
Efter sin första sjukhusövernatt-

ning i hela sitt 96-åriga liv ver-

kade president Gordon B

Hinckley återhämta sig väl veckorna

efter det att en cancerangripen del

av tjocktarmen tagits bort. Medan

detta nummer av Liahona förbered-

des för tryckning såg han fram emot

att återgå till sitt välfyllda schema för

att leda mer än 12 miljoner medlem-

mar i kyrkan.

När president Hinckley kallades

som kyrkans femtonde president

1995 berättade han för reportrarna

att han bara hade tillbringat en 

enda natt på sjukhus — inte för sin

egen skull utan med ett sjukt barn.

Profeten har varit frisk och aktiv

under alla sina sjuttio år av heltid-

stjänst för kyrkan. 

Men under en medicinsk rutinun-

dersökning tidigare i år upptäcktes

en cancersvulst i tjocktarmen, och

han fick då läggas in för operation i

LDS Hospital i Salt Lake City.

Svulsten togs bort den 24 januari

2006 genom en titthålsoperation, 

ett mindre ingrepp där kirurgen gör

ett litet snitt och använder en liten

kamera som vägledning. President

Hinckley skrevs ut en vecka senare.

Som väntat tog hans rådgivare

president Thomas S Monson och

president James E Faust över hans

arbete i hans frånvaro.

Kyrkan fick ett antal värmande

krya-på-dig-hälsningar till president

Hinckley under hans sjukhusvistelse.

”President Hinckley är tacksam för

all den kärlek och omsorg som kyr-

kans medlemmar visat under hans

tillfrisknande”, rapporterade en av

hans närmaste medhjälpare.

Han fick också en hälsning om

snabbt tillfrisknande från Mike

Wallace, en välkänd nyhetsreporter

från CBS och 60 Minutes. De träff-

ades för tio år sedan när den erfarne

journalisten gjorde ett inslag om pre-

sident Hinckley, något som Wallace

senare sade var en av hans mest min-

nesvärda upplevelser. 

”Jag skickar en hälsning full av

respekt, kärlek, vänskap och beund-

ran”, sade Wallace när han hade fått

höra talas om president Hinckleys

operation. ”Och se till att du kom-

mer på fötterna snabbt.” 

Förutom att president Hinckley

har haft god hälsa hela livet så har

han blivit känd som den mest beresta

av kyrkans presidenter i historien. Så

sent som i höstas genomförde han

en världsomfattande resa med anhal-

ter i tio städer på tretton dagar. 

Det sista framträdandet före ope-

rationen gjorde han den 23 decem-

ber 2005, då han talade från Vermont

under en utsändning för medlem-

marna för att hedra minnet av profe-

ten Joseph Smiths 200-årsdag.

President Hinckley firade sin nit-

tiofemte födelsedag för nästan ett år

sedan, den 23 juni 2005, ett evene-

mang där 22 000 personer var närva-

rande. President David O McKay

(1873–1970), som blev nittiosex år,

var kyrkans äldste president.

President Hinckleys far, Bryant S

Hinckley, blev 94 år. Hans mor käm-

pade emot cancer men förlorade så

småningom kampen och dog under

hans ungdom. 

President Hinckley verkade i förs-

ta presidentskapet i fjorton år och i

de tolv apostlarnas kvorum i tjugo

år innan han kallades att leda kyrkan

den 12 mars 1995. Vid det tillfället

sade äldste Jeffrey R Holland föl-

jande om hans energi: ”President

Hinckley är den yngste 84-åringen i

mannaminne. Snärten i hans gång,
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President Hinckley återhämtar sig från operation
Brittany Karford, kyrkans tidningar
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President Gordon B Hinckley hälsar på

publiken under sitt 95-årsfirande.



hans ohämmat glada lynne och hans

enorma glädje över att få arbeta hårt

och länge skulle vara beundransvär-

da även hos någon som bara är hälf-

ten så gammal. President Gordon B

Hinckley ser ung ut, beter sig 

ungdomligt och älskar ungdomarna

med alla deras möjligheter och 

löften.” (Se ”President Gordon B

Hinckley: Modigt och fast han står”,

Nordstjärnan, specialutgåva juni

1995, s 2–4.) ■

”Fastän vi är en av de mest

avlägsna missionerna i förhållande

till kyrkans huvudkontor i Salt Lake

City så hör och följer medlemmarna

profetens uppmaning likväl”, sade

de. ”Vi har haft möjlighet att se

effekterna av flit och lydnad i vårt

liv och i undersökares och nyom-

vändas liv.”

En nyomvänd medlem, sade 

de, visade dem den sista sidan i sin

bok där hon hade skrivit datumet

då hon var klar: 31 december 2005,

kl 19:05.

Oavsett om läsarna blev klara 

på nyårsaftonen eller tidigare så 

har lydnaden mot uppmaningen

stärkt dem med tro och självförtro-

ende till att berätta för andra om

boken. 

K2

Under de sista veckorna år 2005

ställde två systrar i Madagaskar-

missionen Antananarivo en välbe-

kant fråga till medlemmarna i deras

mission, en fråga som vid den tid-

punkten kunde genljuda hos med-

lemmarna världen över: ”Manao

ahoana ny famamkiano?” frågade 

de. ”Hur går det med läsningen?”

Det är troligt att det var fler män-

niskor som läste Mormons bok just

då än vid något annat tillfälle i kyr-

kans historia.

Och många av medlemmarna i

Antananarivo räknades bland dem.

De hade inte bara följt president

Gordon B Hinckleys uppmaning att

läsa Mormons bok före slutet av året,

utan de var redan klara och hade

börjat läsa boken på nytt. Rapporten

om denna framgång i Madagaskar,

som syster Brittney Jorgensen och

syster Carrie Schow gav, åtföljdes av

en enorm tacksamhet för president

Hinckleys vägledning. 

När uppmaningen publicerades 

i ett budskap från första president-

skapet i augustinumret 2005 av

Liahona och Ensign, lovade presi-

dent Hinckley i artikeln att de som

läste ut Mormons bok före årets

slut, oavsett hur många gånger de

hade läst den tidigare, skulle få känna

Herrens ande i större mått i sitt hem

och i sitt liv, en starkare beslutsamhet

att vandra i lydnad mot hans bud och

ett starkare vittnesbörd om att Guds

Son verkligen lever.

I slutet av 2005 berättade systrarna

Jorgensen och Schow hur de såg

dessa löften uppfyllas hos personer-

na de undervisade.

