
Samuel Smith, den förste 
missionären för Jesu Kristi
Kyrka av Sista Dagars Heliga

och bror till kyrkans förste presi-
dent, profeten Joseph Smith, föd-
des för 200 år sedan, den 13 mars
1808.

Äldste M Russell Ballard i de 
tolv apostlarnas kvorum och ättling
till Hyrum Smith, bror till Samuel
och Joseph, talade vid en andakts-
stund i mars i Tabernaklet i Salt 
Lake City om arvet efter den förste
missionären.

”Sedan Samuels första missions-
resa”, sade äldste Ballard, ”har 
kyrkan kallat över en miljon missio-
närer att verka i 348 missioner. 
[De undervisar] nu om evangeliet 
i 176 nationer och på 164 språk och
dialekter.”

Äldste Ballard sade att även 
om Samuel Smith inte förde några
nyomvända in i kyrkan under sin
första mission i New England, så
medförde de exemplar av Mormons
bok han delade ut till dem han
mötte att Brigham Young, Heber C
Kimball och deras familjer senare
blev medlemmar.

Samuel presenterade Oliver
Cowdery för profeten Joseph, och
Oliver blev nära vän och skrivare 
till kyrkans förste president, och
dessutom ledare i kyrkan. Sedan
Joseph och Oliver döpts 1829, blev
Samuel Smith den tredje som döp-
tes till medlem i kyrkan.

Under en tid verkade Samuel
också som skrivare vid översätt-
ningen av Mormons bok. Han 
var en av kyrkans ursprungliga 
sex medlemmar när den organi-
serades officiellt den 6 april
1830, och var ett av
Mormons boks åtta 
vittnen. Alla dessa vittnen
betygade att de sett och
tagit i guldplåtarna.

Även om flera andra 
utförde missionsarbete 
före Samuel Smiths mis-
sionsresa, till exempel
Thomas B Marsh,
Solomon Chamberlain 
och andra medlemmar 
av Samuels familj, så 
var Samuel den förste 
att formellt gå ut som
vederbörligen kallad 
missionär efter det att 
kyrkan organiserats. 
Hans missionsresor mellan
1830 och 1833 täckte över
640 mil.

Samuel dog i Nauvoo 
i Illinois 33 dagar efter 
det att hans bröder Joseph
och Hyrum mördats av en
pöbelhop i Carthage i Illinois.
Sjukdomen som orsakade hans
död var ett resultat av hans stra-
patser medan han flydde undan
pöbeln och samtidigt försökte
komma till Josephs och Hyrums
hjälp. ■

Den förste mormonmissionären, 
Samuel Smith, föddes för 200 år sedan
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Det har gått 200 år sedan Samuel

Smith, kyrkans förste missionär, föddes.
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Nya uppdrag inom
områdespresidentskap

Första presidentskapet har tillkännagett för-
ändringar i ledaruppdrag som gäller från och

med 1 augusti 2008. Alla medlemmar i områdes-
presidentskapen är medlemmar i de sjuttios för-
sta eller andra kvorum, såvida ej annat anges.

Äldste L Whitney Clayton och äldste Jay E
Jensen har kallats att verka i presidentskapet för
de sjuttio sedan äldste D Todd Christofferson
kallats till de tolv apostlarnas kvorum och äld-
ste Earl C Tingey avlösts från presidentskapet.

Första presidentskapet har också tillkännagi-
vit sammanslagningarna av områdena Centrala
Europa och Europa väst samt områdena
Australien och Nya Zeeland/Stillahavsöarna.
De nya områdena kallas Europa respektive
Stilla havet. Området Nordamerika Öst har
delats upp mellan områdena Nordamerika
Nordöst och Nordamerika Sydöst. ■

