
Broder Viwe Xozwa hade ett
mycket ansträngande schema
som nyss hemkommen missio-

när. Den kunskapstörstande nya med-
lemmen i Port Elizabeth i Sydafrika
var i skolan mellan kl 8:00 och 12:00,
arbetade mellan kl 13:00 och 18:00
och studerade sedan vanligtvis till
20:00 eller 21:00. 

Men broder Xozwa stördes inte och
blev inte upprörd över sitt ansträng-
ande schema. Faktum är att han var
tacksam för möjligheten han hade att
studera och lära, vilket hade möjlig-
gjorts av andras generositet.

Broder Xozwa har fått ta ett lån 
av Ständiga utbildningsfonden (SUF),

vilket gjorde möjligheten att få en
utbildning mer realistisk än den skulle
ha varit annars. Han är nu tjugosju år
gammal, dataingenjör och verkstäl-
lande sekreterare i sin stav och till-
skriver SUF äran för många av sina
välsignelser.

”Jag skulle inte ha varit där jag är
just nu i mitt liv om detta inspirerade
program inte hade funnits.”

En chans till framgång

President Gordon B Hinckley till-
kännagav SUF under generalkonfe-
rensen i mars 2001. Programmet
utformades för att hjälpa ungdomar få
kunskaper som gjorde det möjligt för
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Ständiga utbildningsfonden ett 
underverk under tillväxt
Molly Farmer, kyrkans tidningar
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dem och deras familj att höja sig över
fattigdomen och bidra på ett menings-
fullt sätt till samhället och kyrkan. 

I många länder runtom i världen
finns det unga missionärer med blyg-
sam bakgrund som trofast tjänar
Herren. I sitt tal nämnde president
Hinckley de utmaningar dessa ungdo-
mar ställs inför när de återvänder hem:

”De har stora förhoppningar. Men
många av dem har mycket svårt att
få en anställning eftersom de saknar
utbildning. De sjunker tillbaka i 
den fattigdom de kom från.” (”Den
ständiga utbildningsfonden”, Liahona,
jul 2001, s 61)

SUF-programmet är baserat på
samma principer som för Ständiga
emigrationsfonden, som gjorde det
möjligt för medlemmar att resa till
Salt Lake City på 1800-talet, och kyr-
kans ledare hoppas att programmet
ska avhjälpa fattigdom. 

Genom att erbjuda lån till olika
slags yrkesutbildningar med låg ränta
ger programmet ambitiösa låntagare
mellan 18 och 30 år chansen att utbil-
da sig och samtidigt stärka oberoende
och självförtroende utan att dra på
sig några större skulder.

Äldste John K Carmack, emeritus-
medlem i de sjuttios kvorum och
verkställande direktör för SUF, säger
att programmet underlättar utbild-
ning och utveckling för ungdomar
som bara behöver en chans och lite
vägledning.

”Vi hjälper ungdomarna drömma,
vi hjälper dem planera sin yrkesbana
och vi hjälper dem åstadkomma
något”, säger äldste Carmack.

Många av dem som får ta del av Ständiga utbildningsfonden är återvända

missionärer vars anställningsmöjligheter hindras av brist på utbildningsmöjligheter.



K2

Dörrar öppnas

Broder Xozwa har alltid velat 
studera vid universitetet men han
och hans mor hade inte några peng-
ar att betala skolgången med. Ett
vanligt banklån hade varit en möjlig-
het, men de höga räntorna skulle
ha inneburit stora skulder som
skulle ha tagit lång tid att betala 
av. I stället fick broder Xozwa höra
talas om SUF av Kyrkans utbild-
ningsverksamhet i området. Han
ansökte om och fick ett SUF-lån 
på 1 150 dollar och gick en ingen-
jörskurs vid Damelin College i Port
Elizabeth.

När broder Xozwa hade studerat 
i omkring ett år fick han erbjudande
om ett jobb på en konsultfirma.
Företaget väntade på att han skulle

bli klar med skolåret
och stöttade honom i
hans fortsatta studier.
Tack vare anställning-
en kunde han betala
av lånet följande år,
och företaget har
sponsrat ytterligare
studier under de
senaste fyra åren 
i sådana ämnen som
arbetsförhållanden,
bolagsstyre, företags-
administration 
och -ledning samt

avancerat projektledarskap.
”SUF-programmet gav mig 

den skjuts framåt jag behövde och
resten kunde jag göra själv”, säger

han. ”Det gav mig en bra början 
och sedan har allt fallit på plats.”

Ett underverk på frammarsch

Sedan president Hinckley tillkänna-
gav programmet för sju år sedan har
omkring 28 000 ungdomar, cirka
hälften män och hälften kvinnor,
tagit emot SUF-lån. Programmet star-
tades i Mexico, Peru och Chile och
har nu utökats till fyrtio länder runt-
om i världen, bland annat Mongoliet,
Kambodja, Kenya, Ghana, Sydafrika,
några Stillahavsöar och nästan hela
Latinamerika.

Programmet finansieras både av
medlemmar som bidrar med pengar
till programmet genom tionde- och
fasteoffer-talongerna, och av vänner

Genom att ge unga medlemmar

utbildningsmöjligheter förbereds de inte

bara för att bli framtida ledare utan 

de får också hjälp att bli tillräckligt

ekonomiskt stabila för att tjäna.

När de unga medlemmarna får ett jobb kan de betala av sitt SUF-lån så att

andra kan dra nytta av programmet.
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till kyrkan som tror på programmets
ändamål. Pengarna som samlats in
spenderas aldrig utan lånen består
av räntan som inbringas på dessa
pengar.

”Medlemmarna och vännerna 
[till kyrkan] har varit oerhört gene-
rösa”, säger äldste Carmack, och till-
lägger att både president Hinckley
och president Monson har kallat
programmets framgång för ”ett
underverk”.

”Vi har vuxit”, säger äldste Carmack,
och han tror att kyrkan kommer att se
”mer tillväxt i framtiden”.

Återbetalning av heliga pengar

Vetskapen om var broder Xozwas
lån kom ifrån gjorde att han var fast
besluten att göra ett bra arbete i sko-
lan och betala av lånet. Han ville
använda den generösa donationen
på bästa sätt.

”Jag insåg att pengarna var heliga.
Andra hade bidragit till min utbild-
ning så det var mitt ansvar att visa
uppskattning genom att studera fli-
tigt”, säger han. ”Pengarna jag hade
beviljats var inte mina att leka med.
Jag hade fått chansen att göra något
av mitt liv, att ge en bra start åt en
bra framtid, och det var mitt ansvar
att fatta den chansen med båda hän-
derna och inte misslyckas.”

Förutom att SUF ger ungdomar
ekonomisk hjälp så hjälper den dem
att tillväxa i evangeliet och att stärka
sitt land och andra medlemmar som
är i behov av utbildning. Några som
tagit del av programmet har gått
vidare och blivit ledare i kyrkan,

säger äldste Carmack, och de stärker
kyrkan i sitt land.

”Som trofasta medlemmar kom-
mer de att betala tionde och offergå-
vor och kyrkan blir mycket starkare
genom deras närvaro i de områden
där de bor”, har president Hinckley
sagt. (Liahona, jul 2001, s 62)

När eleverna betalar tillbaka 
sin skuld går pengarna tillbaka till
fonden för att andra ska få hjälp
som behöver finansiera sin utbild-
ning, vilket gör den till en ”ständig”
fond.