Som svar på första presidentskapets uppmaning läste medlemmar över hela

världen Mormons bok, hela eller de delar av den som finns tillgängliga på mer

än 100 språk.

Medlemmar tacksamma för uppmaningen



Efter att läst Mormons bok från

pärm till pärm två gånger, fann älds-

te David Walker, en missionär i

Barcelona i Spanien, det förnyade

vittnesbörd om boken som han

hade sökt efter. ”Nu när jag bär mitt

vittnesbörd, även på gatan, kan jag

känna något inom mig bekräfta det

som jag säger”, sade äldste Walker.

Liknande kommentarer har kom-

mit från medlemmar över hela värl-

den. Broder Aldemir Guanacoma

Ave, medlem i Abundancia försam-

ling i Piray stav i Santa Cruz i Bolivia,

sade att när han läste president

Hinckleys råd att läsa Mormons bok

igen så kände han något djupt inne 

i sitt hjärta.

”I samma ögonblick bad jag min

himmelske Fader att ge mig modet

att göra det”, sade han. ”Och det var

vad som hände. Jag har uppnått det

målet och nu kan jag inte fatta det

som hände med mig medan jag läste

boken. Jag kom att förstå vad det

innebär att efterleva Jesu Kristi evan-

gelium. Nu är jag säker på att

Mormons bok är sann.” 

Sådan kunskap kommer därför

att ”denna underbara bok, denna

bok som har kommit upp ur jorden

för att tala till människor i vår tid,

står som ännu ett vittne om värl-

dens Återlösares gudomlighet och

verklighet”, sade president Hinckley

under första presidentskapets julan-

dakt som hölls i konferenscentret i

Salt Lake City i december 2005. ”Jag

tackar er alla och jag vet att ni har

blivit välsignade.” ■
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Detta verk fortgår oavsett vad som

händer, oavsett vad framtiden

för med sig”, sade äldste M Russell

Ballard, en medlem i de tolv apost-

larnas kvorum, under sitt tal i januari

2006 om kyrkans 52 000 missionä-

rers säkerhet och välbefinnande.

Tidigare samma månad förlorade

tre missionärer livet på missionsfäl-

tet: en dödades av ett pistolskott och

två dog i en bilolycka. En fjärde mis-

sionär återhämtade sig helt från ska-

dor han fick under skottdramat.

Äldste Ballard framförde sitt delta-

gande till alla sörjande: ”Första presi-

dentskapet och de tolv apostlarnas

kvorum vill uttrycka vår kärlek till er,

vi ber att Herren välsignar er och att

Herrens frid så småningom ska trösta

era hjärtan.” Han tillade: ”Det spelar

ingen roll hur många missionärer vi

har, när vi förlorar en, sörjer hela kyr-

kan och vi känner medlidande med

föräldrar, syskon och prästadömsle-

dare i en sådan tragisk förlust.” 

Våldsdåd och olyckor inträffar 

då och då, sade äldste Ballard, men

sådana dödsfall är ovanliga bland kyr-

kans missionärer. ”Den säkraste plat-

sen i världen för unga män mellan 19

och 21 och för 21-åriga unga kvinnor

är i Herrens tjänst på missionsfältet,

spridda runt hela jorden”, sade han.

Äldste Ballard betonade att kyrkan

gör ”det allra, allra bästa den kan” för

att skydda deras hälsa och säkerhet

medan de tjänar i de 343 missionerna

som spänner över jorden. Han tog

upp flera av huvudelementen i organi-

serandet och utbildningen av missio-

närer som hjälper till att skydda dem:

• Undervisningen om personlig

säkerhet och god hälsa börjar i

kyrkans sexton missionärsskolor

och fortsätter på zonkonferenser

och distriktsmöten under hela

missionstiden.

• Missionärerna arbetar alltid två

och två och det förväntas att de

alltid är tillsammans med sin

kamrat.

• Kunniga, mogna och inspirerade

missionspresidenter och deras

hustru vägleder ungdomarna på

deras mission ”som om de var

deras egna barn”.

”Detta verk fortgår”: Äldste Ballard talar
om missionärssäkerhet

Äldste M Russell Ballard



• En organiserad grupp bestående av

assistenter till missionspresidenten,

zonledare och distriktsledare ”har i

uppgift att vaka över och noggrant

placera ut missionärerna”.

• Det sker ett pågående samråd med

kyrkans lokala ledare och medlem-

marna angående säkerheten i sär-

skilda områden och grannskap.

Missionärerna uppmanas att hålla

sig borta från farliga områden.

• De som använder bil får noggran-

na instruktioner om trafiksäkerhet.

• Missionärer som cyklar får regel-

bunden undervisning om säkerhet.

• Missionärerna uppmanas att gå

fort och målmedvetet när de är

ute. De uppmanas att ha så lite

saker med sig som möjligt och

bara ha så mycket kontanter att

det räcker för just den dagens

behov. Om missionärerna ofredas

av tjuvar har de fått instruktioner

om att inte göra motstånd, att

undvika konfrontationer och att

ge tjuvarna alla pengar de har.

• Ett nätverk bestående av åttio

läkare verkar som volontärmissio-

närer på heltid runtom i världen

”så att missionspresidenterna 

har tillgång till de bästa möjliga

medicinska råden i sitt eget

område”. Ytterligare tvåhundra

frivilliga sjuksköterskor och

andra med medicinsk och hälso-

relaterad bakgrund ”är ute och

hjälper vår missionärsstyrka”,

sade äldste Ballard. 

• Missionärslägenheter inspekte-

ras periodvis angående säkerhet

och renlighet. Missionärerna 

flyttas till andra lägenheter vid

behov.

Äldste Ballard avslutade med 

att betona att sådana händelser 

inte sätter stopp för kyrkans arbe-

te att sprida Frälsarens återställda

evangelium: ”Joseph Smith gjorde

det fullständigt klart att det inte

skulle finnas någonting som 

kunde hindra detta verks fram-

gång förrän den store Jehova 

träder fram och säger att verket 

är fullbordat. Och det har han 

inte sagt än.” ■
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Äldste Ballard säger att kyrkan tar

allvarligt på säkerheten för dess mer

än 52 000 missionärer i 343 missioner

världen över.

Museum tar farväl av lyckad utställning

Utställningen i kyrkans museum

för historia och konst, Joseph

Smith: Återställelsens profet, avslu-

tades officiellt den 15 januari 2006

efter att ha varit öppen i nästan ett

år. Under detta år slogs rekordet 

för antalet besökare på ett år med

totalt 437 787 besökare. 

