
Det tog lång tid för Sukardi

från Indonesien och hans

familj att komma över tsuna-

min, som 2004 drabbade Asiens syd-

östra kust, och känna hopp igen.

”Det kändes som om världen

skulle gå under, det var ofattbart”,

sade Sukardi när han tänkte 

tillbaka på den 26 december 2004,

dagen då en massiv undervattens-

jordbävning skedde i havet utanför

Indonesien och orsakade en tsuna-

mi som dödade över 225 000 per-

soner från 11 länder. ”Men vi

överlevde, vi är tillsammans och 

vi är lyckliga.”

Sukardi, som tusentals andra, för-

lorade familjemedlemmar och vänner,

sitt hem, sin mark och nästan livet.

Han spolades bort av tsunamin, men

lyckades fatta tag i ett kokosträd och

klängde sig fast i det medan han vän-

tade på att vattnet skulle dra sig

undan.

Tillsammans med familjemed-

lemmar, som alla kan berätta

liknande historier, bor Sukardi idag 

i ett hus som byggts med hjälp av

Latter-day Saint Charities, en organi-

sation inom kyrkans humanitärverk-

samhet, som en del av kyrkans insats

att bistå tsunamins överlevande.

Engagerad i långsiktig återhämtning

Kyrkans nödbistånd under de 

första månaderna efter tragedin 

bestod av basvaror såsom mat, 

hygienpaket, medicinska förnöden-

heter och kläder. På grund av 

medlemmarnas stora donationer

började kyrkan planera långsiktigt

återhämtningsbistånd. Som en del 

av detta långsiktiga bistånd anställ-

des fiskare och snickare för att 

bygga över 130 fiskebåtar som skulle

ersätta de som förstörts. Förare till

stora grävmaskiner anställdes för 

att återställa diken kring räkfarmar.

Symaskiner, vävmaskiner, motordriv-

na handplogar och andra verktyg

donerades för att uppmuntra till

oberoende.

”Hela första året inriktade vi 

oss på att återetablera livsuppehäll-

len och hjälpa personer återgå till

arbetet”, sade Brett Bass, chef för

kyrkans humanitärtjänst. ”Sedan

översåg vi våra resurser, identifierade

de största behoven och ändrade 

vår inriktning till permanent 

återuppbyggning.”

Kyrkan uppförde bland annat

samlingslokaler, hem, skolor, medi-

cinska kliniker och rena vatten-

system — vilket blev möjligt tack

vare den enorma utströmning av

humanitär generositet som visades. 

I nödens tid hjälpte kyrkans med-

lemmar från hela världen till för 

att göra detta möjligt.

Kyrkans enorma arbete i

Indonesien avslutades i december

2007. Stora projekt inbegrep bland

FO
TO

 R
O

N
 T

AY
LO

R

Långsiktigt bistånd hjälper 
tsunamioffer återhämta sig
Karianne Salisbury, Kyrkans tidningar
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Den här nya samlingslokalen i närheten av den lokala moskén är en av tre som

kyrkan hjälpte till att bygga i Indonesien.



annat byggnationen av 902 hem, 

3 samlingslokaler, 15 skolor och 3 fullt

utrustade hälsokliniker, renoveringen

av en sjukhusflygel och genomföran-

det av vattenprojekt i 24 byar.

Återuppbygger hem och liv

Abdul Samad bodde i en hastigt

ihopsatt samhällsbarack under två

och ett halvt år innan han och hans

familj flyttade in i sitt nya hem. Han

förlorade sin hustru och hennes mor

under flodvågen, men hoppas nu

kunna förbättra situationen för sin

resterande familj, tre döttrar och 

en son.

Vart och ett av de 902 hemmen

som byggdes och donerades är på 

44 km2. De hundratals mottagarna

sade ofta att de trodde att deras hem

var bland de mest välbyggda hem-

men, att de skulle lämna dem i arv till

sina barn och barnbarn. De älskade

färgerna som valts och kaklet på gol-

vet och uttryckte tacksamhet för att

ha något fast och tryggt i sitt liv igen.

”När jordbävningen skedde och

orsakade tsunamin flydde de som

var hemma från sitt hem”, sade 

Jeff McMurdo från International

Organization for Migration, som

byggde hemmen tillsammans

med kyrkan. ”Ända sedan

dess har de varit på flykt. Så

när de får nyckeln till ett hus

får de också på sätt och vis

nyckeln till att komma över tsuna-

mins tragedi.”

Etablerar skolor och hopp

Kyrkan fortsatte sitt uppbygg-

nadsarbete genom att tillsammans

med Islamic Relief och Adventist

Development and Relief Agency

bygga 15 skolor, samt utbilda nya

lärare och ta fram en läroplan och

ett supportsystem för utbildning.

Många av lärarna i området

dödades av tsunamin, vilket 

orsakade stor brist på lärare.

Kamaruzzaman, lärare från Banda

Aceh, är en av endast två överle-

vande lärare från sin skola. På grund

av förlusten av byggnader, lärare och

barn sköttes utbildningssystemet på

ett mycket provisoriskt sätt tills dess

att de nya skolorna byggdes.

”De gick till en tillfällig skol-

byggnad — en samlingslokal med

omkring 40 elever i varje rum”, sade

Kamaruzzaman, som nu är rektor för

en nybyggd skola. ”Eleverna har idag

en bättre skola som är bättre lämpad

för utbildning. De har också en lju-

sare framtid.”

Varje skolbyggnad utrustades med

bänkar, vita tavlor och bibliotek för

att barnen skulle få en kvalitativ

inlärningsmiljö. Allt eftersom det

fanns fler utbildade lärare betonades

fortbildning av dem och utveckling-

en av en ny läroplan.

Herliana, utbildningssamordnare

för Islamic Relief, sade att hon är

mycket stolt över att få arbeta med

K2

Jim Greding skakar hand med Abdul

Samad efter att ha gett honom och

hans överlevande familj ett nytt hem.
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Nya lärare förbereder sig för dagen vid Min Lampuuks skola, 1 av 15 som byggts

för att ersätta förstörda skolor.
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detta projekt. ”Det fanns

inga skolor och mycket 

få utbildade lärare kvar”,

sade hon. ”Det här är ett

stort tillskott till samhäl-

let. Tillsammans har vi stort infly-

tande på barnens, lärarnas,

föräldrarnas och familjernas liv.”

Tillhandahåller rent vatten

Fauziah, en livlig och glad kvinna,

är idag vattenskötare för sin lilla by i

närheten av Bireuen i Acehprovinsen.

Hennes jobb är att föra uppteckning

över och samla in vattenavgifter från

dem som använder samhällets nya

vattensystem.

Tillsammans med International

Relief and Development fullförde

kyrkan vattenprojekt i 24 byar, där

de bland annat renoverade brunnar,

installerade lagringscisterner, förbätt-

rade renhållningen och uppgrade-

rade leveranssystemet. Arbetet

tillhandahåller rent vatten till 20 000

människor.

