
De sjuttios sjunde och åttonde kvorum tillkännagivna

De geografiska områdena för de sjuttios tredje och fjärde kvorum har delats för bildandet av de sjuttios sjunde

och åttonde kvorum.

Riktlinjer och tillkännagivanden

ett brev nyligen från första presi-

dentskapet till prästadömsledare

står följande: ”På grund av de

ytterligare medlemmar i de sjuttios

fjärde kvorum som godkändes vid

den senaste generalkonferensen har

de sjuttios sjunde kvorum organise-

rats genom en delning av det fjärde

kvorumet.

I
Medlemmarna i det sjunde kvoru-

met hämtas från områdena Brasilien

Nord, Brasilien Syd, Chile och Syda-

merika Syd. Det fjärde kvorumet be-

står av bröder som verkar i område-

na Centrala Amerika, Mexico Nord,

Mexico Syd, Sydamerika Nord och

Sydamerika Väst.

Dessutom har det stora geografis-

ka område som täcks av de sjuttios

tredje kvorum gjort det tillrådligt att

skapa de sjuttios åttonde kvorum.

Detta nya kvorum består av områdes-

sjuttio från Asien, Asien Nord, Austra-

lien, Nya Zeeland/Stillahavsöarna och

Filippinerna. Det tredje kvorumet

består av bröder som tjänar i områ-

dena Afrika Sydöst, Afrika Väst, Cen-

trala Europa, Europa Öst och Europa

Väst.” m
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Nytt kyrkohistoriskt bibliotek ska byggas
er än 3,5 miljoner uppteck-

ningar, manuskript, publikatio-

ner, fotografier och audiovisuellt ma-

terial av historiskt värde för kyrkan

får snart en ny hemvist i Salt Lake

City enligt ett tillkännagivande om

planerna för ett nytt kyrkohistoriskt

bibliotek.

Biblioteket, som kommer att byg-

gas på andra sidan gatan öster om

konferenscentret, ska vara fem vå-

ningar högt, ha en yta på 23 000 m2

och blir ett visuellt komplement till

konferenscentret. Eftersom det nya

biblioteket blir mycket större än det
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som finns nu, kommer det att finnas

mer arkivutrymme där mer material

kan lagras.

Det nya biblioteket, som ersätter

biblioteket som för närvarande finns

i kyrkans kontorsbyggnad, kommer

att ha läsrum och en avdelning med

särskilda samlingar som är öppen för

allmänheten.

”Det nya kyrkohistoriska biblio-

teket blir en välkommen resurs

för dem som vill lära mer om kyr-

Det nya kyrkohistoriska biblioteket blir en 23 000 m2 stor byggnad på fem våningar

som ska uppföras öster om konferenscentret.

kans historia”, sade äldste Marlin

K Jensen i de sjuttios kvorum, som

verkar som kyrkans historiker och

skrivare.

Uppförandet av byggnaden beräk-

nas påbörjas senare i år. Kyrkan be-

räknar att byggnaden ska stå klar i

slutet av 2007. Biblioteket kommet

att byggas på ett område som för

närvarande används som parkerings-

plats. Bill Williams, kyrkans chef för

arkitektur och byggteknik, sade att

kyrkan tillhandahåller en provisorisk

parkeringsplats under uppförandet.

Broder Williams sade också att

biblioteket kommer att likna Main

Street Plaza och ha ”samma karaktär”

som tempelområdet. m

KUV: Undervisar medlemmarna flitigt
Walter Cooley, kyrkans tidningar

yrkans utbildningsverksamhet

(KUV) är ett vittnesbörd om

kyrkans betoning på vikten av ut-

bildning. Äldste W Rolfe Kerr, kyr-

kans utbildningschef, sade att det är

viktigt att medlemmarna lyssnar till

president Gordon B Hinckleys råd

angående utbildning.

President Hinckley sade: ”Utbild-

ning är nyckeln som kommer att låsa

upp möjligheternas dörr åt dig. Den

är värd en uppoffring … Ta vara på

varje tillfälle till utbildning som ni har

möjlighet och råd till.” (”Inspirerande

tankar”, Liahona, jun 1999, s 4–5)

KUV är en mångfasetterad organi-

sation som fått i uppgift att uppfylla

Frälsarens uppmaning: ”Lären flitigt.”

(L&F 88:78) Förra året följde KUV

denna uppmaning genom att under-

visa över 1,2 miljoner elever, både

unga och gamla, både medlemmar

och andra.

KUV erbjuder utbildning över hela

världen genom fyra huvudprogram:

högre utbildning (kyrkans universi-

tet och college), religiös utbildning

(seminariet och institutet), grund-

skolor och gymnasieskolor samt

vidareutbildning.

Historia

Utbildning har alltid varit viktigt

för kyrkans medlemmar. Alltefter-

som medlemmarna började koloni-

sera västra Nordamerika startade de

ofta kommun- eller församlingssko-

lor. Med tiden öppnades ett antal

akademier. För att administrera

dessa akademier bildades kyrkans

allmänna utbildningsråd 1888.

Då utbildning blev mer tillgänglig

i samhället började kyrkan antingen

stänga eller överföra de flesta av

dessa skolor till lokala myndigheter.

Några av de mer framträdande av

dessa ursprungliga institutioner är

fortfarande i bruk i dag, bland annat

University of Deseret (University of

Utah), Brigham Young College (Utah

State University), Weber Stake Aca-

demy (Weber State University), San-

pete Stake Academy (Snow College)

och S:t George Stake Academy (Dixie

K
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State College). Endast fyra av de

ursprungliga skolorna drivs fortfa-

rande av KUV: Brigham Young Acade-

my (BYU), Bannock Stake Academy

(BYU – Idaho), Salt Lake Stake Aca-

demy (LDS Business College) och

Juarez Academy i Mexico.

I dag styrs KUV av kyrkans utbild-

ningsråd när det gäller seminariet,

institutet och grund- och gymnasie-

skolorna, och av styrelseråd för in-

stituten för högre utbildning. Bland

styrelsemedlemmarna finns första

presidentskapet, tre medlemmar av

de tolv apostlarnas kvorum, senior-

presidenten för de sjuttios kvorum,

Hjälpföreningens generalpresident

och Unga kvinnors generalpresident.

Högre utbildning

Kyrkans institutioner för högre

utbildning är LDS Business College

och de tre skolorna som bär namnet

Brigham Young: Brigham Young-uni-

versitetet (BYU) i Provo, BYU – Ha-

waii i Laie och BYU – Idaho i Rexburg.

Dessa institutioner betjänar om-

kring 45 000 elever på universitets-

områdena och ytterligare 472 000 ge-

nom program för fortsatt utbildning.

Äldste Kerr säger att varje universitet

har en unik uppgift och roll inom KUV.

LDS Business College ger i första

hand yrkesbaserad utbildning men

har också allmänna utbildningar som

förbereder eleverna för att gå över

till andra college eller universitet.

