
Jag är snart 80 år. Enligt vissa 
är jag ganska gammal. Faktum
är att vissa anser att några av

bröderna är för gamla för att veta
vad som pågår i världen. Låt mig 
försäkra er om att vi är mycket 
medvetna. 

En värld i förändring

Under mina nästan 80 år har jag
sett många förändringar. När jag
påbörjade min mission i England
1948 var dagstidningar och radio
det vanligaste sättet människor
hörde talas om nyheter på.

Vad annorlunda världen är i dag.

Om ni läser någon dagstidning är
det troligt att många av er läser den
på Internet. Vår värld består av en
cyberrymd – mobiltelefoner som
visar film och spelar musik, sociala
nätverk, sms och bloggar, handdato-
rer och podcasts. 

Det här är framtidens värld.
Uppfinningar som vi inte kunnat
drömma om kommer att finnas
under ert liv, liksom de har funnits 
i mitt. Hur ska ni använda er av
dessa fantastiska uppfinningar? 
Eller rättare sagt, hur ska ni använ-
da dem för att föra Herrens verk
framåt?

Ni har den stora möjligheten 
att vara en kraft som gör gott i kyr-
kan och i världen. Det ligger en del
sanning i det gamla ordstävet att
”pennan är mäktigare än svärdet”.1

I många fall är det med ord som 
ni åstadkommer allt det storslagna
som ni har för avsikt att göra. Och
det är främst om hur ni kan delge
dessa ord som jag vill tala till er.

Från allra första början har 
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga använt det skrivna ordets
kraft för att sprida det återställda
evangeliets budskap runtom i värl-
den. Herren har under århundrade-
nas lopp inspirerat människor att
uppfinna redskap som underlättar
evangeliets spridning. Kyrkan har
tagit till sig dessa redskap, bland
annat trycksaker, satellitutsändningar
och Internet.

Det är kanske få uppfinningar
som haft större inverkan på världen
än tryckpressen, som uppfanns av
den inspirerade Johannes Gutenberg
omkring 1436. Tryckpressen gjorde
det möjligt att sprida kunskap, bland
annat den som fanns i Bibeln, i större
utsträckning än tidigare. 

Internet: en nutida tryckpress

I dag har vi den nutida motsvarig-
heten till tryckpressen i Internet.
Internet ger alla möjlighet att vara
förläggare, att göra sin röst hörd,
och har revolutionerat samhället.
Före Internet fanns det många hin-
der för det skrivna ordet. Det kräv-
des pengar, makt, inflytande och en
hel del tid för att publicera något.

Evangeliet sprids via Internet
Äldste M Russell Ballard
i de tolv apostlarnas kvorum
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Kyrkans ledare uppmanar medlemmarna att delta i samtalet om kyrkan som

pågår på Internet.



Men i dag har många av dessa hin-
der försvunnit tack vare det som
vissa kallar new media som möjlig-
gjorts av Internet. New media består
av verktyg på Internet som gör det
möjligt för nästan alla att publicera
eller visa något för antingen en stor
eller liten publik. Jag har nämnt
några av dessa verktyg redan. New
media underlättar samtal över hela
världen om alla möjliga ämnen, bland
annat religion, och nästan alla kan
delta. Denna nutida motsvarighet till
tryckpressen är inte bara eliten för-
unnad.

Men några av dessa redskap – 
liksom alla redskap i en ovan eller
odisciplinerad hand – kan vara far-
liga. Internet kan användas till att
förkunna Jesu Kristi evangelium,
men det kan lika lätt användas till
att främja pornografins smuts och
snusk. Med hjälp av dataprogram som
iTunes kan man ladda ner upplyftande

och gripande musik, eller den värsta
sortens asociala text, full av svordo-
mar. Sociala nätverk på webben kan
användas till att knyta sunda vänskaps-
band, men kan också användas av ill-
villiga personer som försöker snärja
oförsiktiga. Det skiljer sig inte från hur
människor väljer att använda teve eller
filmer eller ett bibliotek. Satan är alltid
snabb att exploatera den negativa
sidan av nya uppfinningar, att förstö-
ra och degradera, och att neutralise-
ra allt det goda de kan åstadkomma.
Se till att de val du gör när du använ-
der new media är val som vidgar ditt
sinne, ökar dina möjligheter och när
din själ.

Som du vet har new media redan
avsevärt påverkat den gamla världen
med dagstidningar och andra tradi-
tionella medier. Förut kunde jag
som ledare i kyrkan ha en intervju
med någon dagstidning, sedan vänta
en eller två dagar på att den skulle

finnas med långt
inne i tidningen.
Sedan kastades

dagstidningen
bort och det infly-

tande intervjun kan
ha haft försvann gan-

ska snabbt.
Numera när jag går

från en bestämd tid till en
annan visas rapporten om mitt

besök eller min intervju nästan
omedelbart på dagstidningens hem-
sida eller på bloggar där den kan
kopieras och distribueras över hela
nätet. Du kan se hur viktiga de rätta
orden är i dag. Orden som publice-
ras på Internet försvinner inte. Alla
sökningar på Google eller Yahoo!
kommer att ta fram ens ord, för-
modligen under en mycket lång tid.

Här följer ett exempel: År 2007
kom NBC television till Salt Lake
City för att ha en intervju med mig
som skulle vara en del av ett pro-
gram de höll på att göra om kyrkan.
Reportern Ron Allen och jag till-
bringade en timme tillsammans i
kapellet i Joseph Smith Memorial
Building. Vi diskuterade kyrkan
grundligt. Några dagar senare
visades programmet, och under 
den fyra minuter långa sekvensen
var sex sekunder med från den en
timme långa intervjun. Det var bara
tillräckligt med tid för mig att vittna
om vår tro på Jesus Kristus som det
centrala i allt vi tror på. Jag uppre-
par, bara sex sekunder användes av
en intervju på 60 minuter. Dessa sex
sekunder är faktiskt ganska typiska
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för personerna inom traditionella
tevemedier, som tänker och sänder
i korta segment. Den stora skillna-
den mellan den gångna tiden och 
i dag är att reportern också lade in
15 minuter från intervjun på webbsi-
dan NBC Nightly News. Och dessa
femton minuter är fortfarande kvar
där. Det vi säger visas inte på skärmen
under ett ögonblick för att sedan för-
svinna, utan blir en del av ett perma-
nent arkiv och kan användas på andra
webbsidor som använder materialet
på nytt. De som använder sökmoto-
rer på Internet för att söka på ämnen
om kyrkan hittar denna intervju och
många andra.

Dessa redskap gör att organisa-
tioner och enskilda helt kan utesluta
nyhetsmedierna och i stället publice-
ra eller sända sina budskap direkt
till den avsedda publiken. Förra året
hade till exempel kyrkans informa-
tionstjänstavdelning en intervju med
äldste Dallin H Oaks i de tolv apost-
larnas kvorum och äldste Lance B
Wickman i de sjuttios kvorum om
kyrkans ståndpunkt i fråga om drag-
ning till personer av samma kön.
Tidigare behövde vi lita till nyhets-
medierna för att förmedla vårt bud-
skap om ett sådant ämne. Men
denna djupgående intervju hölls 
av anställda vid kyrkans informa-
tionstjänst och lades ut i sin helhet
på kyrkans webbsida, helt ofiltrerad
av nyhetsmedierna.