Åstadkommer underverk för dig själv

och för andra

Broder Xozwa förstod denna prin-
cip och motiverades att hjälpa andra
få samma möjlighet som han.

”Herren ger oss möjlighet att
utvecklas, men också att hjälpa
någon annan”, säger han. ”Det var
mitt ansvar att betala tillbaka peng-
arna så fort som möjligt så att någon
annan kunde få lika god chans 
att studera och utvecklas. Tänk så
många människor man kan påverka
om pengarna används på rätt sätt.
Man kan åstadkomma underverk,
inte bara för sig själv utan också 
för andra.”

Hans erfarenhet har gett honom
ledarfärdigheter och oberoende för-
utom självtillit och förmågan att göra
det han föresatt sig.

”Det handlar inte bara om utbild-
ning. Det handlar inte bara om att 
få ett diplom eller att få en examen.
Det handlar inte bara om en karriär.
Det är mycket mer än så.

Programmet öppnar dörrarna för
individuell utveckling”, säger han.

Fickpengar förändrar generationer

Broder Xozwa säger att han alltid
kommer att vara tacksam för den
generositet som visats honom och
som haft så stor inverkan på hans liv.

”Jag skulle en dag vilja träffa per-
sonen eller personerna som bidragit
till programmet i början bara för att
tacka dem”, säger han. ”Det kanske
var fickpengar för dem, men de har
förändrat generationer. De har förän-
drat min familj.” ■

SUF-sponsrad utbildning hjälpte Viwe

Xozwa från Sydafrika hitta ett jobb i

ett företag som betalade resten av

hans utbildning.
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Mission Ny president

Alaska, Anchorage Alan Roy Dance
Albanien, Tirana John Martin Neil
Argentina, Buenos Aires Väst

Evrett Wade Benton
Argentina, Mendoza James Blaine Lindahl
Argentina, Resistencia Jorge Luis del Castillo
Argentina, Rosario Jorge Marcial Villalba
Argentina, Salta Dan Northcutt
Arizona, Phoenix Paul Sherman Beck
Arizona, Tucson Wesley Paul Walker
Arkansas, Little Rock Robert Wyman Drewes
Baltiska Douglas Leon Dance
Bolivia, Cochabamba

Miguel Angel Tenorio Dominguez
Brasilien, Brasilia Gelson Pizzirani
Brasilien, Florianopolis

Walter Guedes Queiroz Jr
Brasilien, Fortaleza Alan Charles Batt
Brasilien, Maceió Gary Ray Beynon
Brasilien, Manaus David Woodward Jayme
Brasilien, Recife Mário Hélio Emerick
Brasilien, Ribeirão Preto Ricardo Vieira
Brasilien, Rio de Janeiro

Antonio Kaulle Machado Bezerra
Brasilien, Rio de Janeiro Nord

Scott Warren Pickett
Brasilien, Salvador Carlos Roberto Toledo
Brasilien, São Paulo Interlagos

Christopher George Jackson
Brasilien, São Paulo Nord Jeffry Lynn Cooley
Brasilien, São Paulo Syd

Stephen Darrow Richardson
Canada, Toronto Öst Chris Allan Eyre
Canada, Vancouver Kent Kruger Nelson
Chile, Concepcion Syd Joe Neil Swenson
Chile, Osorno Kenneth David Lovell
Chile, Santiago Nord Michael Edward May
Colombia, Cali Edgar Nain Bolivar Forero
Colorado, Colorado Springs Brian Loyal Pfile
Colorado, Denver Nord Gary Gail Ely
Connecticut, Hartford Hugh Gary Pehrson
Dominikanska republiken, Santo Domingo

Öst Guillermo Arturo Antivilo Rojas

Dominikanska republiken, Santo Domingo
Väst Juan Evangelista Almonte

Ecuador, Guayaquil Nord
Jose Wilson Gamboa Galvez

Ecuador, Quito Timothy Quinn Sloan
El Salvador, San Salvador Öst

Alex Moroni Perez Ulin
El Salvador, San Salvador Väst/Belize

Alejandro Lopez Mota
Elfenbenskusten, Abidjan Yapo Ayekoue
England, Manchester David John Bullock
Fiji, Suva William Orval Ostler
Filippinerna, Angeles Rudy Burt Puzey
Filippinerna, Cebu Darrel Parke Hansen
Filippinerna, Davao Jairus Cinco Perez
Filippinerna, Manila Mark James Howard
Filippinerna, Olongapo Dave Advincula Aquino
Filippinerna, San Pablo Richard Edwin Anderson
Filippinerna, Tacloban Edwin Valencia Malit
Finland, Helsingfors David Blaine Brown
Florida, Fort Lauderdale J Nathan Hale
Frankrike, Paris Don Hansen Staheli
Frankrike, Toulouse Michel Joseph Jules Carter
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Georgia, Atlanta Nord Steven Douglas King
Georgia, Macon Mark Oliver Bowman
Ghana, Accra Byron Lindsey Smith
Ghana, Cape Coast Melvin Burns Sabey
Guatemala, Centrala Guatemala City

Richard Allen Baldwin Jr
Guatemala, Guatemala City Nord

David Jaime Torres Rodriguez
Guatemala, Guatemala City Syd

Herbert Edgardo Alvarado Renderos
Guatemala, Quetzaltenango

Ramón Darío Lorenzana Reyes
Honduras, Tegucigalpa

Luis Gerardo Chaverri Madrigal
Japan, Hiroshima Yoshiaki Isa
Japan, Kobe William Arthur McIntyre Jr
Japan, Sapporo Lee Alford Daniels
Japan, Sendai Reid Tateoka
Kalifornien, Anaheim Steven Bennett Watrous
Kalifornien, Arcadia Oscar Arthur Pike
Kalifornien, Fresno John Arthur Gonzalez
Kalifornien, Riverside Melvyn Kemp Reeves
Kalifornien, Roseville Mark James Pendelton
Kalifornien, Sacramento James Stuart Jardine
Kalifornien, San Diego Lee Leonard Donaldson
Kalifornien, San Jose Eric Michael Jackson
Kalifornien, Ventura Wayne Dale Murri
Kap Verde, Praia Joselito Medina Costa Neves
Kentucky, Louisville Steven George Glende

Etthundratjugofyra missionspresidenter som tackat ja till uppdraget av för-
sta presidentskapet började sin tjänst runt den 1 juli 2008. Missionerna

och deras respektive nya presidenter är: 

Missionärer i 124 missioner fick nya presidenter i år.