”Vi slog alla rekord eftersom folk

ville komma och se Joseph”, sade

Mark Staker, utställningens intendent.

Det totala antalet besökare för

januari har inte räknats ihop, men

mer än 200 besökare per timme 

rapporterades ha kommit på kvälls-

tid för att se utställningen under

dess sista dagar.

”Det var rekord för antalet 

besökare per dag, per timme och

för hela året”, sade Darrell Jones

som tillhör den frivilliga persona-

len på museet. ”En kväll hade vi 

1 800 besökare mellan halv sju 

och halv nio. Man kunde inte ens

röra sig.”

Enligt nuvarande siffror var juli

och december utställningens mest

välbesökta månader. Under juli kom

64 452 besökare till museet från USA

och resten av världen.

Utställningen som öppnades den

4 februari 2005 firade 200-årsminnet

av profeten Joseph Smiths födelse

med ursprungliga konstföremål,

dokument, målningar och medi-

apresentationer som visar hur

Joseph förbereddes, undervisades

och förfinades för att uppfylla sin

profetiska kallelse. 

På utställningen fanns ursprungliga



handskrivna uppenbarelser från

skrifterna, brev, dagboksanteckning-

ar, en slängkappa som profeten

Joseph Smith använt och fragment

av den väst han hade på sig vid sin

martyrdöd. Alla dessa föremål och

andra visar den miljö som evangeli-

et frambringades i. 

I slutet av utställningen fanns 

det en plats där besökarna kunde

skriva ner sitt vittnesbörd om

Joseph Smith. Dessa vittnesbörd 

har alla tagits om hand och kommer

att utgöra en permanent samling 

i kyrkans arkiv så att framtida gene-

rationer kan läsa vittnesbörden 

som medlemmarna bar om profe-

ten Joseph Smith under detta 

200-årsfirande. 

”Det har till och med varit många

ungdomar som inte

har kunnat komma till

Salt Lake City för att se

utställningen som har

skrivit ner sina vittnes-

börd och skickat in

dem, så att de kan tas

med i den permanenta 

uppteckningen”, sade

broder Staker. Dessa

vittnesbörd kommer

att vara bestående

minnen av händelsen. 

När utställningen höll på att tas

ner drog Linda Johnson, som tillhör-

de den frivilliga personalen, ifrån 

ett draperi för att ta en sista titt på

Walter Ranes målning Desires of the

Heart (Hjärtats begär), bara för att

upptäcka att den redan hade tagits

ner. Målningen skildrade pojken

Joseph när han knäböjde i den heli-

ga lunden.

”Det är tråkigt att skiljas från

den”, sade syster Johnson. Hon

hade alltid tyckt att den målningen

var särskilt rörande. Broder Staker

sade att det som berörde besökarna

mest i utställningen berodde på 

vad de relaterade mest till, men för

många var det känslan att de var i

närheten av det arbete som Joseph

Smith åstadkom medan han levde

på jorden.

Det finns två områden i museet

som ska fortsätta hedra profeten

Joseph Smith på permanent basis:

utställningen om kyrkans presiden-

ter och utställningen om Mormons

boks födelse. ■
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Besökare vid utställningen om Joseph Smith på kyrkans museum för historia och

konst slår besöksrekord. 

Medicinska instrument som dessa från början av 1800-talet kan ha använts för

operationen på Joseph Smiths ben när han var sju år.



hoppades medlemmarna kunna ”visa

president Hinckley att de gör sitt bästa

för att stödja detta unika tillfälle”.

Men att komma fram med den

livräddande medicinen var inte

någon lätt uppgift. På grund av poli-

tisk oro evakuerades alla utländska

heltidsmissionärer, bland annat älds-

te och syster Findlay, i november

2004 innan de kunde slutföra sin

första kampanj. Kampanjen sköts

upp till augusti 2005 då de återvände

för att slutföra arbetet.

Den här gången träffade äldste och

syster Findlay de andra medverkande

organisationerna för att bedöma

deras behov och fastställa hur man

bäst kunde använda kyrkans pengar

och resurser. Det bestämdes att kyr-

kan skulle stödja mässlingskampanjen

genom att få fram frivilliga, producera

tryckt material som affischer, flygblad

och klistermärken och förse Röda

korset med megafoner, uniformer

och batterier. Hälsodepartementet var

entusiastiskt över kyrkans deltagande

och utsåg kyrkan till officiell partner i

kampanjen samt tillkännagav på teve

alla bidrag kyrkan gjort. 

Med detta som utgångspunkt bör-

jade äldste och syster Findlay hjälpa

till att organisera kampanjen. Tioåriga

Roseline Dekayes teckning valdes ut

till att visas på allt tryckt material.

Hennes teckning användes också i

Tanzanias och Malawis kampanjer. 

Under ledning av stavspresiden-

terna i området använde äldste 

och syster Findlay den regionala väl-

färdskommittén som sin arbetsgrupp.
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Långa köer med barn och föräldrar var en vanlig syn under

vaccinationskampanjen mot mässlingen på Elfenbenskusten.

På en kontinent som försöker vara

enad politiskt och ekonomiskt,

dödades bara för några år sedan 

mer än 282 000 barn per år av mäss-

lingen — en sjukdom som man näs-

tan aldrig hör talas om i andra delar

av världen. 

Liksom många andra visste 

äldste DeMoine och syster Joyce

Findlay inte så mycket om sjukdo-

men innan de som missionärspar

kallades att hjälpa till att samordna

kyrkans medverkan i en mässling-

skampanj på Elfenbenskusten.

Mässlingskampanjen är en projekt

där Röda korset, UNICEF, CDC,

WHO och andra organisationer

sponsrar vaccination av 200 miljo-

ner barn i Afrika. 

Under arbetets gång såg broder

och syster Findlay medlemmarna på

Elfenbenskusten erbjuda frivillig hjälp

i hundratal. De arbetade långa dagar

för att kampanjen skulle lyckas.

Medlemmar med medicinsk utbild-

ning hjälpte till med vaccinationerna,

andra knackade på otaliga dörrar för

att främja kampanjen genom under-

visning, och ännu fler hjälpte till att

samla ihop familjer och barn. Till 

och med primärbarnen hjälpte 

till genom att göra teckningar till

kampanjerna. Genom att bidra till

det anmärkningsvärda resultatet

En spruta i armen på barn i Afrika
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Denna kommitté samordnade frivilli-

ga från alla 23 församlingarna och

grenarna på Elfenbenskusten. 

