/kansler för kyrkans fören-

ade skolsystem

Äldste W Rolfe Kerr
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akademiska och andliga sidan av

utbildning.

Efter att ha citerat Andra Nephi

9:29, ”att vara lärd är bra, om man

hörsammar Guds råd”, sade äldste

Kerr: ”Vi blir bättre föräldrar, bättre

män och hustrur, bättre medborgare

och bättre medlemmar i kyrkan

genom att utbilda oss.”

KUV riktar sig i första hand till

unga vuxna som är medlemmar i kyr-

kan, men det finns omkring 12 000

personer som inte är medlemmar

som är inskrivna i religionsinstitut

världen över. Detta gör att program-

met inte endast är en effektiv metod

att fullkomna de heliga, utan också

ett missionärsverktyg.

Kyrkans utbildningsverksamhet

verkar för att vara flexibel och kunna

fylla de behov som uppkommer i en

växande kyrka, sade äldste Kerr. En

av de största utmaningarna är att se

till att programmen är lättillgängliga

allteftersom kyrkan växer. (Se sido-

Vaitiare Timo och Karere Teiho i Mahina

församling, Arue stav i Tahiti tycker om

att gå i seminariet.

Äldste Kerr verkade som verkställande vicerektor för Brigham Young-universitetet

i början av 1980-talet.
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spalt ”Kyrkans utbildningsverksamhet

världen över”.)

”Med ett sådant vidsträckt pro-

gram kan ansvaret att överse Kyr-

kans utbildningsverksamhet ibland

kännas överväldigande”, sade äldste

Kerr.

Äldste Kerr sade att han är entusi-

astisk över sin nya uppgift eftersom

den låter honom arbeta med kyrkans

ungdomar. ”Jag älskar utbildning

och jag älskar ungdomar”, sade han.

”Under större delen av min yrkes-

verksamhet har jag arbetat bland

årsgrupperna inom KUV.”

Kyrkans utbildningsverksamhet

har en särskild plats i äldste Kerrs

hjärta eftersom han deltog i KUV:s

program som ung. Han tog examen

från seminariet och institutet och

säger att han välsignades på grund av

detta. ”Jag tog minst en institutkurs

per termin under min utbildning på

Utah State-universitetet”, sade han,

”och det var en underbar välsignelse”.

Utöver att vittna om de välsignel-

ser han fått genom att vara institute-

lev sade äldste Kerr att trofasta semi-

narieelever får liknande välsignelser.

”Vi har sett hur hem och familjer

på ett fundamentalt sätt stärks av

att ungdomarna deltar i seminariet”,

sade han. ”En del väljer att inte delta,

de tycker att det är ett alltför stort of-

fer, men i slutändan är det ett större

offer att inte delta.” m
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Kyrkans universitet

och högskolor 56 000 elever

Grundskolor 9 000 elever

Seminarie- och

institutprogram 735 000 elever

Vidareutbildning 450 000 medlemmar

Berörda länder 140 länder

Frivilliga 35 000 medlemmar

Kyrkans
utbildningsverksamhet
världen över
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Röda korset hedrar kyrkan för dess
hjälp inom vaccinationsprogrammet mot
mässlingen

edlemmar av första president-

skapet lämnade över en check

på en miljon dollar till amerikanska

Röda korsets president och vd

Marsha J Evans den 4 februari för

användning inom kampanjen mot

mässlingen, ett vaccinationsprogram

Röda korset driver för barn i Afrika

och som beräknas rädda 1,2 miljoner

liv.

Som tecken på sin tacksamhet

för donationen, som bestod av andra

delen av totalt tre miljoner dollar

kyrkan förbundit sig att donera, he-

drade Röda korset kyrkan med sin

högsta hedersbetygelse för donato-

rer, American Red Cross Circle of

Humanitarians award (amerikanska

Röda korsets utmärkelse för humani-

tetens vänkrets).

Under en presskonferens över-

lämnade Evans en inramad kopia av

en artikel i New York Times till pre-

siderande biskop H David Burton

där Röda korset tackar sina främsta

donatorer.

”Tack vare donationer från

allmänheten och generösa filan-

tropiska supporters, som Jesu Kristi

Kyrka av Sista Dagars Heliga, kan

amerikanska Röda korset rädda

liv genom detta ytterst viktiga ini-

Biskop H David Burton tar emot en hedersbetygelse från amerikanska Röda korset

efter att ha överlämnat kyrkans donation till organisationens kampanj mot mässlingen

i Afrika.

tiativ för allmänhetens hälsa”, sade

Evans.

I de länder i Afrika som plågas

värst av mässlingen dör ett av

hundra barn av sjukdomen. De

som arbetar med detta hoppas att

initiativet kan utrota sjukdomen från

kontinenten.

Biskop Burton sade att kyrkan be-

slutade sig för att delta i programmet

eftersom det söker att hjälpa andra

och eftersom kyrkan har många

medlemmar i Afrika. Han sade att

kyrkans deltagande i projektet gör

det ”möjligt för många av våra lokala

enheter att erbjuda sig att hjälpa till

med programmet”.

Amerikanska Röda korsets chefs-

hälsorådgivare dr Mark Grabowsky

uppskattar att omkring 90 procent

av alla afrikanska barn behöver vacci-

neras innan sjukdomen utrotas från

Afrika. År 2006 beräknas över 200

miljoner barn i Afrika ha vaccinerats

genom kampanjen mot mässlingen.

Kyrkan har samarbetat med Röda

korset sedan 1986 för att bidra till

inrikes och internationella hjälpverk-

samheter och projekt.

”Vi har lång och god erfarenhet

av att arbeta tillsammans med ame-

rikanska Röda korset”, sade biskop

Burton. ”Det är ett samarbete vi

uppskattar.”

En av de senaste gångerna som

kyrkan och amerikanska Röda korset

har samarbetat är hjälparbetet efter

det att Förenta staterna drabbades

av orkaner i augusti, september och

oktober 2004. m
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Översvämningar tvingar hundratals
medlemmar att lämna sina hem i Guyana
och Förenta staterna

ver 260 medlemmars hem för-

stördes eller skadades av svåra

översvämningar i det sydamerikan-

ska landet Guyana och i Arizona,

Nevada och Utah i Förenta staterna.

Kyrkan bidrar med hjälp.

Kyrkans insatser hjälper tusentals

i översvämmade Guyana

När över tio decimeter regn föll

under tre veckor i januari och orsa-

kade stora översvämningar i Guyana

skickade kyrkan snabbt hjälp. En

sändning av mat, medicin och vatten

var på väg till Guyana inom 24 tim-

Ö mar efter det att dess regering bett

kyrkan om hjälp.

”En av anledningarna till att de

kom till oss är att vi är kända för vår

snabba respons”, sade Garry Flake,

chef för kyrkans nödhjälp.

Efter den första sändningen skick-

ade kyrkan också tre containrar med

kläder till landet.