Nya missionspresidenter nu verksamma



Korea, Busan Kenneth Wayne Jennings Jr
Louisiana, Baton Rouge William George Woods
Mexico, Mexico City Nord Daryl Nancollas
Mexico, Oaxaca Leobardo De La Cruz Rosales
Mexico, Puebla Steven Glen Rex
Mexico, Tijuana Robert Hernan Heyn
Mexico, Torreón Bruce Richard Clark
Mexico, Tuxtla Gutiérrez

Guillermo Velasco Coronado
Mexico, Veracruz Jay Peter Hansen
Michigan, Lansing Marc Ducloux Jones
Minnesota, Minneapolis Mark Douglas Howell
Missouri, Independence

George Johan William Van Komen
Nevada, Las Vegas Peter Kevin Christensen
New Jersey, Morristown A Lee Bahr
Nya Zeeland, Auckland Benson Lee Porter
Nya Zeeland, Wellington Clive Richard Jolliffe
Nigeria, Enugu Jerry Reid Boggess
Nigeria, Lagos Öst Spencer Bennion Jones
Nigeria, Lagos Väst Gary Leslie Neuder
Ohio, Columbus Robert Forrest Jensen
Oregon, Eugene Thomas William Macdonald
Oregon, Portland Timothy John Dyches
Pennsylvania, Pittsburgh Lane Alma Summerhays
Peru, Lima Öst Juan Augusto Leyva Ponce
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Rumänien, Bukarest James Scott Lundberg
Ryssland, S:t Petersburg

Gennady Nikolaevich Podvodov
Samoa, Apia Otto Vincent Haleck Jr
Slovenien/Kroatien David Henry Hill
Sydafrika, Kapstaden Randall K Probst
Sydafrika, Johannesburg David Edward Poulsen
South Carolina, Columbia

Stephen Lowell McConkie
Sverige, Stockholm Larry Ernest Anderson
Tahiti, Papeete Matthew Artell Smith
Tennessee, Knoxville James Ermon Griffin
Tennessee, Nashville Gary Lynn Hutchings
Texas, Dallas Barry Morgan Smith
Texas, Houston Todd Bailey Hansen
Texas, Houston Öst Dan Edward Moldenhauer
Texas, Lubbock John Lee Robison
Tyskland, Frankfurt Kevin John Ninow
Tyskland, München/Österrike

Robert Gideon Condie
Ukraina, Donetsk Timothy Lee Fry
Ukraina, Kiev Lane Orin Steinagel
Venezuela, Caracas Freddy Valentin Herrera Molina
Washington, Tacoma Harvey Kent Bowen
West Virginia, Charleston

Michael William Thornock ■

Starka, stöttande familjer som 
har sin grund i evangeliet har

stort inflytande när det gäller att
förbereda ungdomar för att dela
med sig av evangeliet som heltids-
missionärer. Lägg därtill stödet 
från hängivna ledare och resultatet
blir en generation av engagerade
missionärer.

Just detta har Voyagers för-
samling i Val Vista stav i Gilbert 
i Arizona erfarit. Av dess 310 med-
lemmar har tjugoen äldster och en
syster tackat ja till kallelsen att tjäna

Herren under de senaste två åren.
Vad är det då som frammanat 

en sådan hängivenhet? Förutseende
familjer, utmärkta exempel och tidig
prioritering av förberedelser.

Förutseende familjer

Christopher Law kom nyligen till-
baka från Massachusettsmissionen
Boston. ”Jag kan inte komma ihåg
när jag bestämde mig för att verka
som missionär”, säger han. ”Jag har
alltid vetat att jag skulle göra det 
… I vår familj samtalade vi dagligen

om detta att gå på mission.”
Föräldrar som hjälper sina barn

att se fram emot missionärsarbetet 
i unga år förbereder entusiastiska,
hängivna ungdomar.

Biskop William Whatcott i
Voyagers församling säger: ”Jag 
tror att betoningen våra föräldrar
har lagt på missionärsarbetet har
varit avgörande. Tack vare det har 
vi märkt att när våra unga män tar
emot aronska prästadömet som dia-
koner så har beslutet att verka som
missionär redan tagits, och deras
önskan att förbli trofasta och hålla
sig nära evangeliet under tonåren 
är större.” 

Det är familjen som är bäst på att
förse en blivande missionär med det
han eller hon behöver, både andligt
och praktiskt. Ett av de viktigaste red-
skapen en familj har när det gäller att
förbereda barnen för missionärsarbe-
tet är hemaftonen. 

Frank Lang, en rådgivande i
prästernas kvorum och förälder till en
missionär, uppmanar föräldrar att ha
hemafton oavsett om de är nya i kyr-
kan eller har varit medlemmar länge.
”Det är där våra barn lär sig om evan-
geliet”, säger han. Under hemaftnarna
ges också ofta tillfälle att betona vik-
ten av förberedelser inför missionen
och missionärsarbete.

Broder Law säger att hemaftnarna
gav familjen tillfälle att utföra med-
lemsmissionärsarbete. ”Om man gör
missionärsarbetet till en del av famil-
jen så hjälper det barnen att få en
önskan att tjäna som missionär”,
säger han.

Församlingsmedlemmar mönster 
för missionsförberedelser
Lynda L Hansen, kyrkans tidningar



önskan att verka som missionär.”
En gång i månaden träffas de

unga männen i Voyagers församling
för att höra återvända missionärer
från församlingen, och även sådana
som verkat för många år sedan, bära
sitt vittnesbörd och berätta om livs-
förändrande erfarenheter. Biskop
Whatcott kallar den månatliga upp-
levelsen ”ovärderlig”.

Broder Lang instämmer. ”Pojkarna
får en vision av hur viktig en mission
är i livet – att den fortfarande påver-
kar dessa män än i dag”, säger han.
”Dessa återvända missionärer bär
mäktigt vittnesbörd om hur viktigt

det är att verka som missionär.”
Ledarna i Voyagers församling 

har också känt att det är lämpligt 
att samla ihop de unga männen på
söndagskvällen innan en av dem åker
till missionärsskolan. Efter en enkel
middag berättar de unga männen vad
den nya missionären betyder för dem.
Han i sin tur bär sitt vittnesbörd.

Prioritering av förberedelser

Det är troligare att förberedelser
för missionärsarbete blir en priorite-
ring för de unga männen om det 
är en prioritering för föräldrar och
ledare.

Prästadömsledarna anstränger 
sig för att stödja familjen i många 
år innan det är dags för en ung man
att verka som missionär. 

Det hålls en kurs om att förbe-
reda sig för missionärsarbete som
undervisas av prästadömsledare 
med hjälp av nyligen återvända 
missionärer. Boken Predika mitt
evangelium används i lektionerna
och i diskussioner. En gång i måna-
den är föräldrar med på lektionen
för att agera undersökare så att kurs-
deltagarna kan öva på att undervisa
om evangeliet.

Seminariet är också en viktig 
faktor i strävan att hjälpa unga män
förbereda sig för en mission, enligt
broder Law. ”Var aktiv i seminariet”,
säger han. ”Det hjälpte mig mycket.
Det är viktigt att lära sig nyckelskrift-
ställena. Jag använde dem varje dag
som missionär.”

Men oavsett hur hög prioritet de
har för föräldrar och ledare så måste

K6

Utmärkta exempel

Familjen är viktigast när det gäller
att hjälpa barnen förbereda sig prak-
tiskt och andligt, men exemplen från
goda ledare i kyrkan kan ge stöd åt
undervisningen som ges hemma och
ha stort inflytande på familjemed-
lemmarnas liv.

”Vi har haft underbara ledare som
har varit utmärkta exempel, mento-
rer och vägledare”, säger biskop
Whatcott. ”Från det att dessa unga
män är diakoner tills det är dags för
dem att åka iväg som missionärer har
deras ledare inriktat sig på att hjälpa
dem hålla sig aktiva och bevara sin

Familjen Law studerar skrifterna som familj varje morgon så att de kan studera

och stryka under skriftställen och sjunga psalmer tillsammans. Familjens

medlemmar (från vänster) är mamma Janice, återvänd missionär; Maddie;

BrookLyn; Christopher, nyligen hemkommen från Massachusettsmissionen Boston;

pappa Dallin, återvänd missionär; Kellen och Jackson. Sonen Patrick verkar för

närvarande i Floridamissionen Orlando.

FO
TO

 M
AR

C
I J

O
H

N
SO

N



Nya tillägg till kyrkans musik-
webbsida är nerladdningsbara

PDF-versioner av psalmerna på

spanska, franska och portugisiska.
Inspelad musik från Barnens 
sångbok och psalmer på spanska
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valet att verka och valet att förbereda
sig göras av missionären själv.