Ett av huvudansvaren för de frivil-

liga bland medlemmarna var att se

till att allmänheten fick reda på var

vaccinationsplatserna fanns. För att

göra detta var många uppe halv sju

på morgonen och knackade dörr,

undervisade grannar om farorna

med mässlingen och inbjöd dem att

ta med sina barn för vaccinering. De

tog sig ofta tid att själva visa vägen

och fick ibland ihop hela grupper

som de tog till vaccinationsplatsen.

Heltidsmissionärerna ville också hjäl-

pa till, så de satte kampanjmärken 

på sina väskor och uppmanade sina

kontakter att ta med barnen och få

dem vaccinerade. 

Hundratals vaccinationsplatser

ställdes i ordning bara i huvudstaden

Abidjan, bland annat i hälsovårdsen-

heter, i en byhövdings hem och på en

parkeringsplats. Ibland var det bara

ett skjul med plasttak bredvid vägen. 

Under de första dagarna kom

folk i massor. Det bildades köer

med barn — några var där med sina

föräldrar, men de flesta kom själva.

När det inte kom några fler till de

fasta vaccinationsplatserna samlade

den medicinska personalen ihop

utrustningen och gick genom livliga

marknader och grannskap på jakt

efter ovaccinerade barn som de

kunde vaccinera på platsen. 

Med hjälp av mer än 700 medlem-

mar i kyrkan blev mässlingskampan-

jen på Elfenbenskusten en stor

succé. Med nästan åtta miljoner vac-

cinerade barn uppnådde arbetarna

87 procent av målet i ett land så

politiskt oenat att ett projekt anses

vara lyckat om man uppnår 

50 procent. 

Totalt sett donerade kyrkans med-

lemmar 40 000 timmars frivilligt arbe-

te. De kunde ses överallt med sina

färgglada märken och blev riktigt

populära och välkända. I alla utom ett

hälsodistrikt var kyrkans medlemmar

de enda frivilliga som samlade barn

för vaccinering. Hälsodistrikten var

tacksamma för deras hjälp och fråga-

de om de kunde kontakta kyrkan

och be om hjälp med fler kampanjer 

i framtiden.

Men än viktigare var den anda av

kärlek som medlemmarna kände

och visade. Här följer några av deras

kommentarer om den förändring

detta tillfälle åstadkom i deras liv.

Digbeu Gnoleba: ”Jag är så glad

över hur bra kampanjen gick — jag

kände Herrens ande många gånger.

Jag vet att Gud har sina ögon på var

och en av oss och att han vet vad

hans barn gör.” 

Raymond Beda: ”Jag var så glad

att kunna tjäna som frivillig. Jag hade

inte möjlighet att gå ut som missio-

när, men den här upplevelsen gav

mig chansen att få känna mig som

en missionär. Det kändes bra.” 

Franck Delord Tokpa: ”Varje dag

när det kom folk från hälsodeparte-

mentet för att betala arbetarna så

bad de att jag skulle skriva upp mig

så att de kunde betala mig. Jag tack-

ade nej och sade att detta var en

tjänst jag gjorde för samhället och

min kyrka.” 

Jean Bosoco Kouassi: ”Det har

varit en sådan positiv upplevelse.

Varje morgon hade vi en bön innan

vi gick ut. Vi insåg att vi kunde prata

med folk på ett sätt som vi aldrig

hade gjort förut. Nu vet vi att vi 

kan öppna våra munnar och göra

missionärsarbete och gå ut som

hemlärare.” ■
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Äldste DeMoine och syster Joyce Findlay stannar till för ett foto med några av 

de många frivilliga som hjälpte till att göra mässlingskampanjen lyckad.
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Fler förslag till
samlingsstunden,
juni 2006

§Här följer fler förslag som

Primärföreningens ledare

kan använda tillsammans

med samlingsstunden i det här numret

av Liahona. För lektionen, anvisningar-

na och aktiviteten som hör samman

med dessa förslag, se ”Håll buden” på

sidorna LS4 och LS5 i Lilla stjärnan i det

här numret.

1. Säg att Mina evangelieideal hjälper

oss välja det rätta och hålla vår himmelske

Faders bud. Sätt upp en affisch eller en

lista på skrivtavlan med Mina evangelie-

ideal (finns på sidan LS4 i det här numret

eller på baksidan av omslaget till handled-

ningarna Tro på Gud). Skriv ner dessa

skriftställehänvisningar som innehåller

bud som har att göra med Mina evange-

lieideal på papperslappar: Abraham 3:25,

Mosiah 18:10, Mosiah 4:10, Andra

Moseboken 20:15–16, Andra Moseboken

20:7, Andra Moseboken 20:8, Andra

Moseboken 20:12, L&F 89, L&F 42:40–41,

Trosartikel 1:13, L&F 25:12, Johannes

13:34–35, L&F 109:12–13. Be ett barn att

välja en papperslapp och läsa hänvisning-

en. Låt alla barnen slå upp skriftstället.

Fråga vilket bud skriftstället handlar om.

Låt barnen i klassen som barnet som

valde papperslappen tillhör para ihop

budet med ett ideal. Fråga en annan

klass hur vi blir välsignade när vi efterle-

ver det idealet. Upprepa det hela med

varje papperslapp enligt vad tiden tillå-

ter. Sjung en sång eller psalm om lydnad.

Vittna om de välsignelser som kommer 

av att lyda vår himmelske Faders bud.

För yngre barn: Gör i ordning fem

eller sex papperslappar med ett av Mina

evangelieideal nerskrivet på varje lapp.

Låt ett barn ta en papperslapp ur en

korg och sedan visa med rollspel hur

man följer det idealet. Låt barnet leda

de andra barnen i att visa med rollspel

hur man lever efter idealet medan de

sjunger en sång eller psalm om lydnad.

Lär barnen att Mina evangelieideal hjäl-

per oss att välja det rätta.