14. SYDAMERIKA NORD

BENJAMÍN 
DE HOYOS
FÖRSTE

RÅDGIVARE

CARL B 
PRATT

PRESIDENT

RAFAEL E 
PINO

ANDRE
RÅDGIVARE

13. VÄSTINDIEN

FRANCISCO J
VIÑAS

FÖRSTE
RÅDGIVARE

DANIEL L 
JOHNSON

PRESIDENT

MIGUEL A 
LEE*

ANDRE
RÅDGIVARE

De sjuttios presidentskap

NEIL L 
ANDERSEN
1. NORD-
AMERIKA
SYDVÄST

RONALD A 
RASBAND

2. UTAH NORD
3. UTAH SALT

LAKE CITY
4. UTAH SYD

CLAUDIO R M
COSTA

5. IDAHO

STEVEN E 
SNOW

6. CENTRALA
NORDAMERIKA

WALTER F
GONZÁLEZ
7. NORD-
AMERIKA
SYDÖST

L WHITNEY 
CLAYTON
8. NORD-
AMERIKA

NORDVÄST
9. NORD-

AMERIKA VÄST

JAY E 
JENSEN

10. NORD-
AMERIKA
NORDÖST

*Områdessjuttio

15. SYDAMERIKA VÄST

CARLOS A 
GODOY

FÖRSTE
RÅDGIVARE

MARCUS B 
NASH

PRESIDENT

EDUARDO 
GAVARRET

ANDRE
RÅDGIVARE

11. MEXICO

C SCOTT 
GROW

FÖRSTE
RÅDGIVARE

LYNN A 
MICKELSEN
PRESIDENT

OCTAVIANO 
TENORIO
ANDRE

RÅDGIVARE

12. CENTRALA AMERIKA

SHIRLEY D
CHRISTENSEN

FÖRSTE
RÅDGIVARE

DON R 
CLARKE

PRESIDENT

ENRIQUE R 
FALABELLA

ANDRE
RÅDGIVARE

18. SYDAMERIKA SYD

CLAUDIO D 
ZIVIC

FÖRSTE
RÅDGIVARE

SHAYNE M 
BOWEN

PRESIDENT

MARCOS A 
AIDUKAITIS

ANDRE
RÅDGIVARE

16. BRASILIEN

ULISSES 
SOARES
FÖRSTE

RÅDGIVARE

CHARLES 
DIDIER

PRESIDENT

STANLEY G 
ELLIS

ANDRE
RÅDGIVARE

17. CHILE

LAWRENCE E
CORBRIDGE

FÖRSTE
RÅDGIVARE

CARLOS H
AMADO

PRESIDENT

JORGE F 
ZEBALLOS
ANDRE

RÅDGIVARE
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19. EUROPA

ERICH W 
KOPISCHKE
FÖRSTE

RÅDGIVARE

ROBERT C 
OAKS

PRESIDENT

GÉRALD 
CAUSSÉ
ANDRE

RÅDGIVARE

20. EUROPA ÖST

WOLFGANG H
PAUL

FÖRSTE
RÅDGIVARE

PAUL B 
PIEPER

PRESIDENT

LARRY W 
GIBBONS
ANDRE

RÅDGIVARE

21. MELLANÖSTERN/AFRIKA NORD

23. AFRIKA SYDÖST

PAUL E 
KOELLIKER
FÖRSTE

RÅDGIVARE

WILLIAM W
PARMLEY

PRESIDENT

F MICHAEL 
WATSON
ANDRE

RÅDGIVARE

22. AFRIKA VÄST

CRAIG A 
CARDON
FÖRSTE

RÅDGIVARE

LOWELL M 
SNOW

PRESIDENT

CHRISTOFFEL
GOLDEN JR

ANDRE
RÅDGIVARE

25. ASIEN NORD

GARY E 
STEVENSON

FÖRSTE
RÅDGIVARE

DAVID F 
EVANS

PRESIDENT

YOON HWAN
CHOI*
ANDRE

RÅDGIVARE

24. ASIEN

ANTHONY D 
PERKINS
FÖRSTE

RÅDGIVARE

DONALD L 
HALLSTROM
PRESIDENT

KENT D 
WATSON
ANDRE

RÅDGIVARE

26. FILIPPINERNA

WON YONG 
KO

FÖRSTE
RÅDGIVARE

KEITH R 
EDWARDS

PRESIDENT

MICHAEL 
JOHN U TEH

ANDRE
RÅDGIVARE

27. STILLA HAVET

KEITH K 
HILBIG

FÖRSTE
RÅDGIVARE

DAVID S 
BAXTER

PRESIDENT

TAD R 
CALLISTER

ANDRE
RÅDGIVARE

KYRKONYTT  SEPTEMBER  2 0 0 8 K3

DENNIS B 
NEUENSCHWANDER

ADMINISTRERAS FRÅN 
HUVUDKONTORET

BRUCE D 
PORTER



Redaktionens notering: I februari
2008 sände första presidentskapet
ut ett brev till kyrkans medlem-
mar som varnade mot bedrägliga
investeringar. I följande artikel
anges några av varningstecknen
på bedrägerier.

Som ung och nyutexaminerad
från college visste Marshall

Romney mycket lite om investe-
ringar när han började intressera 
sig för penningmarknaden. Efter 
att ha talat med några medarbetare
som gjort vinster på investeringar 
i guld och silver, beslöt broder
Romney att det var något han borde
investera i. Han köpte en påse mynt,
ordnade med förvaring av mynten
hos den firma han köpte dem av,
och tog senare ett banklån för att
köpa fler mynt.

Olyckligtvis slutade myntens
värde att stiga och började gå ner.
Förutom att broder Romney nu 
var skuldsatt upptäckte han att det
företag han investerat i hade gått
upp i rök. De hade utnyttjat sina
kunder genom att sälja obefintliga
påsar med guld, som de bekvämt
nog erbjöd sig att förvara i sitt trygga
lager. Broder Romney var offer för
bedrägeri.

Liksom många som gjort vinster
på investeringsplaner profiterade
detta företag på vad som just då 
var en mycket ”het” marknad. Men
svindlare slutar inte där.

Broder Romney, som numera 

är professor vid Brigham Young-
universitetet med bedrägerier som
forskningsspecialitet, säger att
bedrägerier blir allt vanligare och 
är en källa till oro för alla, inklusive
kyrkans medlemmar.

”Idag förekommer bedrägerier 
i alla former och storlekar, men
många har vissa gemensamma drag
som bör väcka misstänksamhet”,
säger han.

Alla investeringar innebär vissa
risker, men planer som avser att
bedra uppvisar ofta en känsla av
brådska, föreger garanterad vinst
med liten risk eller försöker över-
tala genom att använda välkända
referenser.

En känsla av brådska

Ett tillfälle som kräver snabbt
svar är ett typiskt tecken på bedrä-
geri. Den som vill sälja kan hävda
att det är en chans som inte åter-
kommer och att bara ett visst antal
kan vara med, men behovet av ett
snabbt beslut innebär att det finns
föga eller ingen tid att tänka efter
eller att kontrollera bakgrunden 
till investeringen.

Äldste M Russell Ballard i de 
tolv apostlarnas kvorum betonade
vikten av att noggrant utvärdera eko-
nomiska beslut i ett tal vid general-
konferensen 1987.

”Det finns inga genvägar till 
ekonomisk trygghet”, sade äldste
Ballard. ”Överlåt inte era pengar åt
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andra utan att ha gjort en grundlig
undersökning av de föreslagna
investeringarna. Vårt folk har förlorat
alldeles för mycket pengar genom att
anförtro sina tillgångar åt andra. Enligt
min mening kommer vi aldrig att ha
jämvikt i livet om vår ekonomi inte är
tryggad.” (”Håll livets krav i jämvikt”,
Nordstjärnan, jul 1987, s 10)

Bedragare försöker skapa en
känsla av brådska för att få investe-
rare att gå med innan olika frågor
lösts eller ängslan sätter in. Det 
är viktigt at ta sig tid att noggrant
beakta varje aspekt av ett beslut.
Tillfällen till en bra investering finns
kvar länge nog för att ge tid till
ordentlig eftertanke.

Garanterad vinst, liten risk

Vem kan säga nej till en investe-
ring med praktiskt taget ingen risk
och med garanterad vinst? Det ver-
kar nästan för bra för att vara sant,
och enligt Brian Sudweeks, biträ-
dande professor i ekonomi vid
Brigham Young-universitetet, så 
är det troligen det.

”Ingen kan lova en viss, bestående
hög avkastning, och det finns inga
sätt att ’bli rik snabbt’ som fungerar
på sikt”, säger broder Sudweeks.
”Garanterad hög avkastning är aldrig
vare sig garanterad eller hög.” Men
säljaren lägger ofta fram sådana tan-
kar och vädjar till önskan att få snabb
avkastning och omedelbar vinst.

Broder Sudweeks uppmanar bli-
vande investerare att tillämpa två vikti-
ga principer på varje investeringsbeslut.

”För det första: Vet vad du

Skydda familjens ekonomi mot bedrägerier
Karianne Salisbury, Kyrkans tidskrifter



investerar i och vem du investerar
med”, säger han. ”För det andra:
Investera bara med erkända perso-
ner och institutioner.”

Ofta fortsätter en plan att funge-
ra helt enkelt för att investerarna
inte vet vad de investerar i, bara 
att de ser en avkastning. När nya
investerare sätter in pengar går
dessa till att betala tidigare investe-
rare, vilket skapar en fortlöpande
överföring av pengar som till sist
kollapsar.

Äldste Joseph B Wirthlin i 
de tolv apostlarnas kvorum för-
klarade i ett generalkonferenstal
2004 att medlemmar ibland fångas 
av girighet eller själviskhet och 
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att det kan leda till oklokt eller 
dåraktigt ekonomiskt handlande.

