
indexeras blir det lättare för andra att
hitta sina förfäder. 

FamilySearch har olika indexerings-
projekt på holländska, franska, engel-
ska, tyska, italienska och spanska. Man
håller nu på att indexera projekt på
tjeckiska och ryska. Områdeschefer
för FamilySearch hjälper till att rekry-
tera frivilliga i många länder att bli en
del av den globala insatsen. 

”Nu när det finns uppteckningar
från fler länder är fler medlemmar
entusiastiska över att få delta”, säger
Francisco Javier Gómez, support-
chef för FamilySearch för området
Sydamerika Nord. ”De känner att det
här är ytterligare ett bevis på att kyr-
kan verkligen är engagerad i att hjälpa
hela världen lära känna sina förfäder.”

Medan kyrkans medlemmar
som är engagerade i indexe-
ring av släktforskningsupp-

teckningar studerar digitaliserade
mantalslängder och kyrkouppteck-
ningar blir de påminda om att med
varje musklick blir det allt lättare för
en person att bli funnen och att ta
emot tempelförrättningarna.

Henry Burkhardt, som indexerar
kyrkouppteckningar från Brandenburg
från Potsdams statsarkiv i Tyskland, har
upplevt denna känsla, liksom många
andra.

Visionen om FamilySearchs fri-
villiga indexeringsprojekt sprider sig
över hela världen från Latinamerika
till Asien och från gamla till unga.
Medlemmar med tillgång till Internet
drar nytta av FamilySearchs använd-
arvänliga webbsida och tar sig tid
att indexera mellan klasser, under
raster eller i stället för att titta på
teve.

För vissa, som Austin Corry, en
universitetsstuderande och medlem 
i Logan University 15:e församling i
Logan University femte stav, har index-
eringen blivit en rolig, avkopplande
aktivitet.

”Jag har tid att indexera femton
minuter här, en timme där”, säger
broder Corry som har indexerat
över 17 000 namn under sin fritid.
”Det är inget besvär alls, utan ett
bra tillfälle att få känna Anden i 
vardagslivet.”

Global indexering passar ett 

hektiskt liv

En av anledningarna till att med-
lemmar världen över tycker om
FamilySearchs indexeringsprogram
är att programmet är utformat för att
passa en hektisk livsstil. Indexering
som tidigare kallades excerpering,
var en gång en tidsödande, mono-
ton procedur där man gick igenom
papperskopior och det tog veckor
att föra in en enda serie namn.

Med hjälp av digitalisering och
webbfunktioner, tar en serie namn
nu omkring 30 minuter att samman-
ställa. Frivilliga får en vecka på sig 
att föra in en serie namn, och de kan
spara arbetet när som helst och fort-
sätta igen där de slutade.

”Det jag verkligen tycker om när
det gäller indexering är att man kan
göra det på sin egen tid, en serie åt
gången”, säger Patricia Mollemans
från Tyskland. ”Det blir inte överväl-
digande för man är klar på en halv-
timme eller så. Jag går igenom en
serie, laddar upp den, och sedan är
det klart. Jag tycker det är toppen för
många som inte har tid med den
gamla excerperingsmetoden.” 

Genom indexeringen skapas data-
filer från digitaliserade uppteckningar
som gör att informationen blir sökbar
genom en gratis elektronisk databas
på FamilySearch.org. Det finns ingen
gräns för hur många namn en person
kan indexera. För varje namn som
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Nu kan vem som helst som har dator

och internetuppkoppling hjälpa till

med släktforskning.
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släktforska när som helst, var som helst
Eric Eames, Kyrkans tidningar



Indexeringen stärker vittnesbörd och

enighet

Eleverna i University femte stav 
i Logan i Utah, en studentstav, upp-
nådde inte bara sitt mål att indexera
100 000 namn 2007 utan överskred
det med 3 000. De passerade detta
antal efter de två första månaderna
under 2008 och är nu på väg att nå
sitt nya mål på 200 000 namn.

Men resultaten är inte alltid kvan-
titativa. Välsignelser har kommit i
form av ökad närvaro på sakraments-
mötet och starkare vittnesbörd.
Elaine Mander, en representant 
för FamilySearch i West Midlands i
Storbritannien, säger att indexering-
en har fört henne närmare himlen 
än någon annan form av tjänande.

Insatsen som gjordes i staven 
i Logan har enat församlingarna.

Individuellt sett har de studerande
riktat blicken mot templet och fått
större uppskattning för dess betydelse
genom att hålla förbunden och efter-
leva tempelnormerna.

”Anden är med”, säger Kay Baker,
stavens högråd med ansvar för index-
eringsarbetet. ”När ungdomarna sät-
ter sig vid datorn och börjar föra in
namn och släktforska så tycker de att
det är roligt och upplyftande.” 

Aktiviteten har också ökat bland
mindre aktiva medlemmar när bisko-
parna har gett dem i uppdrag att
indexera.

”(Genom indexeringen) kan de
tjäna och känna att de bidrar med
något, och det har hjälpt en del att
bli aktiva och att rätta till det som var
fel i deras liv”, säger Bruce M Cook,
den nyligen avlösta presidenten för
studentstaven. 

Studerande förändrar stereotyper

Släktforskning ses oftast som
något äldre medlemmar gör, men
de studerande bestrider denna ste-
reotyp. Några församlingsfester och
hemaftnar i staven har förvandlats
till ”indexeringsfester”. Eleverna 
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Medlemmar över hela världen tar sig tid varje vecka att hjälpa till med

indexering.

Ny teknologi väcker ungdomars intresse för släktforskning

FamilySearchs informationstjänst-
chef, Paul Nauta, säger att kyr-

kans släktforskningstjänst är glada
att se det ökande antalet tonåring-
ar och universitetsstuderande 
som är motiverade att indexera
eller söka efter sina förfäder. Han
hoppas också att de ständiga för-
bättringarna på FamilySearchs
webbsida kommer att locka fler
teknikintresserade ungdomar.

”Allteftersom möjligheterna 

för att släktforska eller indexera
via Internet ökar, verkar ungdo-
marna bli naturligt intresserade 
av att engagera sig”, säger broder
Nauta.

Alla som är intresserade av
släktforskning kan hjälpa till med
indexering genom att gå till webb-
sidan FamilySearchIndexing.org,
klicka på ”Volunteer” och följa
steg-för-steg-instruktionerna för
nerladdning. ■

FO
TO

 W
EL

D
EN

 A
N

D
ER

SE
N



varvar indexeringen med förfrisk-
ningar, umgänge eller volleyboll.
Några av festerna har hållit på till
frampå småtimmarna när eleverna
har anmält sig för olika tidpunkter
under kvällen. En församling påbör-
jade ett indexeringsmaraton klock-
an 6 på kvällen och avslutade det
klockan 8 nästa morgon.