2. Ha en diskussion för att hjälpa bar-

nen inse vilka välsignelser vi är lovade om

vi är trofasta. Låt de äldre barnen slå upp

skriftställen. De yngre barnen kan gissa

vilken princip det handlar om med hjälp

av bilder. Fråga: ”Vilken princip undervisas

det om? Vilka är några av de välsignelser

som kommer av att vara trofast mot den

här principen?” Sjung en sång som under-

stryker principen. Till exempel, tionde:

Malaki 3:8–12, primärbild 3–26 (flicka med

tiondekuvert), sång eller psalm om tion-

de; sabbatsdagen: L&F 59:12–19, primär-

bild 3–25 (familj går till kyrkan), sång eller

psalm om sabbaten. Dela ut papper och

kritor till barnen. Låt dem vika papperet

på mitten. På ena hälften ska de rita en

teckning av sig själva när de lyder ett av

buden som ni talat om idag. På andra 

hälften kan de rita en av de utlovade 

välsignelserna. Be dem ta med skriftställe-

hänvisningen på teckningen. Uppmuntra

varje barn att ta hem teckningen och visa

den för sin familj under en hemafton och

sätta upp den som en påminnelse om vår

himmelske Faders löften till de lydiga.

3. Sångpresentation: ”Himlens Gud är

städs oss nära.” (Psalmer, nr 192) Be bar-

nen att föreställa sig att det är en kall och

blåsig dag. Låtsas att ni är riktigt frusna.

Säg: ”Nu har vi kommit in för att sitta vid

en varm brasa och krypa ihop under en

mjuk, varm filt.” Vira en varm filt runt en

hjälpare. Fråga: ”Visst blir du varm och

glad inombords?” Säg att det många gång-

er kan kännas som en kall och blåsig dag.

Vi kan känna oss varmare och gladare

under sådana stunder om vi kommer ihåg

vad den här sången undervisar om. Sjung

orden ”Himlens Gud är städs oss nära”,

och fråga: ”Visst blir man glad av att veta

att Gud är nära?” Sjung orden igen till-

sammans med barnen. Be barnen att lyss-

na efter vad Gud gör och när han gör 

det när du sjunger nästa strof. Sjung ”oss

beskyddar natt och dag” medan du anger

med handen hur tonerna höjs och sänks.

Låt barnen svara, gå igenom orden och 

låt dem sjunga dem tillsammans med dig.

När du sjunger resten av psalmen, låt då

barnen lyssna efter vad vi måste göra för

att Gud ska vara oss nära (”söka skriftens

lära” och ”följa Herrens lag”) och vilka

ord som upprepas (”Han välsignar”). Gör

en paus efter varje strof och låt barnen

svara. Gå igenom och led barnen i de

olika stroferna och hjälp dem förstå vad

de måste göra för att få hans välsignelser.

Vittna om att vår himmelske Fader är nära

dem och välsignar dem. ■

S A M L I N G S S T U N D E N



Jag öppnade precis ett e-post-

meddelande och fick följande

tråkiga nyheter: ”Begravning

för Wendy Knaupp.” Medan jag

strök bort tårarna tänkte jag på 

den där dagen för mer än fyrtio år

sedan när min kamrat och jag träff-

ade Wendy och Paul i närheten av

en blomsteraffär i Frankfurts tågsta-

tion. De väntade sitt första barn.

Eftersom vår missionspresident just

hade uppmanat oss att vara en mis-

sionär ”varje ögonblick” så började

vi prata med dem.

När vi undervisade missionärsdis-

kussionerna för dem var jag impone-

rad av ljuset i Wendys själ. Hon var

glad och lycklig och andligt livfull på

alla sätt. Hon förstod betydelsen av

återställelsen genom stark intuition.

Det var ett privilegium att få vara så

nära att vi kunde se hennes vittnes-

börd växa och ljuset i hennes ansikte

bli klarare.

När de hade bestämt sig för att

döpas fick de ett brev från en familje-

medlem som kritiserade kyrkans 

policy om vem som kunde få präs-

tadömet. De blev förvirrade och 

tyckte inte att vi skulle besöka dem

mer. Vi visste inte hur vi skulle svara

på deras frågor, men vi kände oss

manade att läsa något som jag hade

sett under mina skriftstudier några

veckor tidigare, berättelsen om

Kornelius i Apostlagärningarna 10–11.

Den dagen förstod jag innebörden i

Herrens löfte till missionärerna: ”Jag

giver eder det löfte, att om I gören

detta, skall den Helige Anden utgju-

tas för att bära vittne om allt vad I

sägen.” (L&F 100:8) Vi kände alla en

fridfull ande när vi bad tillsammans.

Paul och Wendy döptes och beseg-

lades senare i templet. Mitt bland

familjelivets prövningar fostrade 

de fem barn som alla så småningom

blev aktiva i kyrkan. Han var lärare.

De sjöng vackra duetter tillsam-

mans i kyrkan. Wendy ledde sin för-

samlingskör i åratal. De älskade

templet och kunde känna ”de heli-

gas glädje”. (Enos 1:3)

En gång när Marie och jag besök-

te kyrkan i London träffade vi en

kvinna som hette Libby och som var

från Maine i USA. Eftersom familjen

Knaupp var de enda vi kände i Maine

så frågade vi om hon kände dem.

Hennes ansikte lyste upp. ”Känner

dem? Wendy är en kär vän till mig.

Hon presenterade evangeliet för

mig!” Wendy hade träffat Libby i en

tvättinrättning, liksom vi hade träffat

Wendy på tågstationen. Det som

imponerade mest på Libby när det

gällde kyrkan var ljuset som Wendy

utstrålade genom sitt exempel —

som mor, hustru och medmänniska. 

För Libby var Wendy i sig själva

budskapet om återställelsen.

Förra året fick vi veta att Wendy

hade cancer så vi åkte och besökte

henne. Hennes son som återvänt

från sin mission och jag gav henne

en välsignelse. Vi berättade om 

våra upplevelser under de senaste

fyrtio åren. Det var tydligt att evan-

geliet betydde absolut allting för

dem. Det var kärnan i och mening-

en med deras liv och deras barns 

liv. De ville ha hälsan så att de

kunde verka som missionärer 

tillsammans.

Strax innan Wendy dog skickade

hon mig ett brev fyllt av andligt ljus

och tro. Hon skrev: ”Jag känner det

verkligen som om jag är i Herrens

armar. Han kan göra vad han vill och

jag är i hans vård.” Hon uttryckte sin

tacksamhet för evangeliet och för

sin familj, och skrev sedan: ”Visst är

Herren underbar!”