”Förut var det svårt att få tag på

bra vatten och det tog lång tid att

hämta det”, sade Fauziah när hon

uttryckte tacksamhet för att ha vatt-

ten alldeles utanför dörren. ”Nu

kommer våra barn att få bättre hälsa

och en bättre framtid.”

Bad- och tvättinrättningar byggdes

också i byarna och invånarna fick

utbildning i hur de bör ta hand om

inrättningarna och hålla dem rena.

Förbättrar hälsovården

Varje by fick utbildning i personlig

hygien, men större insatser gjordes

för att förbättra hälsovården genom

byggnationen av tre fullt utrustade

hälsokliniker och renoveringen av 

en sjukhusflygel.

”Det var ett stort behov”, sade

Syarman, samhällsledare i

Bireuendistriktet, där man tidigare

tvingats att gå 15 kilometer för att få

medicinsk vård. ”Vårt folk kan idag

få nödvändig medicinsk hjälp i när-

heten av hemmet. Det är bättre än

det var tidigare, och vi är mycket

tacksamma.”

Kyrkan anordnade också utbild-

ning för läkare och medicinsk perso-

nal och tillhandahöll nödvändig

medicinsk utrustning.

Gör det på Herrens sätt

För Bill och Linda Hamm från

Anchorage i Alaska var arbetet en

personlig utmaning. De kallades att

verka som välfärdsmissionärer för att

tillse biståndsarbetet efter tsunamin i

Indonesien. ”Vi gladdes över utma-

ningen, men överväldigades av möj-

ligheten”, sade broder Hamm.

Även Jim och Karen Greding från

Thousand Oaks i Kalifornien fick

denna möjlighet. Paret kallades att

tillse fullbordandet av

projektet då broder och

syster Hamms 18 måna-

der långa mission var

över. Dessa personer

hade ansvaret att närvara vid genom-

förandet av projekten och tillse arbe-

tet. De representerade inte bara

kyrkan, utan också alla dem som

donerat till projektet.

”Det var vårt ansvar att tillse att

arbetet var kvalitativt och att peng-

arna som tilldelats användes på rätt

sätt”, sade syster Greding. Kyrkans

representanter närvarade under

varje delmoment och det, tillsamm-

mans med hur de finansierade pro-

jekten, särskiljde kyrkan från andra

organisationer.

”Vi behandlade vår budget som

om det var heliga medel och gjorde

allt för att se till att pengarna använ-

des effektivt och inte slösades bort”,

sade Bill Reynolds, chef för områdes-

projekt under tsunamibiståndet.

”Många organisationer bidrog med

pengar utan att få annat än perio-

diska rapporter om hur de användes.

Vi tillhandahöll pengar i omgångar

allt eftersom förutbestämda förvänt-

ningar uppnåtts och tillsåg personli-

gen arbetet. Organisationerna vi

arbetade tillsammans med visste att

om vi sade att vi ville få något utfört,

och utfört på ett visst sätt, så behöv-

de de möta dessa förväntningar.”

Ger hoppet tillbaka

Kyrkan inriktade sig på att hjälpa

Indonesien och dess folk att ta ett
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Trädgårdarna till två av över 900 hem

som byggdes har redan inhägnats.
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enkelt steg framåt, ett steg bort från

tragedi och smärta och ett steg mot

att återställa livet. Missionärernas

arbete är endast en liten del av allt

arbete som många personer och

organisationer utförde för att hjälpa

tsunamins offer, men de fick tillfälle

att dela med sig av sin kärlek, med-

lemmarnas kärlek och Kristi rena

kärlek.

”Vi fick inte proselytera, men vi

representerade Herren och försökte

dela med oss av vårt vittnesbörd

under vårt arbete genom att visa

vänlighet, vara artiga, eller helt

enkelt genom att le”, sade syster

Hamm. ”Ibland fick vi tillfälle att 

förklara var pengarna kom ifrån, så 

vi berättade om vår profet och hur

han uppmanade medlemmarna att

fasta under 24 timmar och donera

pengarna som annars skulle ha gått

till mat till en särskild fond. Jag tror

att Anden vittnade för dem och att

de förstod att det fanns människor

världen över som älskade dem.”

Tsunamins spår är fortfarande tyd-

liga, men folket har uttryckt tacksam-

het för allt arbete som utförts å

deras vägnar.

”Det är helt enkelt en upplevelse

man inte glömmer, och alla som

reser till dessa områden kan inte

undvika att se förödelsen, hur havet

tog över landsmassor, platser där så

många förlorade livet och nära och

kära”, sade syster Greding. ”Många

som tidigare betraktade kristna med

misstänksamhet har tänkt om. En

del stirrade på oss, men för det

mesta sade de med bruten engelska:

’Tack, mister.’ Det hörde vi ofta.” ■
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Annat biståndsarbete i Indonesien

Kyrkan har avslutat sitt stora

projekt för långsiktigt tsuna-

mibistånd i Indonesien, men

Humanitärtjänsten fortsätter med

sina pågående biståndsprojekt 

och har ingen tanke på att vända

sig bort från nya relationer som

bildats och gamla relationer som

stärkts under tsunamibiståndet.

”Vi utförde välfärdsarbete 

i Indonesien innan tsunamin

drabbade dem och vi fortsätter

dessa projekt i landet idag”, 

säger Brett Bass, chef för kyrkans

humanitärtjänst.

Sedan i början av 2007 har över

två dussin välfärdsprojekt utförts

eller påbörjats. Bland dessa pro-

jekt kan nämnas nödhjälp till offer

under översvämningar i Jakarta 

och Solo, jordskred i Java och 

jordbävningar i Sumatra och

Bengkulu. Andra projekt omfattar

bland annat donation av rullstolar

till och arbetsutbildning för handi-

kappade, tillhandahållande av

medicinska förnödenheter till ett

sjukhus, bekostnad av ett antal 

barnoperationer, donation av

möbler och städredskap till olika

skolor, samt tillsyn av flera vatten-

projekt till byar utan rent vatten. ■

Medlemsstudenter
tycks motverka
trenden att hoppa
av skolan

Medan ett allt större antal ton-

årsstudenter hoppar av skolan,

enligt en rapport från en amerikansk

grupp som arbetar för ungdomars

bästa, stannar många unga medlem-

mar i kyrkan inte bara kvar i skolan,

utan tar också extra klasser.

Både sekulär och religiös utbild-

ning har betonats i sista dagars heli-

gas lära och kultur sedan profeten

Joseph Smith skrev och citerade

helig skrift på 1800-talet: ”Guds här-

lighet är intelligens.” (L&F 93:36)

President Henry B Eyring, förste

rådgivare i första presidentskapet,

betonade länken mellan religiösa

och sekulära studier under ett tal 

till kyrkans lärare 2001.

”Kom ihåg att ni är intresserade 

av att inte bara utbilda er för livet,

utan för det eviga livet. När ni klart

ser den verkligheten med era andliga

ögon, kommer ni att sätta den andli-

ga lärdomen först och ändå inte förbi-

se era världsliga studier. Faktum är att

ni kommer att arbeta hårdare med era

sekulära studier än ni skulle ha gjort

utan er andliga vision”, sade han.