Sjuttio procent av förnödenhet-

erna gavs till allmänheten och trettio

procent gavs till kyrkans medlem-

mar. Kyrkan gav också omedelbar

hjälp till behövande medlemmar

genom fasteoffermedel.

Översvämningarna har påverkat

över hälften av landets 750 000 invå-

nare och dödat minst sex personer.

Inga av landets 1600 medlemmar

skadades eller dödades, men vattnet

steg så högt att 120 medlemmar

tvingades lämna sitt hem.

Ett möteshus, som är den enda

byggnaden kyrkan äger i landet, ska-

dades av regnet och kunde inte nås

på flera dagar. Ett hyrt möteshus

översvämmades och fick stora ska-

dor. Båda möteshusen ligger i föror-

ter till Georgetown. Över en meter

vatten täckte golvet i vissa delar av

byggnaderna.

I huvudstaden Georgetown drabba-

des minst 120 000 människor av över-

svämningen. Uppskattningsvis är över

40 procent av de drabbade barn.

Kyrkan fortsätter att övervaka

Hundratusentals guyananer behövde logi och förnödenheter efter det att svåra

översvämningar drabbat över hälften av landets invånare.
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situationen i landet och om behov av

mer förnödenheter uppstår kommer

kyrkan att fortsätta hjälpa till, sade

broder Flake.

Delar av artikeln är tagna ur

Church News.

Kyrkan erbjuder hjälp efter

översvämningar och jordskred

Efter det att ösregn och våldsam-

ma översvämningar i Arizona, Kali-

fornien, Nevada och södra Utah för-

stört eller skadat över 200 hem, fort-

sätter medlemmar i dessa områden

att arbeta för att få sina liv och hem

tillbaka till det normala, eller hjälpa

andra göra detsamma.

Översvämningar i Arizona, Nevada

och Utah drabbade medlemmar i sju

stavar, förstörde 25 hem och skada-

de ytterligare 117 hem. Ingen förlo-

rade livet men flodvattnet ödelade

stora områden odlad mark, särskilt

i södra Utah.

Green Valley stav i S:t George i

Utah drabbades hårdast. Enbart

i den staven förstördes 18 hem för

medlemmar och ytterligare 36 skada-

des. I Mesquite stav i Nevada förstör-

des 4 hem och 28 skadades.

I La Conchita i Kalifornien döda-

des tio personer av ett jordskred

som även förstörde eller skadade

över 30 hem. Lokala medlemmar

samlades för att hjälpa till med upp-

rensningsarbete och bistå lokala

organisationer.

Kyrkan organiserade hjälparbete i

Utah, Arizona och Nevada strax efter

det att översvämningarna började.

Kyrkan bidrog till hjälparbetet i tre

steg.

Det första steget bestod av att lo-

kala grupper från Hjälpföreningen

och prästadömet erbjöd sig att hjäl-

pa till med vad som än behövdes

strax efter det att översvämningar-

na började. Bland annat genom att

ordna husrum till dem som blivit

hemlösa.

Andra steget bestod av att kyrkan

donerade pengar till lokala avdel-

ningar av Röda korset i Nevada och

Utah. Röda korset använde flera av

Ett hem i S:t George i Utah faller ner i en översvämmad flod som gröpte ur husets

grund.
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Norges hundraårsjubileum firas på

Temple Square

undratals människor med skan-

dinavisk härkomst samlades

den 15 januari i Assembly Hall på

Temple Square för att fira hundraårs-

jubileet av Norges självständighet.

Firandet bestod av ett tal av den

norska dignitären Bendik Rugaas, ett

musikframträdande av International

Children’s Choir och en hyllning till

Norge av äldste Ronald T Halverson

i de sjuttios kvorum.

Äldste Halverson talade om den

tro som över 30 000 skandinaviska

medlemmar visade, som kom till

Utah under andra hälften av 1800-

talet. ”Det krävdes mer än en

H

Nyheter

kyrkans byggnader som härbärgen.

Många medlemmar i kyrkan hjälpte

till genom att överse härbärgena.

Det tredje steget bestod av att kyr-

kan donerade mat och hygienpaket

från biskopens förråd i S:t George

i Utah till soppkök och kommunala

härbärgen. Skottkärror och spadar

delades ut till röjningsgrupper.

För några blev förödelsen lättare

att utstå tack vare att andra hjälpte

till. ”Väldigt många erbjöd sig att

hjälpa till”, sade Garry Flake, chef

för kyrkans nödhjälp.

Seminarieelever i S:t George

hjälpte till att rensa upp i och

kring hem som översvämmats eller

skadats. m
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yrkan firade att renoveringen

av ett av de största släktforsk-

ningscentren i världen var klart i

slutet av januari efter det att stora

förbättringar gjorts på Family Histo-

ry Library (Släkthistoriska bibliote-

ket) i Salt Lake City.

Biblioteket, en av de tio populä-

raste turistattraktionerna i Utah,

höll ett öppet hus den 22–28 janua-

ri då besökarna erbjöds personlig

hjälp med sin släktforskning, släkt-

forskningsutbildning, gästtalare och

gratis programvaruprov.

Trots att det släkthistoriska bibli-

oteket redan är känt bland många

som kanske det bästa släkthistoris-

ka biblioteket i världen, renoverade

kyrkan det för att uppdatera tekno-

login och öka användarvänligheten.

Före renoveringen var besökare

tvungna att gå till Joseph Smith Me-

Kyrkan renoverar släktforskningscenter

K morial Building för att läsa utgivna

släkthistorier. Nu är alla 80 000

släkthistorier och biografier som

Family History Library har gett ut

samlade på bibliotekets bottenvå-

ning.

Kyrkan installerade en videotele-

fon som gör det möjligt för döva

forskare runt om i världen att kon-

takta döva forskare på biblioteket.

En ny datasal med 30 datorer gör

att biblioteket nu har över 200 da-

torer där besökare kan använda

släktforskningsprogram och logga

in på Internet.

”Våra gäster blir alltid glada när

de upptäcker att många av de po-

pulära betalsajterna för släktforsk-

ning på Internet kan användas

gratis via våra datorer här på bib-

lioteket”, sade Ray Wright, chef för

Family History Library.

”Förbättringarna gör biblioteket

mer användarvänligt”, sade broder

Wright. ”Vi har i dag bättre resurser

för att hjälpa både unga och gamla,

både nybörjare och erfarna forska-

re. Vi vill att våra gäster, oavsett er-

farenhet, kunskap eller språk, ska

tycka att deras besök var givande.

När de lämnar biblioteket vill vi

att de ska känna entusiasm för sin

forskning och ha en önskan att

komma tillbaka.”

Under det öppna huset, som

hölls i samband med firandet av

110-årsjubileet för Genealogiska

föreningen i Utah, anordnade bib-

lioteket 30 kurser om släktforsk-

ning. Kurserna handlade om forsk-

ning för ungdomar, etnisk forsk-

ning och användandet av Internet,

TempleReady™ och Personal

Ancestral File®.