”Bröder och systrar, akta er för
girighet”, sade han. ”Den är en av 
de stora hemsökelserna i dessa 
sista dagar. Den skapar penningbe-
gär och agg. Den leder ofta till träl-
dom, sorg och överväldigande och
tunga skulder.” (”Jordiska skulder,
himmelska skulder”, Liahona, maj
2004, s 40)

Välkända referenser

För de flesta ökar benägenheten
att investera om de vet att deras
syster, hemlärare, granne eller med-
arbetare också deltar. Säljare använ-
der ofta sådana exempel för att

vädja till och skapa en viss tillit. 
Vare sig det är sant eller inte att
dessa vänner och bekanta är inblan-
dade, bör den som ska investera
inte falla för denna upphöjda form
av grupptryck.

”Många förstår inte investeran-
dets principer och vill inte ta sig
den tid det kräver att forska och
undersöka i saken”, säger broder
Romney. ”I stället litar de på att
någon annan redan har undersökt
det. När de hör namn på personer
de känner antar de automatiskt att
efterforskningen redan gjorts.”

Med oräkneliga former av svindel
följer lika många slags svindlare.
Termer som svindlare eller bedra-
gare kanske frammanar en viss bild,
men det finns inga givna särdrag
som kännetecknar dem som säljer
bedrägliga investeringar. Det kan
snarare röra sig om typiska kolleger
från arbetet eller kyrkan, släktingar
eller nära vänner, och de kanske inte
själva känner till vidden av det de
håller på med.

”Fråga dig själv om du är intresse-
rad bara för att någon du känner är
inblandad”, säger broder Romney.
”Om det är så, bör du kanske ta ett
steg tillbaka och verkligen se på
investeringens bakgrund. Hur trovär-
dig källan än verkar bör man aldrig
fatta ett investeringsbeslut helt base-
rat på andras råd.”

Undvik bedrägerier

När nu investeringsbedrägerier blir
allt vanligare har kyrkans ledare rått
oss att undvika okloka investeringar

Kyrkans ledare har uppmanat medlemmarna att vara kloka i sina investeringar.



i kyrkan”, Liahona, maj 2003, s 6)
I februari 2008 sände första 

presidentskapet ett brev till all-
männa och lokala ledare i Förenta
staterna och Kanada med budska-
pet att vara försiktig i ekonomiska
frågor. De uttryckte bekymmer för
personer som kanske använder sina
förtroendefulla relationer till att
befrämja riskabla projekt och gav
oss sunda ekonomiska principer 
för riskhantering: ”För det första:

Undvik onödiga skulder, särskilt för
dagligvaror. För det andra: Innan 
ni investerar, sök råd av kvalifice-
rade och behöriga rådgivare. Och
för det tredje: Var förståndiga.”

Goda grundläggande råd om
familjens ekonomi finns på kyrkans
webbsida ProvidentLiving.org. Där
finns ekonomiska resurser, hänvis-
ningar till tal av kyrkans ledare, 
lektionsmaterial och tillgång till
ytterligare källmaterial. ■
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och hålla oss skuldfria.
”Vi uppmanar återigen vårt folk

att undvika onödiga skulder, att 
vara försiktiga med ekonomiska
åtaganden, att avsätta en del pengar
för nödsituationer”, sade president
Gordon B Hinckley (1910–2008) 
i ett generalkonferenstal 2003. “Vi
varnar vårt folk för projekt som ska
ge ’snabba pengar’ och andra sna-
ror som nästan alltid är gjorda för
att fånga de lättlurade.” (”Tillståndet 

En helt ny lektionsbok kommer
snart att finnas till hands för

barntillsynen över hela kyrkan.
Boken Sen edra små innehåller

30 lektioner med evangeliets princi-
per i centrum och är speciellt avsedd
för barntillsynen.

Tidigare hade barntillsynslärare
instruktionen att anpassa lektioner i
boken Primär 1, en lektionsbok för
primärklassen för treåringar. Den nya
boken hjälper lärarna hålla lektioner
som bättre passar barn från 18 måna-
der till 3 år.

Varje lektion innehåller både ett
färgfoto och en teckning som kan kal-
keras eller kopieras för att betona de
principer som tas upp i lektionen.
Förslag till användning av visuella
hjälpmedel, tips till läraren och extra
aktiviteter finns till varje lektion.

Boken är utformad på ett flexi-
belt sätt och ger utrymme för lära-
ren att hålla lektionerna i valfri
ordning eller flera veckor i rad för 

att betona någon princip som är
svår för den här åldersgruppen att
förstå.

Med sådana ämnen
som ”Jag kan be till
min himmelske Fader”
eller ”Min familj kan
vara tillsammans för
evigt”, kan de här 
lektionerna bygga en
grund av kunskap i
varje miljö och kan
användas av föräldrar
vid undervisning i
hemmet.

”Vi är glada att ha
den här nya barntill-
synsboken”, säger
Cheryl C Lant, primär-
föreningens general-
president. ”Den har
skapats för barnen, 
för deras andliga
utveckling och för deras sociala upp-
levelser. Den blir värdefull för både

Ny handbok för barntillsynen har ökad
fokus på undervisning och inlärning

Sen edra små är en ny lektionsbok

speciellt för primärbarn i barntillsynen.

barntillsynsledare och föräldrar.”
Sen edra små kommer att finnas

på 27 språk i slutet av 2008 och
distribueras till lokala prästadömsle-
dare. Den kommer också att kunna
beställas på ldscatalog.com. ■
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Tempel
tillkännagivna 
för Arizona

President Thomas S Monson 
tillkännagav den 10 april 

2008 planer på att uppföra två 
nya tempel i Arizona, det ena i 
staden Gilbert och det andra i Gila
Valley. De här två templen är de 
första som tillkännagivits av presi-
dent Monson sedan han blev kyr-
kans president.

Första presidentskapet inbjöd
medlemmar som vill göra riktade
donationer till uppförandet av de
här båda templen att göra detta
genom att skriva ”tempel” på raden
”annat” på sin donationsblankett 
för tionde och där specificera vilket
tempel de vill bidra till, hellre än 
att använda den vanliga raden för
”Uppförande av tempel”.

Templet i Gilbert är avsett att 
minska belastningen på templet 
i Mesa i Arizona, en och en halv 
mil bort, vilket ursprungligen 
invigdes 1927 och återinvigdes
1975.

Templet i Gila Valley byggs 
nära samhällena Thatcher och
Safford. Templet i detta område 
gör att medlemmarna slipper en
resa på 50 mil (tur och retur) till
templet i Mesa.