BYU erbjuder både en stor mängd

utbildningar för kandidatexamen

och utvalda magister- och doktors-

examina. Äldste Kerr sade att rådet

ser BYU som en utbildningsinstitu-

tion för grundexamen, fastän uni-

versitetet har betydande forsknings-

program där både studerande och

doktorander är involverade.

BYU – Hawaii erbjuder grundexa-

mina och har flest internationella

elever, procentuellt sett, av alla uni-

versitet i USA. Äldste Kerr sade att

skolan kommer att fortsätta balanse-

ra mångfald och kultur som en del

av dess mission.

Det nyaste fyraårsuniversitetet är

BYU – Idaho. År 2000 blev tvåårssko-

lan, som hette Ricks College, ett fyra-

årsuniversitet som erbjuder kandi-

datprogram. BYU – Idahos främsta

roll är att undervisa, säger äldste

Kerr. Fakulteten tillåts ta tjänstledigt

för fortbildning och forskning, men

någon huvudbetoning läggs inte på

forskning eller publikationer. I stället

är deras forskning inriktad på att

förbättra undervisningen.

President Gordon B Hinckley sade

att fastän inte alla medlemmar har

möjlighet att gå på någon av kyrkans

skolor så kommer kyrkan att fortsät-

ta driva dessa institutioner för högre

utbildning för att vittna om vikten

av utbildning.

Han sade: ”Vi ska behålla dem

som flaggskepp som vittnar om den-

na kyrkas stora och uppriktiga beslut

att stödja utbildning, både kyrklig

och världslig, och bevisa för världen

att utmärkt världslig utbildning kan

fås i en religiös omgivning.” (”Varför

vi gör en del av det vi gör”, Liahona,

jan 2000, s 67)

Seminarie- och institutprogram

I samma tal sade president Hinck-

ley också att dessa skolor uppbackas

av seminarier och institut på olika

platser.

Seminarieprogrammet startades

1912 i Granite High School i Salt

Lake City. Kyrkan skapade pro-

grammet som ett supplement till

allmänna skolor efter det att kyr-

kans gymnasier började stängas i

början av 1900-talet. Till den första
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Verenaisi Moimoi leder sången under avslutningsceremonin vid Fiji LDS Church College

där över 300 elever studerar på gymnasienivå.
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Antalet inskrivna
elever i seminariet

per årtionde

Antalet
inskrivna
elever i
institutet
per årtionde

Seminariet världen över
Seminarieprogram världen över: 4 395

Antalet inskrivna elever i seminariet i slutet av skolåret 2003–2004: 361 689

Heltidsseminariet: 121 576 elever (33,6 procent)

Tidigt morgonseminarium: 209 627 elever (58 procent)

Hemstudieseminarium: 30 486 elever (8,4 procent)

Institutet världen över
Institutprogram världen över: 2 214

Antalet inskrivna elever i institutet i slutet av skolåret 2003–2004: 365 070
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seminariekursen var 70 elever anmäl-

da. I dag har seminarierna över hela

världen över 360 000 elever inskrivna.

Seminarieeleverna studerar efter

en av tre programtyper: håltidssemi-

narium, tidigt morgonseminarium

eller hemstudieseminarium.

Håltidselever går på seminariet un-

der skoldagarna. Håltidsseminarium

finns i delar av Arizona, Colorado,

Idaho, Nevada, New Mexico, Ore-

gon, Utah, Washington och Wyoming

i USA och i Alberta i Canada. 1950

utvidgade kyrkan seminarieprogram-

met för att inkludera elever som inte

kunde vara med på seminariet under

skoldagarna. Detta program kallades

tidigt morgonseminarium.

Även om många av eleverna i detta

program studerar före skolan kan

kurser ges vid olika tider utanför

skolschemat varje dag. Omkring 58

procent av alla seminarieelever går

på tidigt morgonseminarium. De för-

sta kurserna för tidigt morgonsemi-

narium utanför Nordamerika hölls

i Finland och Tyskland 1962. Semi-

nariekurser hålls nu i omkring 140

länder.

Där håltids- eller tidigt morgon-

seminarium inte finns kan eleverna

delta i ett hemstudieprogram.

Eleverna studerar tilldelade skrift-

ställen och annat material och träffar

sedan andra elever och en lärare en

gång i veckan för att diskutera vad

de lärt sig.

1926 började kyrkan bygga reli-

gionsinstitut i närheten av universitet

som inte ägdes av kyrkan. Dessa

institut erbjöd religiös utbildning

för universitetselever. Instituten

undervisar nu mer än 365 000 elever

och medlemmar i mer än 2 214

institutprogram över hela världen.

De första internationella instituten

startades i Australien och Storbritan-

nien 1969. Antalet internationella in-

stitutelever fortsätter att öka varje år

och de är nu fler än eleverna i USA.

President Hinckley har beskrivit

hur institutet gynnar sina deltagare:

”Det berör elevernas liv på ett po-

sitivt sätt över hela världen. Inom
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institutet finner ungdomar i universi-

tetsåldern glatt umgänge, de finner

lärdom, sociala erfarenheter och

till och med män och hustrur inom

tron.” (”Detta stora millenieår”,

Liahona, jan 2001, s 80–81)

Unga medlemmar som studerar

vid college är inte de enda som har

glädje av programmet. Det finns

många institutelever, unga och gam-

la, som inte går på college. Personer

med andra trosåskådningar anmäler

sig också till institutet varje år.

Äldste Kerr sade att institutet har

blivit tillgängligt på så många platser

att många medlemmar kan delta i

programmet på ett eller annat sätt.

”Det finns inte många platser där

ungdomarna inte kan ta del av insti-

tutprogrammet, antingen genom

etablerade institutprogram eller

kurser på stavsnivå”, sade äldste Kerr.

Grundskole- och gymnasieutbildning

Kyrkan startade grundskole- och

gymnasieutbildningar utanför USA

i områden i Latinamerika och Stilla-

havsområdet där allmän skolutbild-

ning inte fanns tillgänglig. Flera sko-

lor etablerades, men med tiden, när

fler allmänna skolor blev tillgängliga,

stängdes kyrkans skolor. Men några

av dessa skolor är fortfarande i bruk:

16 i Stillahavsområdet och 2 i Mexi-

co. I dessa 18 skolor finns det totalt

9 255 elever.

Fortsatt utbildning

En mängd olika alternativ när

det gäller fortsatt utbildning erbjuds

genom KUV. Bland annat sådana pro-

gram som Education Week (Utbild-

ningsvecka), Especially for Youth

(EFY), läger, studiecirklar och dis-

tanskurser. Distanskurserna ges

både online och genom traditionell

korrespondens, både för personlig

utveckling och för high school eller

college-poäng.