”Det var roligt att se medlem-
marna i biskopsrådet och högrådet
stanna uppe hela natten med ele-
verna för att [hjälpa oss] uppnå våra
mål”, säger Belinda Olsen, en av
medlemmarna i staven. 

Indexeringen har motiverat några
att börja arbeta på sina egna släkt-
rötter och att utföra tempelarbete.

Under 2007 forskade eleverna i staven
fram och klarerade omkring 2 500
släktnamn för tempelförrättningar. 

”Jag tycker att det är jätteviktigt
att alla medlemmarna engagerar sig i
indexering och i släktforskning”, säger
syster Olsen. ”Om vi alltid lämnar
över ansvaret åt andra så blir det
aldrig gjort.” ■
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En borrigg borrade sig djupt ner 
i Afrikas vildmark medan några

bybor från Makueniregionen i Kenya
nervöst stod bredvid och väntade.
Liksom många av dem hoppades Alice
Musili på att livgivande vatten skulle
forsa upp ur hålet. Om det gjorde det
skulle hon inte längre behöva gå tre
mil för att hämta vatten eller nöja sig
med att dricka det förorenade vattnet
i flodbädden. 

När borrningen var klar sänktes 
ett rör ner i det 75 meter djupa hålet.
Luft pumpades ner för att få bort lös
jord, och sedan kom vatten bubblande
upp ur hålet som en fontän. Några av
byborna skrek av glädje. Några dan-
sade. Några blev överväldigade och
grät.

”De var så glada och tacksamma”,
säger äldste Tom Pocock, en service-
missionär från Virginia i USA som ver-
kar i Kenya tillsammans med sin hustru
Ellie. ”Vatten betyder allt för dem.”

Genom kyrkans initiativ för rent
vatten har avlägsna samhällen som
Makueni fått brunnar med handpum-
par för att minska på vattenburna

sjukdomar. Brunnarna gör att
byborna inte behöver tillbringa så
mycket tid med att hämta vatten, vil-
ket medför att familjerna kan tillbringa
mer tid tillsammans och att barnen
kan gå till skolan oftare. 

I juli 2008 byggde kyrkan med

hjälp av lokala invånare 30 brunnar
som betjänar 56 000 människor i
granndistriktet Mwingi. Ungefär sam-
tidigt byggdes 20 brunnar i Masinga 
i Kenya, som betjänar 32 000 män-
niskor. Ytterligare sju projekt pågår
just nu i landet.

Kenyaner i Makueniregionen firar när vattnet sprutar upp från ett nytt borrhål.
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Vattenprojekt ger mer än bara vatten
Eric Eames, Kyrkans tidningar



”Folket här är mycket angelägna
om att lyckas”, säger syster Marilyn
Barlow, en servicemissionär i DR
Kongo, ”och med rätt information
och verktyg kommer de att lyckas.” 

Vad tjänar vi på det?

Med så få medlemmar i kyrkan i
Afrika blir vattenprojekten den första
kontakten med kyrkan för många afri-
kanska samhällen, och äldste Farrell
Barlow, som är servicemissionär, säger
att projekten har gjort ett bra intryck
på folket.

”Ibland får vi frågan vad vi får ut
av det”, säger äldste Barlow. ”Vi får
[inte] proselytera, men vi säger att
vi tror att vi alla är söner och döttrar
till vår himmelske Fader och att vi
ska tjäna och hjälpa varandra.” 

Med omkring 23 projekt igång
under 2008 fortsätter vatteninitiativet
att beröra hundratusentals människor.
Sedan 2002 har projekten gett över
fyra miljoner människor i 50 länder
tillgång till rent vatten.

”Att se de glada ansiktena hos
folket när vattnet flödar upp från
brunnarna är underbart”, säger äldste
Barlow. ■
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Övertar ansvaret

Som med andra stora humanitära
initiativ främjar projekten för rent
vatten principer som har att göra
med oberoende och bärkraftighet.
Matthew Heaps, kyrkans chef för vat-
teninitiativet säger att eftersom sam-
hällena är engagerade i alla aspekter
av projektet så får invånarna en större
känsla för att det är de som äger
brunnen.

”Vårt övergripande mål är att vat-
tensystemet ska fungera långt efter
det vi har gett oss av”, säger broder
Heaps. ”Därför gör vi klart för dem att
brunnen är deras, och det blir deras
ansvar att underhålla den. Månader
av förberedelser av missionärerna
och samarbetsorganisationerna görs
för att se till att den lokala infrastruk-
turen är på plats innan vi lämnar över
ansvaret.”

Först avgör en lokal expert var
det är bäst att borra en brunn. När
platsen är utsedd ombes personen
som äger den delen av marken att
donera den. Tack vare landägarnas
generositet och deras engagemang
för att hjälpa sitt samhälle har kyrkan
inte behövt betala för mark en enda
gång.

Sedan hjälper kyrkans servicemis-
sionärer och samarbetsorganisationer
samhället att bilda en vattenkommitté.
Den kommittén får ansvaret för flera
olika frågor. De gör till exempel upp
ett underhållsschema och bestämmer
hur invånarna ska betala för vattnet de
använder och hur pengar ska samlas
in för underhållet av systemet.

”Om det är [invånare] i samhället

som fattar besluten så
förblir brunnen kvar”,
säger Patrick Reese, pla-
nerings- och förvalt-
ningschef för kyrkans
humanitära tjänst. ”Om
det är en ingenjör som fattar beslu-
ten åt samhället, så varar det inte.”

Kyrkan förser också vattenkommit-
tén med de nödvändiga verktygen för
att reparera och underhålla brunnen
och utbildar samhället i hygien så att
de kan använda vattnet på ett säkert
och lämpligt sätt.

Samarbete

När alla detaljer fallit på plats
påbörjas grävarbetet. Lokala entre-
prenörer tar hand om de större
konstruktionsarbetena som borr-
ning, men invånarna i samhället för-
väntas använda sina verktyg till att
bland annat gräva diken, flytta rör
och blanda cement.

I Demokratiska republiken Kongo
håller över 400 personer på med att
gräva ett 3 mil långt dike och lägga
ner rör till ett vattensystem som är
baserat på självtryck. Det fyra år långa
projektet kommer att vara till nytta
för omkring 160 000 personer och
blir det största vattenprojekt kyrkan
har startat.

Broder Heaps säger att han
under en resa till Kenya nyligen 
ideligen såg frivilliga med spadar
och hackor som grävde i den hårda
marken eller blandade cement och
sten som samhället bidragit med
som ett bevis på deras engagemang 
i projektet.

Kongolesiska barn flyttar rör till dem

som arbetar på vattenprojektet i

Luputa i Demokratiska republiken

Kongo.
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Wes och Erin Godfrey bodde i det här

huset innan det förstördes.