Ytterligare information om

Family History Library finns på

www.familysearch.org. m

Besökare hos kyrkans nyligen renoverade Family History Library drar nytta av ökade dataresurser.
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inbjudan, det krävdes en särskild

motivation och doktrinär kunskap.

Det krävdes en andlig övertygelse

och tro, inte bara för själva resan hit,

utan för att stanna i denna karga

ödemark”, sade han.

Efter sitt tal överlämnade äldste

Halverson en bok till herr Rugaas

om de prövningar som de norska

och danska heliga utstod som kor-

sade prärien i det sjunde handkärre-

kompaniet.

”Den kommer att ge dig en hum

om de svårigheter och offer de ut-

stod”, sade äldste Halverson till herr

Rugaas. ”Den innehåller inte alla

fakta, men hjälper dig förstå varför

de kom hit och den hängivenhet

som krävdes av våra förfäder för att

etablera Sion.”

Herr Rugaas, som var Norges för-

ste nationalbibliotekarie, uttryckte

sin tacksamhet för boken.

Under sin fyra dagar långa vistelse

besökte han också Family History

Library (Släkthistoriska biblioteket), 

talade till elever vid Brigham Young-uni-

versitetet och såg pionjärfilmen Arvet.

”Jag blev mycket rörd när jag såg

Arvet”, sade han.

Han sade också att han märkte att

många som kom var klädda i norska

traditionella kläder. ”När jag ser ut

över er och ser alla tröjor, så kan jag

med gott samvete berätta för alla

därhemma att det var som att vara

på en årlig sammankomst för norska

hantverksföreningen”, skämtade

herr Rugaas.

Stav i Taiwan håller öppet hus för att

stärka relationen till samhället

Över 800 personer, politiker, un-

dersökare och andra besökte Chung

Hsings stavscenter i Taiwan i slutet

av förra året under ett öppet hus

där medlemmar i Chung Hsings stav

hade möjlighet att dela med sig av

sin tro till allmänheten.

Evenemanget, som tog många

timmar att organisera och förbe-

reda för medlemmarna i staven, be-

stod av en guidad tur till tio stationer

i byggnaden. Varje station visade en

del av evangeliet, tjänande i kyrkan

eller hur det är att vara medlem i

kyrkan.

Turen började i kapellet, där me-

ningen med sakramentsförrättning-

en och hur den går till förklarades.

När besökarna kom in i Hjälpför-

eningens rum undervisade medlem-

mar dem om syftet med Hjälpfören-

ingen, förklarade varför det är viktigt

att ha ett årsförråd och visade upp

nödväskor för tre dygn.

Medlemmar undervisade besökar-

na om vikten av familjens hemafton

genom sketcher som visade hur en

hemafton är upplagd och hur den

kan öka harmonin i hemmet.

Medlemmar visade också stavens

släktforskningscenter för besökarna

och förklarade hur Elia vänder fäder-

nas hjärtan till barnen och barnens

hjärtan till deras fäder. (Se Mal 4:6.)

Många besökare uttryckte intresse

för släktforskning.

Guvernören för Chang Hua Coun-

Ändrat schema för
världsomfattande
ledarutbildnings-
möte

tsändningen av de världsomfat-

tande ledarutbildningsmötena,

som har sänts varje januari och juni

sedan 2003, ska nu hållas i februari

varje år, enligt ett brev från första

presidentskapet.

Istället för utbildningen som inte

längre planeras till den 18 juni 2005

uppmanar första presidentskapet

prästadömsledarna att använda ma-

terial från tidigare världsomfattande

ledarutbildningsmöten i sin utbild-

ning av prästadömet och biorganisa-

tionerna.

Tidigare tal från världsomfattande

ledarutbildningsmöten har behand-

lat missionsverksamhet, biskopens

arbete, ledarskap inom biorganisa-

tionerna samt stavspresidentens och

patriarkens plikter. m

U

ty besökte evenemanget och nämn-

de hur imponerad han var av den

intelligens och vältalighet som stav-

ens ungdomar visade. Innan han

åkte därifrån fotograferades han till-

sammans med primärbarnen framför

byggnaden.

Stavens medlemmar sade att de

välsignats i sitt försök att skapa

bättre relationer mellan kyrkan och

allmänheten. m
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SAMLINGSSTUNDEN

Fler förslag till
samlingsstunden,
juni 2005

Här följer fler förslag

som Primärföreningens

ledare kan använda till-

sammans med samlingsstunden i det

här numret av Liahona. För lektio-

nen, anvisningarna och aktiviteten

som hör samman med dessa förslag,

se ”Jag ska följa honom i tro” på si-

dorna LS4 och LS5 i Lilla stjärnan i det

här numret.

1. Sätt upp en bild av Frälsaren

längst upp på tavlan. Be barnen följa

med i sina skrifter medan du samman-

fattar principerna i Alma 32:27–43. Un-

dervisa om vikten av att plantera Guds

ord – liknat vid ett frö – i vårt hjärta

och att ge det näring genom vår tro.

Rita ett frö på tavlan och fråga: ”Hur

kan vi ge näring åt fröet?” Be de äldre

barnen slå upp sidorna 4–5 i sin hand-

ledning Tro på Gud, och gå igenom

de grundläggande kraven för att få ut-

märkelsen Tro på Gud. Välj ut sånger

eller psalmer som undervisar om prin-

cipen för var och en av dessa grund-

läggande krav. Spela en kort ”musik-

ledtråd” och låt barnen gissa vilket

krav sången handlar om och som hjäl-

per oss att ge näring åt fröet genom

tro. Be barnet som gissar rätt stiga

fram och rita en stjälk, ett blad eller en

gren på den ”växande” plantan. Medan

barnet ritar på tavlan kastar du en

bönpåse till två eller tre andra barn

och ber dem ställa sig upp och berätta

om något de kan göra under följande

vecka för att ge näring åt fröet genom

tro och som har med det kravet att

göra. Sjung sången eller psalmen.

Upprepa för alla sex kraven. Be det

sista barnet som ritar på tavlan att

lägga till den efterlängtade ”frukten”.

Visa barnen löftet om ”frukten” i Alma

32:42. Sammanfatta berättelsen om

Lehis syn i Första Nephi 8:10–18. Jäm-

för versen om ”frukten” i Första Nephi

med det som står i Alma. Bär ditt vitt-

nesbörd om att när vi alltid lever efter

evangeliet i tro så får vi till slut ta del

av frukten på livets träd.

För yngre barn: Istället för att an-

vända handledningen Tro på Gud, un-

dervisar du om samma principer om

bön, skriftstudier och så vidare med

bilder från Evangeliet i bild.