Välsignelser av att delta

KUV:s fyra huvudgrenar fortsätter

hjälpa sina elever att följa president

Hinckleys råd att få all utbildning de

kan. Eleverna välsignas som resultat

av denna lydnad. Äldste Kerr talade

om välsignelserna som ges de elever

som deltar: ”De som deltar i dessa

program förbereder sig egentligen

inte bara för ett yrke och ett bättre

familjeliv, utan också för att bli bättre

medborgare och för att bygga upp

kyrkan där de bor.” m

Skrifterna:
CD-ROM version 1,1
nu tillgänglig

är kyrkan hade gett ut The

Scriptures: CD-ROM Edition 1.0

(skrifterna på CD-ROM) 2001, hade

medlemmarna möjlighet att läsa

och söka i skrifterna genom ett klick

med musen. Med den nyare utgåvan,

The Scriptures: CD-ROM Edition 1.1,

har medlemmarna ännu större möj-

lighet att söka efter specifik informa-

tion, och de kan också göra det på

fler språk och med bara en CD.

N

Version 1,0 hade en standardutgå-

va och en utökad utgåva på två sepa-

rata disketter. Version 1,1 har både

standardversionen och den utökade

versionen på samma diskett.

I version 1,0 kunde man göra

vanliga sökningar och textjämförel-

ser mellan engelska och de andra

fyra språken på disketten. I version

1,1 kan användaren till exempel

söka efter hur många gånger ett ord

finns med i texten och ha upp till

åtta språkjämförelser på skärmen

samtidigt.

De fem språken i version 1,0 är

de kompletta standardverken på

engelska, och tre-i-ett på franska,

italienska, portugisiska och spanska.

Version 1,1 har samma språk men

Den nya versionen av The Scriptures:

CD-ROM Edition (1,1) innehåller

standardverken på engelska, Gamla

testamentet på hebreiska, Nya

testamentet på grekiska och tre-i-ett och

studiehjälpmedel på cebuano, finska,

franska, tyska, ilokano, italienska,

norska, portugisiska, rumänska, spanska

och tagalog.
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också tre-i-ett och studiehjälpmed-

el på cebuano, finska, tyska, ilokano,

norska, rumänska och tagalog.

Förutom dessa språk har den nya

disketten också Gamla testamentet

på hebreiska och Nya testamentet

på grekiska.

Kai Andersen, sekreterare i sam-

ordningskommittén för skrifterna,

sade att syftet med den nya versio-

nen var ”att göra ännu ett verktyg

tillgängligt för skriftstudier”. Han

sade att den nya versionen har fler

språk så att fler medlemmar kan dra

nytta av den.

Man har större nytta av standard-

versionen om man bara ska läsa,

men genom att klicka på den utöka-

de versionen har användarna fler

möjligheter att gå djupare in i skrif-

terna. I den utökade versionen kan

användarna ”bokmärka” och mar-

kera sidor, skriva anteckningar i mar-

ginalerna och få instruktioner om

hur de olika delarna av disketten

används.

The Scriptures: CD-ROM Edition

1.1 (artikelnr 50315) kan köpas

på något av kyrkans distributions-

centrer eller beställas på Internet

på www.ldscatalog.com. Bosatta

i USA och Canada kan beställa per

telefon genom att ringa 1–800–537–

5971. m

Utställning om dödahavsrullarna på
väg genom Europa

righam Young-universitetets

Foundation for Ancient Research

and Mormon Studies (FARMS) [stif-

telse för forntidsforskning och mor-

monstudier] sponsrade en resande

utställning över upptäckter angåen-

de och betydelsen av dödahavsrullar-

na. Utställningen har visats vara ett

effektivt missionärsverktyg i Europa.

Utställningen har stärkt relationer-

na med ledare och dignitärer i olika

europeiska länder och gjort det möj-

ligt för medlemmar att berätta om

sin tro för personer som har andra

trosuppfattningar. Mer än hälften av

besökarna på utställningen tillhörde

inte kyrkan.

Dödahavsrullarna, en samling bib-

liska och ickebibliska uppteckningar

som hittades i grottor längs Döda

havet 1947, innehåller uppteckning-

ar som går så långt tillbaka som 300

före Kristus. I början av 1990-talet

kontaktade Dead Sea Scrolls Founda-

tion BYU för att diskutera möjlighe-

terna att göra en elektronisk version

av uppteckningarna. Den ursprungliga

databasen blev klar 1999.

Utställningens rundtur, som av-

slutades i november, täckte Österri-

ke, Belgien, Brittiska öarna, Dan-

mark, Frankrike, Tyskland, Italien,

Nederländerna, Portugal, Spanien

och Schweiz. m

B

Tjänandedag i
Centralamerika
Don L Searle, kyrkans tidningar

edlemmar över hela Central-

amerika tillbringade lördagen

den 9 april med att förbättra sin

kommun. Innan dagen var slut hade

de och några av deras grannar done-

rat mer än 166 000 timmar i tjänande

– motsvarande en person som arbe-

tar 24 timmar om dygnet, 356 dagar

om året i nästan 19 år.

Mer än 22 000 medlemmar och

omkring 1 800 vänner med annan

trosuppfattning utförde tjänande-

projekt på 258 platser i Guatemala,

El Salvador, Honduras, Nicaragua,

Costa Rica och Panama.

Genom projekten förbättrades

inte bara kommunerna, de gjorde

också att kyrkan och dess medlem-

mar fick nya vänner, sade äldste W

Douglas Shumway i de sjuttios kvo-

rum, förste rådgivare i presidentska-

pet för området Centrala Amerika.

”Det var mycket gädjande att se så

många medlemmar i kyrkan och

andra som sida vid sida städade, må-

lade, reparerade och samtidigt njöt

av varandras sällskap under dagens

gång.”

Äldste Shumway märkte att fliten

och andan som medlemmarna kän-

de påverkade kommunledarna. Som

exempel citerade han borgmästaren

i Quetzaltenango, Guatemalas näst

M
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största stad, som var med på kyrkans

möten under söndagen den 10 april,

dagen efter tjänandeprojekten. Borg-

mästaren hade blivit så imponerad

av ungdomarna i kyrkan som var

engagerade i projekten att han sade

under en söndagsskoleklass: ”Jag

gratulerar era ungdomar för att de

har sådana principer som hjälper

dem att uppehålla sin moraliska

renhet. Så länge ni fortsätter att

uppehålla dessa normer så fortsätter

ni att bygga upp samhället.”

I andra områden fanns det invå-

nare som, när de såg vad medlem-

marna gjorde, helt spontant började

hjälpa till med arbetet eller hämtade

vatten eller förfriskningar. I Nicara-

gua hörde man talas om vissa invå-

nare som deltog i projektet och som

var så imponerade av medlemmarna

att de bad om att missionärerna

skulle besöka dem. Med de flesta

uttryckte helt enkelt sin tacksamhet

för det som kyrkans medlemmar

gjorde. En man, en medlem av en

samhällsförbättringskommitté i Chal-

chuapa i El Salvador, förklarade att

en allmän park hade tillåtits förfalla

och att kommunalrådet inte hade

tillräckligt med pengar eller personal

för att rädda den. ”Men nu, tack vare

hjälpen vi har fått från sista dagars

heliga under tjänandedagen, har vi

kunnat göra i ordning den och göra

den vacker igen.”

