
A llteftersom världen ställs inför
ökande osäkerhet uppskattar
många medlemmar alltmer

det ofta återkommande rådet från
kyrkans ledare att vara förberedd.
Men motgångar kommer ofta ovän-
tat. Arbetslöshet, förlusten av en
närstående eller en naturkatastrof 
är inte något som man vanligtvis
kan skriva upp på almanackan flera
månader i förväg.

När en katastrof förstör självtilli-
ten kan kyrkans resurser hjälpa med-
lemmarna, inte bara kortsiktigt utan
också för att bygga upp deras liv igen.
Kyrkans välfärdsprogram utvecklades
för att ge behövande hjälp samtidigt
som de får lära sig om de principer

som rör oberoende och ges möjlighet
att utveckla det. 

De resurser som är särskilt rele-
vanta under rådande omständighe-
ter är biskopens förrådshus, LDS
Employment Services [Kyrkans
arbetsförmedling] och broschyrerna
Förbered allt som behövs, som under-
visar om hur man lever förutseende.

Biskopens förrådshus

En kort tid efter det att kyrkan
organiserats 1830 samlades kyrkans
ledare och medlemmar i Kirtland 
i Ohio. I december 1831 kallades
Newel K Whitney att verka som kyr-
kans andra biskop. Som biskop var
han förvaltare över församlingens

timliga och andliga behov. Många av
medlemmarna var fattiga och hade
färdats till Ohio till fots och burit på
allt de ägde.

Medan profeten Joseph Smith
bodde hemma hos John Johnson 
i Hiram i Ohio fick han uppenba-
relsen att etablera ett förrådshus:
”Det måste finnas en organisation
bland mitt folk som styr och inrättar
allt som angår förrådshuset för mitt
folks fattiga, både på denna plats och
i Sions land.” (L&F 78:3)

För att hjälpa de behövande per-
sonerna i området samlade broder
Whitney in spannmål och andra hus-
hållsartiklar som kunde lagras och
delas ut till fattiga. Så etablerades den
första formen av biskopens förråds-
hus i Kirtland.

I dag drivs 146 förrådshus på
ungefär samma sätt som det första
och betjänar behövande över hela
västra halvklotet. Och på de platser
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En servicemissionär hjälper en kund i biskopens förrådshus i Salt Lake City 

i Utah, USA.

Personer som vill förbättra sin

anställningssituation deltar i en

workshop som hålls vid en av kyrkans

arbetsförmedlingar.
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Kyrkans välfärdstjänst erbjuder mer 
än kortsiktig hjälp i nödsituationer



där det inte finns något biskopens
förrådshus har biskoparna översyn
över ett slags förrådshus som består
av tid, talanger och andra helgade
resurser från trofasta medlemmar som
biskopen kan ringa för att få hjälp till
behövande. (Se Kyrkans instruktions-
handbok, Bok 1: Stavspresidenter
och biskopsråd [2007], s 18.) 

Dagens förrådshus är fyllda med
viktiga mat- och hushållsartiklar pre-
cis som Newel K Whitneys.

Alla mottagare av artiklar som
biskopen tillhandahållit får möjlig-
het att arbeta, så gott de kan, som
ersättning för de varor de fått. Det
kan vara sådant som att städa mötes-
huset eller tjäna någon annan som
behöver hjälp. Detta ger mottagaren
en känsla av ägandeskap och presta-
tion samtidigt som det ger honom
eller henne en chans att återgälda
tjänsten.

Förrådshusen drivs med hjälp 
av fasteofferdonationer från kyrkans
medlemmar över hela världen. Det
mesta av arbetet som görs på bisko-
pens förrådshus sker på frivillig
basis, av generösa personer som 
vill hjälpa till. I områden där det inte
finns några förrådshus kan biskopar-
na använda pengar från fasteoffer-
fonden. Pengarna används till mat
och andra förnödenheter för särskilt
behövande personer.

LDS Employment Services

Arbetsförmedlingar runtom i värl-
den erbjuder gratis tjänster för perso-
ner som söker arbete eller försöker
förbättra sin jobbsituation.

Det finns över hundra förmed-
lingar i Förenta staterna och över
150 runtom i världen i Afrika, Asien,
Stillahavsområdet, Europa och
Latinamerika. Tjänsterna är till för
alla, inte bara kyrkans medlemmar.

Arbetsförmedlingarna erbjuder
hjälp med att hitta jobb och visar
deltagarna hur de blir bättre kvalifi-
cerade för arbete.

Några av de tillgängliga tjänst-
erna är anställningsannonser,
instruktioner om hur man söker
arbete, personlig hjälp och andra
yrkesrelaterade tjänster. Kurserna
ger instruktioner om hur man för-
bättrar ett cv, hur man använder
Internet och datorer, intervjuteknik
och specifik jobbträning.