Delta i samtalen

Det pågår samtal om kyrkan hela
tiden. Dessa samtal fortsätter vare sig

vi väljer att delta i dem eller inte.
Men vi kan inte stå bredvid medan
andra, bland annat våra kritiker, för-
söker definiera vad kyrkan lär. Vissa
samtal har en publik på tusen eller
kanske miljoner, men de flesta är
mycket, mycket mindre. Men alla
samtal har en inverkan på dem som
deltar i dem. Uppfattningar om kyr-
kan etableras ett samtal åt gången.

Utmaningen ligger i att det finns
alltför många som deltar i samtal
om kyrkan för att vår personal i kyr-
kan ska kunna samtala med och
svara var och en personligen. Vi kan
inte besvara alla frågor, tillmötesgå
alla förfrågningar eller bestrida alla

oriktigheter som finns. Men vi måste
komma ihåg att det är skillnad på
intresse och enbart nyfikenhet. Ibland
vill folk bara veta vad kyrkan är för
något. Och de som söker efter svar
vill att de kommer direkt från en
medlem i kyrkan. De uppskattar
samtal mellan fyra ögon.

Ni vet alla att medlemmarna i
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga hela tiden påminns om och
uppmuntras att dela med sig av
evangeliet till andra. Kyrkan söker
hela tiden efter de mest effektiva
sätten att förkunna sitt budskap.
Det har alltid varit något särskilt 
för mig att predika om det återställ-
da evangeliet. Jag älskade att vara
missionär i England. Jag älskade att
vara missionspresident i Kanada.
Och jag älskar min nuvarande kall-
else som ger mig möjlighet att dela
med mig av budskapet om evangeli-
ets återställelse för världen och att
vittna om att Gud Fadern och hans
Son, Jesus Kristus, uppenbarade 
sig för profeten Joseph Smith 1820.
Genom Joseph återställdes det
evangelium som Jesus predikade
under Nya testamentets tid. Det
gick förlorat i och med de forna
apostlarnas död. Jag kan till hela
världen dela med mig av kunskapen
om att prästadömets myndighet och
Nya testamentets lära och förord-
ningar ännu en gång finns på jor-
den. Detta är det viktigaste arbete 
vi kan vara engagerade i.

Nu vill jag be er att delta i samta-
len genom att sprida evangeliet 
på Internet och med enkla och 
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Sms är ett av många olika slags 

”new media” som medlemmarna 

kan använda sig av för att sprida

evangeliet.



tydliga ord förklara budskapet om
återställelsen. De flesta av er vet
redan att om ni har tillgång till
Internet så kan ni starta en blogg
på några minuter och börja dela
med er av det som ni vet är sant. 
Ni kan ladda ner filmer från kyrkan
och andra lämpliga webbsidor,
bland annat newsroom.lds.org och
skicka dem till era vänner. Ni kan
skriva till mediasidor på Internet
som publicerar rapporter om kyr-
kan och ge uttryck åt era synpunkter
angående oriktigheter i rappor-
terna. Detta kräver förstås att ni
förstår evangeliets grundläggande
principer.

Alltför många har fått
ett felaktigt intryck av
kyrkan eftersom infor-
mationen de fått om oss
till stor del kommer från
nyhetsrapporter som grundas 
på kontroverser. Alltför mycket 
uppmärksamhet på kontroverser
har en negativ inverkan på män-
niskors uppfattningar om vad Jesu
Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
verkligen handlar om.

Nyligen gav en krönikör i 
en framträdande dagstidning i
Förenta staterna en oansvarigt 
felaktig beskrivning av kyrkan och
våra trosuppfattningar och seder.
Dussintals, kanske hundratals med-
lemmar i kyrkan och andra som
känner till vår tro gjorde inlägg på
dagstidningens webbsida för att
rätta till missuppfattningarna han
hade spridit och efterlysa korrekta
uppgifter.

Exempel på vad man kan göra

Låt mig ge några andra exempel
på hur kyrkans medlemmar använ-
der new media.

En medlem i kyrkan som bor i
mellersta Förenta staterna gör varje
dag en medveten ansträngning att
dela med sig av evangeliet personli-
gen. Sedan skriver han en blogg om
sina dagliga bemödanden att dela
med sig av Mormons boks lärdomar
och ge utdelningskort till alla han
träffar. Hans strävan att dela med 
sig av evangeliet är berömvärd, och
hans ytterligare ansträngningar att
skriva om det inspirerar utan tvekan
många att göra samma sak. 

Andra har spelat in och lagt ut

sitt vittnesbörd om återställelsen,
Mormons boks lärdomar och
andra evangelieämnen på
populära videosajter. Du
kan också återge din berät-
telse för icke-medlemmar
på detta sätt. Använd berät-

telser och ord som de kan för-
stå. Prata ärligt och uppriktigt

om den inverkan evangeliet har haft
på ditt liv, om hur det har hjälpt dig

övervinna svagheter eller pröv-
ningar och hjälpt dig definiera
dina värderingar. Publiken som
använder dessa och andra new

media-redskap kanske är liten
många gånger, men den ackumu-

lerade effekten av tusentals sådana
berättelser kan vara stor. Den kombi-
nerade ansträngningen är sannerli-
gen värd sitt pris om så bara ett fåtal
påverkas av era trosstärkande ord, av
er kärlek till Gud och till hans Son
Jesus Kristus.

Jesu Kristi evangeliums åter-
ställelse har utan tvekan haft stor
inverkan på ditt liv. Den har i viss
mån format den du är och hur din
framtid blir. Var inte rädd att återge
din berättelse för andra – dina 
upplevelser som Herren Jesu Kristi
efterföljare. Vi har alla intressanta
berättelser som har påverkat vår
identitet. Att återge sin berättelse 
är ett oprovokativt sätt att prata med
andra. När du återger din berättelse
kan du hjälpa till att avmystifiera kyr-
kan. Du kan hjälpa till att motverka
missuppfattningar inom den sfär du
har inflytande, vilket borde inbegri-
pa Internet.
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Vad man ska undvika

Varje Kristi lärjunge är mest effek-
tiv och gör mest gott genom att upp-
träda på ett sätt som är värdigt en
Frälsarens efterföljare. Samtal som
är fokuserade på att ifrågasätta och
uttrycka tvivel om evangelieprinci-
per gör inte mycket för att bygga
upp Guds rike. Aposteln Paulus har
uppmanat oss att inte ”skämmas för
evangeliet. Det är en Guds kraft som
frälser.” (Rom 1:16) Låt oss stå rak-
ryggade och tala med tro när vi del-
ger vårt budskap till världen. Många
av er är återvända missionärer som
kan föra ett meningsfullt samtal på
språket ni lärde er som missionär. 
Ni kan nå ut internationellt.

Medan ni deltar i detta samtal
och använder er av new media-red-
skapen, glöm då inte bort vilka ni 
är – sista dagars heliga. Kom ihåg
orden i Ordspråksboken: ”Ett mjukt
svar stillar vrede, ord som sårar
väcker harm.” (Ords 15:1) Och tänk
på att den som är stridslysten är 
av djävulen. (Se 3 Nephi 11:29.) 
Det finns ingen anledning att bråka
eller tvista med andra om vår tro.
Det finns ingen anledning till att
inta försvarsställning eller att vara
stridslysten. Vår ståndpunkt är fast:
Kyrkan är sann. Vi behöver bara föra
ett samtal, ett sådant som vänner 
i samma rum har, alltid vägledda 
av Andens maningar och hela tiden
med tankarna på Herren Jesu Kristi
försoning, som påminner oss om
hur dyrbara vår himmelske Faders
barn är.