2. På grund av sin tro på Kristus har

nutida och forntida profeter utfört

Guds verk även när de mötte kraftigt

motstånd. Vår himmelske Fader väl-

signar dem som lyder hans bud i tro.

Sätt upp följande bilder från Evange-

liet i bild på tavlan, och var beredd att

kortfattat berätta (eller be barnen hjäl-

pa dig berätta) berättelsen som hör till

bilden: 102 – Arken byggs (berättelse

på baksidan av bilden), 303 – Nephi

kuvar sina upproriska bröder (berät-

telse på baksidan av bilden), 416 –

Mormons bok översätts (berättelse

från lektionsboken Primär 5, lektion

5), 507 – Brigham Young (berättelse

om att korsa prärien från lektionsbo-

ken Primär 5, lektion 40–41), 520 –

Gordon B Hinckley (berättelse om

templet i Accra i Ghana i Liahona, jul

2000, s 30–32 och okt 2004, s 13–15).

Betona att profeterna välsignades på

grund av sin tro på Jesus Kristus.

3. Sång: Lär barnen ”Jag går trofast

i hans spår”. (Liahona, feb 2003,

s LS16) Börja med att lära dem me-

lodin. Sjung sången för barnen. Be

dem stå upp och ”gå trofast i dina

spår” genom att marschera på plats

i takt till sången när du sjunger den

igen. Be barnen nynna melodin till-

sammans med dig medan de fortsät-

ter att marschera. Sätt upp en bild av

Frälsaren på tavlan med bilden inåt

och täck den med bilder från Evan-

geliet i bild eller primärpaketen som

beskriver det sången handlar om.

Välj ut fyra bilder för varje vers, till

exempel Evangeliet i bild 617 (Ut-

forska skrifterna), 607 (Liten flicka

talar i kyrkan), 216 (Kristus och bar-

nen), affischen Mina evangelieideal

och så vidare. Sjung första hälften av

första versen och be barnen välja ut

de bilder som illustrerar orden. Tala

om för dem att de inte kan välja fel,

eftersom olika bilder kan beskriva

samma fras. Ta bort bilderna de väl-

jer och sätt upp dem i rätt ordning.

Sjung den delen av sången tillsam-

mans flera gånger. Tala om för bar-

nen att allteftersom de lär sig sången

så kommer du att ta bort bilderna

på tavlan och sätta upp dem i ord-

ning tills du kan vända på ”överrask-

ningsbilden” under. Fortsätt att lära

dem varje del av sången. Vänd på

bilden av Kristus och använd den

för att lära barnen slutet på andra

versen. m
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residentskapet för området

Centrala Europa är förtjust över

att alla stavarna, missionerna och

distrikten över hela området har bli-

vit mycket engagerade i att tillämpa

principerna och anvisningarna som

ges i ”Predika mitt evangelium”. Vi

har varit ibland er och vi ser era gla-

da leenden medan ni berättar om

välsignelserna av effektivare med-

lemsmissionärsarbete i era försam-

lingar och grenar. Vi berömmer er

för ert personliga engagemang i det-

ta gudomliga verk att inbjuda andra

människor att komma till Kristus ge-

nom att hjälpa dem ta emot det åter-

upprättade evangeliet genom tro

på Jesus Kristus och hans försoning,

omvändelse, dop, genom att få den

Helige Andens gåva och uthärda till

änden.

I förra månadens Liahona talade

äldste L Tom Perry om en fast grund-

val och beskrev hur detta inspirera-

de dokument, ”Predika mitt evange-

lium”, kom till. Han uppmanade oss

också att förena oss i att föra evange-

liet till världen. En del av grundvalen

var behovet av att 1) förenkla missio-

närsarbetet, och 2) få medlemmarna

mer engagerade i att hitta människor

som missionärerna kan undervisa.

President Gordon B Hinckley har

gett oss en stridssignal att gå till ver-

ket. Han sade: ”Vi kan låta missio-

närerna försöka göra det ensamma,

Predika mitt evangelium – Ett steg i taget

Budskap från områdespresidentskapet

Äldste W Craig Zwick

P

eller också kan vi hjälpa dem. Låt det

i varje medlems hjärta odlas en med-

vetenhet om den egna förmågan att

föra andra till kunskap om sanning-

en. Låt dem arbeta på det. Låt dem

be med stor uppriktighet om det.”

Presidentskapet för området Cen-

trala Europa har bett var och en av

oss att vara villig att delta i Herrens

skörd genom att föra fler av hans

barn till dopets vatten. Han har full-

ständigt klargjort att varje organisa-

tion bör inrikta sig på att föra en ny

medlem in i kyrkan detta år. För att

uppnå detta måste vi alla delta. Pri-

mär, Unga kvinnor, Hjälpföreningen,

Unga män, äldstekvorumet, högpräs-

ternas grupp, Söndagsskolan, ja till

och med församlingens biskopsråd

eller grenspresidentskapet. Vi upp-

manar varje stavspresidentskap, varje

högråd och varje missionspresident-

skap att också göra vissa egna åta-

ganden för detta mål för året att

vi var och en ska föra en eller flera

människor till dopets vatten detta år.

Den första missionärslektionen är

ett kraftfullt, men ändå mycket en-

kelt tillvägagångssätt för att förklara

sanningarna om återställelsen av

Jesu Kristi evangelium. Det är ett så-

dant budskap som också ett primär-

barn kan ge med övertygelse. Hela

det tredje kapitlet i ”Predika mitt

evangelium” ägnas åt evangeliets

rena och enkla lärosatser. Vi uppma-

nar er att göra en egen sammanfatt-

ning av detta heliga sanningsbud-

skap och återge den för varandra på

era hemaftnar. Ni kan också göra det

i era lektioner i Primär och Söndags-

skolan och i era möten för kvorum

och klasser.

Ett förslag på hur vi ska ta till oss

lärdomarna i första lektionen är att

ta varje grundsats och sammanfatta

vad den grundsatsen innebär för oss.

Den första grundsatsen i första lek-

tionen är ”Gud är vår kärleksfulle

himmelske Fader”. Du kan be en

ung pojke eller flicka i primäråldern

att beskriva Gud med egna ord. Bara

genom att göra det, ger de den för-

sta lektionens kraftfulla inledande

ord.

Titta på var och en av de tydliga

grundsatserna i första lektionen och

lägg till dina egna tankar om dem.

Heltidsmissionärerna i din försam-

ling eller gren kan hjälpa dig med

några fler skriftställen och med

hjälpmaterial till var och en av dessa

Lokala nyheter
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grundsatser. Låt det bli grundvalen

för det du undervisar om på hemaft-

narna. Dina barn kommer att känna

större tillit. Deras andliga lampor

kommer att skina klarare. De får stör-

re självförtroende i familjen och bland

sina vänner. Den första lektionens

grundsatser är följande:

• Evangeliet är till välsignelse för

familjen.

• Vår himmelske Fader uppenbarar

sitt evangelium i varje tidsutdel-

ning.

