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12. Mexico Nord

C SCOTT
GROW

FÖRSTE
RÅDGIVARE

ROBERT J
WHETTEN

PRESIDENT

JORGE A
ROJAS*
ANDRE

RÅDGIVARE

13. Mexico Syd

CLATE W
MASK

FÖRSTE
RÅDGIVARE

CRAIG C
CHRISTENSEN
PRESIDENT

MARCO A
CARDENAS*

ANDRE
RÅDGIVARE

14. Centralamerika

W DOUGLAS
SHUMWAY
FÖRSTE

RÅDGIVARE

SPENCER V
JONES

PRESIDENT

JOSE E
BOZA*

ANDRE
RÅDGIVARE

15. Sydamerika Nord

BENJAMIN
DE HOYOS
FÖRSTE

RÅDGIVARE

CLAUDIO R M
COSTA

PRESIDENT

CÉSAR A
DÁVILA*
ANDRE

RÅDGIVARE

16. Sydamerika Väst

JAMES M
DUNN

FÖRSTE
RÅDGIVARE

CARLOS H
AMADO

PRESIDENT

WILLY F
ZUZUNAGA*

ANDRE
RÅDGIVARE

17. Brasilien Nord

WALTER F
GONZÁLEZ
FÖRSTE

RÅDGIVARE

ROBERT R
STEUER

PRESIDENT

PEDRO J
PENHA*
ANDRE

RÅDGIVARE

18. Brasilien Syd

ULISSES
SOARES
FÖRSTE

RÅDGIVARE

MERVYN B
ARNOLD

PRESIDENT

PAULO R
GRAHL*
ANDRE

RÅDGIVARE

19. Chile

CARL B
PRATT

FÖRSTE
RÅDGIVARE

FRANCISCO J
VIÑAS

PRESIDENT

OSCAR W
CHAVEZ*
ANDRE

RÅDGIVARE

20. Sydamerika Syd

LYNN G
ROBBINS
FÖRSTE

RÅDGIVARE

L WHITNEY
CLAYTON

PRESIDENT

FERNANDO D
ORTEGA*
ANDRE

RÅDGIVARE

21. EuropaVast

22. Centrala Europa

W CRAIG
ZWICK

FÖRSTE
RÅDGIVARE

BRUCE C
HAFEN

PRESIDENT

WOLFGANG H
PAUL

ANDRE
RÅDGIVARE

KENNETH
JOHNSON
FÖRSTE

RÅDGIVARE

GERALD N
LUND

PRESIDENT

DAVID S
BAXTER*
ANDRE

RÅDGIVARE

De sjuttios presidentskap

ROBERT C
OAKS

8. CENTRALA
NORD-

AMERIKA

NEIL L
ANDERSEN
9. IDAHO

RONALD A
RASBAND

10. NORD-
AMERIKA

NORDVÄST
11. NORD-

AMERIKA VÄST

D TODD
CHRISTOFFERSON

3. NORD-
AMERIKA
SYDÖST

CHARLES
DIDIER

4. NORD-
AMERIKA
SYDVÄST

MERRILL J
BATEMAN

5. UTAH NORD
6. UTAH SALT

LAKE CITY
7. UTAH SYD

EARL C
TINGEY

1. NORD-
AMERIKA ÖST

2. NORD-
AMERIKA
NORDÖST

*Områdessjuttio

Nya kallelser för
områdesledare

örsta presidentskapet har tillkännagett

några ändringar i områdespresidents-

kapen. Ändringarna träder i kraft den

15 augusti 2005.

Äldste L Tom Perry i de tolv apostlarnas kvo-

rum har fullgjort sin uppgift som president för

området Centrala Europa. Äldste Neil L Andersen

och äldste Ronald A Rasband har kallats att verka

i de sjuttios presidentskap.

Alla medlemmar i områdespresidentskapen

tillhör de sjuttios första eller andra kvorum om

inget annat anges. m
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23. Europa Öst

WAYNE S
PETERSON
FÖRSTE

RÅDGIVARE

DENNIS B
NEUENSCHWANDER

PRESIDENT

PAUL B
PIEPER
ANDRE

RÅDGIVARE

24. Afrika Väst

LOWELL M
SNOW

FÖRSTE
RÅDGIVARE

SHELDON F
CHILD

PRESIDENT

ADESINA J
OLUKANNI*

ANDRE
RÅDGIVARE

25. Afrika Sydöst

WILLIAM W
PARMLEY
FÖRSTE

RÅDGIVARE

CHRISTOFFEL
GOLDEN JR

PRESIDENT

ALLEN P
YOUNG*
ANDRE

RÅDGIVARE

26. Asien

DONALD L
HALLSTROM
FÖRSTE

RÅDGIVARE

DARYL H
GARN

PRESIDENT

D ALLEN
ANDERSEN*

ANDRE
RÅDGIVARE

27. Asien Nord

DAVID F
EVANS

FÖRSTE
RÅDGIVARE

WILLIAM R
WALKER

PRESIDENT

WON YONG
KO

ANDRE
RÅDGIVARE

28. Filippinerna

D REX
GERRATT
FÖRSTE

RÅDGIVARE

RICHARD J
MAYNES

PRESIDENT

REMUS G
VILLARETE*
ANDRE

RÅDGIVARE

29. Australien

30. Nya Zeeland/Stillahavsöarna

H BRUCE
STUCKI

FÖRSTE
RÅDGIVARE

SPENCER J
CONDIE

PRESIDENT

RICHARD H
WINKEL
ANDRE

RÅDGIVARE

PAUL K
SYBROWSKY

FÖRSTE
RÅDGIVARE

DAVID R
STONE

PRESIDENT

JOHN R
GIBSON*
ANDRE

RÅDGIVARE
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ldste Neil L Andersen och äldste

Ronald A Rasband har kallats

att verka som medlemmar i de sjutti-

os presidentskap från och med den

15 augusti 2005. Äldste Andersen

och äldste Rasband efterträder äldste

David E Sorensen och äldste John H

Groberg. Äldste Sorensen har verkat

i de sjuttios presidentskap sedan ok-

tober 1998 och äldste Groberg har

verkat i de sjuttios presidentskap

sedan april 2004.

Förändringar i presidentskapet för de
sjuttio

Äldste Neil L Andersen

Äldste Neil L Andersen i de sjuttios

första kvorum har kallats att verka

som en av de sju presidenterna för

de sjuttios kvorum. Innan han fick

detta uppdrag verkade han som

president för området Brasilien Syd.

Äldste Andersen talade nyligen i

generalkonferensen om att urskilja

det onda och välja det goda.