Medlemmar litar till bön under förödande
tornado

KYRKONYTT  DECEMBER  2008 K5

Nyhetsrapporterna den 
25 maj 2008 förutspådde

att den 1,5 kilometer breda
tornadon som ödelagt halva
Parkersburg i Iowa i USA skulle
dra sig norrut. Men när Wes
Godfrey filmade tornadon från
sitt hem som ligger österut, 
i New Hartford, började den
roterande molnvirveln sakta
fylla upp hans kameraskärm.

Broder Godfrey sprang ner med
sin i åttonde månaden gravida hustru
Erin och två barn till skyddsrummet
där de bad en bön tillsammans. Medan
broder Godfrey bad sin himmelske
Fader att bevara deras och grannarnas
liv, rörde Anden vid hans hjärta och
han blev omedelbart på det klara med
två saker: (1) de skulle klara sig, och
(2) de skulle drabbas.

Efter bönen blev det mycket tyst.
Ögonblicket senare slog regnet och
vinden med explosionsartad kraft mot
skyddsrummets ståldörr. Tumultet
varade bara några sekunder och så
blev det tyst igen.

Efterverkningar

När familjen ansåg att det var
säkert att gå ut upptäckte de att
huset var borta.

”Jag blev helt förkrossad”, säger
syster Godfrey. ”Jag trodde att huset
skulle vara kvar, men samtidigt var
jag glad att vi var vid liv. Jag insåg då
hur skört livet är.”

använde broder Godfrey hustruns
mobil för att ringa deras hemlärare
Jason Meyers som bodde 30 minuter
bort i Cedar Falls. Utan att tveka sade
broder Meyers att han och två andra
medlemmar var på väg. När de kom
fram hoppade broder Meyers ner från
fordonet och kramade om broder
Godfrey och hans familj. 

”Det var bra, för vi hade inga 
släktingar där. Men vår församlings-
familj fanns där för oss”, säger broder
Godfrey och försöker hålla tillbaka
tårarna.

De skjutsades bort från katastrof-
området och fick sova hemma hos

hjälpföreningspresidenten, dit
medlemmar kom med mat
och kläder. 

Något att lära sig

Morgonen därpå ville famil-
jen Godfrey leta efter en del
värdefulla saker fastän bitar
av huset låg utspridda över
ett område på minst 5 kilome-
ter. Bilder på barnen Godfrey

hittades senare 16 mil därifrån. Innan
de började leta uppsände broder
Godfrey en bön om att de skulle
kunna hitta några särskilda föremål,
nämligen hans och hans hustrus vig-
selringar, deras plånböcker, skrifterna,
en dagbok och en blodsockermätare
för diabetiker.

När det hade gått 30 minuter hit-
tade en rådgivare i stavspresidentska-
pet parets ringar under lite isolering.
Femton minuter senare dök plånböck-
erna upp, med allt innehåll intakt.
Därefter hittades blodsockermätaren,
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Tornadon uppmättes till F-5 på
den reviderade Fujita-skalan1 med
vindar som uppnådde 330 kilometer
i timmen. Den totalförstörde över
240 byggnader och dödade sex per-
soner i Parkersburg. I New Hartford
förstörde tornadon ytterligare 30 hus
och dödade två personer inom en
radie av två kvarter från familjen
Godfreys hus.

Efter att ha lugnat sin skolösa familj

Familjen Godfrey överlevde tornadon

som förstörde deras hus.
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dagboken och skrifterna. 
”Allt det där kunde ju ersättas,

men jag tror att anledningen till att 
vi hittade dem var för att stärka allas
vittnesbörd om bön”, säger broder
Godfrey.

En hjälpande hand

Medlemmarna i Cedar Falls försam-
ling i Cedar Rapids stav hjälpte till med
olika röjningsarbeten efter tornadon.

De hjälpte till att förvandla en grund-
skola i närbelägna Aplington till
Parkersburgs distributionscenter. I cen-
tret kunde de som drabbats av tornadon
hämta kläder, mat, toalettartiklar, rengö-
ringsmedel och andra förnödenheter
som donerats, även mikrovågsugnar
och andra apparater. Kyrkans med-
lemmar arbetade som frivilliga i centret
tre kvällar i veckan under augusti månad.

”Vi togs så väl om hand där”, säger

syster Godfrey. ”Vår himmelske Fader
tog hand om oss [då], och gör det
fortfarande, och det är det som är så
underbart.” ■
SLUTNOT

1. Den reviderade Fujita-skalan är en upp-
datering av den tidigare Fujita-skalan 
som används till att mäta styrkan på tor-
nados i Förenta staterna efter graden av
ödeläggelse de åstadkommer. Den beräk-
nar fortfarande vindstyrkor, liksom den
ursprungliga skalan, och har fortfarande
6 kategorier, men är mer detaljerad och
specifik. Den har använts sedan februari
2007.

Efter öppet hus och ett kulturellt
evenemang invigdes templet i

Panama City i Panama av president
Thomas S Monson.

Luis Farias, en av de över 32 000
personer som besökte templets öppet
hus, säger att upplevelsen har gjort att
han fått ”förnyat hopp”.

”Jag ser att världen håller på att

förlora sina värderingar”, säger han,
”och när jag kom in i templet stärk-
tes mina förhoppningar om att allt
inte är förlorat.” 

Panamas första dam, Vivian
Fernández de Torrijos, närvarade
också vid templets öppet hus, till-
sammans med flera statsämbetsmän.
Hon berättade för sin värd att hon

Panamas första dam, Vivian Fernández de Torrijos, besökte det nya templet 

i Panama City i Panama tillsammans med äldste Don R Clarke, president för

området Centralamerika, och hans hustru Mary Anne Clarke.

var imponerad av templets skönhet
och känsla av vördnad. 

Det finns nu 140 tempel som
antingen är i bruk eller håller på 
att byggas runtom i världen. ■

Templet i Mexico
City åter öppet
efter renovering

Efter ett öppet hus som hölls
mellan den 20 oktober och den

8 november 2008, återinvigdes tem-
plet i Mexico City i Mexico den 16
november 2008. Det 25 år gamla
templet stängdes för renovering 
den 31 mars 2007. 

Det finns över en miljon sista
dagars heliga i Mexico. För en fjärde-
del av dem är templet i Mexico City
det tempel som ligger närmast.

I samband med återinvigningen
hölls ett kulturellt evenemang med
musik och dans den 15 november
2008 i Mexico City. Templet i Mexico
City, som ursprungligen invigdes den
2 december 1983, var det första av
12 tempel som byggts i Mexico. ■

Tempel i Panama invigt
T E M P E L N Y H E T E R
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Kyrkan skickar hjälp till Filippinerna
Tyfonen Fengshen svepte igenom

landet den 21 och 22 juni och förstörde
hus och dödade över 1 000 personer.
Kyrkans medlemmar och missionärer
rapporterades vara i säkerhet.