Kyrkans ledning säger att det
kommer att dröja ett eller två år
innan byggnationen av templen
påbörjas. Det finns också ett tempel 
i Snowflake i Arizona. ■

FamilySearch ökar tillgängligheten

till uppteckningar över brittiska sol-

dater och sjömän

FamilySearch samarbetar med 
en webbsida för släktforskning i
Storbritannien för att ge tillgång
online till uppteckningar över avlidna
brittiska soldater och sjömän ända
tillbaka till sjuttonhundratalet.

Findmypast.com och FamilySearch
erhöll tillstånd att digitalisera pen-
sionerade soldaters uppteckningar i
Chelsea från 1760 till 1914. Ett annat
projekt ger tillgång till uppteckningar
över sjömän i handelsflottan från 1835
till 1941. Många av uppteckningarna
från 1900-talet omfattar även foton av
sjömän och detaljer ur sjöresor.

Guider hjälper till med släktforskning

FamilySearch.org har lagt
England och Skottland till sin sam-
ling av släktforskningsresursen
Records of Your Ancestors online.
Arbetsböckerna kan laddas ner 
gratis och förklarar varje steg i
forskningsprocessen och innefattar
viktiga webbsidor, experttips och
information om hur man hittar och
använder andra kyrkouppteckningar.

Manualerna ingår i en serie 
som omfattar handledningar för
Danmark, Finland, Frankrike, Island,
Italien, Mexico, Norge och Sverige.
Handledningarna finns för närva-
rande endast på engelska, förutom
för Mexico, där den också finns 
på spanska. Det finns också en

handledning för dem som söker
efter afro-amerikanska förfäder.
Handledningarna och andra
hjälpmedel finns tillgängliga på
FamilySearch.org. Klicka på fliken
Search, därefter Research Helps.

Predika mitt evangelium tillgänglig

för nerladdning

Boken Predika mitt evangelium,
som används av medlemmar och
missionärer över hela världen, kan
ses online eller laddas ner i pdf-for-
mat på 42 språk. Den finns också
som talbok på engelska i MP3-format.
För att ladda ner filerna, besök
GospelLibrary.lds.org och välj
Preach My Gospel (Predika mitt
evangelium) bland genvägarna till
höger. Kyrkans ljudfiler finns också
på www.lds.org/mp3/newarchive.

Studieboken Joseph Smith tillgänglig

som MP3

Studieboken Teachings of
Presidents of the Church: Joseph
Smith (Kyrkans presidenters lärdo-
mar: Joseph Smith) finns nu för
nerladdning online i MP3-format på
11 språk. Filerna finns på engelska,
franska, italienska, japanska, kanto-
nesiska, koreanska, mandarin, por-
tugisiska, ryska, spanska och tyska.
Alla ljudfilerna finns att tillgå via
www.lds.org/mp3/newarchive eller
genom att klicka på ”Listen” i de
olika kapitelrubrikerna på Gospel
Library på LDS.org. ■

N Y H E T E R
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Fler förslag till
samlingsstunden,
september 2008

§
Här följer ytterligare
idéer till samlingsstun-
den som primärs ledare

kan använda tillsammans med
Samlingsstunden i Liahona för
september 2008. Lektion, instruk-
tioner och aktivitet som svarar
mot de här idéerna finns på sidor-
na LS4 och LS5 under Barnens
sidor i detta nummer.

1. Före samlingsstunden, gör
ordremsor med de olika ord som
barnen använder för att säga tack
som finns i ”Barn i hela världen”
(Barnens sångbok, s 4–5). Bekanta
dig med sången och var beredd att
använda den under samlingsstunden
för att undervisa om bön.

Visa Evangeliet i bild 600
(Världen). Sjung den här strofen 
för barnen och låt dem gissa vilket
ord som utelämnats: ”I hela världen
vid dagens slut böjer barnen knä 
då de _________ till Gud.” Skriv
ordet ber på tavlan.

Visa ordremsor med olika sätt att
säga tack från hela världen. Upprepa
orden några gånger. Sjung den delen

av sången några gånger så att barnen
blir bekanta med orden. Skriv orden
Tack, o Gud på tavlan.

Sjung resten av sången från och
med strofen ”Vår Fader till alla lyss-
nar”. Be barnen lyssna efter vad vår
himmelske Fader gör (lyssnar, för-
står, älskar). Skriv de ord som beskri-
ver vad han gör på tavlan.

Placera följande bilder på tavlan
med skriftställen under varje bild:
Evangeliet i bild 107 (Mose och den
brinnande busken) – 2 Mosebok 3:4;
Evangeliet i bild 120 (Enok och hans
folk tas upp till Gud) – Moses 6:27;
Evangeliet i bild 111 (Gossen Samuel
kallas av Herren) – 1 Samuel 3:10;
Evangeliet i bild 303 (Nephi betving-
ar sina upproriska bröder) – 1 Nephi
2:19; Evangeliet i bild 403 (Den för-
sta synen) – Joseph Smiths skrifter
2:17; Bildpaket Primär 5, 5-38 – L&F
11:23. Låt frivilliga läsa varje skrift-
ställe. Lär barnen att vår himmelske
Fader vet vad alla hans barn heter.

Kopiera aktiviteten på sidan LS4
för varje barn. Ge barnen tid att
färglägga bilden.

Ur ”Barn i hela världen” sjunger du
strofen ”De säger tack på sitt eget sätt,
de tackar, tackar på sitt eget sätt”. Läs
skriftstället ur Alma på sidan LS4 och
tala om att tacka för alla välsignelser vi
får. Sjung hela sången och bär vittnes-
börd om att vår himmelske Fader
besvarar våra böner med de välsig-
nelser vi behöver.

2. Skriv på tavlan president Boyd K
Packers citat från Primär 7, lektion
11, tilläggsaktivitet 4. Förklara för

barnen att om de lyssnar noga under
samlingsstunden så kan de fylla i de
ord som saknas.

Gör tre inlärningsstationer där
barnen får lära sig att böner besvaras
genom den Helige Anden, skrifterna
och på andra inspirerade sätt. (Se
”Stationer”, Undervisning: den högsta
kallelsen, s 179.) Använd musik för
att signalera att det är dags att gå till
nästa station. Sångförslag: ”Sök,
knacka och be” (Barnens sångbok,
66), ”Kärleken råder här” (Barnens
sångbok, 102), ”Lyss till profeten”,
(Barnens sångbok, 58) och ”Kraft
från skriften” (Sång för barnens med-
verkan på sakramentsmötet 2006).

Efter stationerna samlar du barnen
och avslutar aktiviteten med uteläm-
nade ord på tavlan. Bär vittnesbörd
om att böner besvaras genom den
Helige Anden, skrifterna och på andra
inspirerade sätt. ■
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Det finns många skäl till att 
vara optimistisk i dagens
värld. Jesu Kristi evangelium

har återställts till jorden i sin fullhet.
Guds prästadöme har också åter-
ställts för att välsigna människan. En
Guds profet vandrar på jorden. Den
återupprättade kyrkan växer kraftigt
och har över 13 miljoner medlem-
mar. 53 000 missionärer undervisar
om evangeliet världen över. Mirakel
sker regelbundet.