”Ingen kan övertala dem att tjäna
utan att Anden rör vid deras hjärta”,
säger broder Lang. ”De måste var
och en undervisas och omvändas av
Anden. Varken vi ledare eller andra
pojkar kan göra det.”

Vee Hiappo, mamma till två åter-
vända missionärer, B J och Kiana,
säger: ”Vi måste ha tro på att våra

barn fattar rätt beslut och låta dem
använda sin handlingsfrihet.”

Och om en ung man eller ung
kvinna väljer att verka som missio-
när så kommer också de som käm-
par med dålig ekonomi eller brist
på stöd av familjen att hitta ett sätt.
”Herren bereder ett sätt för dem 
att verka om de följer honom i tro”,
säger Lothaire Bluth, president för
Val Vista stav. ■

finns också. Andra nytillkomna
resurser på spanska, franska och
portugisiska är lektioner i hur 
man leder och ackompanjerar 
musik och PDF-versioner av Hymns
Made Easy, en bok med förenklade
psalmer.

”Kyrkan har sedan 2005 lagt 
ner stort arbete på att göra detta
material tillgängligt på Internet 
på flera språk”, säger Diane 
Bastian, webbsidans samordnare.
”När vi startade webbsidan fick vi
många förfrågningar om sådant
material. Det är människor från
många länder som besöker sidan
och vi vill tillhandahålla det de
behöver.”

För närvarande finns bara 
fyra språk på Internet, men det 
går att få tag på inspelade sånger
från Barnens sångbok via kyrkans
distribution på tio språk (engelska,
franska, holländska, italienska,
japanska, koreanska, mandarin, 
portugisiska, spanska och tyska).
Inspelade psalmer finns på engelska
och spanska.

Kyrkans musikwebbsida startades
2004 för att medlemmarna skulle 
få bättre tillgång till de välsignelser
som kyrkans musik ger. Det finns 
en interaktiv musikspelare som 
ger användarna möjlighet att se,
lyssna på och skriva ut kyrkans 
psalmer och barnens sånger. All
musik kan laddas ner som PDF-
dokument eller i MP3-format. 
Besök www.lds.org/churchmusic 
för att se vad webbsidan har att
bjuda på. ■

Med målet att få in bidrag från hela
världen inbjuder Museum of

Church History and Art medlemmar
att skicka in originalverk till den åtton-
de internationella konsttävlingen.

I tävlingen som äger rum vart 
tredje år deltar både professionella
konstnärer och amatörer som är
medlemmar i kyrkan. Årets tävling
har temat ”Minns Guds stora verk”.
Omkring 225 konstverk som skildrar
detta tema väljs ut för visning i en
utställning som öppnas i mars 2009. 

För att det ska bli lättare för
konstnärer världen över att skicka 
in sitt bidrag kan de nu göra det via
Internet. Alla bidrag ska sändas via
Internet eller vara poststämplade
senast den 10 oktober 2008.

För information om hur man skick-
ar in bidrag via posten, skriv till föl-
jande adress:

Eighth International Art
Competition
Museum of Church History and Art
45 N. West Temple Rm. 200
Salt Lake City UT 84150-3470, USA

Tävlingen är öppen för medlem-
mar som är 18 år och äldre i slutet
av 2008. De konstverk som väljs ut
till utställningen kommer att skildra
upplevelser som medlemmar överallt
har haft. Mer information om temat,
reglerna, bedömningen och hur man
skickar in bidrag finns på lds.org/
artcompetition. ■

Museum efterlyser bidrag till 
kyrkans konsttävling

Internationella resurser finns 
nu på kyrkans musikwebbsida
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Fler förslag till
samlingsstunden,
augusti 2008

§
Här följer fler förslag 
som Primärföreningens
ledare kan använda 

tillsammans med materialet för
samlingsstunden i det här numret
av Liahona. För lektionen, anvis-
ningarna och aktiviteten som 
hör samman med dessa förslag, 
se ”Guds rike” på sidorna LS4 
och LS5 i Lilla stjärnan i det här
numret.

1. Be barnen lyssna när du 
nynnar på eller spelar ”Den 
Helige Anden”. (Barnens sångbok,
s 56) Sången ger dem en ledtråd 
till vilken viktig person du ska 
prata om. Be barnen berätta vad 
de vet om den Helige Anden och 
ta med de fyra punkterna som 
finns i Primär 3, lektion 12, på
sidan 57. 

Visa Evangeliet i bild 601 
(Dopet) och 602 (Den Helige
Andens gåva). Gå igenom förrätt-
ningarna dop, konfirmation 
och mottagande av den Helige
Andens gåva. Ge varje barn ett
exemplar av det runda dop- och 

konfirmationspusslet som finns 
på sidan LS4. Ge dem tid att göra
aktiviteten. Betona att dessa för-
rättningar hör ihop och att pusslet
hjälper dem komma ihåg att båda
händelserna är viktiga.

Be barnen berätta om när de
manades av den Helige Anden 
att göra bra val. Varje gång ett 
barn har berättat något sjunger 
ni de två sista raderna i den andra
versen av ”Den Helige Anden” 
som börjar med ”Att lyda Andens
maning hjälper oss var dag”. Bär
vittnesbörd om välsignelsen att ha
den Helige Andens gåva och hur
han har hjälpt dig fatta rättfärdiga
beslut.

2. Gör i ordning material så 
att ni kan spela ”Hålla vårt dopför-
bund”. (Liahona, okt 2006, s LS8)
Börja med att återge berättelsen
”Ren igen”. (Liahona, okt 2006, 
s LS10) Skriv upp omvändelsens
steg på tavlan och gå igenom 
dem med barnen. (Se Primär 3,
lektion 10, s 46.)

Spela ”Hålla vårt dopförbund”.
När ett barn hamnar på en ruta 
där det står att han eller hon ska 
gå tillbaka kan ni samtala om
omvändelsens steg och be barnen
föreslå vad han eller hon kan göra 
för att omvända sig. Avsluta med 
att sjunga en sång eller psalm om
omvändelse. Bär ditt vittnesbörd
om omvändelse.

3. Sångpresentation: ”Jesu 
dop.” (Lilla Stjärnan, sep 1997, 
s 5) Visa Evangeliet i bild 208

(Johannes Döparen döper Jesus)
och be barnen berätta vad de 
vet om den här händelsen. Läs
Matteus 3:13–17. När du lär ut 
den första versen av ”Jesu dop” 
kan du be barnen räcka upp 
handen när sången påminner 
dem om sådant som händer i 
skriftstället.

När du lär ut sången kan 
du vägleda barnen i lyssnandet
genom att ställa sådana frågor 
som: ”Var döptes Jesus?” ”Vilka 
var där när Jesus döptes?” ”Vad 
följer jag när jag har döpts?” 
”Vilken makt används när någon 
ska döpas?” ”Vems kungarike får 
jag tillhöra när jag har döpts?” 
”Vem får jag ledning av?” Den 
här sången är ett ypperligt tillfälle 
att undervisa barnen om dessa 
viktiga lärdomar. Bär vittnesbörd
om dessa viktiga sanningar medan
du undervisar.