Det var lätt att se vilka som arbe-

tade med projekten. I hela Central-

amerika hade de vita västar med

orden ”Hjälpande händer” på fram-

sidan och bokstäverna ”SUD”, som

står för sista dagars heliga på span-

ska. På baksidan ser man att bäraren

är medlem av Jesu Kristi Kyrka av Sis-

ta Dagars Heliga, eller mormon. Det

har också fungerat väl att använda

sådana västar i liknande tjänandepro-

jekt i andra länder, särskilt i Brasilien.

De lokala invånarna var inte de

enda som lade märke till arbetet som

utfördes i kommunerna. Nyhetsme-

dia, som blivit informerade om ar-

betet av kyrkans informationstjänst,

uppmärksammade också insatserna.

Nyhetsartiklar fanns efteråt i tidning-

ar i Guatemala, El Salvador, Hondu-

ras, Nicaragua och Costa Rica. Sex te-

vekanaler i El Salvador visade inslag

om tjänandedagen, liksom en kanal

vardera i Guatemala, Honduras och

Nicaragua. I San Salvador i El Salva-

dor sändes ett nyhetsinslag på radio

inom en timme efter att en lokal ra-

diostation hade fått reda på arbetet

som utfördes.

Säkert är en av tjänandedagens

mer långtgående effekter de starka

band som knöts mellan medlemmar-

na och kommunernas ledare. Lokala

kommunstyrelser försåg många av

projekten med material och överin-

seende medan kyrkans medlemmar

och andra gjorde sitt arbete. Projek-

ten planerades i samarbete med lo-

kala ledare i kommunerna. I en kom-

mun i San Salvador har till exempel

en medlem, som samarbetat med

kommunstyrelsen i det tysta under

några år, efter begäran av borgmäs-

taren ordnat med en grupp frivilliga

som städade och målade i och om-

kring en teater. I Santa Ana i El Salva-

dor arbetar stavens hjälpförenings-

president vid ett ålderdomshem som

drivs av katolska nunnor. På nunnor-

nas begäran ordnade hon så att frivil-

liga kom, inte bara för att arbeta runt

huset utan också för att pyssla om

dem som bodde på hemmet.

Många medlemmar talade efteråt

om glädjen de kände när de hjälpte

till. Många sade också att de kände

att tjänandet ändrade på mångas

uppfattning om kyrkan. Någon sade:

”Det sägs att orden övertygar män-

niskor, men det är gärningarna som

engagerar dem.” m

Medlemmar i Soyapango stav i San

Salvador samlar ihop skräp från dikena

längs motorvägen.
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SAMLINGSSTUNDEN

Här följer fler förslag

som Primärförening-

ens ledare kan använ-

da tillsammans med

samlingsstunden i det här numret

av Liahona. För lektionen, anvis-

ningarna och aktiviteten som hör

samman med dessa förslag, se ”Välj

det rätta och bli lycklig” på sidorna

LS4 och LS5 i Lilla stjärnan i det här

numret.

1. Berätta för barnen om ett viktigt

meddelande du fått, till exempel att

ett barn har fötts eller någon annan

rolig tilldragelse i släkten. Hur skick-

ades meddelandet? Hur skulle ni

skicka ett viktigt meddelande i dag?

Visa bild 5–7 från Primärs paket (sta-

ty av ängeln Moroni på ett tempel).

Fråga barnen vem som är med på bil-

den. Varför blåser han i en trumpet?

Vilket vikigt meddelande har han att

skicka till världen? Återge med hjälp

av Joseph Smiths skrifter 2:27–67 be-

rättelsen om hur Mormons bok kom

till. Skriv frågor som behandlar be-

rättelsen på olika papperslappar (se

Undervisning: Den högsta kallelsen,

s 68–70) och lägg dem i en liten

påse. Sjung en sång eller psalm medan

du låter påsen vandra runt bland

eleverna. Stanna musiken då och då

och be barnet som håller i påsen att

välja en fråga och besvara den med

Fler förslag till
samlingsstunden,
september 2005

hjälp av barnen som sitter på båda

sidorna om honom eller henne.

Fortsätt sjunga och låta frågorna gå

runt tills alla har blivit besvarade. Ge

varje klass och dess lärare ett skrift-

ställe från Mormons bok som de ska

gå igenom. (Välj skriftställen med ut-

tömmande förklaringar av lärdomar,

som till exempel 2 Nephi 31; Mosiah

2–5; 3 Nephi 11–13, 18 och så vida-

re.) Låt varje barn med lärarens hjälp

fastställa en lärdom i skriftstället

som kan vara ett viktigt budskap till

världen, till exempel ”bedjen … i

edra familjer”. (3 Nephi 18:21) Be

varje barn komma fram och upp-

repa sitt budskap till världen från

Mormons bok.

2. Efter att ha talat med biskopen

eller grenspresidenten kan du i för-

väg inbjuda två eller tre medlemmar

som bär sitt vittnesbörd om välsig-

nelserna av att betala tionde. (Ta om

möjligt med en ungdom eller ett

barn.) Undervisa om tiondets prin-

cip. Påpeka att tionde är ett av de

grundläggande kraven i Tro på Gud-

programmet (se handledningen Tro

på Gud, s 4) och likaså det centrala i

en aktivitet i delen ”Utveckla talang-

er” (s 10). Inbjud en medlem av bis-

kopsrådet eller grenspresidentska-

pet att komma och berätta för bar-

nen vad tionde används till. Hjälp

varje barn att dekorera en liten ask,

burk eller ett kuvert där han eller

hon kan spara sitt tionde. Ge varje

barn en tiondeblankett och lär dem

hur man fyller i den. Förklara att vi

ger vårt tionde till en medlem av bis-

kopsrådet eller grenspresidentska-

pet och träffar biskopen eller grens-

presidenten för tiondeavräkning.

Presentera de personer som har för-

berett sig för att bära sitt vittnesbörd

om tiondets välsignelser och be dem

berätta om sina erfarenheter.

3. Säg att en persons namn är

viktigt, både för personen och dem

som älskar honom eller henne. Säg

ditt namn till barnen och berätta vad

det betyder. Fick du ditt namn efter

någon? Varför valde dina föräldrar

det namnet? Be två eller tre barn att

berätta om sina namn. Låt barnen ci-

tera följande från Mina evangelieide-

al: ”Jag ska använda min himmelske

Faders och Jesu namn vördnadsfullt.

Jag ska inte svära eller säga fula ord.”