Men det finns också många skäl
till att känna oro. Satan lever, är aktiv
och mycket välbeväpnad. Han gör
allt han kan i dessa sista dagar för
att hindra Herrens verk, som det
beskrivs i Moses 1:39 i Den kostbara
pärlan: ”Ty se, mitt verk och min här-
lighet är att åvägabringa odödlighet
och evigt liv för människan.” Vi bör
vara ivriga att hjälpa Herren i detta
verk, eftersom vi är de som främst
drar nytta av denna plan.

Men hur inträffar detta under-
bara verk av evigt framåtskridande?
Joseph Smith lärde: ”Lär dem rätta
principer, sedan styr de sig själva.”
Satan lär: ”Undervisa dem korrupta
principer, sedan förgör de sig själva.”
Vi är på Herrens sida i den intensiva
kampen om själar. Vi måste iaktta
Satan, lära oss hans stridstaktik och
bygga vårt försvar omsorgsfullt.

Satan vill stöta bort oss från
Herren. Han vill att vi ska fortsätta
vara en ”naturlig människa”. Denna
viktiga återställda lära finns i Mosiah
3:19. ”Ty den naturliga människan 

en fiende till Gud. Satan kan inte
använda sig av en renhjärtad själ.

Vilka oheliga och orena attraktio-
ner använder Satan sig av för att
hålla oss kvar i vårt naturliga till-
stånd? Vilka är de skarpaste pilarna 
i hans utsvällda koger? Han är smart.
Han använder sig inte av en järn-
vägssliper för att få vårt andliga tåg
att spåra ur om en tandpetare funge-
rar. Satans omvägar börjar inte med
en u-sväng eller ens en 90-graders
kurva. Han är smartare än så. Den
börjar helt enkelt med ett par gra-
ders kursändring. Det känns ok. Var
börjar problem med visdomsordet?
Med heroin eller kokain? Naturligtvis
inte. Det börjar förmodligen med en
vanlig cigarett.

Hur börjar problem med att hålla
sabbatsdagen helig? För inte så länge
sedan kallade våra förfäder den för
den heliga sabbaten. Sedan kallade
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är fiende till Gud och har varit ända
ifrån Adams fall samt skall så förbliva
i all evighet, såvida hon icke giver
efter för den Helige Andens maning
och avkläder sig den naturliga män-
niskan och bliver en helig genom
Herrens, Kristi, försoning samt bliver
såsom ett barn: undergiven, mild,
ödmjuk, tålig, kärleksfull och villig att
underkasta sig allt det Herren anser
tjänligt för henne som ett barn under-
kastar sig sin fader.” Satan älskar den
naturliga människan!

Men vad hindrar oss från att under-
ordna oss den Helige Anden? Vad hål-
ler oss fast i träsket som den naturliga
människan vandrar i? Varje ohelig,
oren och självisk handling och tanke.
Satan är lögnernas fader och all oren-
hets fader. Han älskar orenheten som
omger oss. Han vill hemskt gärna att
vi vältrar oss i den.

Låt mig nämna några skriftställen
som betonar vikten av renhet. Matteus
5:8: ”Saliga är de renhjärtade, de skall
se Gud.” Läran och förbunden 97:21:
”Därför, sannerligen så säger Herren:
Låt Sion glädja sig, ty detta är Sion:
’DE RENHJÄRTADE.’” Läran och för-
bunden 124:54: ”Ty jag är Herren,
eder Gud, och jag skall frälsa alla edra
bröder, som voro renhjärtade och
blevo ihjälslagna i Missouris land,
säger Herren.” 

Genom att tänka rena tankar för-
bereder vi oss för att ta emot den
Helige Andens maningar. Vi hotar
den naturliga människan inom oss.
Vi blir en fiende till Satan istället för

Äldste Robert C Oaks

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

Pryd dina tankar med dygd
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våra fäder den för sabbaten. Sedan
kallades den söndag. Idag kallas 
den för helgen. Söndagen är helt
enkelt en extra lördag. Vi har gått
från att hedra sabbatsdagen till att
ignorera den.

Förlust av renhet och moral följer
samma mönster. Lösaktigt tal, fräcka
skämt, oanständiga tidningar och fil-
mer leder alla till orena tankar. Orena
tankar är början till omoraliska hand-
lingar. Det är en slipprig sluttning.
Och det börjar med att verka så oskyl-
digt: ”Alla andra gör det.” ”Det är inte
så farligt”, hör vi ofta. Men alla andra
gör inte det! Jag kan lova er att profe-
ten inte gör det, och det finns massor
med andra goda människor med rena
tankar som inte gör det. Och det är
”så farligt” på grund av vad det kan
leda till.

Några av de största hoten mot 
vår personliga renhet, och sålunda
till vår förmåga att kasta av oss den
naturliga människan, är de oheliga,
pornografiska bilder som Satan pla-
cerat runt omkring oss. De finns
överallt – i skolan, på arbetet, i mat-
affären, på Internet, i filmer, under
fester, överallt.

Det är inte möjligt att se på por-
nografi och behålla Anden. Det dri-
ver ut Anden lika fort som en räv
rensar hönshuset. Vi måste inse 
att pornografi är beroendefram-
kallande, lika mycket som tobak,
alkohol eller någon annan drog. 
Vi måste inse att den kan förstöra 
liv, precis som de andra drogerna.
Äktenskap kan gå i kras, missioner

omintetgöras, aktivitet i kyrkan hotas.
President Hinckley gav några myck-

et direkta och mäktiga uttalanden om
pornografi. Han talade tydligt och ofta
om det. Låt mig sammanfatta de vikti-
ga punkterna i president Hinckleys
kommentarer.

1) Pornografi är 
beroendeframkallande.

2) Pornografi leder till onda, 
omoraliska tankar.

3) Dessa tankar driver bort 
den Helige Anden.

4) Dessa tankar kan leda till 
omoraliska handlingar.

5) Pornografi är en synd, och
dess specifika utmaningar kommer
sig av att den är smygande till en
början, finns överallt omkring oss,
av att ondskefulla män flitigt verkar
för att tjäna stora pengar, samt av
att grupptryck främjar porr.

Vi bör sätta upp strikta regler
och sedan följa dem: Inga filmer
med 15- eller 18-årsgräns, inga oan-
ständiga TV-serier och ingen ”vux-
enunderhållning”. Om någon har
ett problem, hjälp dem att sluta ta
del av orenheten och hjälp dem
driva ut sina minnesbilder genom
bön, skriftstudier, tjänande och
regelbunden närvaro i kyrkan.

Det får inte vara genant för oss att
tala om detta verkliga hot mot de sista
dagars heliga. Vi bör beskriva det som
det sataniska vapen det är.