Sångens melodi är mild och 
lugnande. Be barnen sjunga den
vördnadsfullt. Det kan vara bra att
lära ut sången i ett långsammare
tempo än vad som föreslås. När
sedan barnen har lärt sig orden 
kan du öka tempot till det som
kompositören rekommenderar. 
För att göra sångövningen intres-
santare kan ni sjunga de två första
raderna tyst och sedan höja voly-
men när melodin går uppåt på 
tredje raden. Hjälp barnen förstå 
att melodin går neråt på sista 
raden vilket inbjuder till att 
sjunga tystare. ■

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



För femtio år sedan när jag stu-
derade vid Wiens universitet
kom två missionärer till min

dörr, och en av dem sade: ”Jag har
ett budskap till dig från Gud.” Och
jag bjöd in dem, och blev förvånad
över att jag gjorde det, för jag hade
inte något intresse av någon kyrka.
Och deras budskap handlade om
återställelsen, återställelsen av Jesu
Kristi evangelium genom profeten
Joseph Smith. Sanningen i det bud-
skapet har bekräftats under dessa
femtio år genom många tecken och
under i mitt liv. Och min kunskap
och insikt om Guds natur har ökat.

”Elohim” är en av de titlar han har.
I Läran och förbunden talar Kristus
två gånger om sig själv som ”Ahman”,
och vi vet att detta namn är på adami-
tiska språket. ”Helighetens Människa”
är ett av hans namn, men det namn
som han vill att vi ska använda om
honom är ”Fader, vår Fader, vår Fader
i himlen, O Gud, du evige Fader”. 

All kunskap vi har om vår Fader i
himlen kan vi tillskriva upplevelsen
profeten Joseph Smith hade när han
drog sig tillbaka för att be med hör-
bara ord för första gången. I hans
redogörelse i Den kostbara pärlan
står det: ”När ljuset vilade på mig,
såg jag två personer, vilkas glans och
härlighet trotsa all beskrivning, stå-
ende över mig i luften. En av dem
talade till mig, nämnande mig vid
namn, och sade, pekande på den
andre: Denne är min älskade Son.

princip är att med säkerhet veta och
känna till Guds karaktär och att veta,
att vi kunna samtala med honom
som en människa samtalar med en
annan.” (Profeten Joseph Smiths lär-
domar, s 298.) 

Profeten Joseph Smith förkun-
nade också i slutet av sitt liv att ”det
finns endast mycket få varelser i värl-
den, som rätt förstå Guds karaktär,
som rätt förstå vem Gud egentligen
är. De känna icke till honom, ej hel-
ler förstå de naturen av deras släkt-
skap med honom. Följaktligen veta
de endast ringa utöver det oskäliga
djuret ... såvida det inte gives genom
inspiration från den Allsmäktige.”

Det är detta vi behöver för att
kunna känna igen Gud: Inspiration
från den Allsmäktige. Jag har själv
haft den erfarenheten. Joseph til-
lade: ”Om människorna icke förstå
Guds karaktär, förstå de icke sig själ-
va.” (Se Profeten Joseph Smiths lär-
domar, s 296.) 

John Taylor hjälper oss att minnas:
”Vet ni inte att er rena och heliga
ande för en evighet sedan befann
sig i er Faders närhet och hos er
Fader och Moder, himlens drott-
ning, omgivna av era andebröder
och andesystrar i andevärlden bland
gudarna?” 

Tro på Gud skänker frid till själen.
Försäkran om att Gud är vår Fader, i
vars närvaro vi kan få tröst och väg-
ledning, är en oändlig källa till tröst.
”Vad kan uppmuntra oss mer att
vara rena och värdiga än den andliga
bekräftelsen om att vi alla är Guds
barn? Vad kan uppmuntra oss till
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Hör honom.” (J S skrifter 2:17)
Trots alla obegripliga uppfattningar

om Gud vid den tiden, visste unge
Joseph, när han återvände till sin mor,
mer om Guds natur och gudomlighet
än alla dem som förkunnade sina oin-
spirerade åsikter. 

I ett av sina sista tal, King Follet-
predikan, säger han något om Gud
som han lärt sig av egen erfarenhet:
”Gud ... är en upphöjd människa
och sitter på sin tron i himlarna där-
ovan! ... Om förlåten rämnade idag
och den store Guden, som håller
denna jord i dess bana och som vid-
makthåller alla världarna och allting
genom sin makt, skulle visa sig – 
jag säger, om vi skulle se och skåda
honom idag, skulle ni se honom vara
lik en människa till formen – såsom
ni själva till person, avbild och form”,
och han tillade: ”Evangeliets första

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

BUDSKAP FRÅN OMRÅDESPRESIDENTSKAPET

Gud vår Fader
Äldste Johann Wondra

Äldste Johann Wondra



Omkring årsskiftet fanns det 12
gifta par på mission någonstans i

vårt avlånga land. Att så många kallas
just hit beror säkert på president
och syster Karlssons böner. Under
sin tid som missionspresidentpar
vädjade de till Herren och till missio-
närsavdelningen i Salt Lake City om
att få den speciella hjälp som bara
äldre gifta par, med lång erfarenhet 
i kyrkan, kan ge.

”Seniorparen spelar en mycket
viktig roll, bland annat i återaktive-
ringen”, säger president Karlsson. 
”Det kommer inte fram så mycket 
i rapporterna, men många mindre
aktiva har kommit tillbaka till kyrkan
genom vänskapen med och under-
visningen av seniorparen.

”De äldre hjälper också de 
yngre missionärerna genom att
delta på distrikts- och zonkonferen-
ser”, berättar syster Karlsson. ”De gifta
systrarna lagar ofta mat till distrikts-
mötena och bakar ’cookies’ allt som
oftast. Det är till stor hjälp för mig
som inte kan vara överallt hela tiden.
Man kan väl säga att de delvis är vår
utsträckta arm bland missionärerna
och hjälper dem på ort och ställe. De
ger också signaler till oss om det är
något vi måste ta tag i.”

”Vi behöver missionärspar till
institutcentren i Göteborg, Stockholm
och Lund. Dessutom behövs det ett
par på missionskontoret. Mannen

verkar då som ekonomisk sekrete-
rare och hustrun som presidentens
sekreterare.

Vi vill gärna ge en speciell 
uppmaning till de svenska par som
närmar sig eller har kommit upp i
pensionsåldern”, fortsätter president
Karlsson. ”Tänk hur bra det skulle
vara om vi också hade svenska par 
i missionen! De har så otroligt myck-
et att ge! Kyrkans ledare påminner
ofta om behoven av seniorpar. Att
vara hemma och fixa till huset, ha tid
för sig själv och barnbarnen är ingen
ursäkt. Som syster Rasband sade en
gång när någon tyckte att det var svårt
att resa från barn och barnbarn: ’Ni
lämnar inte dem – ni leder dem!’ Vi
har sett hur våra barns familjer har bli-
vit välsignade genom att vi har varit
på mission här.” 

Oräkneliga välsignelser

Kyrkonytt har bett våra missionärs-
par berätta om hur de tycker Herren
välsignar deras tjänande.

”Vetskapen om att vi gör det som
profeterna har bett oss om, ger oss
frid. Visst saknar vi våra barn och
barnbarn, men vilket bättre exempel
kan vi ge dem än att visa att evange-
liet betyder så mycket för oss att vi
kan lämna dem och åka på mission.
Herren tar bättre hand om dem än vi
skulle ha kunnat om vi varit hemma”,
säger Don och Marilyn Pearson.
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större självrespekt eller större kärlek
till människorna?” (President Boyd K
Packer)

Insikten om att vi är Guds barn
ger oss självrespekt, och självrespekt
är en förutsättning för att man ska
kunna fatta bra beslut i svåra tider.
President Thomas S Monson har
förkunnat: ”Tack vare den ökade
självrespekten vi får genom detta
erkännande ökar också vår styrka
att stå emot frestelser och alla livets
skiften, så att vi kan handla rättfärdi-
gare och tjäna vår nästa mer kärleks-
fullt.” Tro på Gud hjälper oss ”att
möta svårigheter med mod, besvi-
kelser med glatt sinne och framgång
med ödmjukhet”.