Denna förkärlek för studier hos

sista dagars heliga ungdomar doku-

menterades i en annan rapport,

National Study of Youth and

Religion, som studerade religion



bland tonåringar i Förenta staterna.

Enligt den utmärkte kyrkans ungdo-

mar sig inom religiös kunskap och

hängivenhet i en tid då kyrknärvaro

och religiösa studier bland tonåring-

ar i allmänhet är lägre än någonsin.

Studiens slutsatser har gjort att

många undrat över vad det är inom

sista dagars heligas kultur och lära

som hjälper föräldrar fostra pålitliga,

utbildade och välanpassade ungdo-

mar. En del av svaret ligger i beto-

ningen på utbildning inom kyrkans

kultur och en del av svaret ligger i

att de flesta 14–18-åringarna i kyrkan

vill ta examen från seminariet.

För att de flesta av kyrkans ungdo-

mar ska ta examen från seminariet

måste de träffas fem gånger i veckan,

vanligtvis mellan 6–7 på morgonen,

under fyra år för att studera skrifterna

och samtala om hur principer i skrif-

terna kan tillämpas på deras dagliga

liv. Allt detta händer utanför deras

vanliga skolklasser — även om många

i västra Förenta staterna kan träffas

under skoltid — och omfattar över 

1 000 timmars religionsutbildning.

Att delta i seminariet kräver stort

engagemang och offer för elever

som bor i områden där det finns få

sista dagars heliga. Men ständig själv-

disciplin fostrar självförtroende och

karaktär, och det genomsyrar andra

delar av dessa ungdomars liv.

En av anledningarna till att de

träffas så tidigt på morgonen kom-

mer av kyrkans lära. President

Gordon B Hinckley (1910–2008),

kyrkans 15:e president, sade: ”Den
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här kyrkan finns till tack vare intell-

lektuell nyfikenhet. Vi tror på utbild-

ning, och vi använder en stor del 

av vår budget till att utbilda våra

ungdomar. Vi förväntar oss att de

ska tänka efter. Vi förväntar oss att

de ska utforska saker och ting. Vi

förväntar oss att de ska använda sin

hjärna och fördjupa sig inom alla

områden. Om vi har ett motto är det

följande: ’Guds härlighet är intelli-

gens.’ ” (Teachings of Gordon B.

Hinckley, s 127)

Över 360 000 elever i high school

går i seminariet, 211 000 av dem på

morgonen. ■

Många unga medlemmar i kyrkan anser att utbildning är viktigt.

Profeten Joseph Smith underhöll

ofta besökare hemma i New

York, Ohio, Missouri och Illinois —

både dem han själv inbjöd och de

som besökte staden. Faktum är att

han byggde ett hotell i Nauvoo i

Illinois för att husera besökare som

ofta kom för att träffa honom och

andra ledare i kyrkan.

Denna gästfrihet fortsatte när kyr-

kans medlemmar flyttade västerut.

Många framstående personer besök-

te Salt Lake City under kyrkans tidiga

dagar.

Idag ligger kyrkans anläggningar

som tempelområdet högt upp på

turisters och besökares lista över

platser att besöka i Salt Lake City.

Miljontals människor besöker årli-

gen tempelområdets anlagda mark,

där inte endast det arkitektoniskt

unika Tabernaklet står utan också

det granitklädda templet som har 

blivit en symbol för själva kyrkan.

Människor kommer för att besöka

tempelområdet och platserna kring

kyrkans huvudkontor — konferens-

centret, det släkthistoriska bibliote-

ket, kyrkans konsthistoriska

museum, Joseph Smith Memorial
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Kyrkan fortsätter ha ”öppna dörrar”



turistattraktioner. Uppteckningar

visar att besökare kom från varje stat

i Förenta staterna och från 83 andra

länder.

Oavsett var gästerna kommer ifrån

visar de entusiastiska och hängivna

guiderna som verkar som heltids-

eller deltidsmissionärer samma tradi-

tionella gästfrihet som funnits i kyr-

kan sedan Joseph Smiths dagar. ■

T E M P E L N Y H E T E R

Kyrkans 125:e
tempel finns i
Rexburg i Idaho

Templet i Rexburg i Idaho är öppet

efter invigningen den 10 februari

2008 av president Thomas S Monson,

som en av hans första åtgärder som

kyrkans 16:e president.

President Monson presiderade

över alla fyra invigningssessionerna

och hade sällskap av äldste Russell M

Nelson och äldste David A Bednar i

de tolv apostlarnas kvorum.

Templet i Rexburg ligger söder

om Brigham Young-universitetet —

Idaho och är kyrkans 125:e tempel 

i verksamhet i hela världen och det

tredje i Idaho. Omkring 200 000 per-

soner besökte templets öppet hus

under månaden innan invigningen.

Byggnationen av det 5 100 m2

stora templet tillkännagavs i decem-

ber 2003 och första spadtaget togs 

i juli 2005. Templets fasad täcks av

kvarts och det har 700 glasmålningar.

Templet betjänar omkring 47 000

medlemmar i östra Idaho. ■

Tempel invigt i
Curitiba i Brasilien

Dörrarna till templet i Curitiba i

Brasilien planeras att öppnas

måndagen den 2 juni 2008, dagen

efter dess fyra invigningssessioner

som inplanerats för söndagen den 

1 juni.

Ett kulturevenemang ska hållas

lördagen den 31 maj, kvällen innan

invigningen. Kulturevenemanget

och invigningen skedde efter ett 

två veckors långt öppet hus från 

den 10–24 maj 2008.

Templet i Curitiba är det 126:e

templet i verksamhet världen över

och det femte sista dagars heliga tem-

plet i Brasilien. Det finns också tem-

pel i Campinas, Porto Alegre, Recife

och São Paulo. Templet i Manaus, 

som tillkännagavs under 2007, blir 
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Buildning, och till och med 

kyrkans kontorsbyggnad — både

semestrande personer och familjer,

affärsmänniskor på rast under konfe-

renser eller möten, strötittare och

betydande eller inbjudna gäster.

När gästerna kommer till tempel-

området hälsas de välkomna av

unga kvinnor från hela världen som

verkar som heltidsmissionärer för

kyrkan. Dessa unga missionärer får

hjälp av nära 1 300 deltidsvolontärer

— par eller enskilda som, tillsamm-

mans med de unga missionärerna,

ger korta guidade turer och berättar

om kyrkans historia och trosupp-

fattningar för intresserade besökare.

Volontärer tillbringade sammanlagt

nästan 240 000 timmar som värdar

eller värdinnor på tempelområdet

under 2007.

År 2007 besökte uppskattningsvis

fem miljoner människor tempelom-

rådet, en av statens mest besökta

En internationell delegation av hinduiska swami på besök till Salt Lake City får en

guidad tur på kyrkans humanitära center.
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Brasiliens sjätte tempel.

Templet i Curitiba tillkännagavs 

i augusti 2002 och första spadtaget

togs i mars 2005. Det kommer att

betjäna över 42 000 medlemmar,

bland annat de som bor inom Paraná

och Santa Catarinas 21 stavar.