Kyrkans välfärdsgrupp i området

tillhandahöll 20 säckar ris och lådor
med sardiner, köttkonserver, mjölk
och vatten till medlemmarna på ön
Panay som drabbades värst. De distri-
buerade också över 160 000 vatten-
flaskor till guvernörens kontor. Stavar
och distrikt på Panay organiserade
röjningsinsatser vid lokala skolor. ■

Som gensvar på lokala behov köpte
kyrkans ledare i Filippinerna in

storförpackningar av baslivsmedel
och vattenflaskor efter det att en
tyfon orsakat jordskred och stora
översvämningar.

Kyrkan hjälper till när orkanen Dolly drabbat USA

Kyrkans välfärdstjänst sände över
15 000 hygienpaket, 8 000 rengö-

ringspaket och 2 000 lådor med bas-
livsmedel till de områden i Förenta
staterna som drabbades av orkanen
Dolly.

Stormen slet av hustak och orsa-
kade översvämningar i städerna
längs gränsen mellan Texas och

Mexico den 24 juli 2008. Några
dagar senare släppte återstoder 
av stormen ner tunga skyfall i New
Mexico som orsakade störtfloder
och ledde till att hundratals perso-
ner fick evakueras.

Alla medlemmar och missionärer
rapporteras vara i säkerhet. Det rap-
porterades att minst tre möteshus i

Texas hade fått skador på grund av
blixtar och läckande tak. 

Kyrkan hade ett nära samarbete
med Texas Emergency Management
och Frälsningsarmén för att få ut för-
nödenheter till behövande. Lokala
medlemmar arbetade med officiella
ämbetsmän för att hjälpa till med
röjningen på frivillig basis. ■

Kyrkans humanitära tjänst får

utmärkelse från Madagaskar 

Som ett erkännande av 
kyrkans humanitärtjänsts bidrag 
i Madagaskar mottog kyrkan
utmärkelsen Chevalier de L’Ordre
Nationale Madagascar i juni 2008 
av landets hälsodepartement.
Under 2007 och 2008 tillhanda-
höll kyrkan utrustning till tandlä-
kare som behandlade patienter i
avlägsna områden och till läkare
som opererade grå starr. Kyrkan
har också donerat 500 rullstolar
och genomfört vattenprojekt i
17 samhällen.

Kenya erkänner kyrkans 

välfärdsbidrag

Kenyas regering tog emot hjälp
från kyrkan efter det att en tvist
efter landets presidentval lett till att
1 500 personer dött och 600 000
personer fått fly. Kyrkan sände tjugo
tolv meter långa containrar fullpack-
ade med filtar, hygienartiklar, skol-
material, torrmjölk och näringsrik
mat samt paket som ska användas i
barnhem och för vård av nyfödda.
Förnödenheterna distribuerades av
samarbetande instanser i landet till
familjer som behövde hjälp att åter-
vända till sitt hem. 

Svenska tre-i-ett

Svensktalande medlemmar 
kan nu studera Mormons bok,
Läran och förbunden och Den
kostbara pärlan i den nya utgåvan 
av tre-i-ett på svenska. Enligt 
ett tillkännagivande av första 
presidentskapet uppmanas med-
lemmarna att skaffa sig ett eget
exemplar av den nya utgåvan av
tre-i-ett, med tillhörande studie-
handledningar genom kyrkans
lokala distributionscentrer eller 
de lokala ledarna. En ny utgåva 
av Mormons bok på svenska 
finns också tillgänglig. ■

V Ä R L D S N O T I S E R
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evangelieprincip tillsammans som
Primär: ”Jesus Kristus återställde sitt
evangelium genom profeten Joseph
Smith.” Sätt upp de två bilderna på
tavlan. Läs Tredje Nephi 27:13–16.
Hjälp barnen förstå att ordet evange-
lium betyder ”goda nyheter”, och att
de goda nyheterna är Frälsaren Jesu
Kristi födelse, liv och mission. Skriv
upp ordet evangelium på tavlan.

Lek en musikgissningslek för att
avslöja sex av alla de välsignelser vi
får tack vare Jesu Kristi evangelium
(prästadömet, skrifterna, dop, den
Helige Anden, profeter och tempel).
Välj primärsånger eller psalmer som
barnen känner till och som handlar
om dessa välsignelser. Be pianisten
spela några noter i början av varje
sång. Låt barnen gissa vilken sång det
är medan pianisten lägger till noter
efter hand. När barnen har gissat vil-
ken sång och vilken välsignelse det
är så sjunger ni sången tillsammans.

Om tiden tillåter kan du dela ut
papper och pennor eller kritor så att
barnen kan rita en välsignelse de får
tack vare Jesu Kristi evangelium.

Avsluta med att bära ditt vittnes-
börd om profeten Joseph Smith och
om Frälsaren.

2. Förbered före samlingsstunden
flera praktikfall där barnen får öva
på att göra bra val. (Se ”Praktikfall”,
Undervisning: Den högsta kallelsen
[2000], s 175–176.) 

Inled samlingsstunden med att
hjälpa barnen hitta Tredje Nephi 27:21
och läs versen tillsammans. Betona
orden ”ty de gärningar som ni har

sett mig göra skall även ni göra”, och
samtala om varför det är viktigt att för-
söka bli som Jesus. Sjung ”Jesu Kristi
kyrka”. (Barnens sångbok, s 48) Ge
olika exempel på barn som försöker
likna Jesus. (Se artiklarna ”Försöker
likna Jesus” i Lilla stjärnan, eller ge
exempel på barn i din Primär som gör
bra val.) Sjung sista raden i ”Jesu Kristi
kyrka” mellan varje exempel.

Sätt upp en bild av ett barn och
en bild av Frälsaren på tavlan och
upprepa veckans evangelieprincip:
”Eftersom jag vet att jag är ett Guds
barn och att Jesus Kristus är min
Frälsare, ska jag ...” Ge varje klass 
ett praktikfall. Be varje klass att läsa
praktikfallet och bestämma hur de
ska lösa problemet genom att göra
bra val. Ge varje klass tid att berätta
om studiefallet och lösningen för
resten av barnen.

Avsluta med att sjunga ”Jesu Kristi
kyrka”. Bär ditt vittnesbörd om att
eftersom du vet att du är ett Guds
barn och att Jesus Kristus är din
Frälsare så får du hjälp att göra bra
val varje dag. ■

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

Fler förslag till
samlingsstunden,
december 2008

§
Här följer fler förslag som
Primärföreningens ledare
kan använda tillsammans

med samlingsstunden i det här num-
ret av Liahona. För lektionen, anvis-
ningarna och aktiviteten som hör
samman med dessa förslag, se ”Låt
mig få höra om Jesus” på sidorna
LS4 och LS5 i Lilla stjärnan i det här
numret.

1. Sätt upp bilder av Joseph Smiths
liv på tavlan. (Från bildpaketet till
Primär 5 kan du använda 5-1 [Joseph
Smith], 5-3 [Joseph Smiths familj], 5-4
[Joseph Smith läser Bibeln], 5-5 [den
heliga lunden], 5-6 [den första synen]
och 5-8 [ängeln Moroni besöker
Joseph].) Använd bilderna för att
berätta om hur evangeliet återställdes.
(För äldre barn: Leta efter verser i
Joseph Smith––Historien som har att
göra med bilderna. Be flera barn eller
klasser att hitta ett skriftställe och läsa
Joseph Smiths egna ord för att lära
sig om återställelsen av evangeliet.)