Jesu Kristi evangelium återställdes
till jorden i dessa sista dagar. Vi har
tillgång till det i dess fullhet. Kristus är
starkare än Satan om vi låter honom

komma in i vårt liv och vägleda våra
tankar och handlingar. Detta vittnar
jag om för er. ■

Jag på Kristus tror
Kristina Olergård

Samma helg som våren kom på all-
var och vitsipporna som över en

natt slagit ut i vår vackra huvudstad,
höll Stockholms södra stav sin konfe-
rens helgen den 18-20 april. Temat på
konferensen var ”Jag på Kristus tror”.
Helgen började med en brasafton 
för Unga män/Unga kvinnor på fre-
dagskvällen. På lördagen hölls ett prä-
stadömets ledarskapsmöte och en
allmän session för vuxna medlemmar
och på söndagen hölls först ett förmö-
te för nyomvända och sedan det all-
männa mötet i den vackra Aula Magna
vid Stockholms universitet. Alla dessa
möten genomsyrades av konferensens
tema, taget från Bruce R McConkies
psalm med samma namn, av vacker
musik och många starka vittnesbörd
som bars om detta stora och vackra
ämne, bland annat av Ellinor Petersen,
Christina Hanke, Hulda Kissi, Andreas
Petersson och Ann-Sofie Holmberg.

President Bo Backman, förste rådgi-
vare, berättade om sin nyvunna hobby
– bonsaiträd. Trots omvårdnad hade
ett av de två införskaffade träden nu
dött. Han drog från detta parallell till
hur vi bör behandla varandra med var-
samhet . Han uppmanade oss att alltid
ha en säkerhetsmarginal till varandra
så att vi inte förtörnar varandra., samt
att tänka på att vara mjuka i kanterna 



i våra relationer till andra människor,
ty ”själarna äro dyrt aktade i Guds
ögon”. (L&F 18:10)

President Backman uppmanande
oss också att bära våra vittnesbörd
oftare än vi gör. När vi bär våra vitt-
nesbörd kommer det att påverka
missionärsarbetet, men vi blir även
själva stärkta.

Även president Per Nilsson, andre
rådgivare, vittnade om styrkan i att
bära vittnesbörd och frågade oss om
vi tror att någon blivit medlem och
en sann sista dagars helig utan att
någon burit sitt vittnesbörd först? Vi
kan alla få veta, och bäst gör vi det
genom att göra Herrens vilja. Jesus
Kristus leder kyrkan, det är Han vi
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tjänar och dyrkar. Det är till Honom
som den Helige Anden för oss.
President Nilsson citerade President
Eyring: ”Inbjud Anden i ert liv så att
andra kan känna frukten därav.”

Stavspresident Jonas Krylborn
bjöd oss på känslosamma och per-
sonliga tankar och råd. Han riktade
sig bland annat till alla primärbarn,
med förhoppning om att de ska för-
stå vilka de är, att de har betydelse
och att de har en himmelsk broder
som älskar dem. Han vände sig sedan
till oss alla, alla som någon gång känt
att ”jag orkar inte mer”, och citerade
Herrens ord till Joseph Smith, när
han ropat till Herren i bön ifrån
Libertyfängelset: ”Min son, frid vare
med din själ! Dina motgångar och
lidanden skola endast vara ett ögon-
blick, och därefter skall Gud, om du
har uthärdat väl, upphöja dig i höj-
den; du skall triumfera över alla dina
fiender.” (L&F 121:7-8). Samma svar
gäller oss alla. Vi förfinas i det vi går
igenom i våra liv. Men bara om vi låter
det ske, det är inget som sker per
automatik. Vi måste sträva efter att
bli dem vi är ämnade att bli. Ibland
kan livet och dess prövningar kännas
orättvisa, men Herren bistår oss.
President Krylborn lät oss förstå att
han i sina personliga böner ber för
individer, då detta är en viktig del av
kallet som stavspresident – att värna
om just individerna. Evangeliet består
av individer, alla är betydelsefulla.
Se på Herrens exempel – ett och ett
betjänade han barnen. När vi tjänar i
Herrens verk är det just för att hjälpa

Stavspresidenten i Stockholms södra stav Jonas Krylborn tackar missionspresidenten

Jan-Åke Carlsson och hans hustru Bente för deras tjänande under 3 år som

missionspresidentpar i Sverige.

Vid stavskonferensen för Stockholms södra stav, som hölls i Aula Magna vid

Stockholms universitet, sjöng kören under ledning av Janrik Kindestam, som 

även stod för de fantastiska arrangemangen av musiken.
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Vid församlingskonferensen den 27
april blev biskop Thomas Jubell

avlöst jämte sina rådgivare Roger
Christiansson och Mikael Jageklint.
De hade tjänat i nästan 4 år.

Som ny biskop för församlingen
inröstades Dag-Tore Stulen. Han 

har senast tjänat som högrådsmed-
lem och Unga mäns president i
Göteborgs stav.

Som förste rådgivare inröstades
Dan Andersson och som andre rådgi-
vare Hans Ottosson som nyss flyttat
in till församlingen med sin familj. ■
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Hur går det 
för templet i
Stockholm?
Inger Höglund

Det är ganska ofta som medlem-
mar från södra Sverige frågar tem-

pelpresident Bengt Höglund ”Hur går
det för templet i Stockholm, nu när
det finns tempel både i Danmark och
Finland?”

Det är med glädje som president
Höglund kan svara: ”Vi har till vår
glädje kunnat se hur medlemmarna 
i Stockholms stavar, Oslo stav och de
norska och svenska missionerna har
ökat sin närvaro och sitt engagemang
i templet.”

President Höglund blev inspirerad
att göra vissa förändringar för att göra
templet mera tillgängligt för med-
lemmarna. Äldste Aarl Hunter, assiste-
rande tempelskrivare, tog itu med det
organisatoriska arbetet. Man tog bort
de tidigaste morgonsessionerna och
lade till fler kvällssessioner. Dessa, lik-
som lördagarna, sköts nu helt av skift
från Stockholms båda stavar. Varje stav
har delats upp i grupper om en eller
två församlingar respektive grenar och
de kommer med egna skiftledare och
tempeltjänare. Många nya tempeltjä-
nare har kallats till de olika grupperna
och de uttrycker alla sin glädje över att
få tjäna i templet även på detta sätt.

Från och med i år har även Norge,
som tidigare kom som mission eller
stav, delats upp på samma sätt. Varje
sådan norsk vecka, vår och höst, har

individerna, vi får aldrig glömma
bort detta!