År 2006 fick över 225 000 personer

runtom i världen jobb genom för-
medlingen. Arbetsförmedlingen hjäl-
per personer hitta jobb snabbt tack
vare Internet och de nya färdigheter
de lär sig och tillämpar.

Mer information om LDS
Employment Services finns på
ProvidentLiving.org. På webbsidan
finns förslag som hjälper arbetssö-
kande att få jobb, yrkesrådgivning,
information om hur man finansierar
utbildningar och jobbtillfällen. En
sökning på en karta visar var arbets-
förmedlingarna finns.

Ekonomisk beredskap

I årtionden har kyrkans ledare
rått medlemmarna att leva inom 
sina tillgångar och göra sig skuldfria
och förbli skuldfria. Därigenom

K2

Kyrkan har gett medlemmarna riktlinjer för hur man lever förutseende för att

hjälpa dem igenom ekonomiskt svåra tider.
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Tempel Ny president

Adelaide i Australien Philip F Howes

Apia i Samoa John P Hanks

Asunción i Paraguay David K Udall

Baton Rouge i Louisiana, USA

Max P Brough

Bern i Schweiz Raimondo Castellani

Billings i Montana, USA

Ronald M Morrison

Bismarck i North Dakota, USA

John R Reese

Bogotá i Colombia Jorge J Escobar
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undviks onödiga påfrestningar på
äktenskap och familjerelationer och
man kan känna sig trygg trots en osä-
ker ekonomi.

President N Eldon Tanner
(1898–1982) i första presidentska-
pet sade: ”De som planerar sin lev-
nadsstandard så att de får lite över
har kontroll över omständigheterna.
De som använder lite mer än de tjänar
kontrolleras av omständigheterna.
De är slavar.” (Se Unga kvinnor 3,
s 167.)

I ett försök att hjälpa kyrkans
medlemmar ta kontroll över sin
ekonomi och leva ett liv utan skul-
der, har kyrkan gett ut en broschyr
som handlar om grundläggande
principer för familjeekonomi.

”Sista dagars heliga har under
många år tillråtts att förbereda sig
för motgångar genom att spara lite
pengar”, skrev första presidentska-
pet i broschyren Förbered allt som
behövs: Familjens ekonomi. ”Att
göra det ökar starkt tryggheten 
och välbefinnandet. Varje familj har
ansvaret att i görligaste mån sörja
för sina egna behov.”

Medlemmarna uppmuntras att
följa fem enkla regler för att få ord-
ning på ekonomin. Första punkten
på listan är att betala tionde och
pekar på välsignelserna som ges 
till den som betalar ett fullt tionde.
Andra punkter är att undvika skul-
der genom att spendera mindre
pengar än vad man tjänar och använ-
da en budget. Vanan att skriva ner
utgifter visar hur budgeterade pengar
spenderas.

Att gradvis bygga upp en eko-
nomisk reserv är ett annat sätt att
förbereda sig för nödsituationer.
Föräldrar uppmuntras att undervisa
barnen om principer som rör ekono-
mi och att engagera alla i att utforma
en budget och att sätta upp ekono-
miska mål. 

”Vi uppmanar er var ni än befinner
er i världen att bereda er för svårighe-
ter genom att se till era ekonomiska
villkor”, skrev första presidentskapet.
”Vi uppmanar er att vara försiktiga
med utgifter, att behärska er i inköp
för att undvika skulder. Betala av skul-
der så snart ni kan och befria er från
sådant slaveri. Spara regelbundet lite

pengar för att så småningom bygga
upp en reservfond.”

Var förberedd

Med den osäkerhet som finns i
världen kan medlemmarna få hopp
genom att lyssna på profetens ord
och göra allt de kan för att förbereda
sig. Välfärdstjänsten hjälper människor
att förbereda sig för och återhämta sig
från svåra tider.

Med hjälp av biskopens förrådshus,
LDS Employment Sevices och kunskap
om hur man sätter sitt hem i ekono-
misk ordning, kan medlemmarna sträva
framåt i vetskap om att ”om ni är redo
skall ni inte frukta”. (L&F 38:30) ■

Nya tempelpresidenter har påbörjat 
sin tjänst

På uppdrag av första presidentskapet verkar nu 39 nya tempelpresidenter
tillsammans med sin hustru. Presidenterna för templen i Panama City i

Panama, i Rexburg i Idaho och i Twin Falls i Idaho började verka tidigare under
2008 efter det att templen hade invigts. Presidenten för templet i Draper i Utah
börjar verka efter det att templet har invigts, den 20 mars 2009.