För att hjälpa oss att komma ihåg

Jesus Kristus har han fått många

namn. Lägg följande föremål på en

bricka: (1) sten, (2) bröd, (3) vinran-

ka eller en bild av en, (4) teckning

eller bild av solen, (5) liten jordglob

eller Evangeliet i bild 600 – Världen,

(6) Evangeliet i bild 403 – Den första

synen, (7) något som föreställer en

herdestav eller små får, (8) Evange-

liet i bild 227 – Jesus ber i Getse-

mane och (9) krona. Vart och ett

av dessa föremål representerar ett

namn på Jesus Kristus som finns

i följande skriftställehänvisningar:

Klippa – Helaman 5:12, Livets bröd –

Johannes 6:47–48, Vinstock – Johan-

nes 15:5, Världens ljus – Johannes

8:12, Skapare – Mosiah 3:8, Älskad

Son – Joseph Smiths skrifter 2:17,

Den gode herden – Johannes 10:11,
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Frälsare – L&F 43:34, Konung – L&F

45:59. Skriv upp hänvisningarna –

men inte namnen – på tavlan. Be

barnen läsa skriftställehänvisningar-

na och säga namnen på Jesus som

föremålen representerar. Berätta vad

de olika namnen på Jesus Kristus lär

oss om honom. Påminn barnen att

när vi döps och när vi tar sakramen-

tet så tar vi på oss Herrens namn.

Vittna om att vi håller våra förbund

när vi använder namnen på vår

himmelske Fader och Jesus Kristus

vördnadsfullt och när vi inte svär

eller säger fula ord. m

en 10 september 2005 är det

femtio år sedan Europas första

tempel invigdes. Templet i Bern pla-

nerades, formgavs och byggdes med

vision och personliga uppoffringar.

Många av de heliga som hjälpte till

med att betala för detta vackra Her-

rens berg var barnbarnsbarn till de

medlemmar som utvandrade till

Utah från länder runtom i Europa.

Trofasta medlemmar gav allt de hade

för att föra sina familjer på färden till

Sion. Dessa modiga första pionjärer

lämnade de tyska, nordiska och eng-

elska ländernas bördiga jord för att

bege sig till den ödsliga, ofruktsam-

ma Saltsjödalen. De förstod att det

skulle krävas mycket hårt fysiskt ar-

bete av dem. De utstod lidanden

med andlig insikt och med stor tro.

I dag bygger vi på dessa trofasta

europeiska pionjärers grundval som

uppoffrade så mycket.

De löften som gavs i invigningsbö-

nen för templet i Bern, uppsänd av

En ny ledstjärna för Europa

Budskap från områdespresidentskapet

D
vacklande och osäker, därför att de

ännu inte fått presenterat för sig den

eviga frälsningsplanen.”

Detta kan bara ske i den mån som

vi var och en ansvarsfullt inbjuder

våra grannar och vänner att lyssna på

budskapet om sanningen. På ett öd-

mjukt profetiskt sätt sökte president

McKay Herrens hjälp till oss alla.

”Med ödmjukhet och djup tacksam-

het erkänner vi din närhet, din gu-

domliga vägledning och inspiration.

Gör oss mer andligt mottagliga inför

dig.”

Templet i Schweiz är en ledstjärna

för hela Europa. Eftersom det var det

första tempel som invigdes utanför

Förenta staterna, blev det en förelö-

pare för andra tempel som nu har

byggts över hela världen och som

också har samma rena syfte: Helgat

åt Herren, Herrens hus.

En guldklädd ängel Moroni kom-

mer att placeras på en nybyggd torn-

spira vid templet i Bern. Detta blir

en mäktig ny symbol för tidigare

änglar, som har ”ett evigt evangelium

president David O McKay, ger hopp

och en positiv framtidsvision för hela

Europa. ”O Fader, vi förnimmer att

det skriande behovet i världen i vår

tid är att acceptera Jesus Kristus

och hans evangelium för att mot-

verka de falska lärdomar som nu

stör hederliga mäns och kvinnors

frid, och som undergräver tron hos

miljontals vars tro på dig har varit

Lokala nyheter

Äldste W Craig Zwick
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att förkunna för dem som bor på jor-

den, för alla folk och stammar och

språk och folkslag”. (Upp 14:6) Kom

ihåg att det var president McKay

som också sade: ”Det finns ingenting

som kan stoppa sanningens fram-

marsch utom våra svagheter eller

vår försummelse i att göra vår plikt.

Varje medlem i kyrkan bör vara en

missionär.”

Statyn av ängeln Moroni kunde

inte sättas på den befintliga spiran

på templet i Schweiz. Den kräver ett

nytt stativ av konstruktionsstål, en

fast och hållbar grund för Moroni-

statyn så att den står stadigt och kan

motstå destruktiva element. På lik-

nande sätt blev den schweizisk-tysk-

italienska missionen, som grundades

1850 av Lorenzo Snow, en stark stöt-

tepelare för allt som sedan skulle ske

i dessa länder under de kommande

150 åren och därefter.

Under senare år har andra löften

getts då tomter, kapell och tempel

invigts åt Herren. Dessa profetiska

löften har allt starkare påverkat mil-

jontals människor som bor här. Vi

måste var och en göra vår del för att

stärka och välsigna Europas andliga

vävnad.

Att vi gör vår del omfattar mycket

väl att vi deltar personligen i att

bygga upp en ny nivå av medlems-

missionärsarbete. Det omfattar att vi

tillämpar allt det äldste Perry har lärt

oss det senaste året om att öka anta-

let omvändelsedop. Att ni deltar per-

sonligen i denna ökning och skörd

av nya själar som kommer till Kristus

blir mycket betydelsefullt. Barn och

lärare i Primär, Unga kvinnor och

Unga män och deras rådgivande,

Hjälpföreningen och melkisedekska

prästadömets kvorum måste alla

delta i denna nya missionärsinrikt-

ning. ”Predika mitt evangelium” var

gudomligt inspirerad för oss alla.

Vi måste nu ta mycket allvarligt

på uppmaningen att öka antalet

omvändelsedop i var och en av våra

församlingar och grenar i hela Euro-

pa. Detta är just den välsignelse som

nedkallades på oss av president

David O McKay för femtio år sedan,

när han invigde templet i Schweiz.

Han sade: ”Som ett medel att förena

barnen i fridens och kärlekens band,

har detta tempel och andra heliga

Herrens hus uppförts i ditt namn.

Öka vår önskan, o Fader, att an-

stränga oss ännu mer för fullbor-

dandet av din avsikt att åvägabringa

odödlighet och evigt liv för alla dina

barn.”

Vår uppgift är att bygga på detta

arv från starka och trofasta pionjärer.

Vi måste nu stärka sanningens

grundval i vart och ett av våra euro-

peiska länder. Vi har ett heligt ansvar

att stanna kvar här och utgöra en vä-

sentlig del i en andlig grundval som

värdesätter den traditionella familjen

och visar bestående tro på Gud och

hans Son Jesus Kristus. Våra europe-

iska bröders och systrars arv från ge-

neration till generation har alltid haft

Gud i centrum och måste fortsätta

att ha det för att växa i styrka och

förmåga.