Gud, vår himmelske Fader, som 
vi framför alla andra är skyldiga vår
kärlek och lojalitet, är skaparen av
frälsningsplanen, ”lycksalighetspla-
nen”. (Mormons bok) Genom Jesu
Kristi försoning övervanns död och
synd, och genom tro på honom får
vi kraft att omvända oss, och en dag
kan vi åtnjuta evigt liv i Faderns och
Sonens närhet. Och ”emedan Gud
vill, att vi skola vara lyckliga”, och
lycka är syftet och avsikten med vår
tillvaro, ”så instiftar han aldrig en för-
ordning eller giver en befallning till
sitt folk, vilken till sin natur icke är
beräknad att främja den lycka han
avser och som inte till sist bringar
det högsta goda och härlighet för
alla, som mottaga hans lagar och för-
ordningar.” (Profeten Joseph Smiths
lärdomar, s 220.)

Hur stor är inte Guds kärlek till
människornas barn! ■

Aldrig förr har så många seniorpar 
verkat i Sverige!
Birgitta Wennerlund



Även Ronald och Jeanne Tolboe
har sett hur deras familj där hemma
blivit välsignad medan de har varit här.

”Våra barn säger att vi borde
stanna kvar på vår mission, för de
har fått så många välsignelser att de
är rädda för vad som kommer att
hända när vi kommer hem.”

Om inte Robert och Jeane Jepson
hade bestämt sig för att sälja sitt
företag och vänta tills han fyllde 
70 år, som de tidigare tänkte, skulle
äldste Jepson kanske inte varit vid
liv idag.

”När vi gick till läkaren för att få
friskintyg upptäckte man att jag hade

en aggressiv cancer. Om det inte
varit för missionens skull, hade jag
inte gjort den kontrollen. Nu ord-
nade det sig så att jag fick klarteck-
en att åka, och vi är så glada att vara
här. Våra barn är stolta över oss,
och barnbarnen berättar för alla
sina vänner att grandpa Bobbie 
och grandma Jeane är i Sverige 
på mission.”

Trots att Gary och Carol Stenquist
fick åka hem redan efter tre veckor 
på grund av att syster Stenquist drab-
bades av en svår blodsjukdom, så
känner de att missionen hjälpte dem.

”Det känns faktiskt som om vi
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behövde komma till
Sverige för att hennes 
liv skulle räddas”, berät-
tar äldste Stenquist. 
”Vi fick mycket god 
läkarvård, men var 
tyvärr tvungna att avbry-
ta vår mission. Carol är
bra nu, säger läkaren,
och hon får tillbaka sina
krafter mer och mer för
varje dag.”

Att gå på mission 
tillsammans ökar kärle-
ken till och respekten 
för varandra, tycker
bland annat Dick och
Karen Gustafson.

”Och övergången 
till ett annat slags liv, nu
när barnen flyttat hem-

ifrån, blev också lättare. Vi känner
oss nyttiga och får lära mycket om
en värld utanför vår egen. Våra 
små ansträngningar har blivit rikt
belönade!” 

Carol och Ike Olson gläder sig åt
att få visa sin tro genom exemplets
makt. Just nu har de åtta barnbarn
som tjänar i Japan, Hawaii, Seattle,
Illinois, Texas och Ryssland. 

”Och så vi – i Sverige!” 
Efter två års tjänande på 

outreachcentret i Lund är Jim 
och Marie Matthews tillbaka i sitt
hem i S:t George i södra Utah. 

”Vår mission gav oss erfarenheter
(både goda och utmanande) som vi
aldrig annars skulle ha fått. Tillväxt
kommer genom att vi gör sådant
som inte alltid känns bekvämt, och

Tolv seniorpar verkade samtidigt i Sverige förra året. Vänskapsbanden som knöts

under tiden de tjänade här, mellan dem själva, med medlemmarna och med

missionspresidentparet Jan-Åke och Bente Karlsson, blev mycket speciella.
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med tacksamhet i era hjärtan för
den kärlek och uppskattning ni
mött medan ni tjänat. Vi älskar vår
mission, och det kommer ni också
att göra”, säger äldste och syster
Herrey. ■

Per Malm kallad 
till de sjuttios
tredje kvorum
Nicklas Mårdby

Per Malm, 59 år, i Västra Frölunda
församling har kallats till områ-

dessjuttio. Inför sitt nya kall känner
äldste Malm gott. Han säger att ”detta
är ett förtroende som man i likhet
med andra kallelser värdigt måste

en mission utmanar oss på olika
sätt. Jag har hört många ursäkter 
för att inte åka, som att man skulle
sakna barn och barnbarn, inte vara
med när fler barnbarn föds eller gif-
ter sig eller tar examen, och att för-
äldrar är gamla och behöver en.
Men jag har inte hört många som
kommit hem från sin mission säga
att de ångrar att de åkt eller sagt att
de inte njutit av den här tiden! På
något sätt så klarar sig resten av
familjen utan oss.” 

”Vi kunde aldrig tro att en mission
skulle vara så underbar”, säger Willy
och Gerd Herrey. ”Andens närhet
medan vi arbetar för Herren har
verkligen stärkt våra vittnesbörd och
vi känner oss mer delaktiga i detta
underbara verk som Herren har bett
oss utföra. För att inte tala om alla nya
vänner som vi har fått – för evigt!” 

En livslång förberedelse

Den bästa förberedelsen, berättar
våra missionärspar, är att tjäna trofast i
kyrkan hela livet och följa de råd våra
ledare gett rörande ekonomi, skrift-
studier, tempeltjänst och fysisk kondi-
tion. Erfarenheterna av olika ämbeten
kommer också väl till pass under hel-
tidsmissionen, som för gifta par kan
vara på 6, 12, 18 eller 24 månader.
De som tjänar på kortare tid kallas
kyrkans servicemissionärer.

”Efter att vi hela livet har tjänat
Herren på många olika sätt och ingått
heliga förbund att ge av vår tid, våra
talanger och så vidare, ja, då bör vi,
när missionskallelsen kommer, redan
ha fattat beslutet”, säger äldste Tolboe. 

”Släpp loss entusiasmen!” upp-
manar äldste Ike Olsen. ”Lyssna inte
på alla ’men ...’ Världen väntar 
på att vi ska hjälpa vår himmelske
Fader i hans verk. Och packa ner 
en del vardagskläder också, som
seniormissionärer går man inte all-
tid i skjorta och slips. Carol har till
exempel ämbete i Unga kvinnor och
har ofta långbyxor.” 

En del väljer att hyra ut sin bostad
under tiden de är på mission, andra
låter barn eller barnbarn tillfälligt bo
där. Äldste och syster Jepson bestäm-
de sig för att inte låta någon annan
bo i deras hus och bad därför vänner
och grannar att hjälpa dem.

”Vi har fått brev om att trädgår-
den aldrig har varit så vacker, så även
gräsmattan och trädgården blir välsig-
nade av att vi tjänar här.”