• Frälsarens jordiska verksamhet.

• Det stora avfallet.

• Jesu Kristi evangeliums återstäl-

lelse genom Joseph Smith.

• Mormons bok: Ännu ett testa-

mente om Jesus Kristus.

• Be om att få veta sanningen

genom den Helige Anden.

Frälsaren försvårade inte budska-

pet då han undervisade. Han an-

vände lättförståeliga liknelser. Han

undervisade genom exempel och

genom att använda enkla bildliga

uttryck som var och en förstod.

Vårt lilla fyraåriga barnbarn lärde

oss en mycket viktig princip när hon

ombads att leda familjebönen på

morgonen då hennes far skulle börja

sin akademiska utbildning. Hon vis-

ste att hennes pappa var en duktig

student och att han var väl förberedd

för de komplicerade kurserna i en

mycket svår universitetsutbildning.

Hennes bön lät ungefär så här:

”Himmelske Fader, var snäll och

hjälp pappa lära sig sitt ABC.”

Medan fler av oss talar med våra

vänner och bekanta och med sådana

vi kanske inte ens känner, ska vi

komma ihåg att hålla läran ren,

grundsatserna tydliga och undervis-

ningen enkel. Var glad över att dela

med dig av evangeliet till alla du

träffar.

Må vi alla välsignas genom att för-

verkliga löftet i ”Predika mitt evang-

elium”: ”Det finns inget viktigare ar-

bete än detta, inte heller något som

skänker mer tillfredsställelse.” m

meå gren organiserades för

femtio år sedan, den 20 mars

1955. Vi tycker det är värt att fira,

inte bara för oss här i Umeå utan för

hela Sverige. Ni kanske känner att

det är att ta i väl mycket, men besin-

na att vi har skickat mängder med

medlemmar ner till södra och mel-

lersta Sverige, många av dem starka

Kom och fira med oss!
Maj-Britt Israelsson

ledare som haft sin grogrund här

i Umeå. Vi vill gärna träffa er igen!

Så alla ni som har anknytning till

Umeå, som blev medlemmar här,

som bott här kort eller längre tid,

missionärer som verkat här – kom

och fira med oss! Festen kommer att

gå av stapeln lördagen den 2 juli

2005 kl 18:00.

Skicka oss bilder, berättelser och

minnen från er tid här tillsammans

med er anmälan senast den 20

juni 2005 till

Maj-Britt Israelsson,

Frejgatan 5,

911 30 Vännäs,

tel. 0935-10161,

e-post: isreal2003@tiscali.se

KORT HISTORIK ÖVER UMEÅ GREN

Grenen bildades den 20 mars 1955

i Umeås första kapell på Norrlands-

gatan 26. Kapellet invigdes i närvaro

av 67 personer den 14 maj samma år

av president Spencer W Kimball som

då var apostel. Grenspresidentskapet

bestod av missionärerna Leonard

Ehrencrona och Torsten E Wiklöf.

Inga lokala äldster fanns i Umeå vid

den tidpunkten.

Kvinnliga Hjälpföreningen som

den då hette, bildades redan den

6 juni 1955, tack vare ett missionärs-

par, Carl och Elsa Fors från USA.

Elsa Fors var till stor hjälp med att

organisera Hjälpföreningen. Den

första presidenten för Hjälpförening-

en blev Maj-Britt Israelsson som bara

varit medlem några månader. Råd-

givare blev Anny Eriksson som inte

var medlem ännu men som döptes

inom kort. Båda finns fortfarande

kvar bland oss. När det första mötet

hölls var åtta kvinnor närvarande.

Det första året var ett år med

många aktiviteter, mycket tack vare

missionärernas intensiva arbete med

primärverksamhet för barnen och

mycket uppskattade studieklasser i

U
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engelska, besökta av 20–30 personer

vid varje tillfälle. Antalet medlemmar

vid starten var 10 med en närvaro på

sakramentsmötena av 5–6 medlem-

mar. Numera är vi 163 medlemmar

med i genomsnitt cirka 75 närvarande

på sakramentsmötena. m

Maj-Britt Israelsson,
Umeå gren, Sverigemissionen

ioårsfirandet av FN:s Internatio-

nella Familjedag instiftades 1994

och firas den 15 maj. Under hela

2004 avhölls på olika platser i värl-

den konferenser, symposier och dy-

likt där olika familjefrågor togs upp.

Även i Stockholm hölls ett seminari-

um, arrangerat av riksdagsgruppen

Forum för Familjen och Människo-

värdet under ledning av Tuve Skån-

berg (kd), som en del av detta tioårs-

firande. Inbjudna till detta seminari-

um var bland andra Familjedagskom-

mittén, som bildats i syfte att lyfta

fram och uppmärksamma FN:s Inter-

nationella Familjedag genom olika

firanden.

Initiativtagarna till Familjedags-

kommittén är Informationstjänsten

inom kyrkan, men själva kommittén

består av olika enskilda personer,

”eldsjälar” som brinner för familjen,

både medlemmar i kyrkan och an-

Internationell
familjekonferens
i Doha, Qatar
Ingrid Nilsson

T

dra. Genom tidigare arrangemang

inom Informationstjänsten har kon-

takt och samarbete utvecklats med

professor Richard G Wilkins från

World Family Policy Center, BYU.

Genom hans försorg blev Per och

Ingrid Nilsson, chefer för Informa-

tionstjänsten i Sverige, inbjudna att

delta i Doha-konferensen den 29–30

november 2004 i Qatar.

Staten Qatar hade tagit på sig värd-

skapet för denna internationella kon-

ferens med ca 1200 deltagare från

hela världen med Hennes Kungliga

Höghet Sheikha Mouzah bint Nasser

Al Missned, hustru till emiren och

ordförande för Qatars Högsta råd för

familjeangelägenheter som officiell

inbjudare och beskyddare för konfe-

rensen.

Från Frankfurt där vi hade varit på

utbildning på ett årligt seminarium

om Informationstjänsten i kyrkan,

kom vi med flyg till Barains flygplats,

där vi skulle byta flygplan. Redan där

slogs vi av den exotiska kulturen och

miljön som vi tidigare bara kunnat

drömma om att få se. Män klädda i

fotsida vita skjortor och med typiska

arabiska huvudbonader, en och an-

nan kvinna iförd burka, desto fler

kvinnor med svarta hellånga slöjlik-

nande klädnader och svarta slöjor

på huvudet, fick oss att känna att vi

kommit till Tusen och en Natts värld.

Qatar ligger som en liten halvö på

östsidan av Arabiska halvön med sto-

ra tillgångar på olja och naturgas, vil-

ket gör det till ett av världens rikaste

länder. Lyxhotellen, konferensan-

läggningen, maten, omhändertagan-

det in i minsta detalj vittnade om

denna rikedom som alla deltagarna

generöst fick ta del av.