Vi måste alla vara djärva i att för-

kunna sanningen. ”Ty den Ande som

Gud har gett oss gör oss inte mod-

lösa, utan är kraftens, kärlekens och

självbehärskningens Ande. Skäms

alltså inte för vittnesbördet om vår

Herre.” (2 Tim 1:7–8) Paulus profete-

rade om en tid då människorna inte

skulle tåla den sunda läran och vägra

att lyssna till sanningen, men han

sade också att Herren skulle hjälpa

oss och ge oss kraft. (2 Tim 4: 3, 4, 17)

Liksom ängeln Moroni kommer att

sättas upp på en ny grundval av stål,

är det vår uppgift att bygga upp och

etablera kyrkan på en fast grundval.

Likt tidiga missionärer som har

gjort uppoffringar och byggt en fast

grundval för kyrkan här i Europa,

måste vi fråga oss själva: ”Vad är vi

villiga att göra för att fortsätta att

bygga upp och etablera kyrkan på

denna fasta grund?” m

Äldste W Craig Zwick

FNs Familjedag 2005
uppmärksammas
allt mer
Birgitta Karlfeldt

Firandet av Familjedagen

i Stockholm

irandet av FNs familjedag i

Stockholm för tredje året omfat-

tade torsdag-söndag 12-15 maj. Fi-

randet i Stockholm är resultatet av

ett unikt samarbete i den nybildade

Föreningen Internationella Familj-

edagen (FIF), vars styrelseordföran-

de är Linda Norrbin, Handens

församling.

F
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Politiskt gehör för familjen

FIF vinner alltmer politiskt gehör

för familjen som samhällets viktigas-

te enhet. Torsdagen den 12 maj lyss-

nade elva riksdagsledamöter av olika

politisk färg och ett fyrtiotal andra på

en av riksdagsgruppen Forum för Fa-

miljen och Människovärdet arrange-

rad föreläsning, ”Tid för barn?”, hållen

i riksdagshuset av Pär Kågeson, social-

demokratisk politiker och forskare.

Kungsträdgården

I FIF ingår förutom medlemmar i

Jesu Kristi kyrka även personer som

representerar ett antal organisatio-

ner och grupper tvärs över politiska

och sociala gränser, alla med det ge-

mensamma målet att arbeta för star-

kare familjer. Kyrkan är en av evene-

mangets huvudsponsorer.

 Förutom de proffsiga scenfram-

trädandena på Kungsträdgårdens

stora och lilla scen med bland annat

Wind Symphony Orchestra pågick

full aktivitet, i första hand för barnen

med hoppborgar, levande djur,

clown, sagotält, tipsrunda m m.

 Göran Hägglund, partiledare för

Kd, talade från stora scenen om be-

hovet av politiskt stöd för att familjer

ska kunna fungera väl. ”Dagens famil-

jer formar morgondagens samhälle”,

sade han.

 Per Nilsson, chef för Informations-

tjänsten i kyrkan, invigde Familjeda-

gen på delegation för Svenska FN-

förbundet med ”Generalsekreterare

Kofi Annans budskap på internatio-

nella familjedagen”. Kofi Annan fram-

håller alla framsteg i synen på famil-

jen i många medlemsstater, men

även att mer måste göras.

Musikaliska Akademin

Wind Symphonyorkestern gav

på lördagskvällen en egen bejublad

konsert i Musikaliska Akademin på

Nybrokajen 11. Bland de cirka 230

besökarna fanns HD-domaren Hans

Danelius med fru som också besökt

BYU, Utah.

Haninge kulturhus

Den förnämliga orkestern samt

Göran Hägglund, partiledare för Kd, spelade bordhockey med Jonathan Olergård.
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Per Kågeson föreläste om ”Tid för barn?” i riksdagshuset. Per Åkebrand t v. T h

Per Nilsson.
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lokala artister framträdde under

fredagskvällen i Haninge kulturhus.

Kommunstyrelsens ordförande,

kommunalrådet Pelle Svensson,

tilldelades en familjeutmärkelse av

BYU:s Erlend Petersen som tack för

det goda samarbete som kyrkan

upplever med kommunens ledar-

skap. Pelle Svensson tackade varmt

för kyrkans insatser och engage-

mang. Ingvar Olsson, tempelskriva-

re, berättade med ett bildspel om

templet i Västerhaninge under de

20 åren som gått sedan templet

invigdes.

Katarina kyrka

Under söndagskvällen gavs en två

timmar lång uppskattad föreställning

i Katarina kyrka, fylld till sista plats

av cirka 800 besökare. Förutom

Wind Symphony Orchestra medver-

kade musiker som Ninni Bautista

och Johan med kören Tonsillerna,

egen barnkör och eget band, Unito-

ne, Stimuli, Teknologkören, Sophie

Geirid och barnkör från kyrkan un-

der ledning av Anita Kindestam. Or-

ganisatörer av kvällen var Ingrid och

Magdalena Nilsson. Värdpar under

konserten var Lars och Marie Nylén

GB Glace lånade ut clowndräkten och

skänkte glass till alla barn.från organisationen Levande familjer.

Överskottet av konserten gick till

Rädda Barnen som också var på

plats med representanter.

Våra förväntningar har

överträffats

Omkring 15 000 personer såg och

hörde de tre dagarnas program, vil-

ket är långt över våra förväntningar,

säger Per Nilsson.

Familjedagen i Umeå

Massor av saker hände under Fa-

miljedagen på Rådhustorget mitt i

centrala Umeå lördagen 14 maj, där

också ett unikt samarbete skedde

bland utställare och deltagare över

politiska, religiösa och sociala grän-

ser. Socialtjänsten var med och vär-

vade kontaktfamiljer. Fyra politiska

partier deltog i en debatt. Pingstkyr-

kans barnkör med tillhörande rock-

band fick hela torget att gunga.

På torsdagen föreläste AnnBritt

Grünewald, inbjuden av Umeås Fa-

miljedagskommitté, om familjens

brottsförebyggande betydelse och

intervjuades senare av SVT:s Väster-

bottennytt. Omkring 2 000 personer

besökte evenemangen.

Medlemmar i Umeå gren delade ut broschyrer och gjorde ballongdjur som

såldes till förmån för Rädda Barnen.

Familjedagen i Alingsås

I Alingsås firades FNs Familjedag

söndagen den 15 maj. Cirka 450

personer gladdes åt alla aktiviteter

som kyrkan tillsammans med sjut-

ton olika organisationer bjöd på i

Nolhagaparken. m

Birgitta Karlfeldt, Redaktör

Släktforskare
med speciella
upplevelser
Birgitta Karlfeldt

io släktforskare från olika län-

der var lördagen den 2 april

2005 inbjudna av Anita Lindquist att

berätta om de speciella upplevelser

de haft i samband med sin forskning.

Endast två är medlemmar i kyrkan.