Må Herren välsigna var och en 

konfirmerats. Nettoökningen av barn
med matrikelkort under 2006 var över
94 000. 

Glen Buckner, statistiker i kyrkan
och medlem av Association of
Statisticians of American Religious
Bodies, förklarar att ”det är med
avsikt och ett visst syfte som med-
lemmarna räknas”. Han säger att det
är viktigt att komma ihåg alla med-
lemmar oavsett i vilken grad de är
aktiva. Denna metod skiljer sig från
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av er så att ni har ett mäktigt infly-
tande på dem ni kommer i kontakt
med. Som jag sade i början är ordets
makt otrolig. Låt er röst bli hörd i
Jesu Kristi evangeliums stora sak. ■
Anpassat från ett skolavslutningstal vid
Brigham Young-universitetet–Hawaii den
15 december 2007.

NOTE
1. Edward Bulwer-Lytton, Richelieu, akt 2,

scen 2; i Familiar Quotations, sammanställ-
da av John Bartlett, 14:e upplagan (1968),
s 601.

Statistik visar på
stadig tillväxt

Kyrkans medlemsantal visade sig
ha överstigit 13 miljoner när sta-

tistiken framlades under generalkon-
ferensen i april 2008. Siffrorna visar
på en stadig tillväxt för kyrkan värl-
den över. Enligt den senaste trenden
har kyrkan en tillväxt på en miljon
människor vart tredje år över hela
världen.

Tillväxttakten varierar världen
över och är störst i områden som
Afrika, där Nigeria, enligt kyrkans
statistik, erfar en årlig tillväxt på 
8,1 procent. Under perioden 2000
till 2006 ökade medlemsantalet i
Nigeria från omkring 30 000 till
nästan 79 500.

Kyrkan skapar en medlemsupp-
teckning när en person döps och kon-
firmeras i kyrkan. År 2006 förrättades
till exempel över 272 800 omvändel-
sedop. Kyrkan skapar också en med-
lemsuppteckning åt ett barn med
föräldrarnas godkännande. Men barn
räknas inte som medlemmar om de
har fyllt 9 år utan att ha döpts och

Ett bra tecken på god tillväxt i en

kyrka är dess byggnadsprogram.
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korrekt. Den portugisiska textversio-
nen av skrifterna läggs till övriga ner-
laddningsbara komprimerade ljudfiler
som 2007 lades ut på Internet.

I ett försök att hjälpa fler med-
lemmar få tillgång till skrifterna för
personliga studier och för lektions-
förberedelser har kyrkan tidigare lagt
ut tre-i-ett på engelska, franska, itali-
enska, spanska och tyska. Kyrkans
skrifter på mer än ett dussintal språk
omvandlas för närvarande för använd-
ning på Internet. ■

hur andra kyrkor räknar sina med-
lemmar. I Yearbook of American &
Canadian Churches står kyrkan 
som nummer fyra bland de största
religionerna i Förenta staterna.
Enligt boken finns det inga gemen-
samma normer eller något särskilt
system som kyrkliga organisationer
använder sig av i beräkningen av
antalet medlemmar: ”Det finns
ingen norm för datainsamling som
kan tillämpas på alla kyrkliga enhe-
ter som rapporteras i årsboken.
Dessutom skiljer sig definitionen 
av medlemskap och tillhörande
begrepp stort från en kyrka till 
en annan.”

I studien Religious Congregations
& Memberships in the United States
2000 av Dale E Jones nämns det att
”det svåraste metodiska problemet
[med studien] var att definiera med-
lemskap ... Eftersom det inte finns
någon generellt accepterad statistisk
definition av medlemskap, ansåg
man att metoden för att beräkna
medlemskap i slutändan avgörs av
kyrkorna själva.”

Ett bra tecken på god tillväxt 
i en kyrka är dess byggnadspro-
gram. Det finns för närvarande
8 254 möteshus utanför Förenta 
staterna, vilket visar på en tillväxt-
takt på 10 procent under de senaste
fem åren. Den trenden har också
visat sig stämma i Förenta staterna,
där det nu finns 6 361 möteshus.
Detta visar på en tillväxttakt på 9,6
procent under samma tidsperiod. I
många av dessa byggnader har mer
än en församling sina möten. ■

Texten till det världsomfattande
ledarutbildningsmötet som 

hölls den 9 februari 2008 för alla
vuxna medlemmar i kyrkan publice-
ras som ett häfte och skickas till-
sammans med juninumret av Ensign
och Liahona. Häftet ges ut på 23
språk. Text på 77 språk finns också
på LDS.org.

Utsändningen finns på dvd 
på 16 språk och kan fås via 
distributionscentret.

Utbildningsmötet sändes över
hela världen till alla vuxna med-
lemmar i kyrkan 18 år och äldre.
Mötets tema var ”Bygg upp en 
rättfärdig avkomma”. President
Thomas S Monson avslutade mötet
med tre riktlinjer för hur man gör
hemmet till en lycklig fristad: Ha
”familjebön”, skapa ett ”bibliotek
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för lärdom” och upprätta en 
”kärlekens arvedel” genom 
föredöme.

President Boyd K Packer, 
president för de tolv apostlarnas 
kvorum, talade om ”Familjen: 
Ett tillkännagivande för världen”
(Liahona, okt 2004, s 49) och 
dess betydelse.

Äldste Jeffrey R Holland i de 
tolv apostlarnas kvorum presente-
rade mötets tema och deltog även 
i ett rundabordssamtal om hur man
bygger upp en rättfärdig avkomma,
tillsammans med äldste Dallin H
Oaks i de tolv apostlarnas kvorum,
Julie B Beck, Hjälpföreningens gene-
ralpresident, Susan W Tanner, Unga
kvinnors generalpresident och
Cheryl C Lant, Primärföreningens
generalpresident. ■

Omkring en miljon portugisiskta-
lande medlemmar i kyrkan värl-

den över kan nu studera kyrkans
tre-i-ett på Internet på sitt moders-
mål. Den portugisiska upplagan av
kyrkans skrifter för Internet utgavs 
av kyrkan i februari 2008 och finns 
på http://scriptures.lds.org/pt.

Den portugisiska upplagan har fot-
noter, studiehjälpmedel, kartor, foto-
grafier och möjligheten att markera i
skrifterna. En omfattande korrektur-
läsning gjordes för att texten skulle bli

N Y H E T E R

Tre-i-ett på portugisiska på Internet

Världsomfattande ledarutbildningsmöte
som häfte och dvd



Omslag till
specialnummer
finns som tryck

Konstverket som pryder omsla-
get till marsnumren av Liahona

och Ensign om Frälsaren finns att
tillgå via distributionscentren över
hela världen och på LDScatalog.com 
i tre olika storlekar. Målningen av
Jesus Kristus av Carl Heinrich Bloch
(detalj från Kristus med pojke) finns
i storlekarna 13 x 18 cm (artikelnr
06642-000), 20 x 25 cm (artikelnr

som skulle placeras i Frederiksborgs
slottskyrka efter det att den åter-
uppbyggts efter att ha förstörts i en
eldsvåda. Uppdraget att illustrera
Kristi liv tog nästan 14 år. ■
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Detaljen från Carl Blochs målning

Kristus med pojke, som används som

omslag till marsnumret 2008 av

Liahona som handlar om Frälsaren,

finns att tillgå via distributionscentret.