Be två barn hålla upp Evangeliet 
i bild 240 (Jesus Kristus) och 400
(Joseph Smith). Upprepa veckans



Under min ungdomstid hade jag
möjlighet att vara hemlärar-
kamrat åt min far. Jag minns

en upplevelse vi hade tillsammans
som har förblivit en påminnelse om
vår roll som hem- och besökslärare.

En kväll studerade jag flitigt inför
några viktiga prov när min far tittade
in bakom dörren till mitt rum. Vi
skulle göra hembesök hos en ny familj
som vi blivit tilldelade. Jag kunde bara
tänka på min revision och gick mot-
villigt med på att följa med, med
fötterna släpande efter mig, rädd att
jag hade förlorat en hel kvälls dyrbart
arbete. Vi skulle besöka en syster som
hade döpts föregående söndag. Enligt
den information vi hade var hon
gift, men hennes make verkade inte
intresserad av kyrkan. När vi kom dit
hände något oväntat som gjorde att
jag blev på dåligt humör. Maken höll
på att arbeta på huset och min far
använde hela besöket till att diskute-
ra gör-det-själv-projekt med honom.
Inget andligt budskap gavs den kväl-
len. På vägen hem var jag helt säker
på att jag hade slösat bort kvällen.

Men när jag hade flyttat hemifrån
för att studera i en annan stad fort-
satte min far att ta hand om den här
familjen. Det var först flera år senare
som jag insåg min brist på framtidsvi-
sion, när jag åkte tillbaka till mitt för-
äldrahem under ett lov och upptäckte
att den nya familjen var med på 
församlingens möten. Fadern och
modern var båda döpa, liksom bar-
nen. Än i dag, nästan trettio år senare,

när jag träffar familjen, så minns jag
det jag lärde mig som ung präst om
framtidsvisionen vi alltid måste ha
som hem- eller besökslärare.

President Benson har sagt:
”Hemundervisningen är ett inspire-
rat program. Den är själva kärnan 
i att ha omsorg, visa kärlek, nå den
enskilde –– både den aktiva och den
mindre aktiva. Den är prästadömets
kärleksverksamhet. Det är med den
vi uttrycker vår tro i praktisk hand-
ling. Den är ett av proven på sant
lärjungeskap.” 1

Varför är hemundervisningen ett
av proven på sant lärjungeskap?

En sann lärjunge strävar på alla
sätt att följa vår Frälsare Jesu Kristi
exempel.

Jesus visade exempel på kärlek
utan avseende på person. Som hem-
eller besökslärare väljer vi inte vår
kamrat eller familjerna vi besöker.
Familjerna tilldelas oss genom inspira-
tion och under biskopens myndighet,
inte genom någon slags samhörig-
hetskänsla. Men oavsett vilket så blir
de våra vänner. Jag hade möjlighet att
besöka en familj i sju år i rad. Under
de åren hade vi oförglömliga andliga
upplevelser. Vi grät med dem i svåra
stunder och gladdes med dem när de
blev välsignade. Efter varje besök blev
de allt bättre vänner som vi tyckte om
att träffa på semestrar och vid andra
särskilda tillfällen. 

Jesus visade oss det största exem-
plet på ren och kristuslik kärlek. Vår
roll som hem- eller besökslärare

innebär mer än att bara besöka våra
tilldelade personer en gång i måna-
den. Vi är ute efter mycket mer än till-
fredsställelsen av att fylla i besöken i
en rapport. Vi är uppriktigt och per-
manent måna om våra familjers väl-
färd. Denna omsorg kan visa sig när
som helst, i våra böner och tankar, i
små gärningar som betyder så mycket,
som att gratulera någon på födelseda-
gen eller när de har klarat ett prov,
eller att delta i välsignelser eller för-
rättningar. Jag minns ett telefonsamtal
jag fick en gång mitt i natten. Det var
en broder som jag besökte vid den
tiden: ”Jag bara måste prata med dig
för jag tror att något mycket allvarligt
håller på att hända.” Vi pratade ganska
länge på telefonen. Flera år senare
sade denne broder till mig att vårt
samtal den natten ”räddade mitt liv”.
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Ett prov på sant lärjungeskap

Äldste Gérald Caussé
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Det nya verktyget för att klarera
namn till våra tempel började

användas vid templen i Köpenhamn
och Helsingfors den 29 juli 2008 och
i templet i Stockholm den 5 augusti
2008.

Medlemmar i kyrkan kan registre-
ra sig som användare på ovanstå-
ende internetadress samt genom 
att klicka på Register for the new
FamilySearch.

Därefter skriver man in sitt med-
lemsnummer, konfirmationsdatum,
kontrollkoden som står i det skugg-
ade fältet samt fyller i kommande frå-
gor. Efter en tid – några dagar – har
systemet letat reda på den inloggades
familjeträd.

Man kan fortsätta att använda

korten som skrivits ut i det gamla
systemet via TempleReady även efter
den 29 juli 2008 (5 augusti 2008) i
våra tempel i Norden. Det är först när
de utskrivna korten tar slut som man
behöver gå in i new.familysearch för
att ”klarera” nya namn som behöver
templets förrättningar. På så sätt får vi
en successiv övergång från det gamla
till det nya systemet.

Det är först när vi ser att det nya
har satt sig som det kommer en
större propagering för att använda
nFS. Vi hoppas att våra föreståndare
för de släkthistoriska centren samt
handledarna (konsulenterna) som
har haft tillgång till nFS under en
tid skall vara redo att lära ut och 
hjälpa de som behöver hjälp med 

Jesus visade oss det utomordent-
liga exemplet på en lärare vars ord
trängde in i hjärta och själ hos dem
som lyssnade på honom. Vi kan också
beröra hjärtat hos dem vi besöker
genom vår undervisning och vårt
vittnesbörd. Vår bästa bundsförvant
är den Helige Anden, som hjälper
oss, om vi söker honom, att hitta
det budskap och den undervisnings-
metod som är bäst lämpad för famil-
jen vi besöker. På så sätt blir det ena
besöket inte likt det andra. Liksom
under besöket som min far och jag
gjorde kan ibland en diskussion om

gör-det-själv-projekt vara det bästa
sättet att leda in på några andligare
lärdomar. 