Nu är Wendy borta och hennes

familj saknar henne oerhört. När

hennes son skrev och berättade att

hon var död, sade han: ”Tack för att

du förde in mamma i evangeliets
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Äldste Bruce C Hafen

L O K A L A  N Y H E T E RL O K A L A  N Y H E T E R

BUDSKAP FRÅN OMRÅDESPRESIDENTSKAPET

Hur stor skall icke er glädje bliva



ljus. Hon har levt i lydnad mot

buden och tagit emot de förrätt-

ningar genom vilka hon nu får 

sin eviga belöning.”

Eftersom evangeliet betydde 

allt för Wendy och hennes familj 

så förstår de av oss som var hen-

nes missionärer ”huru storligen I 

skolen glädjas” med henne i 

vår Faders rike. (Se L&F 18:15)

Evangeliet betydde allt för henne.

Och min missionärsupplevelse 

med henne betyder allt för mig.

Det är inte konstigt att Herren 

säger att missionärsarbete är 

”det som kommer att bliva av 

största värde för dig”. (L&F 15:6)

Jag vädjar till medlemmarna i

området Centrala Europa — pre-

sentera en person för kyrkan i år.

Om ni gör det, hur stor skall då 

icke er glädje bliva — och deras. 

Jag vet av egen erfarenhet hur sant

detta löfte är. ■
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Våldsam Brand i Utby Kapell
Av Ann-Cathrine Hindborg

Utby kapell eldhärjades natten till

fredagen den 30 december 2005.

En förbipasserande larmade rädd-

ningskåren efter att ha upptäckt

elden. Den första brandbilen, som

kom till kyrkan strax efter klockan

två på natten, skickade snabbt efter

förstärkning. Som mest bekämpa-

des branden av 35-40 man från fem

stationer.

Elden tycktes vara under kontroll

flera gånger men blossade upp igen.

Det blev aldrig helt övertänt men

branden spred sig upp på krypvin-

den så man fick göra hål i taket för

att komma åt. 

Det blev stora vattenskador 

på främst den låga tillbyggnaden

runt kulturhallen. Stavskontorets

olika rum, Unga Kvinnors rum,

Primärs samlingsrum och ytterli-

gare några klassrum blev rök- och

vattenskadade, medan däremot 

kulturhallen och kyrksalen klarade

sig bättre.

Vid halvsextiden på fredagsmor-

gonen var branden slutligen under

kontroll, men eftersläckningsarbetet

tog ytterligare några timmar. Den

sista brandbilen lämnade platsen 

vid 10-tiden på förmiddagen.

Utby kapell som det såg ut innan

branden. Ett 40-tal brandmän bekämpade elden på Utby kapell.
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Polisens förundersökning visade 

att brandorsaken troligen var en

större fyrverkeripjäs som oturligt

landat på kapellets tak.

Församlingsmedlemmarna är 

förstås ledsna över att deras vackra

kapell förstörts men är också lätta-

de över att ingen person kom 

till skada.

Inget ont som inte har något 

gott med sig. Kyrkan har fått stor

uppmärksamhet över hela Sverige.

Nyheten gick ut som förstasides-

stoff i flera av de större dags- och

kvällstidningarna. Alla som läste 

en tidning eller såg/hörde nyheter 

i TV och radio den dagen känner 

nu till att vi faktiskt är rätt många

medlemmar i Sverige, att vi har fina

kyrkbyggnader och att vår kyrkas

rätta namn är Jesu Kristi Kyrka av

Sista Dagars Heliga.

Biskopsrådet söker nu en lokal för

veckoaktiviteterna i Utbyområdet.

Söndagsmötena hålls i kapellet på

Gnistgatan tillsvidare.

Det känns skönt att vi har ytterli-

gare en kyrka i Göteborg så att vi

inte är hemlösa! ■

Ann-Cathrine Hindborg, Utby församling

Aktion Julklappen 
i Alingsås
Av Jens Åman

IAlingsås startade förberedelserna

för Aktion Julklappen redan tidigt

på hösten. Initiativtagaren Annya

Hägglund arbetade under en lång

period flitigt med att kontakta 

företag och institutioner. Syftet var

att inbjuda till samverkan för att

gemensamt stödja barn i Östeuropa

med efterlängtade julklappar.

Församlingens biorganisationer och

prästadömet var

också involverade

på olika sätt i förbe-

redelserna. Aktion

julklappen är sedan

några år tillbaka en

god tradition i 

församlingen.

Den 3 november

samlades församlin-

gens medlemmar

och andra engagera-

de personer i

Alingsås kapell. Tack

vare en sponsrad

annons på bästa plats i Alingsås

Tidning, kom flera personer som

aldrig tidigare besökt kyrkan för 

att delta i aktiviteten. Även en

grupp ridskoleelever deltog och

gjorde en fin insats. 

En stor mängd julklappar packa-

des in denna torsdagskväll samtidigt
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Nytt stavspresidentskap 
i Stockholms stav

Den 20 novem-

ber 2005 inrösta-

des ett nytt

stavspresidentskap i

Stockholms stav med

Ingemar Nyman som

stavspresident, Johan

Strandman som 1: e

rådgivare och Anders

Karlsson som 2: e 

rådgivare. ■

Stockholms stavs nya stavspresidentskap med 

sina hustrur.
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Glada barn och ungdomar i Alingsås

församling framför gran och

julklappar.
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som medlemmar och vänner

umgicks under goda former med

julmusik i bakgrunden. För varje

paket som packades in hängdes 

en godisklubba upp i julgranen. 

Det tyckte de deltagande barnen

var ett roligt sätt att hålla räkning 

på julklapparna. 

Totalt 186 julklappar färdig-

ställdes och kunde skickas från

Alingsås till uppsamlingsplatsen och

sedan vidare till behövande barn.

Insatserna kring Aktion julklappen

omnämndes i Alingsåskuriren och

en Dagens Ros tilldelades också

evenemanget. ■

Jens Åman, Informationstjänst 
Göteborgs stav

Aktion Julklappen är ett samarbete mellan
Läkarmissionen och Frälsningsarméns
scouter. Insamlingen av julklappar 
sker till förmån för behövande barn 
i Lettland, Moldavien, Rumänien 
och Ukraina. 

Flera församlingar i Göteborgs stav 
deltog i Aktion Julklappen 2005, 649
julklappar skickades från Alingsås, 
Utby och Jönköpings församlingar 
till Läkarmissionen. (Red. anm.)

Julkrubbor 
gör kyrkan känd 
i Jönköping
Av Sonja Malm

IJönköpings församling finns

åtminstone två systrar, som 

älskar julkrubbor. Det är Melanie

Strömberg och Birgitta Wallgren.