Förutom redan nämnda tal, samt
de underbara råden från våra andra
ledare i stavspresidentskapet, fick 
vi även privilegiet att åtnjuta starka
vittnesbörd av president Bengt
Höglund, president för Stockholms
tempel, samt president och syster

Karlsson från Sverigemissionen. 
På lördagens allmänna ledarskaps-
möte passade president Krylborn 
på att tacka president och syster
Karlsson då deras tre år av tjänande
som missionspresidentpar i Sverige
nu börjar närma sig sitt slut. Och
det tacket kan vi nog alla ansluta 
oss till! ■

Nytt biskopsråd i Trollhättans församling
Mikael Jageklint

Det nya biskopsrådet i Trollhättans församling, från vänster andre rådgivaren

Hans Ottosson, biskop Dag-Tore Stulen och förste rådgivaren Dan Andersson.
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det kommit stora skaror som också
haft egna ledare och tempeltjänare,
till och med sina egna sessionstider,
Man har alltså saxat norska och sven-
ska sessioner, så att trots att det har
sjudit av verksamhet i templet, har det
rått ett stort lugn. De norska med-
lemmarna har alla uppskattat att få
vara mer delaktiga i tempelarbetet och
känner sig mer ansvariga för templet.

För att ersätta tempelmissionä-
rerna och få tempeltjänare till det
dagliga skiftet har par och enskilda
medlemmar kallats att komma och
bo i lägenheterna under en längre
eller kortare tid. Det finns medlem-
mar som tjänar på det sättet allt från
ett par år till några månader. Det finns
också grupper av medlemmar som
delar en lägenhet och kommer två
veckor varannan månad eller en vecka
varje månad. De är alla mycket nöjda
med möjligheten att tjäna i templet
på det sättet samtidigt som de kan 
ta hand om sina övriga plikter där-
hemma. Flera medlemmar som bor i
Stockholmsområdet kommer en gång
i veckan under dagtid och tjänar som
tempelarbetare eller ställföreträdare,
vilket är till stor hjälp för dagskiftet.

En grupp som tjänar flitigt i templet
är de spansktalande medlemmarna
som har en egen session varje lördag.
De finns utspridda i de olika försam-
lingarna i Stockholms båda stavar och
tycker om att träffas och umgås och
äta tillsammans efter sessionen.

Gästhemmet förbättras ständigt.
Matsalen har gjorts om till ett trevligt
vardagsrum för de besökande med

sköna soffor och fåtöljer utöver bor-
den och stolarna. Utanför matsalen
finns det en lekplats för barnen med
gungor för att också barnfamiljerna
skall ha glädje av sitt tempelbesök.
Det finns också fler dubbelrum för
par, men fortfarande tre-, fyr- och sex-
bäddsrum för dem som föredrar det.

Vi kan med tacksamhet säga att
även om templet i Stockholm förlo-
rat tre fjärdedelar av sitt distrikt gör
vi bara en fjärdedel mindre arbete,
vilket är de trofasta tempeltjänarnas
och medlemmarnas förtjänst. ■

En paus 
från världen
Inger Höglund

Birgitta och Torbjörn Jälmbrant
kommer två veckor varannan

månad och arbetar i templet i
Stockholm. De bor i en ”missionärs-
lägenhet” som de delar med tre andra
par och tycker att det är ett perfekt
sätt att tjäna. Birgitta säger att just nu

är det lagom i deras liv med en hund
och en gammal mamma. Det är skönt
att ta en ”paus från världen”. Hon
säger vidare att ”vi kommer därför att
vi vet hur viktigt tempelarbetet är och
vi har haft många speciella erfarenhe-
ter här”.

Torbjörn har inte riktigt släppt kon-
takten med jobbet, som han hinner
sköta med det här upplägget. Han
säger också: ”Man mår aldrig så bra
som här.” Uppgiften som skiftledare
för gruppen från Luleå, Skellefteå och
Umeå har givit dem delaktighet, bättre
överblick och förståelse för tempelar-
betet. De tycker att det är spännande
att organisera arbetet i templet.

De tycker också att det är skönt
att ha en rejäl lunchpaus, då man kan
prata och få nya vänner. Dessutom
gillar de morgonpromenaderna med
stavar och hurtiga bröder och systrar.
Torbjörn uppskattar speciellt att få
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Medlemmarna i Stockholms stavar,

Oslo stav och de norska och svenska

missionerna har ökat sin närvaro och

sitt engagemang i templet i Stockholm.

Birgitta och Torbjörn Jälmbrant reser

hem efter ett av sina besök i templet.
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Årets majhajk för Göteborgs stavs
Unga kvinnor hölls den 1-3 maj

då 45 underbara flickor och deras
fantastiska ledare träffades vid Årås
kvarn för att gå till lägerplatsen, som
var familjen Henning och Rose-Marie
Hultgrens marker i Liared, utanför
Jönköping.

Efter att alla kommit fram, installe-
rat sig, ätit, en del badat (vattnet kan
inte ha varit mer än +5) fick vi möj-
lighet att tjäna. Alla flickor och ledare
skrapade en husvägg och rensade
ogräs, och redan efter en timme var
det färdigt. På kvällen hade ledarna
Mari och Rose-Marie hand om läger-
bålet. Höjdpunkten var nog när Rose-
Marie berättade skräckhistorier om

den gula mannen och om pojken i fön-
stret, då hördes ett antal tjut av flick-
röster över Smålands djupa skogar.

Fredagen började med en fin
morgonsamling av Borås flickor 
och sedan var det dags för lekar 
i lag. Visste ni att man kan bära 
32 st vattenflaskor i kläderna? 

På eftermiddagen var det skattjakt.
Utrustade med en karta med stationer
skulle flickorna leta upp ledtrådar för
ett ord. Att skjuta paintball, krypa i en
40 cm låg tunnel, äta kokosboll, och
att ta sig ut i en stor damm var några
av stationerna. Flickorna var riktigt
duktiga, speciellt de som kröp i tunn-
neln där man skickade in de minsta
flickorna, bikupsflickorna. Ledarna

K14

gå en timme kl 6 tillsammans med
tempelpresidenten. 

”Men då får man ha bra kondition,”

säger han. Systrarna nöjer sig 
med att gå lite senare och bara 
en halvtimme. ■

Caroline och Mari åkte fyrhjuling med
en skadad flicka så hon också kunde
vara med och se de olika stationerna.
Skattjakten slutade med ett godis-race
för att finna den sista ledtråden, som
gav ”guldpengar” i lyckobrunnen till
alla. Fredagskvällens lägerbål tog de
olika församlingarna hand om med
lek och sång. Den här kvällen blev det
bara ett litet tjut när några passerade
källaren – det var någon där!

Så var det dags för sista dagen
och kanske det bästa – det andliga
mötet. En av våra lägerpappor Antii
Syvänen, högråd för Unga kvinnor,
höll i det. Vår andra lägerpappa var
Paul Goddard, högråd som frivilligt
anmälde sig när han fick veta att 
det behövdes två prästadömsledare
på hajken.