Under denna juletid ber jag att vi
ska ge familjerna vi besöker vårt vitt-
nesbörd om Frälsaren i julklapp, lik-
som en uppriktig kärlek som är värd
deras tillit. Jag vittnar om att när vi
fullföljer denna heliga kallelse så
kommer vi närmare Herren och visar
med våra gärningar att vi är sanna lär-
jungar till Kristus. I Jesu Kristi namn,
amen. ■
SLUTNOTER

1. Se Ezra Taft Benson, Nordstjärnan,
jul 1987, s 46.

att komma igång med nFS.
För den som vill lära själv finns

det brevskolelektioner att tillgå 
på engelska språket i nFS. NFS har
inget med PAF att göra. För många
kan det vara bra att använda både
nFS och PAF eller det hemdatorpro-
gram man har för att hålla reda på
släkten parallellt.

NFS är fortfarande under utveck-
ling och den som vill få en uppfattning
om vad som kommer att komma –
lära hur nFS kommer att vidareutveck-
las – kan gå in på labs.familysearch.org
och ta del av de testmoduler som
finns där.

NFS bygger på att man går in i
kyrkans medlemsregister och häm-
tar upp släktinformationen som
finns i medlemsregistret om den
som loggar in i nFS och dennes föräl-
drar. Därefter söker nFS i Ancestral
file och Pedigree Resource file och
lägger till den släktinformation som
vi sänt in till dessa system under de
gångna åren. På så sätt bygger nFS
upp våra familjeträd.

Därefter har vi att kombinera
släktinformationen med förord-
ningsdata i IGI registret.

Det hjälper inte, jag understryker
inte, att göra en GEDCOM fil av vårt
PAF data och läsa in GEDCOM filen 
i nFS för att komma ifrån kombina-
tionsfasen i nFS. Vi måste gå igenom
kombinationsfasen för alla våra namn
i nFS. Att sända in en GEDCOM fil till
nFS gör endast att vi får ytterligare
namn att kombinera i nFS!

NFS är ett nytt system som byg-
ger på att allt data som kyrkan har

K10
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Den 17 december i år är det 
60 år sedan Anna-Lisa Östhed

döptes i Jönköpings församling, eller
Jönköpings gren som det då var, ett
beslut som hon aldrig ångrat. 

Anna-Lisa växte upp på landet i
mörkaste Småland och var 15 år då
hon flyttade till Jönköping och har
bott där sedan dess. Hon började sko-
lan och fick kristendomsundervisning.
Alla berättelserna i Gamla Testamentet
skulle man kunna berätta med egna
ord. Söndagsskolan i Baptistkyrkan
gick hon till från hon var 7 år och fick
på så sätt en kristen grund. Hennes
föräldrar var inte aktiva i någon kyrka

men höll strängt på att hålla sabbats-
dagen helig. 

Anna-Lisa började besöka olika kyr-
kor men kände inget speciellt. Hon
konfirmerades i statskyrkan och såg
med förundran på hur känslosamt
hennes kamrater upplevde konfirma-
tionen medan hon inte kände någon-
ting och undrade för sig själv om det
var henne det var fel på.

Det blev dags för giftermål med
Gunnar och två pojkar föddes till
familjen. 1948 kom det vita bussar
till Jönköping med fångar från kon-
centrationslägren i Tyskland och de
hade ett uppsamlingsläger i ett hus

samlat in under åren görs tillgäng-
ligt via nFS på Internet för alla. Det
är först när vi har ny information –
nya släktingar att lägga till som vi
behöver skriva in dessa i nFS eller
göra en GEDCOM fil med enbart 
de nya namnen för inläsning i nFS.

Vi behöver dock inte genomföra
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kombinationsprocessen i nFS för 
alla våra namn på en gång eller
innan vi kan klarera några namn 
för templets förordningar. Det räck-
er med att vi för stunden “kombine-
rar” de namn vi vill klarera. På så
sätt kan vi sprida kombinerandet
över tiden. ■

mitt emot Anna-Lisas svärföräldrar
och hon blev bekant med en av kvin-
norna i lägret. Denna kvinna hade 
6 pojkar och en man, som hon inte
visste om de levde eller var döda.
Detta påverkade Anna-Lisa väldigt
mycket och hon förstod krigets
verkningar. Hon gick chockad hem
och knäböjde och bad att Gud skulle
hjälpa henne så att hon inte någonsin
skulle behöva skicka ut sina pojkar 
i krig. Hon bad också att få veta hur
hon skulle uppfostra pojkarna. 

Dagen därpå kom två missionärer
från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga. De inbjöd till ett möte och
lämnade en skrift. Anna-Lisa ville
gärna gå på mötet men hittade inte
dit. Hon läste i alla fall i skriften som
de lämnat och tyckte om det hon
läste.

Två månader senare flyttade
Roland och Marie-Louise Gustavsson
in i samma hus där familjen Östhed
bodde. De hade också två barn i
samma ålder som Östheds. Familjen
Gustavsson skulle bara bo där i 2
månader och sedan skulle de flytta
till USA. Anna-Lisa och Marie-Louise
började umgås och snart berättade
Marie-Louise att de var medlemmar 
i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga. Hon berättade om Joseph
Smith, hur han såg och talade med
vår Himmelske Fader och Jesus
Kristus. Detta förde Anna-Lisa närmare
Gud och Jesus Kristus. Hon tyckte att
de kändes mer verkliga nu när hon
fått kunskap om Joseph Smiths syn.
Hon trodde allt som Marie-Louise
berättade och tyckte att hela världen

Pionjärer i Sverige: Anna-Lisa firar 
60 år som medlem
Eivor Hagman
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hon hittat, men ingen var riktigt
intresserad. Hon började släktforska
och kände ansvaret då hon var den
enda medlemmen i familjen och
släkten.

En speciell andlig upplevelse
som påverkade Anna-Lisa mycket
inträffade 1959 då yngsta dottern
May-Louise var två månader och
blev allvarligt sjuk. På sjukhuset
konstaterades att hon led av leuke-
mi. Läkarna sa att hon kunde leva
till 3 månader som längst. Anna-Lisa
bad missionärerna komma dit och
de gav henne en välsignelse. De var
unga och den ene kunde knappt
tala svenska. I välsignelsen sa missio-
nären ”jag välsignar dig med hälsa
och styrka igen” och Anna-Lisa trodde
starkt på prästadömets kraft. Hon
fick åka hem med May-Louise som
blev bättre och bättre. Under 5 år
togs prover på henne men inget
hittades. En läkare kallade in överlä-
karen och sade: ”Titta på Östheds
lilla flicka – det är ett under.” Anna-
Lisa höll med om att det verkligen
var ett under – hennes tro hade satts
på prov och den höll!

Anna-Lisa har arbetat trofast i alla
ämbeten som hon haft under dessa
60 år. Hon har varit Hjälpföreningens
president i två omgångar, 7 år varje
gång, och tycker att denna uppgift att
arbeta med kvinnorna har varit den
mest utvecklande. 