Hälsningar till svenska medlemmar

”Vi älskade vår mission i Sverige”,
säger äldste och syster Gustafson.
”De två åren vi var hos er var inte
något offer, de var en förmån. Ni har
en särskild plats i vårt hjärta!”

”Vid 81+ ålder skulle vi gärna
göra om det! Och månaderna går
alldeles för fort”, säger äldste och
syster Olsen.

”Om ni vill gå på mission så gör
det nu medan ni har hälsan. När ni
är på mission öppnar ni dörren för
Herren att välsigna er som ett par,
på ett sätt som skulle vara omöjligt
annars”, anser äldste och syster
Pearson.

”Åk! Ni ångrar er aldrig, ni 
kommer att minnas er mission 

Per Malm, här tillsammans med 

sin hustru Agneta, kallades vid

generalkonferensen i april till

områdessjuttio att verka i vårt

område, Centrala Europa.
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Som nytt missionspresidentpar i
Sverige tjänar nu Larry Anderson

och hans hustru Sally Ann Anderson.
De efterträdde Jan-Åke och Bente
Karlsson i juni månad.

Larry Ernest Anderson, 65 år,
kommer från Lakes församling,
Richlands stav i Washington. Han 
har verkat som missionär i Tyskland-
missionen Hamburg, stavspresident,
rådgivare i stavspresidentskap,
biskop och rådgivare i biskopsråd,
missionsledare, äldstekvorumpresi-
dent, scoutledare och som missionär 
i svenska missionen på 1960-talet.

President Anderson är pensione-
rad forskare/projektchef vid Battelle

Pacific Northwest Laboratories. Han
föddes i Corvallis, Oregon och är gift
med Sally Anne Bond och de har nio
barn.

Syster Anderson verkade som
missionär i Tysklandmissionen
Hamburg och har sedan verkat 
som hjälpföreningspresident och
rådgivare på stavsnivå, som läger-
ledare och sekreterare i Unga 
kvinnor på stavsnivå, som president
för Unga kvinnor på församlingsnivå,
församlingsmissionär och stavs-
historiker. Hon är född i La Grande,
Oregon. ■

(Fakta hämtade från kyrkans svenska
hemsida www.jesukristikyrka.se)
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leva upp till och tjäna i med ödmjuk-
het”. Han ser fram emot att besöka
stavar och missioner i området och
utföra de uppdrag han får.

En sjuttio har i uppdrag, enligt
skriften, att handla under de tolvs
ledning ”i uppbyggandet av kyrkan
och skötandet av dess affärer”. 
(L&F 107:34) En sjuttio verkar
antingen som områdessjuttio eller
som generalauktoritetssjuttio. En
områdessjuttio tjänar i kyrkan på
ledig tid, precis som det är med
vanliga ämbeten i kyrkan, och han
verkar inom det område i vilket 
han bor. Äldste Malm är alltså kallad
att verka i vårt område, Centrala
Europa, och han får sina uppdrag
från de tolvs kontor och av områ-
despresidentskapet.

Per Malm har tidigare verkat

bland annat som grenspresident,
högråd och stavspresident. Per och
hustrun Agneta kom hem från Norge
2006 där de tjänade som missions-
presidentpar i tre år. Han verkade
efter sin mission som chef för kyr-
kans informationstjänst i Sverige.
Som tidigare anställd av kyrkan har
jobbet tagit honom och familjen
utomlands. De har bott i Frankfurt,
Tyskland, i två omgångar samt i Salt
Lake City en omgång. 

Per Malm är uppvuxen i Jönköping
och döptes där vid åtta års ålder.
Broder Malms föräldrar döptes in i
kyrkan innan han föddes. Äldste och
syster Malm har 8 barn och vid tiden
för intervjun 16 barnbarn. ■

Som ny chef för informationstjänsten i
Sverige har kallats Leif Mattsson, Västra
Frölunda församling, tidigare stavspresident
för Göteborgs stav. (Red. anm.)

Påskpyssel för
Primär i Västerås
gren
Monika Ottosson

Många påskgummor och 
påskgubbar mellanlandade 

i Västerås kapell på sin väg till
Blåkulla. I alla fall såg det så ut 
när kapellet onsdagen före påsk 
fylldes med rödkindade barn i huck-
len. Lite prickar kring näsan fick de
också när Maria Hagman tog fram
sminkpennan och förbättrade ”look-
en” på de barn som var med på
noterna. 

Primär hade laddat med påskris,
påskpynt och påskpyssel som bar-
nen kastade sig över. Populärast var
nog att sätta de små luddiga dekora-
tionskycklingarna i riset.

Att måla påskkort var en annan
favorit. Att Jesus dog och uppstod
under påsken var en kunskap som
barnen spontant delade med sig 
av till varandra medan de satt och

Påskpyssel i Västerås kapell
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pysslade. Så den andliga delen av
påsken fanns också med.

När barnen pysslat färdigt fick 
de springa och förse sig med ost-
smörgåsar och bullar i köket. Primärs
presidentskap, Maria Hagman, Inga
Rudén och Elisa Sewelén hade ord-
nat med pysslet och godsakerna. ■

Påskfest i
Helsingborgs
församling
Diana Lindgren Sälöen

På självaste skärtorsdagen 
bjöds det till fest i kapellet i

Helsingborg, förväntningarna var
stora, speciellt med tanke på det 
välfyllda matbordet, och stämningen
hög. Vi var närmare 70 gäster 
från Helsingborg och Kristianstad
som samsades om utrymmet.

Klockan 19.00 hördes den mäktiga
stämman från broder Rasmusson,
som agerade kvällens konferencier,
hälsa oss välkomna. När alla gästerna
väl satt sig tog äggpickningen fart, alla
hugade fick delta och den slutlige
vinnaren lille Samuel fick ta emot
priset i form av en påskhare, han
sken som en sol resten av kvällen.
Därefter bjöds vi till bords för att
njuta maten och som vi säger i Skåne
så fick vi ”möen mad, goen mad och
mad i rättan tid”. 

När alla satt och njöt av maten
fick vi en lektion om skärtorsdagens
historia av Karin Nilsson. De kristna
firar skärtorsdagen till minne av att
Jesus instiftade nattvarden, namnet

kommer av ”skära” som förr betydde
rena, detta syftar på att Jesus tvät-
tade lärjungarnas fötter före deras
sista måltid. Enligt folktron, fick vi
lära oss, är skärtorsdagen den dag
när häxorna beger sig till Blåkulla 
på lämpligt redskap, även här skulle
häxorna renas genom den eld som
där erbjuds dem.

Efter dessa mer eller mindre 
viktiga lärdomar fick vi njuta av
skönsång och musik av Amanda
Helmstad, Marta Cecilia, Sara och
Josefin, alla från Helsingborgs 
församling.

För att smälta maten och roa både
deltagare och publik satte Anette
Wagner igång med lite lekar, det bil-
dades 4 lag med 10 personer i varje.

Alla lagen bestod av både vuxna och
barn och de skulle utan att prata med
varandra gruppera sig enligt olika rikt-
linjer till exempel efter ålder, skostor-
lek och födelsedatum. Därefter kom
den klassiska ”skvallerkärringleken”
där alla lagen klarade sig ganska bra.
Jörgen Svensson tog med barnen på
skattjakt medan hågade vuxna fick gå
runt i kapellet och svara på allmän-
bildande och kluriga frågor anord-
nade av Monica Wrang. En del började
vid denna tidpunkt kika lite oroligt ut
på vädret där vind och snö yrde runt,
med meteorologernas varningar kling-
ande i öronen.