Invigningen och andra evene-

mang var inplanerade att ske efter

det att denna tidning trycktes. ■

Evenemangen kring
templet i Panama
City tillkännages

Första presidentskapet har till-

kännagett datum för öppet hus

och invigning av templet i Panama

City i Panama, kyrkans 127:e tempel

i verksamhet världen över.

Templet, som är det första i

Panama, kommer att öppnas upp för

allmänheten den 11 juli 2008 och

kommer att vara öppet alla dagar

utom söndagar tills den 26 juli. Ett

kulturevenemang kommer att hållas

den 9 augusti innan de fyra invig-

ningssessionerna som ska hållas sön-

dagen den 10 augusti 2008. Templet

öppnas för förrättningsarbete mån-

dagen den 11 augusti.

Byggnationen påbörjades i oktober

2005 efter det att äldste Spencer V

Jones i de sjuttios kvorum, då områ-

despresident för Centrala Amerika,

tog första spadtaget. Templet tillkän-

nagavs i augusti 2002. Det finns

omkring 22 000 medlemmar i sju 

stavar och tre distrikt i Panama. ■

V Ä R L D S N O T I S E R

Webbsida om Frälsaren

JesusChrist.lds.org, en ny webbsi-

da om Frälsaren, lanserades för eng-

elsktalande den 25 februari 2008

och planeras att finnas tillgänglig 

på andra språk i framtiden.

Besökare finner där information,

artiklar och multimediepresentatio-

ner om Frälsaren, uppdelade i tre

huvudteman: tro på Jesus Kristus,

hans liv och verksamhet, samt vitt-

nesbörd om honom.

Webbsidans besökare får tillgång

till material som musik och video-

klipp och där finns länkar till andra

samhörande källor.

Broschyr om förberedelse finns 

tillgänglig på 33 språk

Förbered allt som behövs, två bro-

schyrer som innehåller enkla bud-

skap om familjens hemförråd och

familjens ekonomi, finns nu tillgäng-

liga på 33 språk. Broschyrerna, som

kan fås via lokala prästadömsledare,

finns också tillgängliga på Internet 

på 24 språk på ProvidentLiving.org.

Klicka på Family Home Storage

eller Family Finances på sidans vän-

stra sida. Klicka sedan på Family
Home Storage Pamphlet eller

Family Finances Pamphlet på

sidans högra sida. Välj sedan ditt

språk.

Kyrkan lanserar lettisk webbsida

Kyrkans har lanserat en 

officiell webbsida för Lettland.

Webbsidan kommer att innehålla

kyrknyheter och information 

speciellt för Lettland och är 

kyrkans officiella internetsida 

i landet. Inklusive den lettiska

webbsidan har kyrkan totalt 63

landsspecifika webbsidor. Varje

webbsida är på landets officiella

språk och är tillgängliga via

LDS.org. (Klicka på Languages

och sedan på Country Sites.)

Ruth Faust avlider

Ruth Wright Faust, 86 år, 

avled omgiven av sin familj den 

10 februari 2008 av åldersrelaterade

orsaker, sex månader efter sin

makes bortgång, president James E

Faust (1920–2007), tidigare medlem

i första presidentskapet. Paret gifte

sig den 21 april 1943 och hade 

5 barn, 25 barnbarn och 28 barn-

barns barn. Syster Faust verkade i

många ämbeten, bland nnat inom

hjälpföreningens presidentskap i

församlingen och staven. Hon reste

med sin make världen över och

kom att älska medlemmar från

många kulturer. ■
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Fler förslag till
samlingsstunden,
juli 2008

§
Här följer fler förslag som

Primärföreningens ledare

kan använda tillsam-

mans med samlingsstunden i det

här numret av Liahona. För lektio-

nen, anvisningarna och aktiviteten

som hör samman med dessa förslag,

se ”Jag kan vara en missionär nu”

på sidorna LS4 och LS5 i Lilla stjär-

nan i det här numret.

1. Innan samlingsstunden, gå 

igenom berättelsen om Richard 

som president Gordon B Hinckley

1910–2008) återgav. (Se ”Behovet av

större vänlighet”, Liahona, maj 2006,

s 59–60.) Var beredd på att återge

berättelsen med egna ord.

Blanda ihop orden i uttalandet

”Genom att leva efter evangeliets

normer kan jag vara missionär nu”.

Be eleverna lägga orden i rätt ord-

ning. Be barnen nämna några av

Mina evangelieideal, och samtala

kortfattat om dem.

Be barnen lyssna efter ett

evangelieideal medan du återger

president Hinckleys berättelse.

Samtala om hur viktigt det är att vara

vänlig mot andra. Om möjligt, be

heltidsmissionärerna eller försam-

lingens eller grenens missionsledare

att berätta om hur viktigt det är för

missionärer att visa vänlighet mot

andra och vara en god vän.

Ge varje barn nödvändigt material

för att tillverka en missionärsdocka.

(Se Primär 3, s 120–121.) När de till-

verkat dockorna, be barnen välja ett

sätt de kan visa vänlighet på och

skriva det bakpå dockan. Använd

dockorna för att sjunga en sång eller

psalm om missionsarbete. Vittna om

att vi är bättre missionärer när vi

lyder evangelieidealen.

2. Dela upp Primär i tre grupper

och be varje grupp lära sig en del 

av L&F 18:15. Upprepa skriftstället

flera gånger och säg det sedan till-

sammans allihopa. Sjung en sång

eller psalm om missionsarbete. 

Fråga barnen vad de kan göra för 

att vara missionärer nu, och lista

deras svar på tavlan.

Placera huset där alla delar med 

sig av evangeliet från sidan LS4 på 

tavlan. Be ett barn välja ett fönster 

och placera det på huset. Läs orden

på fönstret. Om förslaget inte finns 

på er lista på tavlan, lägg till den.

Samtala om hur man kan efterleva 

det som beskrivs i varje fönster.

Fortsätt att placera fönster på huset

och samtala om hur man kan ha ett

hem där evangeliet sprids.

Ge varje barn en kopia av huset

där alla delar med sig av evangeliet

och ge dem tid att utföra projektet

under samlingsstunden. När barnen

är klara, gå åter igenom hur man kan

ha ett hem där där alla delar med sig

av evangeliet.

Berätta om en god erfarenhet du

haft av att dela med dig av evangeli-

et, eller återge en från Liahona.

Vittna om de välsignelser vi får när 

vi delar med oss av evangeliet.

3. Sångpresentation: ”Vi har valt 

att tjäna.” (Barnens sångbok, s 94–95;

eller Psalmer, nr 172) Nynna på eller

spela igenom sången en gång. Låt

barnen räcka upp handen om de

känner igen sången. Fråga hur det

känns att höra sången. Tala om nam-

net på sången och visa Evangeliet i

bild, nr 612 (Missionärer undervisar

om Jesu Kristi evangelium). Förklara

att den här sången är en av missionä-

rernas favoriter, de som har valt att

tjäna.

Lär dem refrängen först. Sjung

sista meningen: ”Glädjen ger oss

kraft; gå alltid framåt, du som tjänar

Gud.” Be barnen räcka upp handen

när de hör orden ”du som tjänar”.