06643-000) och 28 x 43 cm (artikelnr
06641-000).

Den danske konstnären Carl
Bloch (1834–1890) fick 1866 i upp-
drag att skapa 23 nya målningar

Röda korset hedrar kyrkan 

i Bogotá

Röda korset i Bogotá i
Colombia hedrade kyrkan i
november 2007 för att den orga-
niserat en blodgivarkampanj där
879 frivilliga lämnade 605 enhe-
ter blod, nästan tre gånger så
många enheter som de flesta
blodgivarkampanjer i Bogotá 
ger. Donationerna kom mycket
lägligt eftersom det ges som
minst donationer under den
tiden på året, när det är då de
behövs som mest. 

Ungdomar från fyra stavar samlas

vid Alpernas fot

Nästan 150 unga män och
unga kvinnor och 50 ledare från
fyra stavar längs Schweiz och
Frankrikes gränser deltog i en
fyra dagar lång ungdomskonfe-
rens vid Schwarzsee i Schweiz 
i slutet av 2007. Det var ungdo-
mar från Genève och Lausanne
stavar i Schweiz och från Lyons
och Nancy stavar i Frankrike som
lockades till foten av Alperna där
de fick delta i tempelarbete, mini-
kurser, aktiviteter, en bal och ett
vittnesbördsmöte.

Medlemmar i Spanien hedrar

kyrkans historia

Kyrkans medlemmar i
Spanien anordnar ett längre
evenemang mellan oktober
2008 och maj 2009 för att fira
minnet av lagen om religiös fri-
het (som antogs i juni 1967),
kyrkans officiella erkännande i
oktober 1968 och invigningen
av Spanien för evangeliets predi-
kande den 20 maj 1969. De fyra
första missionärerna förflyttades
till Spanien i juni 1969.

Dokument från nationalarkiv 

på Internet med hjälp av

FamilySearch

National Archives and Records
Administration (NARA) i Förenta
staterna och FamilySearch ska
digitalisera, indexera och lägga ut
stora delar av NARA:s stora sam-
ling uppteckningar på Internet.
De över 1,28 miljoner filerna
består av domstols-, militär- och
landdokument samt andra rege-
ringsdokument från 1754 och
fram till 1990-talet. FamilySearch
gör registren tillgängliga på
Internet för användning utan
kostnad. ■

V Ä R L D E N  I  K O R T H E T
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Fler förslag till
samlingsstunden,
juni 2008

§
Här följer fler förslag som

Primärföreningens ledare

kan använda tillsammans

med materialet för samlingsstunden i

det här numret av Liahona. För lektio-

nen, anvisningarna och aktiviteten som

hör samman med dessa förslag, se ”Jag

ska förbereda mig medan jag är liten” 

på sidorna LS4 och LS5 i Lilla stjärnan

i det här numret.

1. Visa olika saker som har med släkt-

forskning att göra, till exempel dagböcker,

fotografier, minnesböcker och så vidare.

Prata om hur viktigt det är att vi för en

uppteckning över vår familj. Hjälp barnen

hitta L&F 138:47–48 och läs skriftstället

tillsammans. Prata om hur viktigt det är

att utföra tempelarbete så att familjer kan

bli beseglade för evigt.

Förklara kortfattat hur det går till 

att hitta och förbereda namnen på våra

släktmedlemmar för tempelarbete. Åter-

ge en egen upplevelse av hur du skick-

ade in ett namn för tempelarbete samt

sjung en sång eller psalm om familjen.

Ge ett antavleblad och ett familjeblad

till varje barn och ge dem tid att fylla i de

delar som de känner till. Visa handled-

ningen Tro på Gud och påminn barnen

om att en av aktiviteterna i boken är att

fylla i dessa blad. Uppmana dem att slut-

föra aktiviteten tillsammans med sin

familj. Be barnen att ta med de ifyllda

bladen till Primär och berätta vad de fick

lära sig om sin släkt. Bär vittnesbörd om

hur viktigt det är med släktforskning och

välsignelserna vi får tack vare templet, där

vi kan beseglas som familjer.

För yngre barn: Ta med enkla föremål

och klä ut barnen så att de kan represen-

tera sina föräldrar, far- och morföräldrar

samt gammelföräldrar och hjälp dem

visualisera medlemmarna i sin släkt på

en antavla.

2. Be barnen lyssna efter ett ord som

beskriver templet. Sjung orden ”Ja, tem-

plet är en helig plats” från ”Jag längtar

så till templet”. (Barnens sångbok, s 99)

Visa bilder av olika tempel och be barnen

beskriva hur man ska uppföra sig på en

helig plats. 

Inbjud en medlem av biskopsrådet

eller grenspresidentskapet att komma

och berätta om tempelrekommenda-

tionsintervjun. (Några saker som kan 

tas upp: lämpliga kläder för intervjun,

frågor som ställs och vem prästadömsle-

daren representerar under intervjun.)

När han pratat kan ni diskutera på vilket

sätt vördnad, passande kläder och vänli-

ga ord är en del av att vara värdig för att

komma in i templet. Sjung ”Jag längtar

så till templet” och bär vittnesbörd om

välsignelserna man får när man besöker

templet.

3. Sångpresentation: ”Jag längtar 

så till templet”. Introducera sången

genom att fråga: ”Vart längtar ni efter att

komma?” Låt barnen svara och be barnen

lyssna efter en plats som du längtar efter

att komma till. Sjung orden ”Jag längtar

så till templet”. Be ett barn att hålla upp

en bild av ett tempel och sjung dessa ord

tillsammans. Be barnen att lyssna efter

när de kommer att gå dit. Sjung orden

”Att komma dit en dag”. När barnen 

har sagt svaret sjunger ni hela meningen

tillsammans. 

Be barnen att lyssna efter två saker som

de gör när de är i templet. Sjung orden ”Få

känna Andens maning och lyda Herrens

lag”. Sjung orden tillsammans. Be dem att

lyssna efter tre saker som beskriver tem-

plet när du sjunger orden ”För templet är

Guds eget hus, där frid och kärlek råder”.

Sjung orden tillsammans. Be ett barn att

läsa L&F 88:119 och säg att den här versen

beskriver hur templet är. Be dem lyssna

och räcka upp handen när de hör orden

”ett Guds hus”.

Sjung sista meningen i sången och 

låt barnen sjunga den efter dig. Sjung

första versen tillsammans. Bär vittnes-

börd om hur viktigt det är att förbereda

sig för att komma till templet genom att

följa evangeliet.

Fortsätt att ställa frågor och låt barnen

lyssna efter svaren medan du sjunger den

andra versen för barnen. Betona ordet för-

bund, förklara vad det betyder med enkla

ord och berätta om förbundet vi ingår när

vi döps. Hjälp barnen förstå att det är en

del av vårt tjänande i templet att ingå och

hålla heliga förbund.