Han sade: ”Valet mellan gott och

ont utgör själva kärnan i våra erfa-

renheter på jorden. Under den slutli-

ga mönstringen av vårt liv, har det

ingen betydelse om vi var rika eller

fattiga, om vi var idrottare eller inte,

om vi hade vänner eller om vi ofta

glömdes bort.

Vi kan arbeta, studera, skratta och

ha roligt, dansa, sjunga och njuta av

många olika erfarenheter. De utgör

underbara delar av livet, men de är

inte väsentliga för orsaken till att vi

är här. Möjligheten att välja det goda

i stället för det onda är den exakta

orsaken till att vi är här.” (”Akta er

för ondskan bakom leende ögon”,

Liahona, maj 2005, s 46–47)

Äldste Andersen kallades att verka

som sjuttio i april 1993. Sedan dess

har han verkat som verkställande

chef för kyrkans audiovisuella avdel-

ning och biträdande verkställande

chef för Prästadömsavdelningen,

som rådgivare i presidentskapen

för områdena Utah Nord, Utah Syd,

Nordamerika Sydväst, Nordamerika

Nordöst och Europa Väst, och som

förste rådgivare i Söndagsskolans

generalpresidentskap.

Före sin kallelse som generalaukto-

ritet verkade äldste Andersen som

president för Frankrikemissionen Bor-

deaux och som president för Tampa

stav, Florida. Som ung man verkade

han som heltidsmissionär i Frankrike.

Äldste Andersen utexamine-

rades från Brigham Young-univer-

sitetet och tog magisterexamen i

företagsadministration vid Harvard-

universitetet. När utbildningen

var avklarad slog han sig ner i

Tampa i Florida där han var delägare

och innehade chefsposter inom

reklam, fastighetsmäkleri och

hälsovård.

Äldste Andersen och hans hustru

Kathy Williams Andersen har fyra

barn och nio barnbarn.

Äldste Ronald A Rasband

Ä

Äldste Ronald A Rasband i de

sjuttios första kvorum har kallats att

verka som en av de sju presidenter-

na för de sjuttios kvorum. Före den-

na kallelse verkade äldste Rasband

som verkställande chef för Tempel-

avdelningen.

Han inröstades som medlem av

de sjuttios första kvorum den 1 april

2000. Äldste Rasband har verkat som

förste rådgivare i presidentskapet för

området Centrala Europa och som
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president för området Utah Salt Lake

City.

Äldste Rasband studerade vid Uni-

versity of Utah. År 1995 fick han ett

hedersdoktorat i affärsverksamhet

och handel av Utah Valley State

College. Tidigt under sin yrkesbana

innehade han försäljningschefspos-

ter vid ZCMI. År 1976 blev han för-

säljningsrepresentant för Huntsman

Container Company och 1987 utsågs

han till verkställande direktör och

driftschef vid Huntsman Chemical

Corporation.

När han lämnade Huntsman Cor-

poration 1996 för att verka som pre-

sident för New Yorkmissionen New

York Nord verkade han också som

medlem av bolagsstyrelsen.

Som ung man verkade han som

heltidsmissionär i östra staternas

mission.

I sitt första konferenstal efter att

ha blivit kallad till de sjuttios första

kvorum, vittnade äldste Rasband om

Frälsarens betjäning av den enskilda

människan.

Han sade: ”Under mitt liv har jag

av erfarenhet lärt mig att vår him-

melske Fader hör och besvarar våra

personliga böner. Jag vet att Jesus är

den levande Kristus och att han kän-

ner var och en personligen eller som

det står i skrifterna: ‘den ene efter

den andre’.” (”En och en”, Liahona,

jan 2001, s 36)

Äldste Rasband föddes i Salt Lake

City i Utah 1951. Han gifte sig med

Melanie Twitchell 1973. De har fem

barn och nio barnbarn. m

Invigningar ökar
antalet verksamma
tempel till 122

ed invigningarna nyligen av

templen i San Antonio i Texas,

Aba i Nigeria och Newport Beach i

Kalifornien har antalet verksamma

tempel runtom i världen ökat till 122.

Sedan president Gordon B Hinck-

ley kallades att leda kyrkan 1995, har

Herren uppmanat till tempelbygge

på ett sätt som få förväntat sig. Un-

der de senaste 10 åren har 84 tempel

tillkännagetts eller invigts – nästan

dubbelt så många som de 47 tempel

som invigdes under de 118 åren

dessförinnan.

President Hinckley har sagt att

templet är en plats där vi kan lära

oss mer om livet efter döden och

om meningen med detta liv.

”Varje tempel som denna kyrka

har byggt är i själva verket ett monu-

ment över vår tro på människosjäl-

ens odödlighet, att jordelivets fas vil-

ken vi genomgår är en del av en så

att säga oavbrutet stigande klättring,

och att lika säkert som att det finns

liv här, finns det liv där”, sade han.

”Det är vår fasta tro. Det sker tack

vare Frälsarens försoning, och temp-

let blir, som jag antydde, bron från

detta liv till nästa.” (”Den levande
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profetens ord”, Liahona, maj 2001,

s 16.)

Bland de 122 tempel som är i verk-

samhet finns templet i Apia i Samoa

som återinvigdes den 4 september

2005 efter det att den ursprungliga

byggnaden hade förstörts i en brand

2003. Ytterligare nio tempel har till-

kännagetts eller håller på att byggas.

Tempel runtom i världen

Tempel i verksamhet Invigningsdatum
1 S:t George, Utah 6 april 1877
2 Logan, Utah 17 maj 1884
3 Manti, Utah 21 maj 1888
4 Salt Lake City 6 april 1893
5 Laie, Hawaii 27 november 1919
6 Cardston, Alberta 26 augusti 1923
7 Mesa, Arizona 23 oktober 1927
8 Idaho Falls, Idaho 23 september 1945
9 Bern, Schweiz 11 september 1955

10 Los Angeles, Kalifornien 11 mars 1956
11 Hamilton, Nya Zeeland 20 april 1958
12 London, England 7 september 1958

13 Oakland, Kalifornien 19 november 1964
14 Ogden, Utah 18 januari 1972
15 Provo, Utah 9 februari 1972
16 Washington D C 19 november 1974
17 São Paulo, Brasilien 30 oktober 1978
18 Tokyo, Japan 27 oktober 1980
19 Seattle, Washington 17 november 1980
20 Jordan River, Utah 16 november 1981
21 Atlanta, Georgia 1 juni 1983
22 Apia, Samoa 5 augusti 1983
23 Nuku alofa, Tonga 9 augusti 1983
24 Santiago, Chile 15 september 1983
25 Papeete, Tahiti 27 oktober 1983
26 Mexico City, Mexico 2 december 1983
27 Boise, Idaho 25 maj 1984
28 Sydney, Australien 20 september 1984
29 Manila, Filippinerna 25 september 1984
30 Dallas, Texas 19 oktober 1984
31 Taipei, Taiwan 17 november 1984
32 Guatemala City, Guatemala 14 december 1984
33 Freiberg, Tyskland 29 juni 1985
34 Stockholm, Sverige 2 juli 1985
35 Chicago, Illinois 9 augusti 1985
36 Johannesburg, Sydafrika 24 augusti 1985