15 miljoner svenskättlingar i USA

Syster Lindquist inledde mötet i

gästhemmets matsal med att berätta

att hennes förfäder invandrat till

Lappland på 1600-talet från Belgien,

Holland, Tyskland och Frankrike.

N
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Nio släktforskare, varav två medlemmar, några med sina makar, under en träff

i gästhemmet i Västerhaninge. Anita Lindquist står i mitten.
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”Släktforskning är ett detektivarbete;

har man öppnat en dörr, finns det

alltid en ny dörr att öppna.” Hon

visade antavledukar med plats för

upp till 2046 namn!

Detektivarbete spåra ursprungliga

namn

Henry Mathews, tempelmissionär

från Rexburg, Idaho, fann sin farfar

i Svedala, ett riktigt detektivarbete,

då det svenska Mathiasson blivit

Mathews vid invandringen till USA.

Farfaderns mors amerikanska namn

Check var det svenska soldatnamnet

Käck.

En internetförfrågan gav tusentals namn

Brian Kuehns familj hade alltid

trott att deras förfäder härstammade

från Tyskland, men tack vare några

medborgarskapshandlingar på mik-

rofilm upptäckte han att hans farfar

utvandrat från Rumänien. Vid besök

där upptäckte han att hans farfarsfar

varit borgmästare och därmed fanns

det ytterligare uppgifter om honom.

Från inga till många släktingar

Janos Schindele kom på grund av

revolutionen till Sverige 1956 från

Budapest, Ungern. Han fann sin ur-

fader i Böhmen, nuvarande Tjeckien,

där vi i kyrkan inte fått tillstånd att

filma kyrkoböckerna. Även i hans fall

var det ursprungliga namnet ändrat,

från Schindelauer. 2004 hade han en

släktträff med nitton personer i

Ungern. Han har funnit förfäder in

på 1600-talet på mikrofilmerna.

Första dottern tände intresset

 Fred Zimmack, född i Sverige,

började forska 1985 när första dot-

tern föddes. Hans föräldrar kom till

Sverige från ett flyktingläger vid kri-

gets slut. ”Min pappa var från Preus-

sen och min mamma som var från

Wien, hade förfäder i Ungern, Tjeck-

ien och Böhmen. Fred fann en kusin

i Tyskland med en linje från Sverige.”

Nu finns inget tomrum längre

”Här på släktforskningscentret fick

jag min släkt”, berättade Leon Wein-

traub från Polen men läkare i Sverige

sedan femtio år. ”Jag visste ingenting

om vilka av min släkt som överlevt

förintelsen, inte heller var och när

mina föräldrar var födda; allt var

borta i Auschwitz. Nu har jag trettio

familjer och det finns inget tomrum

längre. Jag kan inte i ord uttrycka

min tacksamhet för kyrkan här i

Västerhaninge.”

Nu har mina släktingar blivit

intresserade

Eric Gandy från England har ar-

betat som riksrevisor sjutton år i

Sverige. ”Jag ville följa en släkting

som emigrerat vid åtta års ålder

1843. Jag fann att han bosatt sig vid

gränsen mellan Utah och Montana

på en plats som bar hans namn, ef-

tersom det förr var en tradition att

uppkalla en plats efter den äldste

invånaren. Jag har också upptäckt

min förut försvunne farfarsfar som

utvandrade, i Victoria på Kanadas

västkust. Nu har andra släktingar

blivit intresserade, börjat träffas, leta

efter papper på vinden etc och

upptäcka sin bakgrund.”

Jag vill bara veta mer

”I Sovjetunionen fanns en rädsla

för att tala om sina förfäder, så det

var svårt att få fram namn”, sade

Larissa Jeriomina från Moskva med

fjorton år i Sverige. ”Präster förfölj-

des och arkebuserades när kyrkan

1917 skiljdes från staten, men innan

dess hade min farfar som var präst

avlidit. Kyrkan har fått fotografera

kyrkoböcker i Ryssland, men inte i

Moskva. Många har dock förstörts
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under krigen och av brand, så det

finns vissa generationer som jag inte

kan koppla samman. Men jag vill

hela tiden bara veta mer.”

Levande släktingar funna

Jüri Westin, född i Finland men

boende i Estland, har trots rygg-

sjukdom besökt centret nästan varje

vecka. Han startade sin forskning på

riksarkivets samlingar med estniska

flyktingars personakter från år 1944.

Genom Internet har han funnit le-

vande släktingar som utvandrat från

Sverige i Toronto, Canada, och Wis-

consin, USA. Jüri fortsätter att söka

sin släkt på mikrofilm. Han sänder

uppteckningarna vidare till sina

nyupptäckta släktingar.

Kyrkböckerna förda på flera

olika språk

”Ett stort problem var att kyrk-

böckerna i Estland var förda på olika

språk – latin sedan medeltiden, tyska

blandat med estniska sedan 1892,

från 1918 då tsaren beslöt att allt

skulle skriva på ryska, på kyrilliska,

och när Estland blev självständigt

på estniska”, berättade Tönis Laks,

född i Estland, bosatt i Sverige i sex-

tio år. ”Att den livegna lantbefolk-

ningen var stationär under sina

godsherrar gjorde det emellertid

lättare att följa min släkt bland dem.

Men tyska och ryska namn har gjorts

om till estniska, vilket gör det svårt

att hitta fram till de ursprungliga

namnen.” m

Birgitta Karlfeldt,
Redaktör för lokala sidorna

en 23 april 1985 invigdes Sunds-

valls grens kapell i Granloholm

av president Joseph B Wirthlin. För

att fira ordnade medlemmarna en ut-

ställning den 30 april 2005 om arbe-

Sundsvall firar 20 år
med öppet hus
Mona Carlsson

D

Hur du kan
prenumerera på
Liahona

varje församling eller gren finns

det vanligtvis ett tidskriftsombud

som du kan vända dig till om du har

ändrat adress eller vill ha ett inbe-

talningskort för att prenumerera på

Liahona. Vem tidskriftsombudet är

brukar stå i stavskalendern. Prenu-

merationen kostar 150 kronor per år.

Om tidskriftsombud saknas, kan

du beställa din prenumeration från

Göteborgs Service Center på telefon

031 77 88 976 eller fax 031 16 55 29.

Du kan också göra din inbetalning

direkt till Göteborgs Service Center

på postgironummer 260 353 – 8.

Skriv ”Liahona” på inbetalningskor-

tet.

Du kan även prenumerera på Lia-

hona som en uppskattad gåva till nå-

gon du vill ge något värdefullt. Eller

till flera i familjen som kanske vill ha

sitt eget exemplar att läsa och stryka

under viktiga saker i. m

Birgitta Karlfeldt, Redaktör

tet och glädjen under de 20 åren.

Flygblad hade delats ut i Granloholm

och skickats till radio, tv och tidning-

ar i Sundsvall. Sundsvallsguiden som

går ut till alla hushåll hade med en

notis.