Boise i Idaho, USA Wenden W Waite

Columbia i South Carolina, USA

Brent H Koyle

Curitiba i Brasilien Jason G Sousa

Draper i Utah, USA Donald L Staheli

Freiberg i Tyskland Frank H Apel

Guayaquil i Ecuador Jorge A Rojas

Idaho Falls i Idaho, USA

Larry G Stoddard

Jordan River i Utah, USA

F Wayne Chamberlain

Kona i Hawaii, USA Opurainonarii Mo’o

Logan i Utah, USA W Rolfe Kerr



Ogden i Utah, USA Robert R Steuer

Panama City i Panama

Ronald D Jamison

Rexburg i Idaho, USA Val R Christensen

Salt Lake City i Utah, USA

Sheldon F Child

San Antonio i Texas, USA

Marion D Woods

San Diego i Kalifornien, USA

Bruce L Olsen

Snowflake i Arizona, USA Lewis Tenney

Suva i Fiji LaRon P Woolley

Sydney i Australien W John Bailey

Haag i Nederländerna Jacob J Van Ry

Toronto i Ontario, Canada

Stephen M Hadley

Twin Falls i Idaho, USA Donald R Gerratt

Vernal i Utah, USA Mac W Holmes

Washington D C, USA Earl C Tingey ■
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Los Angeles i Kalifornien, USA

Grant R Brimhall

Louisville i Kentucky, USA

Dale R Hettinger

Lubbock i Texas, USA E Dale Cluff

Madrid i Spanien Garry K Moore

Mount Timpanogos i Utah, USA

L Edward Brown

Newport Beach i Kalifornien, USA

D Thomas Borgquist

Oakland i Kalifornien, USA

Richard A Hunter

Templet i Guayaquil i Ecuador är ett av 39 tempel med nya tempelpresidenter.

Många personer drabbades av
orkansäsongen 2008. Elavbrott,

översvämningar och andra fysiska
skador på bostäder gjorde att många

David Dickamore, iklädd en Mormon Helping Hands-t-shirt, kapar av grenar från

träd som orkanen Ike vräkte omkull i Texas.
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Kyrkan hjälper orkandrabbade blev utan tak över huvudet. Över 20
kyrkobyggnader i Västindien och
Förenta staterna användes som här-
bärgen. Omkring 35 medlemsbostä-
der förstördes och över 250 fick
allvarliga skador.

Kyrkan gick snabbt till undsätt-
ning och skickade välbehövlig hjälp
och förnödenheter till de drabbade
områdena. Prästadömsledare samar-
betade med andra organisationer för
att distribuera förnödenheter.

Orkanen Gustav

Orkanen Gustav, den andra stora
orkanen under 2008, bildades den
25 augusti 2008, omkring 42 mil
sydost om Port-au-Prince i Haiti.
Den orsakade så småningom allvarli-
ga skador i Dominikanska republiken,
Haiti, Jamaica, Caymanöarna och 
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på Kuba samt i Florida, Louisiana,
Mississippi, Alabama och Arkansas 
i Förenta staterna.

Med våldsamt regn och starka vin-
dar drog orkanen Gustav över Haiti
den 26 augusti och gjorde människor
hemlösa och utan några livsförnöden-
heter att tala om. Minst fyra större
stormar drabbade området under
orkansäsongen 2008 (Fay, Gustav,
Hanna och Ike). I sitt spår lämnade
de förödelse efter sig och ett behov
av hjälp med röjning.

Kyrkans skickade tre plan fulla med
förnödenheter till Port-au-Prince och
prästadömsledare samarbetade med
flera organisationer för att distribuera
hjälpen. Bland förnödenheterna fanns
hygienpaket, handtvål, rengörings-
paket, tält, generatorer, plastlakan,
hammare och spik. Kyrkan skickade
också pengar som gick till inköp av
mat och andra varor som behövs
under nödsituationer.

Många av kyrkans medlemmar 
i Haiti hjälpte till att göra i ordning
och organisera förnödenheter som
sedan distribuerades till drabbade
områden.

Förutom hjälpen som gavs i Haiti
skickades förnödenheter till behö-
vande i södra Förenta staterna som
också drabbades hårt av stormarna.
Kyrkan donerade över 20 lastbilslaster
med varor, bland annat sju laster hygi-
enpaket (103 600) och elva laster
rengöringspaket (22 176). Matlådor
med mat till en familj på fyra perso-
ner distribuerades till omkring 1 200
familjer. I varje låda fanns ris, vegeta-
bilisk olja, jordnötssmör, pulver till

Slidell i Louisiana och till Houston,
Carrollton, Lufkin och San Antonio 
i Texas. Över 9 000 rengöringspaket
distribuerades till de olika områdena
innan stormen kom.