Sjung meningen för barnen, och be

dem lyssna efter vem det är som de

ska tjäna. Dela upp Primär i tre

grupper. Låt första gruppen sjunga

”glädjen ger oss kraft”, andra gruppen

”gå alltid framåt” och tredje gruppen

”du som tjänar Gud”. Sjung mening-

en flera gånger så att varje grupp får

tillfälle att sjunga varje fras.

När du lär barnen sångverserna,

förklara orden om det behövs.

Berätta kortfattat om en missio-

när som kallades att verka och 

gjorde det med Guds kraft. (Till

exempel Paulus, Ammon, Samuel

Smith, en generalauktoritet, en 

lokal ledare i kyrkan eller en 

medlem i din familj.) ■

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



BUDSKAP FRÅN OMRÅDESPRESIDENTSKAPET

Hur man hanterar lidande och hjärtesorg i familjen
Äldste Erich W Kopischke

När kung David fick veta att

hans son Absalom hade dött

blev han mycket upprörd.

Han ”gick upp i salen över porten

och grät. Medan han gick ropade

han: ’Min son Absalom, min son,

min son Absalom! Om jag ändå hade

fått dö i ditt ställe! Absalom, min

son, min son!’” (2 Sam 18:33)

Liksom de flesta föräldrar plå-

gades David svårt av sorg och smärta

över sitt barn. Ändå hade Absalom

varit orsak till stor smärta för kung

David i många år. Genom sin

hämndlystnad hade han splittrat

Davids familj. Han opponerade sig

öppet mot sin far och gjorde mycket

som var ont. Trots allt detta älskade

David sin son, och all hans förtvivlan

forsade ur honom när nyheten om

Absaloms död nådde honom.

Som föräldrar kan vi väl förstå

Davids sorg. Det behöver inte alltid

vara nyheter om död som orsakar

sorg och lidande. I dag kanske vårt

liv är i ordning. Våra drömmar är

berättigade och våra förhoppningar

stora. I morgon kan vi få nyheter

som helt överrumplar oss, som slår

ner oss och får oss att tvivla, och 

som faktiskt ibland till och med 

skakar om vår tro. En maka överger

familjen och lämnar den andra

ensam med bördan att uppfostra 

barnen, och med den all oro. Barn

attraheras av världens lockelser och

går plötsligt sin egen väg och vill 

kanske frågar: ”När sviker jag egentli-

gen min familj?”

Svaret på den frågan är mycket

individuell och kan inte baseras på

andra familjemedlemmars beslut. Jag

är övertygad om att vi inte sviker vår

familj om vi uppriktigt, rättfärdigt

och trosvisst visar omsorg om dem.

”Bliven därför icke trötta av att

göra gott, ty I läggen grundvalen 

till ett stort verk, och av det ringa

kommer det som är stort. Se, Herren

fordrar hjärtat och ett villigt sinne,

och de villiga och lydiga skola i dessa

sista dagar äta det goda i Sions land.”

(L&F 64:33–34)

Det finns en nyckel gömd i dessa

tröstande ord som kan hjälpa oss

hantera livets skeden på rätt sätt. Bli
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leva utan evangeliet. Våra närmaste

familjemedlemmar avslöjar överträ-

delser och handlingar som vi aldrig

skulle ha trott var möjliga.

Skrifterna lär oss att vi ska sträva

efter att bli fullkomliga. Vi litar på

Herrens löften när han säger: ”Lären

att den som gör rättfärdiga gärningar

skall få sin lön, ja, frid i denna värl-

den och evigt liv i den tillkom-

mande. Jag, Herren, har talat det,

och Anden bevittnar det. Amen.”

(L&F 59:23–24)

Denna längtan efter fullkomning,

frid i denna världen och välsignelser

i den tillkommande kanske aldrig

blir tydligare än i vår egen familj.

Våra ledare i kyrkan uppmanar

oss att sätta familjen främst i vårt liv.

Vi vet att ingen framgång kan uppvä-

ga ett misslyckande i hemmet. (Se

Kyrkans presidenters lärdomar:

David O McKay, s XXVII.)

Vi drabbas allt hårdare av omstän-

digheter och situationer som hotar

denna frid och förstör eviga förhopp-

ningar. Också inom kyrkan, i våra

egna enheter, ställs vi allt oftare inför

ensamstående föräldrars problem.

Barn åtskiljs plötsligt från pappa eller

mamma och måste hantera det. Vi

finner föräldrar som är trofasta och

ändå överväldigas av krav som gäller

barnen. Vi måste kunna hantera sam-

hällets problem och krav som blir

allt större och lägger en tung börda

på föräldrar och barn. Några av oss

Äldste Erich W Kopischke

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



inte trötta av att göra gott, av att

göra det lilla vi kan göra, och var vill-

lig och lydig.

Här är några frågor som kan vara

till hjälp. Den första frågan är före-

byggande till sin natur:

När frågade du sist dina barn om

de har ett vittnesbörd om Mormons

bok, och berättade för dem hur man

får ett? När studerade du skrifterna

med dina barn sist? När bad du med

dina barn sist? När pratade du enskilt

med din son eller dotter om livet

och evigheten sist? När bar du ditt

vittnesbörd för dina ”upproriska”

barn och erbjöd dig att ge dem en

välsignelse sist?

Här är en fråga till alla biskopar

och prästadömsledare som har

ensamstående föräldrar i sin enhet:

Vem ställer ovanstående frågor

när det till exempel inte finns någon

pappa tillgänglig? Borde vi anta det

ansvaret och börja ställa några av

frågorna?

Till föräldrar som tror att deras

barn har gått förlorade:

Vet vårt barn att vi älskar honom

eller henne villkorslöst? Är vår dörr

alltid vidöppen? Visar vi denna

öppenhet med ord och gärning?

Ber vi varje dag för vårt barn och

väntar tålmodigt på dagen då en

möjlighet öppnar sig? 

Jag blev mycket rörd av en berät-

telse om en far och en mor vas dot-

ter hade lämnat kyrkan. Hon hade

begärt att få sitt namn borttaget från

kyrkans uppteckningar och förbjöd 

i många år sina föräldrar att ens

nämna något som hade med kyrkan

att göra. Hon gifte sig utanför kyr-

kan. Föräldrarnas lidande och sorg

var stor och ibland outhärdlig. En

dag hände något ovanligt i dotterns

liv. Frågan som öppnade gamla dörr-

rar och uppväckte nytt hopp ställdes

återigen efter många år: ”Pappa, kan

du ge mig en välsignelse?” 