Historiskt bildspel

Ett bildspel sammanställt av älds-

tekvorumet belyste vad som hänt i

de olika biorganisationerna samt vil-

ka som tjänat som presidenter och

vilka som gått ut som missionärer

från grenen samt andra viktigare

händelser, till exempel när äldste

Scott från de tolv apostlarnas kvo-

rum besökte Sundsvall då hans son

var på mission här i Sverige.

Äldstekvorumet berättade också

att det är 175 år sedan kyrkan grun-

dades och att vi i år firar 200-årsmin-

net av profeten Joseph Smiths födel-

se, samt att det är 20 år sedan vi fick

vårt tempel i Västerhaninge, vilket

också firas under 2005.

Hemförråd, krisberedskap

Hjälpföreningen visade prov på

handarbete, sylt, blommor, bakat

bröd, sångböcker, böcker samt

broschyrer om hemafton och famil-

jen. Ett helt bord var fyllt med saker

man ska kunna ha i sitt hemförråd.

Störst intresse väckte bordet med

alla saker man ska ha i sitt förråd om

en katastrof inträffar – en fotogen-

kamin att laga mat på, pannlampa,

stormkök, mat för tre dagar, för-

bandsmateriel och medicin, olika

hjälpmedel för vattenförsörjning,

tändstickor, hygienartiklar och

I
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Äldste Baron och äldste Herman delade ut Mormons bok och förklarade

frälsningsplanen i doprummet.
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David Öhgren och Lisa Österlund visade utställningen i Primärs rum.

Och mycket annat

Även släktforskningscentret visade

olika sätt att forska med mikrofilm

eller internet.

I kapellet fanns möjlighet att i stil-

la ro lyssna på profetens och de tolvs

vittnesbörd om Jesus Kristus.

Vid en brasa utomhus kunde besö-

karna få grillad korv. Vi hade också

en tipsrad som efter ifyllandet belö-

nades med uppskattat fika.

Av de cirka 20 besökarna var hälf-

ten gamla, ej så aktiva medlemmar,

som tyckte det var roligt att se vad vi

gör i kyrkan i dag.

Vi blir alltmer professionella i

vårt sätt att uttrycka vår glädje och

vårt engagemang i kyrkan och ser

fram emot att arrangera flera öppet

hus! m

Mona Carlsson,
Sundsvalls gren

Mormons bok i en tät förpackning

(ej att förglömma). En ficklampa

med dynamodriven radio demon-

strerades av Hjälpföreningens presi-

dent Maj Karlberg. Hon visade också

hur allt kunde packas ned i en mind-

re ryggsäck. (Inte fotogenkaminen

förstås!)

Ungdomarnas aktiviteter

Unga kvinnor visade ett bildspel

om tårtbakning vid Alla hjärtans dag,

cykelhajk på Gotland och en bugg-

kurs med Unga män. De delade ock-

så ut broschyrer med Unga kvinnors

värderingar.

Unga män hade riggat upp ett tält

med en fingerad brasa och attiraljer

för ett skogsliv – ryggsäck, loggbok

och affischer om fåglar och djur.

Även de visade ett fint bildspel om

alla roliga aktiviteter i Unga män.

Primär hade gjort en fotoutställ-

ning och delade ut ballonger till de

besökande barnen.
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fter veckor av planering och för-

väntan var det äntligen en ovan-

ligt solig lördagsmorgon Jönköpings

tur att ha UMUK-dag, med temat ”Lär

dig softa”. Idén kom ifrån jönköpings-

tjejen Madeleine Viktorstam som tyck-

te att det vore på sin plats med en

mysdag mitt ibland alla findanser.

Ungdomar från Göteborgs stav

strömmade in och hälsades först med

smörgåsar och blåbärssoppa för att

sedan välja aktiviteter bland massage,

sagostund, breakdance, avslappning

och poängjakt, stadsvandring och

lekstund. Motion och skratt gör så

att man kan slappna av och tänka

på annat än allt som kan kännas

krävande.

Efter den goda lunchen var det

dags för det andliga mötet om ”rätt-

färdighetens pansar” och vad det

står för. I en seminariefrågetävling

om nyckelskriftställen från Nya testa-

mentet tävlade vi tillsammans med

våra församlingar. Det var absolut en

av de bättre seminarieträffarna efter-

som den fick alla att engagera sig.

Den goda kamratandan fanns med

under hela dagen.

Inför kvällens dans hade utmed

väggarna i hela kulturhallen ställts

fram soffor, filtar, gosedjur, kuddar,

saccopåsar och annat mjukt. Taket

hade sänkts ner med tyg och lampor

fanns överallt. Våra värdar, syskonen

Hanna och Samuel Nilsson, dansade

Jason Lewis, inhyrd från Malmö stav, ledde breakdansen.

edaktör för de lokala Sveri-

gesidorna är Birgitta Karlfeldt.

Läsarna är välkomna att sända för-

slag till nyhetsartiklar via e-post till

birgitta.karlfeldt@telia.com.

Alla artiklar redigeras.

Prästadömsledare, Primär- och

Hjälpföreningsledare samt ledare

för Unga män och kvinnor bör vid

större konferenser eller andra spe-

ciella aktiviteter alltid utse någon

att skriva artiklar och ta bilder för

att sedan inom tre veckor mejla in

detta till redaktionen.

Artiklarna ska vara upplyftande

för läsarna och spegla tillämpandet

av profetens och apostlarnas lärdo-

mar. Exempel på innehåll är: nya

eller ovanliga händelser, tjänande-

projekt, samhällstjänst, tempelre-

sor, historiska händelser, tillväxt,

medlemsmissionärsarbete, huma-

nitär hjälp, framgång inom semina-

riet eller institutet, berättelser om

omvändelser, lokala medlemmar

som gjort speciella insatser, nya

grenar, församlingar, grenspresi-

denter, biskopar, stavs- eller di-

striktspresidentskap etc. Dikter

publiceras inte. Inte heller döds-

fall, födslar, förlovningar, giftermål

etc.

Bilder ska helst vara pappersbil-

der (originalfoton, inte datautskriv-

na elektroniska bilder). Digitala el-

ler 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 returne-

ras inte. m

R

En mysdag med
motion och skratt
Anna Eknor

första dansen och sedan startade en

snöbollsdans så att så gott som alla

var uppe och dansade i raggsockor

och mjukis, bland annat till Feed-

back som spelade ett par låtar under

dansen. Det fanns förstås utomor-

dentliga DJ:s också. Ett stort plus var

att vi under dansen kunde gå rakt ut

på gräsmattan och sitta i slänten eller

spela fotboll. När kvällsfikat sedan

kom satt många och åt därute.

Det var verkligen en härlig dag

och jag hoppas tillsammans med

många andra, att det ska upprepas

många, många gånger. Tack till

alla som gjorde det till en dag att

minnas! m

Anna Eknor, Jönköpings församling
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