37 Söul, Korea 14 december 1985
38 Lima, Peru 10 januari 1986
39 Buenos Aires, Argentina 17 januari 1986
40 Denver, Colorado 24 oktober 1986
41 Frankfurt, Tyskland 28 augusti 1987
42 Portland, Oregon 19 augusti 1989
43 Las Vegas, Nevada 16 december 1989
44 Toronto, Ontario 25 augusti 1990
45 San Diego, Kalifornien 25 april 1993
46 Orlando, Florida 9 oktober 1994
47 Bountiful, Utah 8 januari 1995
48 Hongkong, Kina 26 maj 1996
49 Mount Timpanogos, Utah 13 oktober 1996
50 S:t Louis, Missouri 1 juni 1997
51 Vernal, Utah 2 november 1997
52 Preston, England 7 juni 1998
53 Monticello, Utah 26 juli 1998
54 Anchorage, Alaska 9 januari 1999
55 Colonia Juárez,
55 Chihuahua, Mexico 6 mars 1999
56 Madrid, Spanien 19 mars 1999
57 Bogotá, Colombia 24 april 1999
58 Guayaquil, Ecuador 1 augusti 1999
59 Spokane, Washington 21 augusti 1999
60 Columbus, Ohio 4 september 1999
61 Bismarck, North Dakota 19 september 1999
62 Columbia, South Carolina 16 oktober 1999
63 Detroit, Michigan 23 oktober 1999
64 Halifax, Nova Scotia 14 november 1999
65 Regina, Saskatchewan 14 november 1999
66 Billings, Montana 20 november 1999
67 Edmonton, Alberta 11 december 1999
68 Raleigh, North Carolina 18 december 1999
69 S:t Paul, Minnesota 9 januari 2000
70 Kona, Hawaii 23 januari 2000
71 Ciudad Juárez, Mexico 26 februari 2000
72 Hermosillo, Sonora, Mexico 27 februari 2000
73 Albuquerque, New Mexico 5 mars 2000
74 Oaxaca, Mexico 11 mars 2000
75 Tuxtla Gutiérrez, Mexico 12 mars 2000

Kartorna är inte skalenliga
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76 Louisville, Kentucky 19 mars 2000
77 Palmyra, New York 6 april 2000
78 Fresno, Kalifornien 9 april 2000
79 Medford, Oregon 16 april 2000
80 Memphis, Tennessee 23 april 2000
81 Reno, Nevada 23 april 2000
82 Cochabamba, Bolivia 30 april 2000
83 Tampico, Mexico 20 maj 2000
84 Nashville, Tennessee 21 maj 2000
85 Villahermosa, Mexico 21 maj 2000
86 Montréal, Québec 4 juni 2000
87 San José, Costa Rica 4 juni 2000
88 Fukuoka, Japan 11 juni 2000
89 Adelaide, Australien 15 juni 2000
90 Melbourne, Australien 16 juni 2000
91 Suva, Fiji 18 juni 2000
92 Mérida, Mexico 8 juli 2000
93 Veracruz, Mexico 9 juli 2000
94 Baton Rouge, Louisiana 16 juli 2000
95 Oklahoma City, Oklahoma 30 juli 2000

96 Caracas, Venezuela 20 augusti 2000
97 Houston, Texas 26 augusti 2000
98 Birmingham, Alabama 3 september 2000
99 Santo Domingo,
99 Dominikanska republiken 17 september 2000

100 Boston, Massachusetts 1 oktober 2000
101 Recife, Brasilien 15 december 2000
102 Porto Alegre, Brasilien 17 december, 2000
103 Montevideo, Uruguay 18 mars 2001
104 Winter Quarters, Nebraska 22 april 2001
105 Guadalajara, Mexico 29 april 2001
106 Perth, Australien 20 maj 2001
107 Columbia River, Washington 18 november 2001
108 Snowflake, Arizona 3 mars 2002
109 Lubbock, Texas 21 april 2002
110 Monterrey, Mexico 28 april 2002
111 Campinas, Brasilien 17 maj 2002
112 Asunción, Paraguay 19 maj 2002
113 Nauvoo, Illinois 27 juni 2002
114 Haag, Nederländerna 8 september 2002

115 Brisbane, Australien 15 juni 2003
116 Redlands, Kalifornien 14 september 2003
117 Accra, Ghana 11 januari 2004
118 Köpenhamn, Danmark 23 maj 2004
119 Manhattan, New York 13 juni 2004
120 San Antonio, Texas 22 maj 2005
121 Aba, Nigeria 7 augusti 2005
122 Newport Beach, Kalifornien 28 augusti 2005

Tillkännagivna eller under uppbyggnad

Tempel Datum för tillkännagivande
A1 Harrison, New York 30 september 1995
A2 Kiev, Ukraina 20 juli 1998
A3 Helsingfors, Finland 2 april 2000
A4 Sacramento, Kalifornien 21 april 2001
A5 Curitiba, Brasilien 23 augusti 2002
A6 Panamá City, Panama 23 augusti 2002
A7 Rexburg, Idaho 20 december 2003
A8 Draper, Utah 2 oktober 2004
A9 Twin Falls, Idaho 2 oktober 2004 m

Tempelsiffror

1877 Det år då templet i S:t George i Utah invigdes, det äldsta tempel som för närvarande är i bruk.

16 Antal tempel som invigdes under de efterföljande 100 åren och som avslutades med templet i São

Paulo i Brasilien 1978.

26 Antal tempel som invigdes under 1980-talet, det största antalet under något decennium före år

2000 – inberäknat de 25 tempel som invigdes på 1990-talet.

37 Antalet tempel som invigdes under år 2000, det största antalet på ett år någonsin.

4 Antal tempel som invigdes av president Hinckley under åtta dagar från den 11 till den 18 juni 2000,

det största antalet som någonsin invigts under så kort tid.

6 Antal länder med minst ett invigt tempel 1978.

40 Antal länder med minst ett invigt eller tillkännagett tempel 2005.

40 Antal år som det tog att bygga templet i Salt Lake City.

4 Antal kalenderår sedan 1980 under vilka inga tempel invigdes: 1982, 1988, 1991 och 1992.

29 Antalet år mellan invigningen av templet i Salt Lake City och templet i Laie i Hawaii, den längsta tid

som förflutit mellan invigningar av tempel som nu är i verksamhet.