På kvällen inledningsdagen var vi

alla inbjudna till en bankett där Shei-

khan var värdinna. När hon anlänt

gick hon runt och tog i hand och

hälsade på var och en. Självklart do-

minerades bilden av alla deltagare av

arabisk tillhörighet, men alla deltaga-

re tillsammans utgjorde en smältde-

gel av världens olika folkslag, religio-

ner, språk och kulturer. Ett mycket

starkt intryck blev öppningsceremo-

nin där först en muslimsk man fram-

förde en bön, följd av en kvinna från

BYU som läste ett avsnitt ur skapel-

seberättelsen i Gamla Testamentet

och till sist en man från Mexico som

läste ur Markusevangeliet om hur Je-

sus tog till sig barnen och välsignade

dem.

De två dagar som följde var fyllda

av föreläsningar, paneldiskussioner

och allmänna diskussioner om olika

familjeinriktade teman som: Utma-

ningar och konsekvenser för famil-

jen under det tredje årtusendet,

Familjen och utbildning, Män och

kvinnor som komplement till var-

andra, Medias roll och inflytande

på familjer, Mänskliga rättigheter,

Familjen som politisk prioritet.

Föreläsare var professorer och dok-

torer från olika universitet och insti-

tut, en Nobelpristagare i ekonomi,

världsledare från olika religiösa grup-

per och inflytelserika samhällsledare

från olika delar av världen. Kyrkans
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Världsledare från olika religiösa grupper och inflytelserika samhällsledare från

olika delar av världen under den internationella familjekonferensen i Doha, Quatar.
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universitet BYU spelade genom

World Family Policy Center en aktiv

roll i detta stora evenemang. Inte

utan stolthet kunde vi konstatera att

utställningsbåset för BYU inte bara

var störst utan också mest välbesökt

på den utställning som fanns i an-

slutning till konferenslokalen. Pro-

fessor Richard G Wilkins blev i Shei-

khans inledningsanförande person-

ligen nämnd och tackad för sin stora

insats för denna konferens.

Upplägget var ett ”smörgåsbord”

med olika sessioner att ta del av. Alla

föreläsningar och inlägg simultantol-

kades av unga, skickliga översättare.

Den höga utbildningsnivån och den

starka utstrålningen hos både män

och kvinnor gjorde ett starkt intryck.

En session som vi valde att vara

med på hade två rubriker: Building

of the Strengths of Mothers and

Fathers och Transmitting Values

from One Generation to the Next.

Under denna talade en romersk-ka-

tolsk kardinal, en rabbin från USA,

den koptiska kyrkans påve, professo-

rer från både Kuwait och USA och en

högt uppsatt islamsk ledare. Dessa

representanter från så olika religio-

ner och kulturer var helt överens om

värdet av traditionella familjer. Ord-

föranden i panelen, Dr Allan C Carls-

son från Howard Center for Family,

Religion and Society, kallade denna

session ”historisk” med tanke på den

konstruktiva dialog som fördes mel-

lan företrädare för olika religioner.

Konferensen avslutades med att

Doha-deklarationen lästes upp och

överlämnades offentligt av Sheikhan

till de deltagande parlamentarikerna

från Nya Zeeland, Lettland och

Sverige genom riksdagsman Tuve

Skånberg. Några veckor senare,

efter mycket diskussion, antogs

Doha-deklarationen av FN:s gene-

ralförsamling, dock utan underskrift

av EU, Sverige och några andra

länder. m

Ingrid Nilsson,
Informationstjänsten

rästadömsledare och informa-

tionssekreterare från samtliga

stavar samt Sverigemissionen deltog

lördagen den 15 januari 2005 i Infor-

mationstjänstens seminarium i

Gubbängens stavscenter med Ingrid

Nilsson som mötesledare. Preside-

rande var områdesauktoritetssjuttio

Hans Mattsson, rådgivande i Norden,

utom Danmark, för prästadömet.

På dagordningen stod information

om såväl utförda som kommande

aktiviteter.

”Vi har aldrig tidigare haft en apos-

tel som områdespresident”, inledde

äldste Mattsson, ”så detta är en un-

derbar tid”. President Perry har träf-

fat alla stavspresidenter samt mis-

sionspresidenten. Han undervisar,

deltar i konferenser, startar upp Fest

i Nord och under en turné träffar

han alla församlingsråd. Några av

de tolv talar alltmer om Kristi andra

ankomst, fortsatte äldste Mattsson.

Trots oron i världen ser vi en fantas-

tisk framtid med mängder av män-

niskor som är förberedda att göra

gott, samtidigt som vi ser mer ond-

ska. Vår uppgift är att med stor tro

föra människor tillbaka till vår him-

melske Fader så att missionärerna

kan undervisa.

De olika informationssekreterarna

rapporterade olika aktiviteter som

ägt rum under 2004, företrädesvis

Seminarium i
Informationstjänsten
Birgitta Karlfeldt

P
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Deltagare i Informationstjänstens seminarium den 15 januari 2005.
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med familjen som huvudtema.

Sture Nilsson berättade att flera

församlingar i Göteborgs stav haft

öppna hus med fokus på familjen

och andra familjerelaterade ämnen.

Power Pointpresentationen om kyr-

kan har ytterligare finslipats. Det vik-

tiga är inte antal närvarande vid pre-

sentationerna, utan hur de närvaran-

de berörs, underströk broder Nils-

son. Presentationen riktar sig i första

hand till högstadieelever och berät-

tar om det grundläggande i evange-

liet med fokus på livets mening. Pre-

sentationen som lägger grunden för

heltidsmissionärernas arbete, har

lett till en del undervisningstillfällen.

Den kan även visas som overhead.

Viktoria Kronborg, Umeå gren,

och Mattias Norin, rådgivare i di-

striktspresidentskapet och ansvarig

för IT, berättade att deras kapell

byggts ut och att många i grannska-

pet kom till invigningen. 2005 är det

50 år sedan första medlemmen döp-

tes i Umeå gren, vilket firas i juli (se

separat artikel). Till en familjedag i

maj 2004 som fick stort utrymme i

lokalpressen, hade föreningar, religi-

ösa ledare och politiska partier in-

bjudits. Bland annat deltog tre lokala

partier och besvarade frågor om

familjen. Tre politiker deltog även i

en videokonferens med professor

Richard Wilkins.

Per Nilsson rapporterade att för-

samlingarna i Stockholmsstavarna är

enastående i sina kontakter med

media, en utveckling som förväntas

i fler församlingar och grenar. Infor-

mationstjänsten kan på begäran sän-

da en checklista med tips till försam-

lingar och grenar för att visa försam-

lings/grensråden vad man kan jobba

med lokalt.

Broschyrmaterial, en om familjen,

en om hemafton och en om äkten-

skapet, kan stavarna rekvirera res-

pektive få upptryckta efter behov,

meddelade Ingrid Nilsson, som till-

sammans med Per är chef för Infor-

mationstjänsten.