Andra förnödenheter som skick-
ades som en del av förberedelse-
strategin var mat, hygienprodukter
och olika nödhjälpsartiklar. Där
fanns filtar, sovsäckar, arbetshand-
skar, motorsågar, skottkärror, första-
hjälpen-paket, tältsängar, tält och
vatten.

För att avhjälpa all förstörelse 
gav runt 1 300 medlemmar omkring
18 500 volontärtimmar i form av 
röjning under en tvådagarsperiod.
Under dessa två dagar genomfördes
omkring 2 500 projekt. ■

fruktjuice och olika konserverade
matvaror.

Ytterligare hjälp från biskopens
förrådshus i Slidell i Louisiana
bestod bland annat av mat, vatten,
generatorer, verktyg, sovsäckar och
motorsågar.

Orkanen Ike

Ike, den tredje stora orkanen
under 2008, svepte över Haiti,
Dominikanska republiken, Kuba 
och Förenta staterna i början av 
september och lämnade även denna
ett spår av ödeläggelse efter sig. 
De stater som drabbades i USA var
Mississippi, Louisiana och Texas.

Som förberedelse för orkanen Ike
skickade kyrkan förnödenheter till

För att göra mormon.org lättare
att använda har kyrkan gjort

ändringar i navigering och utseende
och lagt till mer multimediamaterial.

”När man besökte den tidigare
versionen av mormon.org var man
tvungen att navigera en hel del för
att komma åt kyrkans lära”, säger
Ron Wilson, Internet- och marknads-
föringschef inom kyrkans missionärs-
avdelning. Den nya designen har ett
”renare utseende, enklare navigering
och ger ett tillgängligare intryck”.

I Mormon.org finns information
om kyrkans grundläggande trossatser,
svar på vanliga frågor och instruktio-
ner om hur man hittar och besöker
kyrkans möten i ett visst område.

Den ger också besökarna möjlighet
att kommunicera med missionärer.

Sidans övergripande innehåll och
syfte har inte ändrats, det har uppda-
terats. Förutom ändringarna i fråga
om utseendet har webbsidan nu mer
mediainnehåll. Det finns vittnesbörd
av generalauktoriteter och av med-
lemmar över hela världen. En ny
film med titeln Finding Happiness
(Sökandet efter lycka) ger insikt om
hur man finner meningen med livet.

Redan på den nya webbplatsens
hemsida tas följande fyra vanliga frå-
gor upp: Vad är meningen med mitt
liv? Känner Gud verkligen mig? Vad
händer när jag dör? Är Gud nöjd
med mig?

Kyrkan ger mormon.org nytt utseende 
och mer innehåll



världen som har bidragit med sitt
tionde, som har möjliggjort denna
magnifika byggnad till ditt namns ära
och härlighet och till välsignelse för
alla som inträder däri.”

Det nya tempeldistriktet inbegri-
per 14 stavar och betjänar omkring
42 000 medlemmar i södra delen 
av centrala Idaho. Inne i templet,
som har en yta av 2 900 kvadratme-
ter, kan besökare se Idahos vackra
natur skildras med bland annat 

Templet i Twin Falls i Idaho, USA
är nu i full verksamhet efter invig-

ningen den 24 augusti av president
Thomas S Monson. Det är det 128:e
templet i verksamhet i världen och
det fjärde i staten Idaho.

”Vi är tacksamma för denna sedan
länge väntade invigningsdagen, då
detta, ditt heliga hus, har färdigställts”,
sade president Monson i invignings-
bönen. ”Vi ber dig välsigna de tro-
fasta medlemmarna här och i hela

K6

Den uppdaterade sidan är till 
för både ickemedlemmar och med-
lemmar. All information och alla lär-
domar på sidan stämmer överens
med missionärslektionerna i Predika
mitt evangelium.

Medlemmar uppmuntras att
använda sidan och ofta berätta 
om den för andra. De kan ge webb-
adressen till personer som ställer
frågor om kyrkan eller själva hitta
svar på sina egna eller andras frågor.
”Det här är ett tryggt och bekvämt
sätt för medlemmarna att berätta
om evangeliet”, säger broder
Wilson. Enligt framtida planer ska 
det bli lättare att länka till mor-
mon.org från personliga bloggar,
sociala nätverkssidor och personliga
webbsidor.