4 Antal gånger som två tempel har invigts samma dag sedan programmet med uppförande av mindre

tempel tillkännagavs.

23500 m2 Storleken på templet i Salt Lake City (inklusive annexet), kyrkans största tempel.

85 Höjden i meter av templet i Washington D C, kyrkans högsta tempel.
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Museum tar emot bidrag till sjunde
internationella konsttävlingen
Walter Cooley, kyrkans tidningar

K yrkans museum för historia och

konst tar nu emot konstverk

från kyrkans professionella konstnä-

rer och amatörkonstnärer till den

sjunde internationella konsttävling-

en. Temat för tävlingen är ”Vårt arv

av tro”.

Konstnärer kan börja skicka in an-

mälningsblanketter och fotografier

av sina originalverk till tävlingen

omedelbart. För att kunna tas emot

ska bidragen ha skapats efter den

1 januari 2003. Alla anmälningsblan-

ketter måste vara poststämplade

eller inskickade via Internet senast

den 21 oktober 2005. Bidragen kan

sändas med en anmälningsblankett

på Internet. Gå till www.lds.org,

klicka på ”Church History” och

sedan på ”Museum of Church His-

tory and Art”. Anmälningsblanketter-

na finns på kinesiska, engelska,

franska, tyska, italienska, japanska,

koreanska, portugisiska, ryska och

spanska.

Konstverken bedöms i två om-

gångar. I första omgången skickar

konstnärerna in foton eller digitala

bilder av sina originalverk för be-

dömning. De som godkänns i första

omgången meddelas per post senast

den 31 december 2005. Vinnarna i

första omgången ombes skicka sina

originalverk till kyrkans museum för

historia och konst för vidare bedöm-

ning.

Kriterierna för konstverken är

följande:

”En princip, tanke eller berättelse

som har att göra med (1) kyrkans

doktriner, trosuppfattning och lärdo-

mar, även budskap eller berättelser

från skrifterna och profeternas lärdo-

mar; (2) händelser, platser och per-

soner i kyrkans historia; (3) tilläm-

pandet av evangeliets lärdomar och

värderingar i medlemmarnas liv.”

Tävlingens organisatörer sade att

detta års tema är allomfattande.

”Vi ville att ämnet skulle vara brett

och generellt för att visa vad det

innebär att vara medlem i kyrkan”,

sade Robert Davis, museets senior-

intendent. ”Vi vill göra tävlingen så

öppen som möjligt för konstnärer

runt om i världen.”

Broder Davis sade att tävlingen

har visat sig vara ett utmärkt sätt att

finna lovande konstnärer.

Bidragen till tidigare tävlingar har

bland annat varit målningar, skulptu-

rer, teckningar, tryck, textiler, pors-

lin, keramik, smycken, träsniderier,

fotografier och metallarbeten.

Vinnare i andra omgången får

sina konstverk utställda i kyrkans

museum för historia och konst från

den 24 mars till den 4 september

2006.

Museet delar ut prispengar för

inköp av konstverken och upp till

20 hedersutmärkelser på 500 dollar

vardera till de bästa bidragen i andra

omgången. Tre utmärkelser på 500

dollar vardera för konstverk som

valts till favoriter bland besökarna

delas också ut i slutet av utställningen

i september.

Museet sponsrar en internationell

konsttävling vart tredje år. Under

tävlingen 2003 ställde museet ut

mer än 171 konstverk. Ett fotogalleri

med dessa konstverk kan ses på

www.lds.org/churchhistory/

museum/competition. Sedan

tävlingen började hållas 1988 har

medlemmar skickat in mer än 4 500

konstverk för bedömning. m
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Alma, stå upp fanns med i den sjätte

internationella konsttävlingen.
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Fler förslag till
samlingsstunden,
oktober 2005

vår himmelske Fader oss om sab-

batsdagen? När välsignades och hel-

gades sabbatsdagen? Vad innebär

det? Be barnen att hjälpa dig komma

på olika sätt att helga sabbatsdagen.

Välj med hjälp av sångledaren ut

sånger eller psalmer som föreslår ak-

tiviteter som är lämpliga på sabbats-

dagen. Innan ni sjunger varje sång

ber du barnen att lyssna efter sådant

som de kan göra på sabbatsdagen.

Hjälp dem att utveckla sina förslag

till aktiviteter, till exempel att fylla

i ett familjeblad, be mamma eller

pappa berätta något från sin barn-

dom, gå till kyrkan med familjen och

sjunga alla sånger, tänka på Jesus un-

der sakramentet, gå på en promenad

för att känna större uppskattning för

naturen, skriva ett brev, ringa eller

besöka far- och morföräldrar eller

återge en berättelse från skrifterna

med hjälp av dockor eller en flanel-

lograf. Ge varje barn ett papper som

de ska vika i 16 rutor. Be barnen skri-

va ner eller rita de aktiviteter på sab-

batsdagen som föreslagits i tre eller

fyra av rutorna. Dela ut kritor, tusch-

pennor och papper och be varje

barn att dekorera en liten ask eller

ett kuvert till sina ”sabbatsdagsaktivi-

teter”. Klipp pappret i 16 rutor och

lägg dem i asken eller kuvertet. Före-

slå att barnen tar hem asken eller ku-

vertet och fyller i resten av rutorna

med hjälp av sin familj. Varje vecka

kan de helga sabbatsdagen genom

att ta en ruta från asken och göra

den aktiviteten tillsammans med sin

familj.

3. Två av Mina evangelieideal

handlar om att göra sådant ”som min

himmelske Fader tycker om”. Hur

vet vi vad vår himmelske Fader tyck-

er om att vi gör? Skriv på ordremsor

följande fyra ord från trosartikel 13:

DYGDIGT, ÄLSKLIGT, GOTT, PRIS-

VÄRT. Klipp sönder orden i bokstä-

ver och lägg varje ord i ett kuvert.

(Eller klipp varje ord i pusselbitar.)

Dela in barnen och lärarna i fyra

grupper. Be grupperna lägga bok-

stäverna i ordning (eller sätta ihop

pusslet) och klistra fast det färdiga

ordet på kuvertet. Säg att följande

aktiviteter hjälper dem lära sig

betydelsen av orden och vad vår

himmelske Fader tycker om. Dela

upp rummet i fyra stationer, sätt upp

ett av orden vid varje station och låt

de fyra grupperna göra följande akti-

viteter i tur och ordning: (1) Läsa en

berättelse från Lilla stjärnan. Be

barnen att säga titlarna på deras fa-

voritböcker eller berättelser. (2) Spe-

la ett spel eller göra en aktivitet i

Lilla stjärnan. (3) Sjunga passande

primärsånger. Du kan också använda

enkla rytminstrument eller rörelser.