Barn lär sig att sjunga en sång genom

att höra den många gånger. Försök använ-

da följande förslag när du går igenom

sången: (1) Använd enkla rörelser och

nyckelord. Till exempel: ”längtar” – lägg

händerna på hjärtat; ”komma dit” – peka

på en bild av ett tempel; ”lyda” – knäpp

händerna. (2) Låt barnen peka på sig själva

varje gång de sjunger ”jag”. (3) Dela rum-

met på hälften och be barnen att sjunga

olika delar av sången för varandra. ■

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



Temat för det världsomfattande
ledarutbildningsmötet i februa-
ri 2008, ”Bygg upp en rättfärdig

avkomma”, speglar hur angelägna brö-
derna är att var och en tar varje tillfälle
i akt att stärka sin familj. Vi behöver
inte anstränga oss särskilt mycket för
att förstå orsaken till deras oro. Satan
utkämpar ett omfattande krig mot
familjen. Han vet att det här är de
sista dagarna och att han inte har så
mycket tid på sig för att fullfölja sitt
eviga förstörelseverk. 

Jag tror att Satan låter sina styr-
kor arbeta dygnet runt för att för-
störa familjen, och han måste vara
ganska nöjd med den framgång han
har haft. Med kraschade äktenskap,
ogifta mödrar, fäder och mödrar
som överger sin familj, utbrett drog-
beroende hos barn och föräldrar,
pornografiskt material som går att
få tag på överallt och slutligen, den
allmänna acceptansen av omoraliskt
uppträdande, måste Satan känna att
han har kontroll över samhället efter-
som familjen helt håller på att vittra
sönder. 

Men kriget är inte över. De som är
på Herrens sida är fler än de som är
på Satans sida. Herren och hans styr-
kor är djupt engagerade i striden om
familjen, och vi är nyckelpersoner i
hans armé i detta korståg.

Men varför är familjen så viktig
för Herren och för oss? Till viss del
kan svaret på den frågan spåras till
Jesu Kristi eget liv. Gud Fadern, som

kunde ha sänt sin enfödde Son till
jorden när som helst och till vilken
situation som helst, valde en ödmjuk,
gudfruktig, hårt arbetande, stabil
familj – Marias och Josefs. Vi behöver
nästan inte säga något mer. Skulle vi
inte förvänta oss att Gud skulle välja
en så bra miljö som möjligt åt sin Son
där han kunde förbereda sig för sin
enastående försoningsmission? Jag
tror att han gjorde det. I Jesu familj
fanns en kärleksfull, omhänderta-
gande mor och en omtänksam,
ansvarsfull far. Familjen är den socia-
la struktur som Gud, vår evige Fader,
har valt.

Varför är det så? Varför är familjer
eviga? Varför är det så viktigt att stär-
ka dem? Varför är det familjen som
utgör grunden till ett starkt och evigt
samhälle? Varför anförtrodde Jehova
bevarandet och framförandet av sitt
evangelium under en stor del av
Gamla testamentets tid till Abrahams
släktlinje?

Svaret på den frågan är varken hem-
ligt eller gäckande. Familjestrukturen
och dess relationer utgör det bästa
redskapet som Gud känner till, och
förvisso människan, för att bevara och
föra eviga värderingar vidare – värde-
ringar som förbereder och gör det
möjligt för oss att återvända och bo
hos vår himmelske Fader. Om så inte
vore fallet kan vi vara säkra på att Gud
skulle ha instiftat en bättre struktur.

När vi tittar på vad som händer i
familjen ser vi att själen får liv tack
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Korståget för familjen
Äldste Robert C Oaks

vare familjestrukturen. Själen får
fysisk och känslomässig näring
under barndomen. Den får näring
och undervisning om fysiska, socia-
la och andliga realiteter. Och om
nödvändigt kan den få fysisk och
känslomässig näring i vuxenlivet,
under sjukdom och på ålderns höst.
Medlemmar i väl fungerande famil-
jer litar till varandra för att få stöd i
svåra tider. Familjen borde vara ett
stödsystem från vagga till grav. Och
vi som sista dagars heliga vet att det
går mycket längre än till graven. 

Det kan vara lönt att titta på hur
ofta Kristus undervisade om viktiga
evangelieämnen med hjälp av familje-
exempel: Liknelsen om den åter-
funne sonen visar styrkan i en fars
kärlek. När Kristus uppmanade oss
att be och förvänta oss ett svar, frå-
gade han: ”Vilken far skulle ge sin
son en sten när han frågar efter

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

Äldste Robert C Oaks



I rådhustornet i Gävle finns ett av
Sveriges största klockspel. Vid

fem tillfällen varje dag spelas melo-
dier som ljuder över staden. Under
en fredagsaktivitet i oktober 2007
besökte Unga män och Unga kvin-
nor i Gävle gren rådhustornet.

Broder Owe Rosén, en av de
musikaliskt ansvariga för spelet,
berättade om dess historia och nuva-
rande användning. Klockklangen 
är det unika för spelet och  ung-
domarna fick lyssna när broder

Rosén spelade några melodier 
bara för dem: Höstvisa (av Erna
Tauro), Örjanssången, Love me 
tender och Kom, kom Guds folk.
Volymen var ganska hög när vi 
stod i tornet och lyssnade på några 
av de 36 klockorna ovanför våra
huvuden. 

På vintern kan det vara alltför
kallt att spela i tornet och vi fick 
se den keyboard som finns längre
ned i tornet och som används under
vintertid. Broder Rosén berättade
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bröd, eller en orm när han frågar
efter fisk?”

Abrahams kärlek till sin son Isak
används för att visa storheten i Guds
kärlek i hans Sons, Kristi försonings-
offer. Berättelsen om när Josef sål-
des till Egypten av sina bröder är ett
exempel på det bästa och det värsta
i familjelivet. Vi kan lära oss oändligt
mycket av familjer i skrifterna, och
av vår egen familjs exempel.

Med tanke på allt detta utkämpar
vi Herrens strid när vi skyddar och
stärker familjen. Med denna slags
kraft för det goda är det inte under-
ligt att Satan hatar familjen och för
krig mot den. Hans redskap är girig-
het, själviskhet, omoral, misshandel,
missbruk – listan är oändlig. När vi
står emot dessa krafter i vårt liv och
i samhället utkämpar vi Kristi strid.

Tillkännagivandet till världen om
familjen som gavs ut 1995 av första
presidentskapet och de tolv apostlar-
nas kvorum är ett inspirerat uttalande
om exakt var Herren står när det
gäller dagens viktigaste familjefrågor.
För att ingen ska missförstå är strids-
linjerna klart utdragna. ”Äktenskapet
är instiftat av Gud.” ”Familjen har en
central roll i Guds plan för sina barn.”
”Att det finns olika kön är nödvändigt
för den enskildes identitet och upp-
gift.” ”Lagligt gifta och trofasta män
och hustrur har ett ansvar att uppfylla
jorden.” ”Att föda barn till världen är
en förmån och ett ansvar med särskil-
da plikter, bland annat att fostra, älska,
undervisa och försörja.” ”Vi kommer
att få stå till svars inför Gud för hur vi
uppfyller vårt familjeansvar.”

Tillkännagivandet är ett mäktigt
redskap när vi ska förklara och försva-
ra vår tro. Det är ingen debatt- eller
diskussionsartikel. Det är ett inspire-
rat doktrinärt uttalande av Herrens
smorda.

I vår tid när den mest grundlägg-
gande sociala relationen är under
attack, och när, för många, de mest
grundläggande värderingarna är på
väg att försvinna, håller vi fast vid
sanningen. När passande språk och
klädsel ratas av de flesta, och alltför
mycket av populär musik och under-
hållning är olämplig att ta del av, ser
vi upp mot himlen, och vi blir inte
besvikna. Vi finner frid och lugn i
den säkra förvissningen om att vi,
genom tro och lydnad, har en säker
plats i vår himmelske Faders eviga
familj. Prästadömets beseglingsmakt
har återställts till jorden och finns
tillgänglig för att göra denna trygg-
het verklig.