Gunnar brukade följa med sin
familj till sakramentsmötet på sönda-
garna och var inte emot kyrkan, utan
stödde sin familj som nu hade utö-
kats till 6 barn. Många missionärer

borde få veta detta. Hon frågade om
hon fick låna en Mormons bok, och
läste hela boken. Det var mycket hon
inte förstod av det hon läste, men en
sak var hon helt säker på, att Joseph
Smith inte hade hittat på detta själv.
Hon fick ett vittnesbörd om att
Mormons bok var sann och frågade
sin väninna om det fanns fler böcker.
Hon fick då låna Läran och Förbunden
och Den kostbara Pärlan som hon
läste ivrigt och tyckte var mycket
imponerande.

Anna-Lisa började följa med till
kyrkan och nu kände hon något spe-
ciellt, något hon inte hade känt då
hon besökt andra kyrkor. Ett missio-
närspar, Franzes och Hazel Nelson,
började komma hem och undervisa

Anna-Lisa. Hennes man Gunnar var
inte intresserad av att bli döpt men
tyckte att Anna-Lisa skulle döpa sig
om hon ville.

Den 17 december 1948 gick Anna-
Lisa ensam till kyrkan, det var kallt
och stjärnklart, snön knastrade under
fötterna. Hon tittade upp mot himlen
och tänkte att även om hela världen
är emot mig så vet jag att jag gör rätt.
Dopet utfördes i en cementbassäng i
källaren och det var Franzes Nelson
som döpte henne. Då hon konfirme-
rades efter dopet kände hon sig som
omsluten av himmelen och kände att
hon kommit rätt. 

Entusiastisk över sin nya tro var
Anna-Lisa ivrig att berätta för alla släk-
tingar och vänner om detta fantastiska

Anna-Lisa Östhed i Jönköpings församling är en av pionjärerna i kyrkan i 

Sverige. Efter 60 år som medlem tjänar hon fortfarande trofast i kyrkan, just 

nu som bibliotekarie i församlingen.

FO
TO

 E
IV

O
R 

H
AG

M
AN



KYRKONYTT  DECEMBER  2008 K13

kom till familjen och ville undervisa
Gunnar men han ville inte döpas
och det skulle gå 30 år innan han
ändrade sig.

1976 åkte Gunnar och Anna-Lisa
till USA och såg många tempel vilket
gjorde ett starkt intryck på Gunnar
och när de kom hem igen så föreslog
Anna-Lisa att de skulle läsa i skrifterna
varje morgon. Gunnar tyckte det var
en bra idé så varje morgon under två
år började de dagen med högläsning
ur skrifterna och läste genom alla
skrifterna plus boken ”Förlåtelsens
under”.

1978 hade de en hemafton med
sonen Jörgens familj. Ett av barnbar-
nen Adam, då 4 år, ledde hemafto-
nen och som avslutning sa han: ”Nu
tycker jag vi ska bära våra vittnes-
börd allihop.” Alla gjorde det utom
Gunnar, men Adam gav sig inte
utan han ville höra farfars vittnes-
börd också. Gunnar berättade då att
han visste att kyrkan var sann och
att Joseph Smith var en Guds pro-
fet. Jörgen frågade sin far innan de
skildes åt den kvällen om han ville
bli döpt och Gunnar svarade ja.

Veckan efter denna hemafton,
den 17 juli 1978, döptes Gunnar, och
Anna-Lisa trodde inte det var sant.
Hon hade nästan gett upp hoppet
efter 30 år. Det blev en oerhörd skill-
nad i deras liv, i deras relation till
varandra, ja allt förändrades.

Den 4 augusti 1979 beseglades de
i templet i Provo i USA där 4 av deras
barn är bosatta. Det var en fantastisk
känsla och en stor dag i deras liv.
Stockholms tempel invigdes 1985

och de arbetade ofta där. Tidigare
hade de två gånger om året åkt till
templet i Schweiz. Den 8 juni 1986
avskildes Gunnar av äldste Neal A
Maxwell till beseglare i Stockholms
tempel, vilket bland annat innebär
att han fick myndigheten att förrätta
tempelvigslar. Gunnar har vigt fyra av
sina barnbarn i olika tempel i USA.

Gunnar och Anna-Lisa har utfört 
3 tempelmissioner i Stockholms
tempel. Under den sista verkade de
som rådgivare i tempelpresidentska-
pet. Det var den lyckligaste tiden i
deras liv då de fick tjäna i Herrens
Hus. De njöt av kamratskapet bland
tempeltjänarna och träffade många
människor.

Gunnar dog den 25 maj 2003 och
Anna-Lisa lever nu ensam, men är
fortfarande lika trofast och aktiv
som hon varit under alla sina 60 år
som medlem. Hon njuter nu av fruk-
terna av sitt beslut att döpas. Tolv
personer i släkten har varit på hel-
tidsmission. Hennes barn och barn-
barn brukar uttrycka sin tacksamhet
för Anna-Lisa som är pionjären i
släkten.

Fyra av barnen, Leif, Jörgen, Marie
och May-Louise, bor i USA och dit
åker Anna-Lisa ofta och hälsar på.
Där finns nu även barnbarnsbarn. I
Sverige finns sönerna Hans och Dan
med familjer. Hon har nu 19 barn-
barn och 26 barnbarnsbarn.

Anna-Lisa är en av pionjärerna i
kyrkan i Sverige. Hennes tro har varit
drivkraften i hennes liv och har påver-
kat och påverkar fortfarande hennes
efterkommande. ■

Ensamstående
vuxna på Björnö
Lisbet Sandström

För många ensamstående vuxna
har Kristi Himmelsfärdshelgen

och Björnö blivit en tradition.
Upprinnelsen till arrangemanget

är Sylvia Söderholm, representant
för Ensamstående vuxna i Västerås,
som frågade dåvarande grenspresi-
denten Lars Nilsson om inget kunde
ordnas för de ensamstående vuxna i
Västerås. Lars Nilsson är en handling-
ens man och under 4 års tid, med
start Kristi Himmelsfärdshelgen 2002,
arrangerade han och hans fru Astrid
tillsammans med några ensamstå-
ende från Västerås ”Björnöfesten”.
När Lars blev avlöst hösten 2005
och med sin fru Astrid påbörjade 
en tempelmission, blev det naturligt
för Stockholms stav att ta över
arrangemanget. 

Eftersom Södra Björnö är en stug-
by med cirka 100 sovplatser i 4- och
6-bäddsstugor och där det även finns
en stor festsal med tillhörande kök, har
visionen funnits att anordna träffen
över flera dagar. Detta för att ge större
möjlighet och motivera dem som inte
bor i Mellansverige att delta och få
del av gemenskapen, och i år för-
verkligades visionen.

På Kristi Himmelsfärdsdagen, som
i år sammanföll med första maj, sam-
lades ett 30-tal ensamstående vuxna på
natursköna Södra Björnö i Västerås.
Vi började traditionsenligt med korv-
grillning som sedan följdes av en lite
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annorlunda tipspromenad som sam-
manställts av Åsa Lopez-Holmberg,
Örebro.