Den uppdaterade webbsidan på
engelska startades den 18 september
2008 och förväntas bli tillgänglig på
spanska i början av 2009. Över 20
språk ska läggas till senare under
2009. ■

Mormons bok når 140-miljonerstrecket

Det 140-miljonte exemplaret av
Mormons bok: Ännu ett Jesu

Kristi testamente distribuerades nyli-
gen. Därigenom nådde boken ännu
en milstolpe i sin historia. Sedan
Mormons bok publicerades första
gången 1830 har den förts ut över
hela världen av mer än en miljon mis-
sionärer. Den finns nu på 107 språk.

År 2003 utnämnde tidskriften Book
Mormons bok till en av ”20 böcker
som förändrat Amerika”. (Juli/
augusti-numret, s 59) I oktober 2007
beskrev president Gordon B Hinckley
(1910–2008) dess nutida inflytande:
”Under alla dessa år har kritiker för-
sökt att förklara den. De har oppone-
rat sig mot den. De har hånat den.
Men den har överlevt dem alla och
dess inflytande är idag större än vid
någon annan tidpunkt i dess historia.”
(”Stenen som revs loss från berget”,
Liahona, nov 2007, s 85) 

Den uppdaterade mormon.org har 

mer innehåll och är avsedd att vara

mer användbar för alla besökare.

Kyrkan har tryckt över 140 miljoner

exemplar av Mormons bok sedan 1830.

Mormons bok har beskrivits 
som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heligas ”slutsten” (se Mormons boks
inledning) och används tillsammans
med Bibeln i medlemmarnas under-
visning och personliga studier. ■

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

Templet i Twin Falls invigt
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vattenfall och schersmin (Idahos
statsblomma) på väggar och fönster
med färgat glas.

Över 150 000 besökare gick en
rundtur genom templet under ett
öppet hus som hölls månaden före
invigningen. Templet tillkännagavs i
oktober 2004 och första spadtaget
togs i april 2006. ■

Datum för 
templet i Draper
tillkännagivna

Första presidentskapet har till-
kännagivit datumen för öppet

hus och invigning av templet i
Draper i Utah, USA. Det blir det 
12:e templet i verksamhet i Utah 
och det 129:e i världen.

”Vi ser tillsammans med er fram
emot invigningen av detta Herrens
hus och de välsignelser det kommer
att ge de heliga”, sade första president-
skapet i ett brev till medlemmarna
daterat den 15 september 2008.

Templets öppet hus inleds tors-
dagen den 15 januari 2009 och 
ska enligt planerna fortsätta till 
lördagen den 14 mars, förutom 

på söndagar. Invigningen hålls 
mellan fredagen den 20 mars och
söndagen den 22 mars med fyra
invigningssessioner på var och en 
av de tre dagarna.

Templet i Draper tillkännagavs
den 2 oktober 2004 och första 
spadtaget togs den 5 augusti 2006.
Templet öppnas officiellt måndagen
den 23 mars 2009. ■

Templet i Twin Falls i Idaho, USA

invigdes i augusti 2008.

V Ä R L D S N O T I S E R

Joseph Smith-boken tillgänglig 

i PDF-format på 11 språk

Kyrkans studiekursavdelning
har gjort boken Kyrkans presi-
denters lärdomar: Joseph Smith
tillgänglig på Internet på 11 språk.

PDF- och MP3-filer av boken
finns på engelska, franska, itali-
enska, japanska, kantonesiska,
koreanska, mandarin, portugi-
siska, ryska, spanska och tyska.
Det finns också filer med ameri-
kanskt teckenspråk.

Boken och annat material 
som kyrkan gett ut finns på
www.lds.org/gospellibrary/
pdfindex.

Tre-i-ett utgiven på kinesiska 

(förenklade tecken)

En ny utgåva av tre-i-ett på
kinesiska (förenklade tecken)
gjordes tillgänglig via kyrkans
distributionscentrer i oktober
2008. Utgåvan består av Mormons
bok, Läran och förbunden, 
Den kostbara pärlan och 

studiehjälpmedlet Handledning
för skriftstudier. Mormons bok 
på kinesiska med förenklade teck-
en publicerades 2001, den med
traditionella tecken 1965 och 
tre-i-ett 2007. 

Nordamerikanska missionärer 

lämnar Bolivia

De omkring 102 nordameri-
kanska missionärer som verkade 
i Bolivia förflyttades till missioner
i Peru i september 2008. Beslutet
om förflyttningen gjordes efter
samråd med Förenta staternas
regeringsrepresentanter i Bolivia
och i samarbete med Bolivias
immigrationsmyndighet som en
försiktighetsåtgärd på grund av
den oroliga situationen i landet.
Kyrkan förväntar sig att de ska
återvända när situationen har 
förbättrats. Kyrkan har goda 
relationer med den bolivianska
regeringen och genomför ett
betydande humanitärt hjälppro-
gram där. ■
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Fler förslag till
samlingsstunden 
i februari 2009

§
Här följer fler förslag
som Primärföreningens
ledare kan använda 

tillsammans med materialet 
för samlingsstunden i det här 
numret av Liahona. För lektionen,
anvisningarna och aktiviteten 
som hör samman med dessa
förslag, se ”Jag ska vara en stark
länk” på sidorna LS4 och LS5 i 
Lilla stjärnan i det här numret.