Jag tror på och finner tröst i det

som äldste Orson Whitney sade när

han citerade Joseph Smith. Orden har

upprepats av flera ledare i kyrkan:

”Profeten Joseph Smith förklarade

— och aldrig har han lärt en mer

trösterik lärosats — att trofasta föräl-

drars eviga beseglingar och de

gudomliga löften som givits dem för

modigt arbete för sanningens sak,

ska inte bara frälsa dem själva utan

även deras avkomma. Även om några

av fåren kanske går vilse, har Herden

ögonen på dem, och förr eller

senare kommer de att känna den

gudomliga försynens långa arm

sträcka sig efter dem och föra dem

tillbaka till fållan. Antingen i detta liv

eller i nästa, kommer de tillbaka. De

måste betala det de är skyldiga rättvi-

san, de kommer att få lida för sina

synder, och kanske vandra på en

törnbeströdd stig. Men om denna till

sist leder dem, precis som den ledde

den ångerfulle förlorade sonen, till

en kärleksfull och förlåtande faders

hjärta och hem, kommer den smärt-

samma upplevelsen inte att ha varit

förgäves. Be för era obetänksamma

och olydiga barn. Håll fast vid dem

med er tro. Fortsätt hoppas, fortsätt

förtrösta, tills ni ser Guds frälsning.”

Låt oss alltså inte förtröttas av att

göra det rätta, det som är gott och

det lilla som vi kan göra, och förlita

oss på Herren. Då kan vi förena oss 

i Davids psalm, som lyder:

”Du ser det, du ger akt på olycka

och jämmer för att ta det i din hand.

Åt dig överlämnar den olycklige sin

sak, du är den faderlöses hjälpare.”

(Ps 10:14) ■

Missionär i Växjö
igen efter 50 år
Thomas Carlson, grenspresident 
i Växjö gren

För cirka 53 år sedan följde Jewel

Spilsbury med sin mor och

moster till Sverige för att besöka

platsen där hennes mormor var född

i Alsike utanför Uppsala. Men under

vistelsen här träffade hon missions-

presidenten Eben R T Blomkvist som

frågade om hon inte skulle stanna

kvar som missionär. Hon fick en

dags betänketid och så blev det.

Hon började först i Malmö men

flyttade sedan till Växjö där hon ver-

kade i ett och ett halvt år mellan

1954 och 1956. När hon kom fanns

det tre medlemmar i Växjö och 

när hon åkte var det sjutton 

medlemmar. 

Vid denna tid hade president

Blomkvist sett till att man hade köpt

ett kapell i Växjö och när dåvarande

aposteln Spencer W Kimball gjorde

en rundresa i Sverige stannade han

bland annat till i Växjö och invigde
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kapellet där den 24 maj 1955. 

Vid detta tillfälle var syster Jewel

Spilsbury med och spelade på pia-

not. Kronobergaren skrev samma 

år en artikel om missionärerna och

rubriken löd: ”Mormonflicka från

Utah som missionär i Växjö.”

Under dessa drygt 50 år har 

Jewel haft brevkontakt med Solveig

Bernstein som döptes 1955 tillsam-

mans med sina föräldrar Gustav och

Anna Bengtsson under tiden deras

dotter Majsy sedermera Birberg ver-

kade som missionär på missionskon-

toret i Stockholm.

Nu var det dags att fullfölja ytterli-

gare en mission, denna gång till-

sammans med maken Paul Lefevor.

Syster Lefevor hade funderat på detta

tidigare, att hon gärna ville komma

tillbaka till Sverige, och så blev det. 

Denna gång började det på

Gotland där de stannade i 15 måna-

der för att sedan komma till Växjö.

Där tillbringade de sina resterande

sju månader. Både staden och gre-

nen såg annorlunda ut efter drygt 

50 år även om det var samma kapell

som då. Det blev ett kärt återseende

då det fanns några medlemmar kvar

sedan den tiden. 

Bland annat Hildegard Carlson som

hade fått sitt första besök av missionä-

rerna när syster Spilsbury knackade

på dörren med sin kamrat någon gång

under 1955. Hon kunde inte ta emot

dem då hon var på väg med sin lille

son till sjukhuset. Hon ville gärna

träffa dem igen och blev döpt samma

år, och sonen Thomas Carlson är

idag grenspresident i Växjö. 

De tre länstidningarna tyckte det

var en intressant historia, att komma

tillbaka som missionär till Växjö igen

KYRKONYTT  JU L I  2 0 0 8 K11

FO
TO

 A
N

N
E-

LE
N

 R
YD

ÉN

efter 50 år, och detta har man kun-

nat läsa om i alla tre tidningarna.

Efter att ha utfört ett fint arbete

och varit till stor hjälp i Växjö var 

det söndagen den 9 december 2007

dags för äldste och syster Lefevor

och medlemmarna i Växjö att ta far-

väl av varandra. Dagen blev extra

speciell då en av syster Lefevors

missionärskamrater från Växjö-tiden,

Marianne Ax Peterson, överraskande

dök upp i kapellet. Hon hade åkt från

Kalifornien till Sverige för att besöka

sin syster Els-Marie Paulsson, tidigare

medlem i Växjö gren men numera 

i Halmstads församling. Marianne

utvandrade till USA 1957. 

Både gamla och nya medlemmar

har varit tacksamma för att vi haft

äldste och syster Lefevor i grenen

under denna tid och önskar dem

lycka till, tills vi ses igen. ■

En stor liten bok
Harriet Klarin

Gensvaret på boken ”Ett hjärta

som hans” blev enormt! Från

Norrland till Skåne, och till och med

från Norge och Finland, har vi fått

höra hur många systrars liv som har

förändrats och förbättrats i grunden

genom en ny syn på livet och med-

människorna. Jag har skrivit och

berättat och tackat författaren, syster

Pearce, som säger att denna respons

från Sverige överträffar alla hennes

förväntningar när hon skrev sin bok.

Uppmuntrad av allt detta har jag

nu översatt en ny bok, When Your

Från vänster: Syster Jewel Lefevor, Else-Marie Paulsson, Solveig Bernstein,

Marianne Ax Peterson och Hildegard Carlson minns alla det glada 50-talet.



Prayers Seem Unanswered av

Michael Wilcox. På svenska heter

boken ”När våra böner inte tycks få

svar”. Den är liten till formatet, men

stor till innehållet. Denna gång är

det inte en bok mest för kvinnor,

utan för alla oss som någon gång har

bett innerligt och tyckt att vi inte fått

svar. Boken går rakt till hjärtat. 

Några av kapitlen heter Stenar

eller bröd, Guds storhet, Torkar alla

tårar, Den brinnande busken, Den

magraste jorden.

Så här beskrivs boken av förlaget

Deseret Book: Alla har vi upplevt

tillfällen när det känts som om him-

larna var stängda och våra vädjan-

den har förklingat ohörda. I sin

inspirerande bok förklarar författa-

ren, filosofie doktor S Michael

Wilcox, att Herren ofta väntar med

att svara på våra böner till det ögon-

blick när vi nästan uttömt våra

resurser och vår styrka. Med hjälp

av citat från Nya testamentet, där

Jesus var fullt medveten om sina 
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lärjungars fåfänga försök att ro över

Galileiska sjön i en våldsam storm,

säger broder Wilcox att Frälsaren

inte genast kom till deras undsätt-

ning. På samma sätt ingriper inte

Gud snabbt och räddar oss, utan

låter oss lära av våra misstag och

ansträngningar. Denna hoppingivan-

de bok, som är fylld av exempel ur

skrifterna, litteraturen och författa-

rens egna erfarenheter, vittnar

också om en kommande dag, när

Jesus till sist torkar alla tårar och

gör slut på allt lidande.