Kristina Olergård, Handens för-

samling, berättade bland annat att

lokaltidningen haft en positiv artikel

om de guidade visningarna på lörda-

gar i juni – augusti 2004 på tempel-

området, i vilka 10–15 personer del-

tagit varje gång. Ett antal extra vis-

ningar hade dessutom ägt rum för

grupper som inte kunnat komma på

lördagar. Lokaltidningen hade även

skrivit om Handens församlings för-

sta kvinnliga missionär till Ghana

samt om en missionär till Spanien.

Biskopen i Västerhaninge 2:a försam-

ling, Stefan Fromgren, intervjuades

under hösten i P1 i programmet

Människor och tro. Under Haninge-

dagen i augusti hade kyrkan två väl-

besökta tält där familjen var i fokus.

Familjen var även i fokus med be-

toning på äktenskap mellan man

och kvinna under ett seminarium

i Riksdagen i december (se separat

artikel). Två starka personer inom

Pingstkyrkan, Lasse och Marie Nylén,

fick i Gubbängen den 18 februari

2005 ta emot en familjeutmärkelse

för sin verksamhet som familjerådgi-

vare med syftet att familjer ska hålla

samman.

Föreningen Internationella Familje-

dagen har bildats, berättade Linda

Norrbin. Föreningens speciella upp-

drag är att arrangera FNs familjedag i

maj varje år. Årets familjedag i Kungs-

trädgården den 14 maj med familje-

konsert under söndagen med Wind

Symphony orchestra (se senare se-

parat artikel) backades upp av ett an-

tal sponsorer, bland annat Ica, Juni-

backen, Hemkomfort, Villa Aktuellt,

Levande familjer och tecshop.

”Visionen är”, sade Linda, ”att det

ska synas i hela Sverige att familjen är

viktig, varför det är angeläget att fa-

miljedagar anordnas i alla stavar och

distrikt, gärna genom avtal skrivna

med andra organisationer med ut-

gångspunkt från kyrkans normer”.
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Kristoffer Höglund berättade om

Öppna kanalen med 500 000 möjliga

tittare inom Stockholmsområdet.

Den har lett till åtminstone ett dop.

Den kan ses måndagar och lördagar

18.30–21.30 och presenterar bland

annat kapellen, vad som händer un-

der söndagsmötena, familjens hem-

afton samt intervjuer med biskopar

och grenspresidenter.

John Wennerlund är webbmaster

för kyrkans svenska hemsida

jesukristikyrka.se, som riktar sig

till såväl medlemmar som andra och

har länkar till kyrkans andra webbsi-

dor. Där finns även lokal info speci-

ellt för mediafolk (Newsroom). An-

talet besökare är högt. Webbsidans

adress bör finnas i alla trycksaker,

påpekade John Wennerlund.

Till Bruno Klarin, Borås, som till-

sammans med sin hustru Harriet

och dotter Anja är webbmissionär

sedan snart två år, kan frågor ställas

och material som videor och Mor-

mons bok beställas. En stor mängd

telefonsamtal samt mejl tas emot, t

ex ”Min mamma är sjuk. Hon har va-

rit medlem i kyrkan. Finns det någon

som kan komma hem och välsigna

henne?” Från skolor kommer för-

frågningar om besök i kyrkan, inter-

vjuer, mötestider, Mormons bok,

informationsmaterial etc. Mejladress

är klarins@tiscali.se.

Per Åkebrands uppgift är att göra

kyrkan känd i regering och riksdag (se

bland annat artikel i april 2005). Han

informerar fortlöpande alla riksdags-

ledamöter via mejl en gång i veckan.

Per och Ingrid Nilsson var inbjudna

till Doha i Qatar 29-30 november 2004

för en internationell familjekonferens

med representanter för 150 länder

och med Qatars drottning som be-

skyddarinna (se artikel i detta num-

mer).

”Bjud in lokala politiker eller re-

presentanter från andra organisatio-

ner eller kyrkor till stavs- och di-

striktskonferenser”, uppmanade Per

Nilsson. ”Skicka pressreleaser när nå-

gon hög ledare från kyrkan ska kom-

ma. Vid grens- och församlingskonfe-

renser bör det annonseras som infor-

mation från staven vilka som arbetar

med information inom staven eller

distriktet.”

Äldste Mattsson uttryckte behovet

av ett nära samarbete med prästa-

dömsledarna.

”Vi får det som vi tror”, sade äldste

Mattsson. ”Vi tror att vi kan göra

gott, och då kommer frukter på Her-

rens sätt. Ty ’den som är trofast skall

bliva bevarad och välsignas med

mycken frukt’. (L&F 52:34). Herren

välsignar oss när vi arbetar i hans

tjänst med andlig kraft. Tack för att

ni är villiga att tjäna!” m

Birgitta Karlfeldt

edarna i Stockholms och Stock-

holms Södra stav var söndagen

den 16 januari 2005 inbjudna till ett

speciellt möte med områdespresi-

Predika mitt
evangelium
Birgitta Karlfeldt

L

dent L Tom Perry och hans båda råd-

givare Bruce C Hafen och W Craig

Zwick. På förhöjningen fanns även

områdesauktoritetssjuttio Hans

H Mattsson. President Perry ledde

mötet.

”Jag känner mig mycket förvän-

tansfull inför den nya era vi nu befin-

ner oss i när det gäller missionärs-

arbete”, sade äldste Perry. Världen

befinner sig i ett kritiskt läge, och

det är dags för oss att visa vad vi tror

på. De tolvs råd har ansvar för mis-

sionärsarbetet. I området Centrala

Europa utförs i snitt ett dop per mis-

sionär och år. Detta innebär att fler

missionärer kan komma att sändas

till de produktiva områdena och att

vi kan få färre missionärer. Kyrkan

finns nu i 160 länder, men målet är

att den ska etableras i alla länder.

I det nya programmet, ”Predika

mitt evangelium”, som nu finns ute

i kyrkans enheter, sätts följande mål

upp:

1)fler omvändelsedop och konfirma-

tioner

2)fler ordinationer till melkisedek-

ska prästadömet

3)fler tempelrekommendationer.

4)ökat antal heltidsmissionärer

härifrån.

5)varje stavspresident sätter egna

mål.

Från och med 2004 är det missio-

närernas uppgift att känna till kyr-

kans doktriner så väl att de inte läng-

re är bundna av lektioner utan kan

undervisa människor genom Anden.

Varje medlem uppmanas att samar-

beta med församlingens/grenens
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Områdespresident L Tom Perry, omgiven av sina rådgivare, t v äldste Bruce C Hafen,

t h äldste W Craig Zwick.
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missionärer. Tala om detta på sakra-

mentsmöten, i Unga män och Unga

kvinnor, även i Primär där barnen

kan tänka på sätt att hjälpa till och

även fylla i missionärsansökan. Stavs-

presidenter ska träna lokala ledare,

högråd tränar missionsledare för för-

samlingarna som i sin tur entusi-

asmerar övriga ledare. Korrelations-

möte hålls varje vecka med heltids-

missionärerna.