Tillsammans äger de ca 55 krubbor.

Dessa krubbor utgjorde grunden i

den stora utställning av julkrubbor,

som anordnades i församlingen i

början av december 2005. Syftet

med utställningen var att minnas

och fira Jesu Kristi födelse och att

föra kyrkan ”ut ur dunklet” och in 

i ljuset i Jönköping. Många andra

församlingsmed-

lemmar bidrog

också med krub-

bor. Totalt fanns

105 krubbor vack-

ert uppställda för

beskådande. 

Under två

dagar kunde

intresserade 

jönköpingsbor

besöka denna

utställning. Jönköpings församling

hade annonserat i lokalpressen och

kontaktat tre tidningar i området,

som intervjuade dessa systrar och

skrev fina artiklar dagarna före

utställningen. Ungdomar i försam-

lingen hade delat ut flygblad och

affischer hade satts upp i affärer 

i området och i anslutning till kapel-
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Birgitta Wallgren ansvarade för och ledde arbetet inför utställningen 

av 105 julkrubbor i Jönköpings församling.

Den levande julkrubban framträdde

vid flera tillfällen, Ulf och Sofia

Karlsson med sin nyfödda dotter

Hanna var den heliga familjen.
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let. Lokalradion var också inbjuden

och kom och gjorde ett reportage i

direktsändning. Allt detta bidrog till

att många, som aldrig varit i kyrkan

tidigare kom 

in i kapellet. Väl inne i kapellet

kunde de i kulturhallen se denna

fantastiska utställning mycket smak-

fullt arrangerad. Dessutom kunde

de se en levande julkrubba. Vid

några bestämda tidpunkter visades

detta julspel, som fick oss alla att

känna vördnad och tacksamhet 

för julens stora glädjebudskap; 

”En Frälsare har fötts i Betlehem”.

Margareta Nilsson och flera andra

under hennes ledning hade sytt

underbart vackra dräkter och

Christer Wallgren hade snickrat ett

stall i naturlig storlek. Många var 

de församlingsbor som deltog i

julspelet. Sofia och Ulf Karlsson

föreställde den heliga familjen med

sitt lilla nyfödda barn. Unga Kvinnor

och Unga Vuxna kvinnor utgjorde

”änglakören”.

Besökarna kunde också, i angrän-

sande rum, se några av kyrkans jul-

filmer, som visades hela tiden. Vid

utgången bjöds på glögg och pep-

parkakor och trevliga samtal upp-

stod. Någon hade förstått att vi

faktiskt tror på Kristus. Andra hade

äntligen fått ett tillfälle att besöka

kyrkan, när det nu fanns en inbju-

dan i tidningen. Någon frågade om

möjligheten att få hjälp med släkt-

forskning och några ville ha kontakt

med missionärerna. Andra kom till-

baka efter några timmar.

Detta var andra gången försam-

lingen ordnade en utställning av jul-

krubbor. För två år sedan hade vi

drygt sextio krubbor och uppmärk-

sammades av en lokaltidning, så

denna utställning fick mer uppmärk-

samhet och större genomslagskraft.

Alla besökare var mycket impo-

nerade av arbetet bakom denna

enastående utställning. Birgitta

Wallgren, som arbetar i aktivitets-

kommittén, har tänkt, planerat och

organiserat arbetet runt 

utställningen. Hon har också lagt

ner många timmars arbete på att

göra utställningen till den succé 

den blev. ■

Sonja Malm, Jönköpings församling
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Söndagen den 18 december 2005

hade Utby församling en trevlig

Julkonsert som beskrev julbudskapet

i form av en levande julkrubba.

Kören, som först föreställde herdar-

na på marken, blev efter ett snabbt

och enkelt ombyte änglaskaran, som

förde fram budskapet om Frälsarens

födelse till jorden.

Före och efter konserten kunde

man beundra ett tjugotal julkrubbor

i olika storlekar och utföranden. Det

var en spännande utställning med

flera egentillverkade krubbor och

figurer! Jesu födelseplats och den

heliga familjen inspirerar mångas

kreativitet!

Det var en kväll där 162 besökare

”Herdarna/änglarna” sjunger på Utbys julkonsert.
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Julkonsert i Utby församling
Av Ann-Cathrine Hindborg



missionärerna och blev döpt och

konfirmerad som en medlem i Jesu

Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Samma dag som jag träffade dem,

den 2 juni 1895, blev jag döpt av

Äldste Anders Björk som bodde i

Trollhättan. Den 3 juni assisterade

Äldste Anders Björk Äldste George

Bäckman som konfirmerade mig

som medlem i Jesu Kristi Kyrka av

Sista Dagars Heliga. Min bror Karl

August Erikson, var den första i vår

familj som blev döpt som medlem i

kyrkan vilken jag precis hade blivit

konfirmerad i.” (Utdrag ur Svante

Alfred Erikssons dagbok 1875-1947.

Med tillstånd av Vannette Seward,

Utah, barnbarn till Svante.)

På denna tid träffades medlem-

marna i en byggnad i Trollhättan

som kallades salen. En annan plats

där medlemmarna brukade träffas

för att hålla möten eller bara umgås

och ha roligt var mormonkullen. 

Fram till sekelskiftet hade kyrkan

stor framgång i Sverige. Över 16 000

medlemmar slöt sig till kyrkan 

under denna tid. Den stora emigra-

tionen till Amerika gjorde att med-

lemsantalet sjönk drastiskt efter

sekelskiftet, och detta påverkade

även Trollhättan. 1921 rapportera-

des att grenen hade varken lokal

”föreståndare” eller annan lokal

representant.

År 1949 kom missionärerna åter

till Trollhättan och den första med-

lemmen i ”modern” tid, Hilda

Lindqvist, döptes samma år. Den 5

juli 1953 organiserades grenen på

K14

(varav 28 inte var medlemmar) bjöds

på glögg, julmust, lussekatter och

pepparkakor och trivdes tillsammans

i en härligt varm och gemytlig 

julstämning. ■

Ann-Cathrine Hindborg, Utby församling 

Mikkel och Anna Markmann som Josef och Maria i stallet.

KJ
EL

L 
FO

U
G

EL
BE

RG

Trollhättans församling blickar tillbaka 
Av Helena Stulen

A tt se tillbaka, att minnas och 

att hedra. Allt detta gjorde

Trollhättans församling 8-9 oktober

2005. ”Gamla” och nya medlemmar

inbjöds till en jubileumshelg. Främst

för att minnas profeten Joseph

Smith och den möjlighet han givit

oss alla, men även för att fira vår

lokala historia. 