(4) Visa en kort videofilm som läm-

par sig för barn och som finns i mö-

teshusets bibliotek, till exempel

Samlingsstund med president Gor-

don B Hinckley (artikelnr 56331

180). Samla barnen och samtala om

aktiviteterna och hur de kände sig

när de deltog i dem. Betona att vi

vill kunna känna Anden när vi läser,

sjunger eller tittar på något. Upprepa

trettonde trosartikeln. m

SAMLINGSSTUNDEN

Här följer fler förslag

som Primärförening-

ens ledare kan an-

vända tillsammans

med samlingsstunden i det här

numret av Liahona. För lektionen,

anvisningarna och aktiviteten som

hör samman med dessa förslag, se

”Jag ska alltid välja det rätta” på

sidorna LS4 och LS5 i Lilla stjärnan

i det här numret.

1. Från bildpaketet i Primär 1

förstorar du och kopierar bild 1-38.

(Barn som spelar boll) Klipp sönder

den i åtta till tio pusselbitar. Skriv

ner frågor som handlar om passande

klädsel och principerna i Visdomsor-

det, till exempel: ”Kan ni säga två

saker som är bra för oss som uppen-

barats i Visdomsordet?” ”Vad är tre

saker som vi kan göra för att ha ett

välvårdat yttre? Sätt fast en fråga på

baksidan av varje pusselbit. Läs frå-

gorna en i taget och be barnet som

svarar rätt på frågan hjälpa till att

sätta ihop pusslet. Påpeka hur sunda

och välklädda barnen på pusslets

bild är. Läs löftet som ges till dem

som följer Visdomsordet (se L&F

89:18–21) och vittna om hur viktigt

det är att följa dessa principer. Sjung

en lämplig sång eller psalm.

2. Hjälp barnen läsa och diskutera

Andra Moseboken 20:8–11. Vad lär
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Lokala nyheter

år, 2005, firar vi 200-årsminnet av

Joseph Smiths födelse, återställel-

sens profet. I var och en av våra för-

samlingar och grenar har områdes-

presidentskapet inbjudit varje barn,

ungdom, ung vuxen och andra

medlemmar att i år lära sig mer om

Josephs liv och lärdomar. Eftersom

Joseph ska bli känd av hela världen

(Se ”Pris åt den man”, Psalmer, nr

16) så ska vi var och en stärka vårt

vittnesbörd om återställelsen och

Josephs gudomliga kall. I denna

anda vill jag återge några av Joseph

Smiths lärdomar som har haft sär-

skild betydelse för mig.

Brigham Young sade en gång: ”Jag

vill ständigt ropa halleluja när jag

tänker på att jag kände profeten Jo-

seph.” De sista orden Brigham sade

innan han dog var: ”Joseph, Joseph.”

Hur välsignade blir vi inte när vi lär

känna broder Joseph bättre! Här är

hans glada, profetiska ord om några

viktiga evangelieämnen.

1. Uppbyggandet av Sion. ”Uppbyg-

gandet av Sion är ett ämne som in-

tresserat Guds folk i alla tider. Det

är ett ämne som profeter, präster

och kungar har uppehållit sig vid

med särskilt intresse. De har med

glad förväntan sett fram emot den

dag i vilken vi nu lever … Vi är det

gynnade folk som Gud har [utvalt]

till att frambringa de sista dagarnas

härlighet … [Vårt] namn skall gå i

Joseph skall än av all världen bli känd

Budskap från områdespresidentskapet

I
gifta oss med, för att fostra barn

och för att uppfylla våra kallelser i

kyrkan. Tro kan förflytta berg, men

vi gör det en skottkärra åt gången,

dag för dag, och arbetar flitigt tills

Herren hjälper oss att flytta på

hela berget.

3. Vördnad och värdighet. ”Det som

hör Gud till är av stor vikt, och en-

dast tid och erfarenhet och … dju-

pa tankar kan utforska det. Ditt

sinne, o människa, måste sträcka

sig lika högt som den högsta him-

mel, om du önskar leda någon själ

till frälsning … du måste stå i för-

bindelse med Gud. Hur mycket

värdigare … äro icke Guds tankar

än det mänskliga hjärtats fåfänga

inbillningar! Inga andra än dårar

vilja gäckas med människornas sjä-

lar. Hur fåfänga och obetydliga

hava icke våra andar … våra mö-

ten … våra … samtal varit – alltför

låga, alltför vulgära … för Guds

kallades och utvaldas värdiga ka-

raktär.” (Profeten Joseph Smiths

lärdomar, s 118)

4. Sanningen ”smakar gott”. ”Detta

är en god lärosats. Den smakar

gott. Jag kan smaka det eviga livets

principer och det kunna ni också

… Ni säger att honung är söt och

det gör jag också … [N]är jag om-

tala dessa ting för eder, som gåvos

till mig genom den Helige Andens

inspiration … mottaga [ni] dem

lika söta och fröjda eder mer och

mer.” (Lärdomar, s 306)

arv till framtiden. Våra barn skall

stå upp och välsigna vårt namn.”

(History of the Church 4:609–610)

Jag gläder mig åt privilegiet vi nu

har att få bygga upp Sion i Europa,

omgivna av heliga tempel. Här ska

vi stanna, få många barn och fostra

dem i rättfärdighet. På detta sätt

välsignar vi hela det europeiska

samhället. De behöver evangeliet!

2. Utöva tro genom att arbeta – en

dag åt gången. Att utöva tro är

som när någon ska ”ta ner ett

berg. Han trycker inte axeln emot

det för att få det att falla, utan läg-

ger det i sin skottkärra och för

bort det dag för dag, och fortsätter

tills hela berget är borta.” (History

of the Church 5:366) På samma

sätt utövar vi vår tro för att hitta

människor som missionärerna kan

undervisa, för att hitta någon att

Äldste Bruce C Hafen
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5. Den Helige Anden påverkar olika

människor på olika sätt. ”Genom

den Helige Anden utvidgas för-

ståndet … [och] förökas kunska-

pen mera hos den som är en bok-

stavlig avkomling till Abraham …

Den [är] lugn och fridfull … [som]

intelligensens rena ande, under

det att den Helige Andens verk-

ningar på en icke-jude är att rensa

ut det gamla blodet och förvandla

honom till en av Abrahams säd.