Fredagen började med gemensam
frukost i festlokalen och sedan följde
en mera traditionell tipspromenad.
Som tidigare år hade Jan Sewelén,
Västerås, sammanställt frågorna som
rörde allt från grekiska mytologin,
politik och kultur till biologi och
zoologi. På eftermiddagen efter

lunch fick vi besök av Ingemar Sahlin
som i ord och bild berättade om sina
forskningsresor i Mormons Boks fot-
spår. Kvällen avslutades sedan med
middag och dans.

Lördag morgon efter frukost
skulle vi fortsätta till Västerhaninge
och templet och det var då, strax
före kl 10, vi fick bevittna prästadö-
mets och bönens makt. Gunilla
Carlssons bil ville inte starta, hon

hade haft den på verkstan och felet
skulle vara åtgärdat. En bilmekaniker
som råkade befinna sig på Björnö,
undersökte bilen, provade att starta
den och domen blev att bilen kommer
inte att gå igång utan verkstadshjälp.
Det var då Gunilla knackade på hos
killarna och sa att nu behövde hon
deras och prästadömets hjälp för att
få igång bilen. En bön sändes upp
och Gunilla gick för att prova att star-
ta bilen igen, och den startade och
alla kom iväg till templet och hann
med en session. Efter sessionen sam-
lades vi i gästhemmet för en gemen-
sam lunch innan våra vägar skildes.

Nästa Kristi Himmelsfärdshelg
som infaller den 21 maj 2009 är
redan inbokad – något för alla
ensamstående vuxna över 30 år 
att se fram emot. ■

Välbesökt
midsommarfirande
Jens Åman

För andra året i rad organiserade
Utby församling midsommarfi-

rande för hela stadsdelen. Kyrkan stod
som arrangör på de 2 000 reklamblad
som delades ut i området. Kyrkans
namn nämndes också i ett sommar-
programhäfte som gick ut till alla
skolbarn och föräldrar i hela östra
Göteborg. Arrangemanget blev
mycket lyckat. Som vanligt var mid-
sommarvädret inte det bästa men
det var åtminstone uppehåll precis
under de två timmar som program-
met höll på. Det bjöds på glass till
barnen, lekar och traditionell dans

Från vänster: Moroni Norin, Västerhaninge, Krister Hell, Norrtälje och Bill Nordén,

Karlstad deltog i tipspromenaden som var en av aktiviteterna för ensamstående

vuxna på Björnö.
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Biskopsrådet i Borås församling,
biskop Magnus Ågren med rådgi-

vare Ulf Lundahl och Björn Larsson
har avlösts och ett nytt biskopsråd
har inröstats. Som ny biskop kal-
lades Ralph Murray med Sven-Olof
Olofsson och Mattias Nyberg som
rådgivare.

Biskop Ralph Murray är född i
Utah, USA och tjänade i Sverige som
missionär under åren 1956–1958. ”I

tre dagar fick vi lära oss att säga 
’vi är två amerikanska missionärer’ 
– dessa fem ord var allt jag kunde
säga på svenska”, berättar biskop
Murray. Hans första kamrat var äld-
ste Arne Hedberg, som han tjänade
tillsammans med i Karlstad. ”Äldste
Hedberg pratade endast svenska
med mig och på så sätt blev jag
tvungen att lära mig språket.” 

Bland de olika platser där han tjä-
nade som missionär blev Borås en
speciell plats. Bland annat fanns där

en underbar flicka som hette Ann-
Louise Gustavsson som undervisades
av missionärerna och senare döptes
av dåvarande äldste Murray. Två veck-
or senare var missionen slut och äld-
ste Murray återvände till Utah. 

Han kunde dock inte glömma flick-
an i Borås och började brevväxla med
henne. Ett år senare friade han till
Ann-Louise och de vigdes och beseg-
lades i templet i Salt Lake City.

Ann-Louise och Ralph välsignades
med fem barn. Så småningom kom
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kring midsommarstången. Totalt
besöktes firandet av dryga tusen

personer vilket var mycket bra. Många
uppskattade midsommarfirandet och

kyrkan kommer att ta ansvar för mid-
sommar i Utby även nästa år. ■

Drygt 1000 personer firar traditionell midsommar i Utby som arrangerats av församlingen
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Ny biskop i Borås
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många år – som biskop i Borås!”
säger Ralph Murray. ■
Intervju av Richard Åkebrand 

de tyvärr bort ifrån kyrkan. Biskop
Murray förklarar ”det blev så lätt 
att göra andra saker på söndagarna,
men vi tappade aldrig vår tro”. Det
gick 46 år, ”46 förlorade år” som
biskop Murray uttrycker det, innan
de kom tillbaka till full aktivitet i
kyrkan.

I januari 2006 ändrades hela värl-
den för Ann-Louise och Ralph. En
av deras söner, Geoffrey, hade fått
en stroke då han var på väg för att
åka skidor. Han var förlamad på
vänstra sidan och de fick veta att
han var mycket dålig. Ralph ringde
till en av sina systrar och bad att
hennes man och en annan svåger
skulle ge Geoffrey en prästadöms-
välsignelse, vilket de gjorde. Biskop
Murray berättar: ”Ann-Louise och
jag gick ner på våra knän och bad
Herren om hjälp att rädda vår son,
vi lovade att komma tillbaka till kyr-
kan och åter ta på oss de löften vi
hade lovat Herren tidigare.” Några
månader senare berättade Geoffrey
att han kände att någonting hände i
hans kropp. ”Geoffrey är inte 100%
återställd ännu men han lever och
mycket är på gång för honom – och
vi har hållit våra löften”, säger biskop
Murray.

Ann-Louise och Ralph hade 
alltid önskat att en dag återkomma
till Sverige. De bodde i Denver i
Colorado i 15 år och flyttade sedan
tillbaka till Salt Lake City där de
hyrde Ralphs föräldrars hem. Efter
fem år ville hans mor sälja huset 
och de bestämde då att tiden var
inne att flytta till Sverige. Två av

deras barn bor nu också i Borås. 
”De sista 21/2 åren har varit som

en dröm för oss. Vi har tjänat i olika
ämbeten i Borås församling och har
besökt templen i Stockholm och
Köpenhamn flera gånger och önskar
att regelbundet kunna göra tempel-
besök i framtiden. Att Herren har
kallat mig till biskop, att han vill ha
mig till detta ansvarsfulla ämbete, sär-
skilt med tanke på min ålder, överväl-
digar mig. Jag har lovat Herren att jag
ska tjäna honom och Borås försam-
ling med all den kraft och styrka jag
har. Herrens planer och vägar är för-
underliga – Borås var den plats jag
var grenspresident under min mis-
sion och nu är jag här igen efter

Lokala nyheter

A rtiklar 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
Email: eivorhagman@
hotmail.com
Tel. 036-719663 ■

Som ny biskop i Borås verkar nu Ralph Murray, här med sin svenska hustru 

Ann-Louise.
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