På lördag eftermiddag började

festligheterna med ett bildspel som

gav utrymme för såväl allvar och

eftertanke, som skratt och goda

minnen. Efter körsång och teater 

av Primär bjöds samtliga till bords

för middag och underhållning.

Under kvällen fanns också tillfälle

att se i alla fotoalbum och läsa

historia som skrivits i församlingen

sedan de första missionärerna kom

till bygden.

Kyrkans förste missionär i landet,

John Forsgren, kom till Sverige

1850. Evangeliet spreds i landet 

och så småningom kom missionärer

upp till Trollhättan från Göteborg.

Trollhättans första församling organi-

serades den 19 augusti 1861 med

Salomon Lundberg som grenspresi-

dent. Församlingen bestod av 15

medlemmar som inkluderade en

äldste, en lärare och en diakon.

Salomon och Christine Lundberg

döptes den 20 december 1860 av

Rasmus Berntsson.

Kyrkan hade stor framgång under

andra hälften av 1800-talet och det

fanns även grenar i Vänersborg och

Mellerud. 

Så här skriver Svante Alfred

Eriksson född i Trökörna, i sin 

dagbok: 

“Tidigt en vacker sommarmor-

gon året 1895, gick jag den långa

sträckan till den vackra staden

Trollhättan i Sverige där jag träffade



nytt med Carl Lidman som försam-

lingsföreståndare och för 50 år sedan

den 20 maj 

1955 invigdes

det första kapell-

et på Skolgatan 

1 av aposteln

Spencer W

Kimball.

För 25 år

sedan, 1980,

invigdes det 

nya kapellet 

på Halvors väg

238 i Trollhättan av stavspresident

Arne Hedberg. Församlingen har nu

växt till ett medlemsantal på drygt

200 medlemmar som kommer från

hela Fyrstadsområdet. 

Under Jubileumsåret 2005 såg 

vi tillbaka på vår historia och min-

des de pionjärer som gått före oss

och på olika sätt hjälpt till att bygga

kyrkan.

Som avslutning på denna jubile-

umshelg hölls på söndagen ett för-

längt sakramentsmöte med vacker

musik och tal från bl.a. president

Arne Hedberg.

Genom att se tillbaks kan man

komma till insikt över hur mycket

arbete som lagts ner genom åren

och vad som faktiskt har åstadkom-

mits. Stärkta av helgen kan 

vi nu blicka framåt. ■

Helena Stulen, Trollhättans församling
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Trollhättans första egna

församlingslokal 
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Efter långa och noggranna förbe-

redelser var det lördagen den 

12 november 2005 åter dags för

Göteborgs stavs musikdag. Hela

Västra Frölunda kapell fylldes med

musikintresserade medlemmar från

stavens alla hörn. Över 70 entusi-

astiska deltagare var med under

dagen och besökte någon eller

några av de 12 aktiviteterna som

pågick i tre skift. Det fanns praktiska

kurser i gitarrspel, pianoackompan-

jemang, sångledning, kör- och solo-

sång, trumspel och elbas samt mer

teoretiska kurser. Dessa handlade

om konsten att komponera musik,

om legendariska Beatles och ett

föredrag om musik av och för

moderna kyrkomedlemmar.

Möjlighet till att bara plocka upp ett

instrument och ”jamma” lite fanns

också i ett speciellt rum varifrån

ständig och svängig musik ström-

made ut. 

Tillsammans kunde vuxna och

ungdomar njuta av en god musikalisk

gemenskap under hela lördagsefter-

middagen. I kapellets foajé blanda-

des notblad och pärmar med

pizzadoft och stämningen var på

topp. Förhoppningsvis knöts också

en del vänskapliga och musikaliska

kontakter bland stavens mer eller

Sångledning med en glad och läraktig grupp under ledning av Kari Sandum

Musikdag i Göteborg
Av Jens och Emilia Åman
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mindre musikaliska medlemmar.

Under kvällen bjöds det på en

uppskattad konsert där deltagare

från dagens aktiviteter fick möjlig-

het att visa upp sina nya färdigheter.

Det hela varvades även med andra,

sedan länge inövade, musiknum-

mer. Musikfrågesport med udda 

priser och allsång stod också på

programmet under detta välorgani-

serade evenemang. ■

Jens och Emilia Åman, Göteborgs stav

större konferenser eller andra speci-

ella 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 lärdomar.

Elbaskursen var en uppskattad aktivitet bland ungdomarna. 
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I varje församling eller gren finns 

det vanligtvis ett tidskriftsombud

som du kan vända dig till om du har

ändrat adress eller vill ha ett inbetal-

ningskort 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 inbetal-

ning direkt till Göteborgs Service

Center på postgironummer

260 353 – 8. Skriv ”Liahona” på

inbetalningskortet. 

Du kan även prenumerera på

Liahona som en uppskattad gåva 

till någon 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. ■

Eivor Hagman, Redaktör 

Hur du kan prenumerera på Liahona

Redaktör för de lokala Sverigesi-

dorna är Eivor Hagman. Läsarna är

välkomna att sända förslag till nyhet-

sartiklar via e-post till eivorhagman@

hotmail.com. Alla artiklar redigeras.

Prästadömsledare, Primär- och

Hjälpföreningsledare samt ledare för

Unga män och Unga kvinnor bör vid

Redaktör för de lokala Sverigesidorna
Exempel på innehåll är: nya eller

ovanliga händelser, tjänandeprojekt,

samhällstjänst, tempelresor, historiska

händelser, tillväxt, medlemsmissionär-

sarbete, humanitär hjälp, framgång

inom seminariet eller institutet, berät-

telser om omvändelser, lokala med-

lemmar som gjort speciella insatser,

nya grenar, församlingar, grenspresi-

denter, biskopar, stavs- eller

distriktspresidentskap etc. Dikter

publiceras inte. Inte heller dödsfall,

födslar, förlovningar, giftermål etc. 

Bilder ska helst vara pappersbil-

der (originalfoton, inte datautskriv-

na elektroniska bilder). Digitala

eller scannade bilder måste ha hög

upplösning (300 dpi) och sändas

separat, inte tillsammans med en

artikel. Alla bilder ska förses med

bildtext samt namn på fotograf.

Papperskopior av bilder sänds till

adress Medusagatan 2A, 553 38

Jönköping. Bilder returneras inte. ■
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