Boken har hårda pärmar. Det är

en utmärkt presentbok till vänner

och bekanta utanför kyrkan och till

mindre aktiva medlemmar.

För mer information om boken

och hur man beställer den, se hemsi-

dan www.jkkbok.se. ■

Ny film visar hur
samordningsmötet
fungerar

På uppmaning av första president-

skapet och områdespresident-

skapet satsar samtliga stavar och

grenar i Sverige på att effektivisera

sina veckovisa samordningsmöten.

Filmen ”Samordningsmötet – en

nyckel till framgång”, som visar hur

samordningsmötet fungerar, spe-

lades in i Göteborgs stav med Utby

församling som exempel. 

I filmen intervjuas biskop Jens

Åhman som berättar hur samord-

ningsmötet fungerar. Missionsledaren

Stefan Ahlström leder ett samord-

ningsmöte tillsammans med heltids-

missionärerna och representanter för

Hjälpföreningen, äldstekvorum och

högprästgruppen. 

Den nydöpta familjen Lotta och

Fredrik Wallentin med sina fyra barn

medverkar i filmen.

Syster Wallentin berättar bland

annat om hur hon genom kyrkan

fann en ny helhet i livet. Broder

Wallentin vittnar om hur det kändes

att försöka hålla hemafton de första

gångerna och vilka välsignelser som

kommit genom medlemskapet.

Prästadömsledarna Ulf Strömbom

och Håkan Palm talar om varför

medlemmarna missionerar och 

vikten av att samordningsmöten

genomförs. President Strömbom

hänvisar till president Thomas S

Monsons invigningsbön — där det

talas om att framgång kommer när

medlemmar och missionärer samar-

betar. Håkan Palm talar om att för-

samlings- och grensråd tillsammans

med PVK (Prästadömets verkställ-

lande kommitté) är biskopens och

grenspresidentens viktigaste möten

för att leda enhetens missionärsar-

bete. Missionsledarens viktigaste

möte är samordningsmötet. Där 

tar han upp uppdrag från försam-

lings- eller grens-rådet och PVK.

Den dagliga missionärsverksamhe-

ten under kommande vecka plane-

ras och man diskuterar hur man 

ska ta hand om undersökare som

kommer till söndagens möten.

Samordningsmötet ska inte vara

Harriet Klarin har översatt en ny bok:

”När våra böner inte tycks få svar.”
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Helgen den 15–17 februari 

2008 hölls Göteborgs stavs

mest framgångsrika Unga Vuxna-

aktivitet någonsin, ”Valentines

2008”. Deltagare från mer än ett

halvt dussin länder var närvarande.

Temat var hämtat från Mormons

bok, Andra Nephi 2:25: ”… att hava

glädje”. Helgen blev precis som 

planerat en glädjefylld upplevelse

för alla närvarande och en härlig

atmosfär med underhållning av 

hög klass.

Fredagen inleddes med en dans i

Västra Frölunda kapell med över 300

närvarande! Det var så fullt med folk

att några av de fina dekorationerna

fick ”göras om” för att öppna upp

mer plats. Stämningen var god, och

många verkade också fatta tycke för

någon speciell.

Lördagen bjöd på en god lunch

och en härlig sammankomst med

president och syster Karlsson från

Sverigemissionen som talade hjärt-

ligt till de unga vuxna. Det fanns

inte plats för alla stolar, och cirka

120 glada ungdomar trängde in 

sig i flera rum och korridorer 

för att kunna vara närvarande 

på Göteborgs institutcenter på

Vasagatan 46. 

Den redan lysande helgen fortsat-

te med ännu en dans på lördagskväl-

len, där flera nya par bildades! Alla

kunde njuta av tid tillsammans med

både gamla och nyfunna goda vän-

ner, som alla delar goda och upp-

byggliga värden i livet. 

Den absoluta höjdpunkten var

söndagen. Med 240 närvarande i

kyrksalen, kulturhallen och en del 

i korridorer och i andra delar av

byggnaden, ägde vittnesbördsmötet

rum. Anden var mycket stark och

fick ljusen att se svaga ut. Stavspatri-

arken Erik Nilsson inledde med

inspirerande ord, sedan var resten

av tiden till dem som ville bära sina

vittnesbörd. Det blev en andlig 

festmåltid!

Efter ungdomarnas möten skulle

Västra Frölunda församling ha sina

möten. Det blev trångt! Att se alla

människor trängas i korridorerna

var något som måste upplevas. ■

Ny biskop 
i Alingsås
Richard Åkebrand

Alingsås församling har fått ett

nytt biskopsråd. Martin Hulldin

avlöstes efter 5 år som biskop och

som ny biskop kallades Robert Åke-

brand med Tommy Hulterström och
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Stavspresident Ulf Strömbom, Göteborgs stav, Kjell Fougelberg och Håkan Palm,

andre rådgivare i Sverigemissionen Stockholm, under inspelningen av DVD-filmen

”Samordningsmötet – en nyckel till framgång”.
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längre än 20 minuter och genom-

förs varje söndag.

Filmen visas över hela landet på

ledarskapsmöten och uppföljningar

i församlingar och grenar. ■

(Information Håkan Palm)

Unga Vuxna-helg i Göteborg — 
en glädjefylld upplevelse
Gabriel Malm



Yafan Zhang och Yansi Xu är två

kinesiska ungdomar som döptes 

i Jönköpings församling, Yafan i sep-

tember 2007 och Yansi i januari i år.

Yafan använder sitt engelska

namn Catherine i Sverige medan

Yansi, vars engelska namn är David,

K14

och spelar på sin keyboard. 

”Alingsås församling är en försam-

ling för framtiden” är det nya biskops-

rådets tema för sitt kommande arbete

i församlingen. De vill anpassa verk-

samheten så att alla, nya som gamla,

känner sig välkomna och upplyfta av

att vara medlemmar i församlingen

samt förbereda församlingen att ta

emot nya medlemmar. ■

Christian Simonsson som rådgivare. 

Biskop Åkebrand är 41 år, uppvux-

en i Alingsås med omnejd och gift

med Maria (Jusinski) från Stockholm.

De har sex barn i åldrarna 5 till 17 

år: Melina, Viktor, Jonathan, Sofia,

David och Cecilia. Familjen och

arbetet i kyrkan tar mycket tid, men

på fritiden sysslar han helst med

egen musik som han komponerar

använder sitt kinesiska namn. I 

Kina får alla ungdomar ett engelskt

namn i samband med att de börjar 

få undervisning i engelska. 

Catherine, som kommer från Tian-

jin, en hamnstad på nordöstkusten i

Kina, studerar på Ingenjörshögskolan

i Jönköping. Hon tycker Sverige 

är ett lugnt och fridfyllt land, en 

perfekt plats för studier. Det svenska

folket tycker hon är välutbildade,

okonstlade och generösa. Det enda

Catherine saknar från Kina är sina

föräldrar.