Som alltid har vi Kristi exempel i
fråga om allt gott framför oss. Han
leder oss i striden för att försvara vår
familj. Men vi måste vara redo att följa
hans råd så som de ges av hans profe-
ter och tjänare. Vi måste vara villiga
att ägna eftertänksam, bönefylld tid åt
att undervisa och stärka vår familj. Vi
måste se till att dessa värderingar är
en del av vårt liv.

För flera år sedan fick vi ett broderi
av vår dotter som lyder: ”Familjen är
evig.” Men det är bara sant om vi arbe-
tar på att den ska bli det. I realiteten
lyder orden: ”Familjen kan vara evig.”
Ansvaret för att det ska bli så vilar på
våra skuldror.

Jag ber att vi var och en på nytt
må bestämma oss för att vara mer
kärleksfulla och förlåtande med-
lemmar av vår jordiska familj, och
värdigare, mer andliga medlemmar
av vår himmelske Faders eviga,
celestiala familj. ■

Besök i Gävle rådhustorn
Carina Bäck, Gävle gren



150exemplar av Mormons bok
fann nya ägare när missio-

närsparet Willy och Gerd Herrey på
inbjudan av lärare undervisade ele-
verna vid Söderslättsgymnasiet i
Trelleborg.

”Aldrig hade vi trott att vi skulle
finna så många intresserade och
underbara lyssnare på en och samma
plats”, säger äldste och syster Herrey.
”Vi upplevde två fantastiska dagar som
lärare för sju olika klasser. Förutom
undervisning visade vi film för den
första klassen, men sedan blev det
bara att vi pratade och diskuterade.
Vi skrattade mycket och fällde kanske
en och annan tår tillsammans när vi
kom riktigt nära de ungas hjärtan
och tankar.”

Med vid undervisningen var 
också de unga äldsterna Korth och
Hietala från Malmö som med sina

vittnesbörd verksamt bidrog till att
all eventuellt befarad tuffhet raskt
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försvann. Lärarnas positiva attityd var
inte minst påtaglig och man hälsade

Owe Rosén spelar på ett av Sveriges största klockspel i rådhustornet i Gävle för

ungdomar från Gävle gren.

Missionärsparet Gerd och Willy Herrey delar ut Mormons bok till gymnasieelever 

i Trelleborg.
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Missionärspar delar ut 150 exemplar av Mormons bok
Willy Herrey

också att melodierna för olika
klockslag spelas in digitalt, men
även livekonserter förekommer.
Klockspelet fick nationell upp-
märksamhet under 2007 när en 
av delfinalerna av melodifestivalen
gick av stapeln i Gävle och schlager-
melodier spelades på klockspelet.
Två livekonserter uppfördes i sam-
band med melodifestivalen. 

Det var mycket roligt att lära sig
något nytt om vår stad. Nu kan vi
tänka på den fredag då ”Kom, kom
Guds folk” spelades bara för oss i
Gävle rådhustorn! ■



Schweiz och Tyskland hade kommit.
Åldern sträckte sig från 25 till 
ungefär 55, men extra många 
i 30-årsåldern. 

På fredagskvällen var det middag
och dans på en restaurang inne i
Nynäshamn. Efter mycket god mat
och gott prat var dansen snart i full
gång på övervåningen. Det känns
meningsfullt att träffa människor i
samma situation som en själv, och
jag blev snabbt medveten om att
alla bär på en egen historia. 

Lördagen mötte oss med strå-
lande väder, vilket var en välsignelse
med tanke på allt regn som fallit,
och att vi hade en utomhusaktivitet.
När några systrar och jag återvände
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missionärsparet Herrey välkomna
tillbaka till våren.

”Vi hade delat upp uppgifterna
mellan oss när vi planerade under-
visningen. Mormons bok och en rad
skrifter fyllde vår kateder och nästan
allt gick åt.”

Äldste och syster Herrey har till-
bringat sitt första år som missionärer
i Malmö stav och är nu (november
2007) verksamma i Visby gren. ■

Carpe Diem 2007
Anna Engström, Eskilstuna gren

Det är en gråmulen söndags-
eftermiddag i mitten av oktober

och jag är nyss hemkommen 
från Carpe Diem, 
en höstaktivitet för
ensamstående vuxna,
glad men trött. När 
vi träffas brukar det
nämligen bli sena
kvällar med mycket
aktiviteter, samtal 
och dans. Har man
inte vuxet sällskap
hemma i vardagen 
är det extra roligt att
känna gemenskapen
med andra på aktivite-
ter. Och visst behövs 
det lite fest ibland 
för att få balans i till-
varon. Jag är mamma
till fyra barn och stu-
derar på högskola, så det är klart 
att man ibland behöver komma 
iväg för att fylla batterierna. 

På fredagseftermiddagen körde

jag in på gårdsplanen på Nicksta
camping i Nynäshamn med min
gamla Ford, som fungerar perfekt 
så länge jag kommer ihåg att be 
en bön innan jag startar. Jag kom
direkt från templet, och kände mig
fridfull. Det var som alltid härligt 
att krama om alla vänner, gamla
som nya, och alltid lika roligt att 
se vilka nya bröder och systrar som
anslutit sig till sällskapet. Så skönt
att slappna av och koppla bort var-
dagens alla bestyr och att bara få
vara. Jag fick veta att över 100 hade
anmält sig, vilket var dubbelt så många
som tidigare år! Ensamstående från
Sverige, Norge, Danmark, Finland,
England, Skottland, Österrike,

Ett av djungellagen från lördagens tävling. Överst, från vänster: Elisabeth

Dragstmo, Norge; Anne Würgler, Göteborg; Tone Gjevik, Norge och Nataliya

Persson, Göteborg. Nedre raden, från vänster: Kai Heyerdahl, Norge; Peter

Sjökvist, Gävle och Andre Cumagun, Österrike.
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Hedberg, president för Malmö stav.
”Vi är oerhört tacksamma mot alla
som har bidragit till att det kunde
genomföras, speciellt broder och
syster Anyanwu som hade denna
vision och vilja att organisera ett 
så avancerat schema som behövdes
för att alla skulle kunna få en så bra
upplevelse som möjligt i templet
den här speciella dagen.” President
Hedberg nämner också att tempel-
dagen var en praktisk tillämpning 
av temat i Malmö stav: ”En levande
Kristus och en levande tro.”

”Vi behöver förbereda oss på 
att klara av livets vanskligheter på
Herrens sätt, finna de lösningar 
som Frälsaren vill att vi ska tillämpa
samt få kunskap om den oerhörda
kraft som ett levande vittnesbörd
ger. En levande tro hjälper oss att
ha fokus på den raka och smala sti-
gen hem till Fadern igen.” Det var
många som fick svar på personliga
frågor i templet den här dagen. 
Det stärkte deras vittnesbörd om 
att evangeliet fungerar, att det är
sant och att det ger kraft.