Det andliga mötet var lite 
annorlunda än det traditionella 
vittnesbördsmötet. Broder Syvänen
talade om glädje och olika sätt som 
vi kan känna glädje, speciellt glädje i

Majhajk för Unga kvinnor i Göteborgs stav
Solveig Strömbom (”Tant Grön”)

På Göteborgs stavs majhajk för Unga

kvinnor fanns möjlighet för tjänande.Unga kvinnor från Göteborgs stav i startgropen inför majhajkens godis-race.
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Lördagen den 17 maj 2008 arran-
gerades FN:s Internationella

Familjedag i Alingsås för femte året 
i rad. Ett halvårs förberedelser resul-
terade i en toppendag i den lummi-
ga Nolhagaparken, ett stenkast ifrån
historiske Alströmers slottsboning.
Firandet har vuxit år för år och de
senaste två åren har Nolhagaparken
besökts av cirka 700 personer, stora
och små. 

Hela historien började smått och
försiktigt för fem år sedan i Alingsås
när en energisk, familjecentrerad
fembarnsmamma, medlem i stadens
pingstförsamling och lika engagerad
politiker i kommunen, drog ihop fem
lika familjefokuserade, tappra små-
barnsmammor som trotsade dagens
regn och rusk för att fira Familjedagen
i Nolhagaparken. 

Samtidigt i en annan del av sta-
den satt Tomas Hulldin och Annya
Hägglund ovetande om detta och
författade ett utskick till samfund
och föreningar i staden för att son-
dera intresset för en familjedag.

Många böner uppsändes med väd-
jan om hjälp och inspiration att hitta

KYRKONYTT  SEPTEMBER  2 0 0 8 K15

Kristus, som är stavens tema. Han fick
in lite lärdom om gråsuggor, egna
erfarenheter som alla kunde le åt.
Hans lektion var fantastisk och avslu-
tades med att alla fick säga något om
glädje. Det var en underbar stund,
alla berördes nog på ett eller annat

sätt. I den stunden kändes det som
om vår himmelske Fader tittade ner
på dessa underbara flickor och ledare
och sade - Oh, vad jag älskar er!

Till sist var det stort kramkalas
med nya och gamla vänner och ännu
en majhajk var avslutad. ■

När Dagen med stort D inföll var
det precis så kyligt i morgonluften att
all tro mustades upp. Det hade reg-
nat när Annya och hennes man Rolf
Hägglund, som står för den viktiga
ljudtekniken, lastade i den sista lådan
med sponsrade chips. Då sprack
himmelen upp och solen sken hela
tiden och gav värme och glädje.
”Tälten fick vi dock hålla i lite extra.
Vinden kom i plötsliga byar och ett
och annat tält blåste omkull och fick
alla att rycka ut till undsättning.”

Det fanns gott om omkring-
aktiviteter. Populärast hos barnen 
var fiskdammen, som sköttes med
stor omsorg utav Unga Kvinnor,
Josefin Benjaminsson och hennes
ledare Karin Englund samt 11-åriga
Johanna Hulldin. De små barnen stod
i lång kö för att fiska upp ett mysigt
gosedjur.

Varje föreningstält bjöd barnen på
något roligt såsom kasta boll i hinken,
ansiktsmålning, heliumballonger, fris-
beeprovning, drillstavsprovning,
kaninklappning och -hopptävling
samt scrapbooking. Medverkande
organisationer var Rädda Barnen,

Familjedagen firas i Alingsås för femte 
året i rad

en själsfrände någonstans i samhället.
Genom att vara politiskt aktiv träffade
Annya Gunilla, den familjecentrerade
fembarnsmamman, och tacksamhe-
ten var stor hos dem båda efter att
ha funnit någon att samarbeta med. 

”Det är helt fantastiskt att samar-
beta med så fina människor. Jag 
har all respekt för vars och ens kun-
nande, alla har bidragit med många
arbetstimmar för att ro Familjedagen i
land. Det var helt nödvändigt att bilda
en förening för att få ekonomisk hjälp
och vi har blivit bättre och bättre på i
princip allt. Jag har haft ett nära sam-
arbete med härliga människor från
Kristdemokraterna, Pingstkyrkan,
Rädda Barnen, FN i Alingsås och
4H”, säger Annya.

Mycket tro utövades och många
böner uppsändes i år liksom åren tidi-
gare för att förmå Herren att påverka
vädrets makter. ”Det betyder oför-
klarligt mycket för evenemanget och
besöksantalet. Det är den enda dag
jag anser vackert väder värt att be om
under året! Det spelar ingen roll var-
ken före eller efter Familjedagen”,
säger Annya. 

Familjedagen i Alingsås avslutas

traditionellt med ett fyrfaldigt Hurra

för familjen och ballonguppsläpp.
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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 Västerhaninge, eller 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. ■

Kristdemokraterna, Frälsningsarmén,
Alingsås Frisbeegolf, Friluftsfrämjandet,
Vänföreningen Sverige-Nicaragua, FN,
4H, Brukshundsklubben, Blå Stjärnan,
Drill- och dansflickorna och Jesu Kristi
Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Dragkampen drog familjer till
Alingsås församlings tält där mixade
lag fick kämpa om de sponsrade
chipsen. Ett bord med kyrkans trevli-
ga broschyrer om hemafton, äkten-
skap och familjen plockades upp av
någon enstaka som sa sig ”skulle ta
med den hem och läsa”.

Lokala artister såsom Kulturskolan
bjöd i år på fiolspel och pianospel av
olika talanger. Alströmergymnasiets
duktiga musikesteter spelade jazz
och pop m.m. 

Föreningen Drill- och dansflickorna
snurrade och kastade sina drillstavar
och pompomsen prasslade. Alingsås
Musikteatersällskap framträdde med
sex Astrid Lindgrenfigurer och sjöng
flera klassiska låtar från författarinnans
sagovärld. 

Korv och bröd, dricka och bullar
var sponsrade från barnvänliga före-
tag i staden. 

Familjedagen avslutades traditio-
nellt med ballonguppsläpp. Efter ett

fyrfaldigt Hurra för familjen släppte
alla hjälpsamma barn taget om ball-
longnätet och ett par hundra, färgg-
glada ballonger for till väders över
Nolhagaparkens höga, lummiga
grönska. ■
Familjedagen grundades av FN:s förra
generalsekreterare Kofi Annan år 1994.

Hur man
prenumererar 
på Liahona

Prenumerationer beställs genom
att betala in prenumerationsavgif-

ten till pg 26 03 53-8 och som motta-
gare 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

Lokala nyheter

Artiklar och foton till de loka-
la 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 ■

Fiskdammen som sköttes av Unga kvinnor i Alingsås församling var ett populärt

inslag på Familjedagen i Alingsås.
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