[I denna process] påverkas krop-

pen kanske kraftigare och mera

skönjbart för ögat.” (Lärdomar,

s 128–129)

6. Att närma sig Gud ger större

glädje. ”Ju närmare människan

kommer fullkomligheten, desto

klarare bliver hennes synpunkter

och större hennes glädje, till dess

hon slutligen har övervunnit sitt

livs onda och förlorat varje begär

och lust för att synda. Som de

forngamla … inhöljes [hon] i …

[Guds] makt och härlighet.”

(Lärdomar, s 46)

7. Vänskap bland medlemmarna.

”Låt mig … uppstå med de heliga,

vare sig jag uppstiger till himme-

len eller … går till någon annan

plats. Om vi gå till helvetet, skola

vi driva djävlarna ut genom dess

dörrar och göra en himmel av det.

Där detta folk finns, där finns det

ett gott samhälle … Vänskap är en

av de stora fundamentala princi-

perna i mormonismen. (Den är av-

sedd) att … kultivera världen och

få … stridigheter att upphöra och

människor att bliva vänner och

bröder.” (Lärdomar, s 272)

8. Lycka är vårt syftemål. ”Lycka är

vår tillvaros syftemål och bestäm-

melse och skall bliva dess slutmål,

om vi fullfölja den väg, som leder

till lycka. Den vägen är dygd, upp-

riktighet, trofasthet, helighet och

hållandet av Guds befallningar.”

(Lärdomar, s 219)

Må vi lära känna broder Joseph

bättre så att vi kan finna mer lycka,

vänskap, värdighet och glädje medan

vi söker att bygga Sion i området

Centrala Europa. m

Äldste Bruce C Hafen

lla stavar i Norden, det vill säga

Sverige, Danmark, Norge,

Finland och Island, kunde via satellit-

utsändning från Gubbängens kapell

den 18–19 juni 2005 delta i en histo-

risk flerstavskonferens, ledd av presi-

dent Thomas S Monson. Församling-

ar och grenar var fördelade på olika

kapell. Medverkande var även äldste

L Tom Perry i de tolvs kvorum och

äldste Eivind Sterri i de sjuttios

kvorum.

”Anden behöver näring varje dag”,

sade syster Ruth H Sterri, och citera-

de L&F 25:10, att lägga världsliga be-

styr åt sidan och söka det som tillhör

en bättre värld.

Historisk
flerstavskonferens
Birgitta Karlfeldt

A

 ”Jesus är vägen, sanningen och

livet och ingen kommer till Fadern

utom genom honom”, sade Äldste

Sterri. ”Att följa hans lärdomar ger

glädje och lycka. Världen behöver

våra vittnesbörd om detta!”

”Dagens vetenskapliga forskning,

att vi mår bättre och lever längre

när vi är glada, finns redan uttalat i

evangeliet. Vi kan glädjas över våra

välsignelser, att vi kan vara tillsam-

mans med familj och vänner, hantera

svårigheter och ta hand om vår

kropp”, sade syster Barbara Perry,

som också citerade Mosiah 2:41.

En ny organisation

”Kyrkan växer”, sade Äldste Perry.

”Herren har därför inspirerat oss att

skapa en ny organisation som ger

medlemmarna tillfälle att oftare

möta de tolv. Denna organisation

innebär under ett år ordinarie stavs-

konferens utan besök av någon av de

tolv och sedan stavskonferens med

besök. Under andra året först ordina-

rie stavskonferens utan besök och

därefter flerstavskonferens med

besök.”

”Vi kan var och en läsa och studera

profeternas råd i Liahona, på Inter-

net och öka vår kunskap om och lyd-

nad till evangeliet, och känna oss fria

genom att ta på oss Jesu Kristi namn.

Planera hur du och din familj ska stu-

dera skrifterna, lämna inte det till

slumpen, som aldrig fungerar! För

Lehi och Nephi var det avgörande att

få med sig skrifterna till det nya lan-

det. Vittnesbördet om Jesus Kristus
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brinner i mitt hjärta och min själ!”

avslutade Äldste Perry.

Var du en missionär för andra!

”Var jag än är, är jag med männis-

kor jag älskar”, sade president Mon-

son efter att ha förmedlat president

Gordon B Hinckleys hälsningar och

kärlek. Du är ett Guds tempel! Be i

tro! Bön är vägen till frid. Bli vän

med människor så kan du kanske få

se att de blir medlemmar. Livet er-

bjuder oss möjligheter till omvändel-

se. Sök först Guds rike och allt annat

ska tillfalla dig. Gör något gott när

du känner en maning att göra det!

Var vis och organiserad, se till att ha

tid för ditt arbete, din familj.”

”Jag ber vår himmelske Fader

att bevilja dina böner, att välsigna

dig och dela med dig det som hör

honom till. En missionär gav dig

Kön var lång av medlemmar som ville få tala med president Thomas S Monson.

F d missionspresidenter med hustrur, fr v Keith och Vera Ritchie; Arne och

Gunnel Hedberg; Bo G och Birgitta Wennerlund. På första raden sitter även

tempelpresident Max och Deborah Kimball, nuvarande missionspresidenten Gary

och Joan Baugh samt Kristina Körlof.
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sanningen. Var du en missionär för

andra! Välsigna dina barn och barn-

barn, behandla din familj väl, låt dem

veta att du älskar dem.” m

Birgitta Karlfeldt, Redaktör

å Svartensgatan 3 i Stockholm,

den första kända av kyrkans bygg-

nader i Sverige, firades söndagen

den 19 juni 100-årsjubileet för

Sverigemissionen Stockholm under

ledning av missionspresident Gary

E Baugh.

Närvarande var president Baughs

hustru Joan; hans rådgivare Göran

Wern och Per-Olof Petersson med

hustrur; president Thomas S Mon-

son; äldste L Tom Perry med hustru

Barbara; f d missionspresidenterna

Max Kimball med hustru Deborah,

1987–1990; Bo G Wennerlund, 1990–

1993; Arne och Gunnel Hedlund

1993–1996; Keith och Vera Ritchie,

1996–1999; stavspresidenten för

Stockholms stav Gösta Körlof med

hustru; för Stockholms Södra stav

Jonas Krylborn med hustru; för Mal-

mö stav John Hedberg med hustru;

Torbjörn Jälmbrant, distriktspresi-

dent i Umeå distrikt; Per och Ingrid

Nilsson, chefer för Informations-

tjänsten; flera äldre nuvarande och

före detta missionspar samt 112 hel-

tidsmissionärer, varav 18 systermis-

sionärer.

Sverigemissionen
Stockholm 100 år
Birgitta Karlfeldt

P
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President Baugh bad sin hustru

komma fram till talarstolen, där han

lade armen om henne och sade att

hon är hans allt, att han inte skulle

kunna fungera utan henne. Syster

Baugh uttryckte sedan sin kärlek och

tacksamhet till alla missionärer, för

vilka de är, deras ödmjukhet, rättfär-

Många goda ledare och drygt hundra missionärer var samlade till 100-årsminnet

av Sverigemissionen Stockholm.
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dighet, värdighet och tro på Fadern

och Sonen, för att de lever som de lär.