En av Catherines klasskamrater

skulle träffa missionärerna och

Catherine följde med och träffade då

missionärer för första gången. Hon

kände inte till någonting om kyrkan

förut och har inte växt upp med reli-

gion. Första gången hon kom till

Jönköpings församling gjorde den 

ett djupt intryck på henne. ”Jag såg

människors lyckliga ansikten, jag lyss-

nade till människors ödmjuka tal. Jag

kände att det fanns kärlek runt alla.

Stämningen var varm och fridfull.

Från och med den gången fanns det

en önskan inom mig att jag en dag

ville bli som dessa människor.” 

Catherine berättar att hon under

hela sin uppväxt och skoltid varit

bortskämd och blev därför väldigt

självisk. Hon tänkte aldrig på andras

känslor och visste inte riktigt vad

kärlek var. Missionärerna började

undervisa henne om kärlek och att

bry sig om varandra, om Guds kärlek

till alla människor. ”Jag har fått känna

så mycket kärlek från Gud och jag

har ett eget vittnesbörd att Gud

finns. När jag pratar med människor

nu försöker jag lyssna och sätta mig

in i hur de känner.”

Att en förändring har skett i

Catherines liv har även hennes föräl-

drar i Kina märkt. En dag skrev

Robert Åkebrand, ny biskop i Alingsås församling, med sin hustru Maria och

barnen Viktor, Melina, Jonathan, Sofia, David och Cecilia.
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Kinesiska ungdomar nya medlemmar 
i Jönköping
Eivor Hagman



Catherines mamma ”min kära dotter

du har förändrats, jag är glad att du

haft lyckan att möta dessa trevliga

människor i kyrkan, det kommer att

bli en stor rikedom i ditt liv.”

Yansi kommer från Changchun i

norra Kina som han lämnade för 6 år

sedan. Han har varit i Sverige i 3 1/2

år och studerar nu på Internationella

Handelshögskolan i Jönköping. Yansi

tycker om Sverige men har haft lite

svårt att vänja sig vid maten. 

Innan Yansi kom till Sverige stu-

derade han på Cypern. Under många

år har han letat efter sanningen om

livet och människan. Han har haft

många dåliga upplevelser bland kam-

rater runt omkring honom men har
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hela tiden försökt att hålla sig borta

från ondskan. Då han kom till

Sverige hade han svårt att hitta vän-

ner. Han upplevde att alla festade

och levde ett liv utan att tänka på

framtiden och han blev deprimerad

och ledsen. 

Första gången Yansi kom till kyr-

kan var för att lära sig svenska i mis-

sionärernas svenskakurs. Han var

ledsen och nedstämd och pratade

med missionärerna för att få lite väg-

ledning i livet. Efter några diskussio-

ner med missionärerna upptäckte

han att missionärerna hade det som

han letade efter. ”Då bestämde jag

att bli medlem i den här kyrkan, där-

för att jag tror detta är den sanna

kyrkan” säger Yansi och berättar om

hur tacksam han är mot Herren som

sände honom till kyrkan då han sökte

efter sanningen om livet. ”Jag vill

fortsätta att stärka min tro för att leva

i Guds rike.” 

Catherine har varit i Sverige i 2 1/2

år och vet inte exakt när hon kom-

mer att åka tillbaka hem till Kina men

säger att tiden i Sverige alltid kom-

mer att vara i hennes minne och liv.

Yansi däremot är inte säker på om

han vill åka tillbaka till Kina utan vill

försöka hitta ett jobb i Sverige. ■

Historiska dagar 
i templet
Mona Carlsson, Sundsvalls gren

Sundsvalls och Örnsköldsviks gre-

nar upplevde historiska dagar i

templet i början av mars. De fick för

första gången på egen hand ansvara

för en del av arbetet i templet under

en hel vecka. Tempelpresidentskapet

hjälpte till med arbetet vid behov.

Sundsvalls gren har nu 26 tempel-

tjänare varav 15 arbetade i templet

denna vecka. Tre nya tempeltjänare

avskildes under veckan. Från Örn-

sköldsviks gren kom tre tempeltjänare.

Varje dag arbetade ungdomar

från grenarna i två pass med ställ-

företrädande dop. Mycket arbete

utfördes av ungdomarna, som

senare vid distriktskonferensen 

i Umeå fick motta ett stort 

påskägg fyllt med godis som tack

från tempelpresidentskapet.

Yansi Xu och Yafan Zhang är två studerande ungdomar från Kina som fann

sanningen om livet och Guds kärlek i evangeliet. De är nu medlemmar i

Jönköpings församling.
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AAlla kände inspiration och glädje

över att arbeta tillsammans i tem-

plet, ett arbete som för medlem-

marna närmare varandra och ger

framgång i arbetet med att föra

Guds rike framåt. ■

Femtonde
innebandyturnering-
en i Katrineholm
Jonathan Bautista, Västerhaninges första
församling

En mulen dag i mars träffades

medlemmar från Stockholms 

stavar för att på nytt delta i den 

årliga innebandyturneringen i

Katrineholm.

Detta år är det något färre lag 

än vanligt då turneringsdagen varit

tvungen att förläggas på sportlovs-

veckan. Arton lag totalt fördelade 

på senior- och juniorklasser på 

både herr och damsidan innebar

ändå utrymme för spänning, spel-

glädje, frustration, skrik och skratt 

i en lagom blandning. Turneringen

genomförs som vanligt lugnt och

metodiskt utan större avbrott i en

positiv anda. Detta beror till stor 

del på det arbete som Jan Krylborn,

Västerhaninges första församling,

Mikael Olergård, Handens Församling,

och medlemmar från Katrineholms

gren, varje år lägger ner på att 

förbereda och planera innebandy-

aktiviteten. 

Framförallt ungdomarna visar

prov på god sportsmannaanda och

spelskicklighet. Vidare är det tydligt

att de äldre spelarna, både på dam-

och herrsidan kanske borde försöka

sprida ut motionerandet under 

året till fler dagar än just denna.

Resultatet skulle sannolikt innebära

piggare ben och fler mål!

Sammanfattningsvis kan väl 

sägas att innebandyturneringen 

i Katrineholm återigen visar sig 

vara en aktivitet som uppskattas

och bidrar till goda skratt. Tävlings-

momentet blir en välbalanserad

krydda till huvudsyftet: Att tillsamm-

mans med familj, vänner och bekan-

ta, både medlemmar och besökare,

under sällskapliga former umgås

och dela erfarenheter. Innebandy-

turneringen i Katrineholm 2008 är

återigen en aktivitet som är väl värd

att återupplevas! ■

Innebandyturneringen i Katrineholm hölls i år för femtonde gången. Vinnarna av

priset för bästa sportsmanna anda var Hemming Svensson och Karolina Berglund

båda från Örebro församling.

Lokala nyheter

A rtiklar och foton till de 

lokala sidorna är alltid 

välkomna.

Alla artiklar redigeras. Artiklar

och foton publiceras i mån av

plats, kvalitet och lämplighet.

Skickas till:

Eivor Hagman, Medusagatan 

2 A, 553 38 Jönköping

Email: eivorhagman@

hotmail.com

Tel. 036-719663 ■
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