Margit Nielsen från Malmö känner
att den gemensamma tempeldagen
stärkte vi-känslan: 

”Det ger kraft att se att vi är
många som kommer för att tjäna 
tillsammans, en kraft som gör det
lättare att kunna låta vårt ljus lysa 
för andra. Detta att vara förenade i
arbetet tror jag stärker hela staven.
Det var en härlig dag!”

Lena Stångberg Kishanko, även
hon från Malmö, kom först och
främst för att utföra förrättningar 
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från templet på eftermiddagen 
möttes vi av skräckinjagande varelser
med målade ansikten som sprang
runt med pinnar och hade olika
mystiska saker för sig. Det visade sig
vara djungelexpeditionen, lördagens
utomhusaktivitet, där olika grupper
tävlade mot varandra. Tidigare på
dagen hade också många fått prova
Afrikansk dans, som leddes av Erika
Karlsson.

Anna Fåhraeus talade senare 
på lördagen om självkänsla och
självförtroende, passande till hel-
gens tema: ”Kommen ihåg att sjä-
larna äro dyrt aktade i Guds ögon.”
(L&F 18:10) Hon berättade person-
liga anekdoter där självkänsla och
självförtroende eller brist på dessa
spelat in. Många kom också med
intressanta inlägg utifrån sina erfa-
renheter. Vi fick tillfälle att känna
igen oss i varandra, och att få nya
insikter. Jag märkte tydligt hur
mycket erfarenhet alla ensamstå-
ende sitter inne med. Vilken guld-
gruva av kunskap, erfarenhet och
vittnesbörd! Kvällen avslutades 
med middag och dans. På sönda-
gens vittnesbördsmöte var det
mycket skratt och många våta näs-
dukar då vi fick lyssna till inspire-
rande vittnesbörd. Jonas Krylborn,
president för Stockholms södra 
stav, och högrådsmedlem John
Wennerlund talade också till oss 
och bar sina vittnesbörd. 

Det är många vänskapsband 
som knyts, och som fortsätter 
efter en aktivitet. En amerikansk
webbsida för medlemmar i kyrkan

har till exempel blivit litet av ett
forum för många av de ensamstå-
ende som ofta åker på aktiviteter 
i Skandinavien. Det är ett nätverk
som ständigt växer! Jag känner mig
välsignad som har möjlighet att
delta i de olika aktiviteterna för
ensamstående vuxna som organise-
ras runt om i Norden. Jag vet att 
det gör en stor skillnad i mitt liv 
att kunna träffa detta glada gäng. Vi
har framförallt så roligt tillsammans!
Jag känner mig som en liten svamp
när jag dyker upp och suger åt 
mig av den fina andan; vänskap, 
vittnesbörd, glada skratt och samtal
med gamla vänner och nya vänner.
En helg som denna är alltid inten-
siv men kort, så det gäller att leva 
i nuet och fånga dagen – carpe 
diem!  ■

Kraft från höjden
till Malmö stav
Birgitta Wennerlund, Malmö stav

För att ge medlemmarna möjlig-
het att hämta kraft från höjden

och känna glädjen av missionärsar-
bete, valde presidentskapet för
Malmö stav att i oktober 2007 att
anordna en gemensam tempeldag.
Templet i Köpenhamn fylldes av
bröder och systrar som kom för 
att utföra missionsarbete för sina
förfäder, bygga upp sin egen and-
lighet och känna samhörigheten 
i staven.

”Vi var alla mycket glada för att vi
kunde få vara tillsammans med så
många av våra syskon”, säger John
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att templet är Herrens
hus. Säkert är de lika
trötta som de flesta 
ungdomar på mornarna,
men denna lördag gick
många upp redan vid 5-
tiden för att åka bil eller
buss i flera timmar. Det
är underbart att se vad
de prioriterar!” 

Kerstin Johansson 
från Malmö tycker att 
hon under denna speci-
ella tempeldag förstod
mer om den betydelse
tron har. ”Om våra ledare
känner sig inspirerade 
till att anordna en sådan
här tempeldag, då måste
vi ha tro på våra ledare
och komma när de kallar
oss samman! Jag tänker

ofta på den film som visar hur med-
lemmar i Afrika färdades på leriga
vägar i flera dagar för att ta sig till
templet. Det var deras tro som tog
dem dit! Vi måste ha tro i allt vi gör,
och att samlas så här och se att vi är
så många som har samma mål, det
stärker vår tro. Ja, det stärker hela
staven!” 

Kristina Kumm, även hon från
Malmö, berättar att det kändes i
hjärtat hur stort det var att vara 
tillsammans med så många. ”Det 
var som en försmak av hur det blir
när vi är tillsammans i evigheten!”

Gun-Britt Grant från Karlskrona
gren jämför tempelbesök med ljuste-
rapi för själen.

”I templet får vi möjlighet att sitta

för sina förfäder. Hon hade också
sjuka anhöriga som hon särskilt ville
be för i templet. ”Det ger verkligen
kraft från höjden att komma hit”,
säger Lena, ”och i templet tycker 
jag att jag lättare får svar på frågor
som jag vill ställa till min himmelske
Fader.”

Brynolf Rönndahl, biskop i Lunds
församling, tycker att tempeldagen
väckte många goda minnen från tidi-
gare bussresor till templet i Schweiz.
Han gläds också över att han fick till-
fälle att lyssna till Amanda Helmstads
vittnesbörd under ungdomarnas
samling i doprummet. ”Amanda 

fick oss att se sambandet mellan 
de första medlemmarnas kamp och
slit. De lade grunden till att vi har
tempel idag! Om inte de traskat
över hela USA, lämnat sina hem
bakom sig, utstått förföljelser och
följt sin profet – ja, vad hade vi då
gjort idag? Det är lätt att glömma
hur de påverkat oss, för det var så
länge sedan, men vi får inte glömma
vad de har betytt för oss!”

Henrik Jacobsson från Kristianstads
gren gläds åt att se att ungdomar,
som annars är vanliga, spralliga 
ungdomar, visar en så stor vördnad 
i templet. ”Det syns att de förstår

Några medlemmar i Malmö stav på väg hem efter en härlig dag i templet, med

förnyad kraft att omsätta i sitt dagliga liv och i missionsverksamheten.
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tysta och meditera och få tankar till
oss. Där blir vi mer förankrade i 
kyrkan, får förnya våra förbund och
uppleva den särskilda anda som
finns i Herrens heliga hus.” 

President Hans Hjort Nielsen, 
förste rådgivare i tempelpresident-
skapet, tycker att Malmö stavs tem-
peldag var en spännande upplevelse.
”Det har aldrig förr varit så många i
templet samtidigt. Många har varit
involverade i planeringen, och det
var spännande att se hur en sådan
här dag kunde förverkligas. Att se
templet så fyllt ledde tanken till
Jesajas ord: ’Ja, många folk skall gå 
i väg och säga: Kom, låt oss gå upp
till HERRENS berg, till Jakobs Guds
hus. Han skall undervisa oss om
sina vägar, så att vi kan vandra på
hans stigar.’ (Jes 2:3)” ■

Utställning i Växjö
Äldste och syster Lefevor

Missionärerna i Växjö har haft en
utställning om Jesu Kristi Kyrka

av Sista Dagars Heliga för att öka för-
ståelsen om kyrkan. Äldsterna Jones
och Davis ordnade så att ”Talarens
hörn” i Växjö centrum kunde använ-
das. Äldste och syster Lefevor skrev
ett frågeformulär som delades ut till
besökarna.