President Baugh gav en kort histo-

rik över kyrkan i Skandinavien. ”Vårt

mål är att föra själar till Kristus”, sade

han, ”och att de nydöpta har ett så

starkt vittnesbörd att de kommer

att vara trofasta hela livet och bli be-

seglade i templet. Men vi kan göra

bättre än de 364 omvända som döpts

i Sverige under de tre senaste åren.

Under tiden för den skandinaviska

missionen 1850–1905 döptes 300

personer varje år i snitt, totalt cirka

17 000. Omvänd din egen själ, om-

vänd sedan andra!” underströk

president Baugh.

President Monson berättade att

detta var första gången tillstånd givits

för en konferens för alla missionärer

samtidigt. (Och han hade själv givit

tillståndet!) Han bad samtliga mis-

sionärer att resa sig och tala om sitt

namn och sin hemort. ”Mina tre

lyckligaste år var när jag var mis-

sionspresident i Canada”, sade han

och gav många upplyftande missio-

närserfarenheter. ”Mitt ansvar som

president är att hjälpa dem jag an-

svarar för att lyckas”, sade han. Han

framhöll därefter det mönster som

ger en produkt framgång: 1) Känn

till din produkt, vad den gör för

dig och hur den kan användas;

En härlig bild med ledare och missionärer!
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Mitt livs största välsignelse

L”

2) Använd bra metoder; 3) Förstå

och tyck om människor, var ivrig

att möta dem, möt dem med ett

leende. Samma mönster ger oss

framgång som missionärer.

President Monson avslutade

med en välsignelse där han gav

missionärerna Jesu Kristi ”sweet

spirit”, goda ande, och talade om

att första presidentskapet och de

tolv varje torsdag morgon då de

möts i templet, alltid ber Herren väl-

signa alla missionspresidenter och

missionärer. m

Birgitta Karlfeldt, Redaktör

För många äldre medlemmar känns Svartensgatan 3 som deras ursprungliga

hem i kyrkan. Över entrén finns ännu bikupan kvar och texten ”De sista dagars

heliges församlingslokal”
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Missionspresident Gary Baugh och hans

hustru Joan under regionkonferensen

i Gubbängens kapell den 19 juni 2005.
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vigningen av Templet i Köpenhamn

få skaka hand med profeten, presi-

dent Gordon B Hinckley, och få gå

igenom templets första session med

honom.

”Joan och jag drar oss nu tillbaka

till vårt hem i Moreno Valley, Kali-

fornien för att bland annat arbeta

i Templet i Redlands. Vi vet att mis-

sionärerna kommer att vara i de

bästa händer hos president Jan-Åke

Karlsson och hans hustru.” m

Birgitta Karlfeldt, Redaktör

ite sorgsna är vi, men minnet av

våra trofasta och hängivna mis-

sionärer och alla medlemmar kom-

mer vi alltid att bära med oss”, säger

Gary och Joan Baugh inför avlös-

ningen som missionspresident.

”Vi har fått en djup och varaktig

kärlek till de svenska heliga. Det

underbaraste av allt under vår tid

här, från den 2 juli 2002 till den 28

juni 2005, är att ha fått vara i Herrens

tjänst och ha fått arbeta tillsammans

med våra missionärer och medlem-

marna. Missionärerna är kristuslika,

en oerhört stark kraft, medlemmar-

na kanske inte förstår hur stark, men

det krävs utvalda för att finna utval-

da. Det största som hänt har varit

införandet av programmet ’Predika

mitt evangelium’ och att medlem-

mar alltmer följer med missionäre-

rna när de undervisar. Under dessa

tre år har missionärerna döpt 364

personer, en ökning med cirka 15

procent. Vi har försökt göra vårt bäs-

ta, skörden är Herrens”, säger presi-

dent Baugh som också berättar att

hans största upplevelse var att vid in-
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juvliga minnen väcktes på årsda-

gen av den minnesvärda dagen

den 23 maj 2004, då Herrens profet,

Gordon B Hinckley, invigde templet

i Köpenhamn efter ett öppet hus

som varat i tre veckor.

 Med denna juvel fick vi två utma-

ningar som inte omedelbart blev up-

penbara för de flesta medlemmar. Vi

behövde ändra den välkända vanan

att besöka templet först sedan det

var i full funktion.

Vi har varit vana vid att våra tem-

pel i Europa haft en heltidsanställd

personal och fungerat i stort sett

med hjälp av amerikanska tempel-

missionärer. Men templet i Köpen-

hamn är ett ”litet” tempel och har

därför inga anställda och inga missio-

närer från andra länder.

 Den första utmaningen har vi

framgångsrikt klarat. Utan erfarenhet

har våra 14 koordinatorer fungerat

utmärkt från och med den första ses-

sionen. Förordningsarbetet, konto-

ret, gästhemmet och underhållet in-

omhus och utomhus – allt görs av

våra hängivna tempeltjänare och fri-

villiga medhjälpare. Vi känner att

vårt stora mål att tillhandahålla en

fristad med kärlek, frid och ljus, un-

dan världen, där heliga förordningar

noggrant utförs, har uppfyllts.

Ny vision

Ännu har vi en bit kvar för att för-

ändra ett halvt sekels vanor när det

gäller tempelbesök. De heliga är

vana vid att staven arrangerar tem-

pelbesök på en eller två veckor varje

år med tillgång till ett stort gästhem.

Många förordningar utförs då under

en kort, koncentrerad tidsrymd. Alla

medlemmar har emellertid inte ställt

in sig på den nya visionen – individu-

ell målsättning och regelbundna

tempelbesök i motsats till årliga re-

sor. Dock finns fyra trevliga rum med

32 sängplatser, så grupper på upp till

32 personer kan fortfarande komma

för en hel vecka.

Församlingsbesök, individuellt ansvar

Generellt är besöksfrekvensen i

templet god, och tusentals förord-

ningar utförs. Men det finns utrym-

me för förbättringar. Vi i templet och

våra prästadömsledare i staven är

Templet i
Köpenhamn
Dee V Jacobs

L

övertygade om att medlemmarna

under det kommande året alltmer

kommer att omfatta den nya visio-

nen. När biskopsråd, kvorum och

biorganisationsledare ställer in sig

på församlingsbesök och individuellt

ansvar, kommer välsignelserna och

glädjen som följer av regelbundna

tempelbesök att öka. Naturligtvis

kommer detta att innebära offer av

både tid och medel.