1. Undervisa med hjälp av 
stationer om att prästadömet 
är Guds kraft och myndighet att 
välsigna och vägleda oss. Inbjud
prästadömsbärare, efter godkän-
nande av biskopen eller grenspre-
sidenten, att undervisa vid varje
station. Be pianisten att spela en
sång eller psalm om prästadömet
medan barnen förflyttar sig mellan
stationerna. (Se ”Stationer”,
Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s 179.)

Station 1: Visa en bild av 
Jesus Kristus. Använd bilder för 
att undervisa om prästadömets 

återställelse. (Exempel: Evangeliet 
i bild 407 [Johannes Döparen 
förlänar aronska prästadömet] 
och 408 [Melkisedekska prästa-
dömets återställelse].) Låt en 
prästadömsbärare berätta om 
sin auktoritetslinje ända tillbaka 
till Jesus Kristus genom att låta bar-
nen representera prästadömsbä-
rarna i linjen medan han pratar 
om dem. Återge femte trosartikeln 
tillsammans.

Station 2: Undervisa barnen 
om de förrättningar och välsig-
nelser som gjorts möjliga tack 
vare prästadömet genom att visa 
en bild och återge en personlig
upplevelse som har med bilden 
att göra. (Exempel: Dop och kon-
firmation: Evangeliet i bild 601
[Dopet]; Välsignelse som botar: 
613 [Att smörja och välsigna de
sjuka].) Ge barnen möjlighet 
att berätta om en välsignelse 
som de har fått. Se till att barnen
förstår att om de inte har någon
prästadömsbärare hemma så 
kan de få välsignelser av hem-
lärarna, missionärerna, biskopen 
eller grenspresidenten, eller 
andra som har melkisedekska 
prästadömet.

Station 3: Be barnen nämna
egenskaper som män behöver 
ha för att kunna få prästadömet. 
Låt dem eller deras lärare skriva
varje egenskap på en papperslapp.
Låt barnen välja en egenskap och
säga vad en primärpojke kan göra

nu för att arbeta på den egenska-
pen. Bär vittnesbörd om att när 
vi har prästadömet som välsignar 
oss är det som att vi har vår 
himmelske Fader nära hela 
tiden.

2. Visa bilder som representerar
var och en av skapelsens dagar. 
Säg att vår himmelske Fader och
Jesus Kristus skapade jorden och
allt på den för människans nytta 
och användning. Läs tillsammans
och diskutera Läran och förbunden
59:18–20.

Tejpa fast en av följande beteck-
ningar på åtta barn: behaga ögat,
glädja hjärtat, till föda, till kläder, 
till smak, till doft, för att stärka
kroppen, för att uppliva själen. 
Låt dessa barn sitta med ansiktet
mot resten av Primär. Låt ett annat
barn välja och hålla upp en bild av
skapelsens första dag. Låt barnen
bestämma vilken beteckning som
passar ihop med den skapelsen. 
Låt barnet som har den beteck-
ningen hålla i bilden. Fråga hur 
vi visar uppskattning och sunt för-
nuft när vi använder den skapelsen.
Fortsätt likadant med varje bild. 
Låt barnen med beteckningar ställa
sig i rätt ordning och läs Läran 
och förbunden 59:18–19 på nytt.
Bär vittnesbörd om att Guds ska-
pelser välsignar oss.

Bär vittnesbörd om att Jesus
Kristus är en säker grundval och 
att om vi bygger på hans evange-
lium så kan vi inte falla.■

S A M L I N G S S T U N D E N
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Ett rop på hjälp
Äldste Erich W Kopischke, förste rådgivare
i presidentskapet för Europaområdet

Det var runt julen 2007 som 
en ung man kom till en liten
enhet i södra Spanien och bad

att få döpas.
Några veckor tidigare hade han

träffat några bekanta som var med-
lemmar i kyrkan. De hade pratat
med honom om livet och om hur
evangeliet hade gett dem glädje och
frid. Just då var han inte alls intresse-
rad. Det gick bra för honom i livet.
Han var framgångsrik inom sitt yrke
och var lycklig och tillfreds med sin
flickvän och sitt barn. Sedan började
det gå snett: Hans affärskollega dog,
hans flickvän lämnade honom och
detta gjorde honom besviken och
missmodig. Då kom han att tänka 
på sina bekanta och deras religion
som gav dem så mycket tröst. De
hade berättat för honom om en bok,
och nu ville han absolut ha den. Men
han visste inte var han kunde få tag
på en. Till slut började han leta på
Internet. Han köpte en Mormons
bok som hade auktionerats ut. Det
tog inte lång stund för honom att
inse att han hade funnit sanningen.
Han sökte återigen på Internet, den
här gången för att hitta en enhet. Han
hittade en adress och mötestiderna.
Han döptes i januari 2008.