Utställningen var mycket fin, 
med stora bilder på Jesus, Joseph
Smith, tempel, Bibeln och Mormons
bok. Där fanns en stor skylt med
texten: ”Svara på 5 frågor och få en
gratis bok.” Boken var naturligtvis
Mormons bok.

Längst ner på frågeformuläret
fanns plats att fylla i namn, adress
och telefonnummer samt svara på
om en representant från kyrkan
kunde komma på besök. 75 perso-
ner fyllde i formuläret, varav de
flesta lämnade namn och telefon-
nummer, 25 svarade ”ja” till att få
besök och 60 personer tog emot 
en Mormons bok. ■

Ett kärleksarbete
för ledare på
Bolliaden
Birgitta Wennerlund, Malmö stav

Att lämna hem och familj under
flera dagar, byta den sköna säng-

en mot luftmadrass på ett golv i en
skola, vara uppe länge på kvällarna
och gå upp tidigt på morgnarna,
sitta i timmar och titta på matcher
och annan sport, vara till hjälp och
stöd för egna och andras ungdomar
– ja, det är vad som krävs av ledare
på Bolliaden. Vad är det som moti-
verar dem till detta kärleksarbete?
Frågan ställdes till några av dem
som följde med Bolliadenungdomar
till Malmö under tre dagar mellan
jul och nyår.

Marita Kindestam från
Handens församling tycker hon
upplever lite av vad det hon själv
gjorde förr, när hon själv var yngre.
”Och så älskar jag barn och ung-
domar! Jag lär mig så mycket av 
dem och det stärker mig själv. På 
en Bolliad får man ’hela registret’.
Man ser dem trötta på morgonen

och uppklädda till dans på kvällen.”
Hon gladdes speciellt åt att se

hur ungdomarna på eget initiativ
ställde sig i en stor ring på dans-
golvet och bjöd in till gemenska-
pen. ”Någon slog en volt inne i
ringen, en annan gjorde något
annat. Vilken samstämmighet! Så
mycket skratt, och som de stödde
varandra!”

Tommy Borgenfalk från Örebro
församling följde den här gången
med som medlem i Unga mäns 
presidentskap. Han ser det som 
en uppgift att hjälpa ungdomarna
att som ett lag förbereda för Kristi
ankomst. ”Vi kan hjälpa dem genom
att ge dem en plattform att stå på.
De ska göra det! Vi måste hålla oss
kvar och ge dem förutsättningarna.
De är kyrkans framtid!”

Lisane Keann, även hon 
från Örebro församling, minns hur
Bolliaderna lade grunden för hennes
framtida vittnesbörd. ”Gemenskapen
med andra medlemmar betyder väl-
digt mycket när man är ung. Det är
värt att åka! Uppoffringar? Ja, men
det tänker man inte på här – då kör
man bara ’racet’.”

Jenny Kempler från Jakobsbergs
församling kände det som sin plikt
som Unga kvinnors president att
åka med som ledare. ”Jag brukar 
få åka ensam som ledare, men i år
fick jag sällskap av mamman till den
enda flickan som följde med från
Jakobsberg. Tack vare att vi var två
kunde vi också vara ledare för sex
flickor från Gubbängens församling.” 

Eftersom hon inte blev medlem
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förrän efter Bolliadenåldern har
hon inga egna erfarenheter, men
hon gläds över möjligheten att bli
delaktig i ungdomarnas aktiviteter.
”Det är trosstärkande att se dem
uppföra sig så väl. De är föredömen
för varandra!”

Ingrid Lund från Täby försam-
ling hade tre egna barn på Bolliaden
i år. ”Jag skulle kunna ligga på spik-
matta för att de skulle få uppleva
detsamma som jag fick som ung på
Bolliader, Svung och tempelresor.”
Hon minns också ledare från den
tiden. ”På en tempelresa till Schweiz
skulle vi bada i Basel och jag hade
ingen baddräkt. Då tog en ledare
mig in till stan och köpte en bad-
dräkt till mig. Jag minns inte vem
hon var, men jag minns känslan
’från mig till dig’, och bestämde mig
då för att en sådan ledare vill jag
också bli!”

Hon tycker inte att hon blir trött
på Bolliaden. ”Trött det blir man av
att springa maraton och få skoskav
som blöder, det här blir man inte
trött av! Man ger lite av sig själv och
får tillbaka tiofalt. Jag gläds när jag
ser hur de känner tillhörighet och
att de har kompisar som ställer upp
för dem och som de kan lita på.”

David Jonsson från Norrköpings
församling följde med sina ungdo-
mar i egenskap av deras biskop.
Han var bara 28 år gammal när han
kallades som biskop och har sina
egna Bolliader i starkt minne. ”Att
följa med som ledare är ett sätt att
komma närmare ungdomarna. De
får kanske ett annat förtroende för

mig när de också ser mig i den här
rollen.”

Att som ledare åka iväg och
lämna hustru och små barn hemma
är inget enmansuppdrag utan ett
gemensamt tjänande för hela familjen.
David skulle gärna åkt tillsammans
med sin hustru!

Peter Eriksson från Kristianstads
gren minns inte bara pingismatcherna
(som han oftast vann), danserna och
andra roliga upplevelser under sina
Bolliader. Han minns också många
ledares tal på vittnesbördsmötena.
”De påverkar ungdomarna och är en
del av Bolliaden. Mångas tro stärks
på Bolliaden. Det är viktigt att ungdo-
marna skaffar sig minnen! Och att de
känner sig trygga i vissheten om att
de har vänner och ledare som finns
där för dem.”

Peter Benjaminsson från
Alingsås församling tycker att buss-
resan är en del av konferensen. 
”Jag vill att mina killar ska få del 
av gemenskapen på en Bolliad. Och
att de ska få lära känna mig under
andra förhållanden, inte bara på 
söndagarna och på Unga mäns akti-
viteter. Vad är det vi bygger? Jo, en
grund som hjälper ungdomarna att
stanna kvar i evangeliet! Tänk bara
på vittnesbördsmötet, det är väldigt
få som inte nämner det när de berät-
tar om Bolliaden.”

Christina Wikström från
Helsingborgs församling är med
både som ledare för ungdomar 
och ansvarig för en del aktiviteter.
Även hon har varit med på många
Bolliader i ungdomen och tycker

inte att det är så stor skillnad på hur
det var förr och nu. ”Jo, nu ser man
ju hur mycket arbete som läggs ner,
hur stora uppoffringar som ledarna
gör, det tänkte man aldrig på som
ung. Drivkraften? Ja, den enda egent-
liga drivkraften är att ungdomarna
ska få känna Anden på vittnesbörds-
mötet och uppleva att det finns alter-
nativ till världen.”

Susanne Peterson från
Västerhaninges andra församling
tycker att hon som Unga kvinnors
president har nytta av att se hur
flickorna agerar. ”Det är ett ypper-
ligt tillfälle att lära känna dem lite
mer, se vilka behov de har, upp-
täcka vad jag kanske behöver
poängtera i min undervisning där
hemma.” Hon vill också tacka för
allt arbete som ledare lagt ner inför
och under Bolliaden. ”Flera har åkt
hela natten för att komma hit. Men
har man ämbete i Unga kvinnor, ja,
då åker man!” ■

Lokala nyheter

A rtiklar och foton till de 
lokala sidorna är alltid 
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Alla artiklar redigeras. Artiklar
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plats, kvalitet och lämplighet.
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