Varje missionär lägger varje fredag

upp en plan för kommande vecka.

Planeringen tas upp på varje försam-

lings/grensråd. Uppnådda resultat

och prognoser e-postas varje vecka

till stavspresidentskapet/missions-

presidentskapet och vidare till områ-

dessjuttio och områdespresidentska-

pet för att alla dessa ska känna till

hur arbetet fortskrider, avslutade

äldste Perry.

”Den mest produktiva tiden i Eu-

ropa var när missionärer och med-

lemmar hade störst kärlek och tillit

till varandra”, sade äldste Hafen. Det

är en sådan tid vi är inne i även nu.

1997 hade Time på sitt omslag en

bild av templet i Salt Lake City med

texten: Jesu Kristi Kyrka av Sista Da-

gars Heliga är Amerikas framtida reli-

gion. US News hade 1999 en artikel

om kyrkan som den snabbast växan-

de religionen i världen. Mormons

bok finns med på en lista över de

mest inflytelserika böckerna någon-

sin. Tabernakelkören är den mest

välkända kören i Amerika, och presi-

dent Gordon B Hinckley är en av de

mest respekterade ledarna i Amerika.

Låt oss sätta personliga mål för hur

vi ska tjäna våra medmänniskor, och

planera för att nå dem, uppmanade

äldste Hafen och hänvisade till 3 Ne

11:15 samt Mor 6:4. Att sakna mål är

som att sitta utan åror i en drivande

båt.

”Var inte rädda att föda fler barn

och ge andar kroppar”, fortsatte

äldste Hafen. ”Befolkningen minskar

i västvärlden. Bland annat beräknas

nuvarande 82 miljoner tyskar i slutet

av detta århundrade ha minskat till

24 miljoner.”

Äldste Hafen uppmanade också

hemlärare och besökslärare att i för-

sta hand besöka nya och inaktiva

medlemmar, övriga i görligaste mån.

Tillväxt ger glädje, sade han. Kristus

lyfter våra bördor när vi i hans anda

är villiga att offra vår bekvämlighet.

Äldste Zwick berättade att vi i år fi-

rar 100-årsjubileum av missionens in-

förande i Sverige.

”Låt oss med tro, hopp, barmhär-

tighet och kärlek för våra medmän-

niskor rikta blicken mot Gud och

anta utmaningen som äldste Perry gi-

vit oss. Det finns inget viktigare än

missionärsarbete, inte heller något

som ger större tillfredsställelse! För-

sta presidentskapet uppmanar oss

alla att uppnå en ny grad av hängi-

venhet som medhjälpare till vår him-

melske Fader i hans stora verk. Fasta

speciellt för detta i församlingarna/

grenarna! Herren kommer att välsig-

na er!”

”Vi har enligt president Hinckley

fyra stora ansvarsområden”, avsluta-

de äldste Perry. ”Vår familj, vårt arbe-

te, Herrens verk och oss själva. Be-

grunda det budskap som nu givits er,

för att Anden ska komma till era liv.

Själarnas värde är stort för Herren.

Jag lovar er genom min auktoritet

som apostel att jag vet att detta fung-

erar, och om ni gör ert allra bästa

kommer Herren att öppna himmel-

ens fönster, och ni kommer att kän-

na tillfredsställelse varje dag över att

vara på Herrens sida.” m

Birgitta Karlfeldt
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edaktör för de lokala si-

dorna är Birgitta Karlfeldt

(BIK). Förslag till nyhetsartiklar

kan sändas via e-post till birgitta.

karlfeldt@telia.com. Alla artiklar

redigeras. Prästadömsledare, Pri-

mär- och Hjälpföreningsledare

samt ledare för Unga män och

kvinnor bör vid större konferen-

ser 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 tilläm-

pandet av profetens och apostlar-

nas aktuella lärdomar – tjänande-

projekt, tempelresor, historiska

händelser, tillväxt, medlemsmis-

sionärsarbete, humanitär hjälp,

framgång inom seminariet eller

institutet etc.

Bilder ska helst vara originalfo-

ton, inte datautskrivna elektronis-

ka 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. Pappers-

kopior av bilder sänds till adress

Stora Hundens gata 618, 136 64

HANINGE. Bilder returneras inte.

Dikter publiceras inte. m

Räinö Enlund från Finland körde

under 2004, liksom han gjort ti-

digare år, ryska medlemmar inte

mindre än arton gånger till Templet

i Stockholm, och dessemellan vid flera

tillfällen även finska medlemmar.

Broder Enlund hyr en buss i Hel-

singfors och hämtar på måndagen

tjugo mil längre bort de ryska sysko-

nen vid gränsen mellan Ryssland och

Finland. Han kör dem därefter till fär-

jan i Åbo, en resa som tar honom sex-

ton timmar! Färjan anländer sedan

till Stockholm på tisdagsmorgonen.

De ryska syskonen samlas först i

Moskva eller S:t Petersburg, dit de

tagit sig med bil, tåg, buss eller flyg,

ofta mycket långa sträckor. Syskonen

som samlats i Moskva tar nattåg

söndag till måndag till S:t Petersburg

och sedan buss till finska gränsen.

Så det är reströtta medlemmar som

kommer fram till templet.

Väl i templet sätter broder Enlund

på sig den vita kostymen och tjänar

sina ryska syskon ytterligare, som be-

seglare. Han är en av de två bröder

som kan besegla på ryska. Han och

hans hustru har även verkat som

tempelmissionärer i två års tid från

1996, broder Enlund då som rådgiva-

re till president Wennerlund.

När den ryska tempelveckan är

slut på lördagseftermiddagen sätter

Väinö Enlund vid ratten i det slags buss

som han många gånger kört ryska och

finska medlemmar till Templet i

Stockholm i.

Väinö Enlund tillsammans med en rysk

broder, sedan de lyckligt och väl anlänt

till Templet i Stockholm.
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broder Enlund sig åter vid ratten och

med färjans hjälp tar han de ryska

medlemmarna tillbaka till Viborg vid

finska gränsen, varpå han kör bussen

tillbaka till Helsingfors, och de ryska

medlemmarna fortsätter sin långa

hemresa via Moskva.

Väinö Enlund var fram till sin pen-

sionering brandmästare i Helsing-

fors. Han och hans hustru Anita flyt-

tade därefter till Kangasniemi mitt i

Finland, men de har nu flyttat till Hy-

vinkää några mil utanför Helsingfors

för att komma närmare templet som

håller på att byggas där. m

Inger Höglund,

Rådgivare till tempelvärdinnan

Han har tagit
tiotusentals
medlemmar till
templet
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