I Predika mitt evangelium står det:
”Lärdomarna och principerna i detta
kapitel stärker din tro på att Herren
förbereder människor att ta emot dig
och det återställda evangeliet (s 159).”

Många medlemmar ser missions-
arbete som en plikt som de har sina
problem med. Det finns rädslor och
tidsbegränsningar, men också miss-
uppfattningar om vad den här plikten
faktiskt innebär för oss. Allt detta hind-
rar oss ibland från att inbjuda andra
att ta del av evangeliets välsignelser.

Den kanske viktigaste insikten vi
kan få i det hänseendet är att det inte
är vår uppgift att förbereda människor
för evangeliet. Inte heller är vi ansva-
riga för beslutet de fattar när vi har
inbjudit dem. Vårt ansvar är begrän-
sat till två områden:

(1) Vi hjälper till att hitta dem
som är förberedda, och (2) vi hjälper
missionärerna genom att bli vän 
med människorna de har funnit och
genom att hjälpa dem bli en del av
gemenskapen.

Profeten Moroni, som såg vår dag,
förklarade hur människor förbereds
för evangeliet. Han frågar: ”Har under-
verken upphört ... mina älskade
bröder? Se, jag säger er: Nej. Inte
heller har änglar upphört att betjäna
människobarnen ...

Och deras uppdrag består i att
kalla människor till omvändelse och
att uppfylla och utföra det verk som
tillhör Faderns förbund, vilka han
har slutit med människobarnen, och
att bereda vägen bland människobar-
nen genom att förkunna Kristi ord
för Herrens utvalda redskap så att de
kan bära vittnesbörd om honom.

Och genom att så göra bereder
Herren Gud vägen, så att övriga
människor kan få tro på Kristus och
så att den Helige Anden kan få rum 

i deras hjärtan i enlighet med hans
kraft. Och på så sätt uppfyller Fadern
de förbund han har slutit med män-
niskobarnen.

Och Kristus har sagt: Om ni har
tro på mig skall ni få kraft att göra
vad jag än finner lämpligt.” (Moroni
7:29, 31–33)

Låt Herren och ”den osynliga värl-
den” förbereda människornas hjärtan
för evangeliet, och låt oss berätta om
evangeliet vid varje lämpligt tillfälle
som uppstår. Då börjar vi träffa per-
soner som är förberedda, eller så
kommer de till oss och pratar med
oss. Vi kan be dagligen att vi ska få
uppleva sådana tillfällen. Själv förund-
ras jag alltid över hur lätt det är.

Men även om vi inte har fått upple-
va något sådant än så finns det ingen
anledning att vara ledsen.

Missionärerna hittar sådana män-
niskor varje vecka. Det är otroligt hur
många det finns. Också i områden vi
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President Larry Anderson och
hans hustru Sally Ann anlände 

till Sverige och den vackra vita villan
strax norr om Stockholm i juni månad
2008, då de efterträdde president Jan-
Åke Karlsson och hans hustru Bente. 

Paret Anderson kommer från 
staten Washington i det nordvästra
hörnet av USA. President Anderson
är biokemist och har i sin profes-
sion ansvarat för ett antal forsk-
ningsprojekt, framförallt inom
telekombranschen.

Syster Anderson har varit heltids-
mamma till parets 9 barn. Dessa har
nu vuxit upp och själva gift sig och
bildat familj, och paret Anderson kan
numera glädjas åt 27 barnbarn.

När president och syster Anderson
kallades att tjäna i Sverige hade de
precis avslutat en tvåårig mission i

Hamburg, Tyskland. De hade där haft
i uppgift att koordinera alla Outreach
center för Unga vuxna runt om i
Europa, däribland Sverige. Men den
uppgift som betydde mest för dem
var möjligheten att ansvara för att
genomföra EFY-konferenser för Unga
män/Unga kvinnor och med Unga
vuxna som ledare. Resultatet av
detta blev att den första EFY-konfe-
rensen utanför Amerika genomfördes
i Jönköping sommaren 2006 för ung-
domar i Sverige, Norge och Danmark.
Då hade paret Anderson möjlighet
att under några vackra sommardagar
vara med och lära känna många av de
svenska ungdomarna. Denna konfe-
rens följdes av en i Tyskland, och
även Finlands ungdomar fick senare
samma förmån.