I ett brev till hela kyrkan samt i

konferenstal nyligen har första pre-

sidentskapet bett oss att fördubbla

våra tempelbesök. (L&F 127:4) Det

är som alltid vi själva som ansvarar

för hur vi handlar. Må Herren välsig-

na er då ni medverkar i hans stora

plan för frälsning av hela människo-

släktet. Kom till Templet! Ni är så

välkomna! m

Dee V Jacobs, Tempelpresident

Vårt värde ligger i vår gudomliga potential
Birgitta Nielsen

ånga tänkvärda saker sades

som gav ett djupare perspek-

tiv på livet under Ensamstående

vuxnas vårträff i Malmö den 8–10

april 2005.

Vårt värde har ingenting med

ålder, civilstånd, arbete, inkomster,

hälsa eller skönhet att göra, utan det

ligger i att vi är Guds bokstavliga av-

komma, konstaterade samtliga talare

under det andliga mötet. ”Joseph

Smith utvecklade sin gudomliga po-

tential genom lidande, något som vi

alla kan göra. Gud gav honom både

M beröm och utskällning”, sade syster

Anna Fåhreus. ”Gud försöker vägle-

da oss i hur vi kan utveckla vår po-

tential och omvandla våra svagheter

till styrka.”

Bowling, museibesök samt vand-

ringar i Skanör och Falsterbo njöt

vi alla av liksom undervisningen av

proffs i linedance samt vanlig dans

efter lördagskvällens middag i en

vårpyntad kulturhall. Alla kände

sig inför hemfärden laddade med

kraft inför vårens utmaningar på

hemorten.



K Y R K O N Y T T O K T O B E R  2 0 0 5 K15

Konferensdeltagarna utanför statskyrkan i Skanör/Falsterbo.
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Kristi himmelsfärdsdag på Björnö –

en tradition

För tredje året var Ensamstående

vuxna inbjudna till fest på Björnö

nära Västerås.

Under korvgrillning utanför den

hyrda festlokalen blev det ett glatt

återseende mellan alla vänner från

föregående år. De natursköna omgiv-

ningarna lockade med lummig skog

och stigar längs sjöstränder. Under

kvällen belönades vinnarna av den

kluriga tipspromenaden, men många

å våren 2005 hälsade medlem-

marna i Umeå med glädje tem-

pelpresident Kimball välkommen till

en brasafton. Redan på 1960-talet var

han missionär här, men han arbeta-

de också i flera grenar i Norrland

och räknar sig faktiskt som norrlän-

ning. Som missionspresident på

1980-talet besökte han grenen

många gånger. Vi ser med respekt

och tacksamhet på en man som

ägnat så mycket tid av sitt liv åt att

sprida evangeliet.

Gunvor Söderholm och Per-Anders

Daerga kom från Skellefteå gren för att

få träffa tempelpresident Max Kimball.

Brasafton i Umeå med
tempelpresident Max Kimball
Maj-Britt Israelsson

döda. ”De förbund som vi sluter i

templet är avgörande för vår eviga

tillvaro i nästa liv”, sade han. m

Maj-Britt Israelsson, Umeå distrikt
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av oss hade valt att försedda med

ryggsäck eller utsträckta på en filt up-

pehålla sig under naturens helande in-

flytande utefter en sjöstrand eller i en

glänta, vit och gul av vårblommor.

Efter kvällens middag fylldes

dansgolvet av äldre och nyare med-

lemmar. När vi åtskilliga timmar se-

nare skildes åt, var det med förhopp-

ningen att återse våra vänner nästa

år på Kristi himmelsfärdsdag på

Björnö. m

Birgitta Nielsen, Handens församling

Brasaftonens tema var kyrkans tre

missioner – predika evangeliet, full-

komliggöra de heliga samt återlösa

de döda. ”Att predika evangeliet kan

vara svårt”, inledde president Kim-

balls assistent, Mats Einar Jakobsson,

”men våga tro, och räkna med mira-

kel. Vi är alla liksom Paulus och Alma

kallade att predika evangeliet.”

President Kimball höll ett kraftfullt

tal om templet och dess betydelse,

speciellt för missionerna att fullkom-

liggöra de heliga och återlösa de

iskopsrådet inbjöd fredagen den

13 maj alla aronska prästadöms-

bärare och deras fäder att fira det

aronska prästadömets årsdag på

Liared, som ligger i skogen utanför

Jönköping.

Fäder och söner kastade pil, till-

verkade barkbåtar etc och avslutade

med ”mandomsprovet” att ta sig

över en fem meter bred å med hjälp

av endast två rep och innerslangar.

En del blev ganska blöta och några

fick ett ofrivilligt dopp. Kvällen avslu-

tades huttrande med grillning runt

lägerelden.

Efter övernattning i tält och fru-

kost började nästa dag med bark-

båtstävling. Med hjälp av ivriga hän-

der, pinnar och fötter lyckades man

ta sig i mål.

Dagens höjdpunkt, firandet av

Firandet av aronska
prästadömets
årsdag
Stellan Hagman

B
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edaktör för de lokala Sverige-

sidorna 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 Unga kvinnor

bör vid större konferenser eller an-

dra speciella aktiviteter alltid utse

någon att skriva artiklar och ta bil-

der 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
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årsdagen, inleddes med att en av

rådgivarna i biskopsrådet, Lars Malm,

läste Oliver Cowderys berättelse om

återställandet av det aronska prästa-

dömet denna dag 175 år tidigare.

Våra missionärer, äldsterna Taylor

och Gardner, agerade som Joseph

Smith och Oliver Cowdery, och Lars

Malm var Johannes Döparen. Under

tiden lästes Joseph Smiths uppteck-

ning av händelsen. Att se hur pojkar-

na påverkades av budskapet gjorde

den efterföljande diskussionen

mycket speciell.

Alla närvarande skrev sedan sina

namn på en ”guldplåt” som gömdes

under ett stenröse av Christian

Strömberg, rådgivare i biskopsrådet.

Denna ”guldplåt” tas fram om tio

år, då vi möts på samma plats igen

med dessa pojkar, då hemvända

missionärer.

 Under söndagens sakraments-

möte talade och uttryckte pojkarna

sina känslor om hur det är att vara

en bärare av aronska prästadömet

Aronska prästadömsbärare och deras fäder firar årsdagen tillsammans med

biskopsrådet i Jönköpings församling.

Christian Strömberg lägger ner

”guldplåten”.

i dag. De sjöng också kraftfullt och

entusiastiskt tillsammans med sina

ledare ”Vi har valt att himlens konung

tjäna”.
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Vi i biskopsrådet känner stor

tacksamhet för dessa unga bröder. m

Stellan Hagman,

Biskop i Jönköpings församling