Under tiden som alla gick runt
och letade skatter eller svarade på
frågor dukades förfriskningarna

Vid påskfesten i Helsingborgs församling bjöds gästerna på sång och musik av

från vänster Amanda Helmstad, Josefin Karlfeldt, Sara Wagner och Marta Cecilia

Sälöen, alla från Helsingborgs församling. 
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Linköpings gren drabbades av 
en förödande brand i november

år 2007. Det var en elbrand i köket,
som blev helt förstört och de övriga
lokalerna blev rök- och sotskadade.
Lokalerna är nu iordningställda
igen, en saneringsfirma kom och
gjorde rent och hantverkare snick-
rade och målade. Under tiden har
grenen haft sina möten i Tanner-
forsskolans matsal, i Rydskolans
matsal och i Linköpings Stadsbiblio-
teks hörsal. 

Torsdagen den 20 mars hade man
en trevlig påskfest i grenen med cirka
30 närvarande i olika åldersgrupper.

Mötesledare var Daniel Petersen, som
hälsade alla välkomna. Hans hustru
Ellinor Petersen ansvarade för den
andliga delen och inledningsbönen
hölls av Annelie Gravsjö. Därefter
sjöngs gemensamt ”Bereden väg för
Herran” och Jennifer Larsson ackom-
panjerade på pianot. Därefter läste
Annelie Gravsjö ur Joh 15:9-15. 

Sedan var det dags för knytkala-
set, där det bjöds på mycket god
mat och godis. För barnen hade
syster Gravsjö ordnat med pyssel
och efter måltiden fanns det möjlig-
het att gå en tipspromenad i hallen,
som Mattias Larsson hade ordnat. ■
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fram varefter det bjöds upp till
dans. Många valde dock att sätta 
sig i bilen för att köra hem innan
vädret blev värre, andra stannade

kvar och tog sig en svängom. 
Sammantaget var det en mycket

lyckad och trevlig kväll, en tradition
att spinna vidare på. ■

Minnen från
Sundsvall
Eino Kääriä, Sundsvalls gren

100 kronor för Mormons bok

Jag fick uppdraget att åka till
Funäsdalen och installera en 

hiss på kommunhuset. Min hustru
förberedde för min resa med att
packa ner mat och en Mormons 
bok. I äldstekvorumet hade vi fått
uppgiften att försöka ge bort en
Mormons bok till någon. Jag var
något tveksam till möjligheten att
hitta någon på min resa att ge boken
till, men den tog inte så stor plats i
väskan.

Hissinstallationen lyckades bra
och veckan därpå var det dags för
besiktningen. Den gick bra och
besiktningsmannen tyckte att det
skulle firas med att gå och dricka 
en kopp kaffe. Jag tackade för inbju-
dan men sade att jag inte drack
kaffe på grund av medlemskapet 
i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga. Det visade sig att besikt-
ningsmannen visste en hel del om
kyrkan. Han inbjöd mig senare att
komma till hotellet där han bodde
för att fortsätta vårt samtal.

På kvällen gick jag till hotellet
med Mormons bok i handen.
Besiktningsmannen berättade att
missionärerna hade besökt hans
hem flera gånger och berättat om
kyrkan, men att han inte vågade bli
medlem för att han var feg och rädd
för vad grannarna skulle säga. Efter
en stunds samtal frågade han vad Linköpings grens påskfest firades i nyrenoverade lokaler.
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Linköpings gren tillbaka 
i nyrenoverade lokaler 
Margareta Jansson, Linköpings gren



Västerhaninge, eller skicka e-post
till RCstockholm@ldschurch.org

Prenumerera gärna på Liahona
som en gåva till någon du vill ge
något värdefullt. Flera i familjen kan-
ske vill ha sitt eget exemplar att läsa
och stryka under viktiga saker i.

Priset för Liahona är 150 kr per
år. Kyrkan har även andra tidningar
man kan prenumerera på. Dessa
finns endast på engelska. Priser:
Ensign 150 kr per år, New Era och
Friend 120 kr per år och Church
News 500 kr per år. ■

Prenumerationer beställs genom
att betala in prenumerationsav-

giften till pg 26 03 53-8 och som
mottagare ange Jesu Kristi Kyrka av
Sista Dagars Heliga. Ange även namn,
adress och församling/gren. Vid förny-
else av prenumeration uppge också
prenumerationsnummer, vilket man
kan se på adresslappen som följer
med Liahona. Månad då prenumera-
tionen upphör kan ses längst ner till
höger på adresslappen.

I varje församling/gren finns 
det vanligtvis ett tidskriftsombud
som man kan vända sig till vid
adressändring eller för att få ett
inbetalningskort.

Prenumerationer kan också göras
genom kyrkans svenska hemsida på
Internet www.jesukristikyrka.se. 

Från och med 1 januari 2007 har
distributionscentret hand om alla
prenumerationer av tidskrifter för
Sverige. Vid frågor beträffande pre-
numerationer på kyrkans tidningar,
kontakta prenumerationsavdelningen
vid distributionscentret under deras
öppettider tisdag-fredag kl. 9-13, på
tel. 08-500 655 20, fax 08-500 655 23.
Eller skriv till Tempelvägen 4 A, 137 41
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sin kyrka, missionärerna som finns 
i de flesta länder, profeten Joseph
Smith och vår profet idag. 

Jag hade bett mycket, 21 dagar i
rad, för att få en positiv missionärs-
upplevelse, och Herren besvarade min
bön genom mitt möte med den unge
mannen från biluthyrningsfirman. ■

det var för bok jag hade med mig.
Han tog boken och började läsa. Jag
sa att han inte behövde läsa den nu
utan han fick behålla boken som en
gåva. Han tyckte inte han kunde ta
emot boken, som han tyckte var 
så fin, utan att betala för den. Han
insisterade att betala 100 kronor för
den, och då 1985, kostade den 17 kro-
nor att köpa. Jag tog till slut emot
pengarna och sa att jag skulle köpa 
6 nya böcker och ge till andra män-
niskor som en gåva från honom. Vi
hade en trevlig stund tillsammans
och diskuterade evangeliet.

Åtta månader senare dog besikt-
ningsmannen på Sundsvalls sjukhus 
i en svår sjukdom. Jag och missionä-
rerna besökte honom på sjukhuset
och tog farväl av denna fina upprik-
tiga människa.

Vägledd av Anden och bön

Strax före julen 2006 blev min 
bil påkörd och jag lämnade in bilen
till bilverkstaden för reparation.
Under tiden behövde jag en hyrbil
och ringde till en biluthyrningsfir-
ma. Den unge mannen som svarade
frågade mig, efter att jag sagt mitt
namn, om jag var från Finland. Då
jag svarade att jag var det, började 
vi tala finska. Den unge mannen
som arbetade tillfälligt på biluthyr-
ningsfirman, bad mig komma till 
kontoret där han arbetade.

Jag köpte med mig en cd-skiva 
av en finsk sångare och orkester som
den unge mannen hade talat om att
han tyckte om. Han blev rörd över
att få skivan och vi började prata 

om olika saker. Jag sa att det inte 
var någon slump att vi hade träffats.
Den unge mannen berättade att han
hade haft en tro på Gud sedan han
var liten och höll med om att det inte
var någon slump att vi träffades. Jag
berättade för honom om den Helige
Anden, hur Jesus Kristus återupprättat

Artiklar 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
E-post: eivorhagman@

hotmail.com
Tel. 036-719663 ■

Lokala nyheter

Hur man prenumererar på Liahona