Innan paret anlände till Sverige

traditionellt kallar ”svåra missionärs-
områden” hittas någon varje vecka
som vill lyssna på missionärernas bud-
skap och lära sig mer om det. Söndag
efter söndag i nästan varje enhet
träffar vi människor som inte är med-
lemmar i kyrkan. Några av dem har
redan tackat ja till inbjudan att döpas.
Men det är bara en bråkdel av dessa
personer som faktiskt döps. Det är det
jag vill komma till i dag. Missionärerna
behöver vår hjälp. Jag vet att vi har
våra problem med det. Trots allt är
det ju så att missionärerna ska hjälpa
oss. Men faktum är att i vårt område
är det missionärerna som hittar de
flesta undersökarna. Det är inte tra-
giskt så länge som vi gör det till vårt
ansvar att stötta missionärerna och
göra deras undersökare till våra

undersökare.
Missionärerna ska inte behöva

tigga och be för att någon ska följa
med dem under veckan och under-
visa någon som är intresserad.
Missionärerna ska inte behöva kämpa
med en ständig känsla av att män-
niskorna döps för tidigt eller att de inte
är värdiga att döpas. Missionärerna
behöver känna sig säkra på att vi till-
sammans anstränger oss att ta hand
om varje person Herren sänder till
dem under veckans gång. Kärlekens
och tjänandets anda råder i varje
enhet där det är en glädjande plikt för
medlemmarna att prata om missions-
arbetet varje vecka och planera den
kommande veckan tillsammans. I en
sådan enhet stöder och hjälper vi varje
person som visar intresse med all vår
styrka och entusiasm. Vi hjälper och

uppmuntrar dem när det blir svårt för
dem att göra ändringar i livet. Vi gläds
med dem när de lyckas hålla ett bud.
Vi visar medkänsla med dem när de
fortfarande kämpar med det. Oavsett
situationen stöder vi dem av all vår
styrka för att de ska uppnå alla sina
rättfärdiga mål och önskningar.

Detta är det rop på hjälp som 
jag riktar till dig idag. Alla kan göra
något. Jag är övertygad om att en
sådan anda storligen berikar oss per-
sonligen och revolutionerar vårt sam-
hälle. Problemet är inte att det inte
finns några människor som är förbe-
redda och intresserade. Problemet är

att det helt enkelt inte finns tillräck-
ligt med intresse för dem.

Vi har förmågan att ändra på det
genom att göra det vi kan. Sedan är
det upp till Gud att uppenbara upp-
ståndelsens kraft för oss och att upp-
fylla löftena han har gett gällande
våra länder genom hans heliga pro-
feter och apostlar.

”Låt oss därför, högt älskade brö-
der, med glädje göra allt det som står
i vår makt. Och sedan kan vi med
största förvissning stå stilla och se
Guds frälsning och hans arm uppen-
baras.” (L&F 123:17) ■

K10

Nytt missionspresidentpar i Sverige
Kristina Olergård, Stockholms södra stav
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Många års
förberedelse 
till dopet
Jakob Hagman, Västerås gren

Joakim Widell döptes den 23
augusti 2008 i Västerås gren. Det

var resultatet av en lång tids under-
sökande och kontakt med kyrkan
och dess medlemmar, något som
visar att man aldrig ska ge upp som
medlemsmissionär. 

Det började redan 1985 då
Joakim hade besök av missionärer 
i sitt hem. De undervisade om fräls-
ningsplanen och gav en skiss på pla-
nen till Joakim (som han fortfarande
har kvar) men kom konstigt nog
aldrig tillbaka. Åtta år senare, 1993,
hittade Joakim en så kallad ”tre-i-ett”
innehållande Mormons bok, Läran
och Förbunden och Den kostbara
pärlan i en returpappersbehållare 
i närheten av sitt hem. Den var
kladdig av smuts, men han kände 
att den var för honom, så han tog
upp den, rengjorde den, tog med
den hem och började läsa i den. 
Det var en del saker som tilltalade
honom med boken men det blev
inget mer just då.

I mitten av 1990-talet hittade
Joakim boken ”Den återupprättade
kyrkan” på ett antikvariat och läste
ut boken på relativt kort tid. Kyrkans
historia var något som intresserade
Joakim väldigt mycket och detta
ledde till att han igen började träffa
missionärerna 1998 och fick en del
undervisning av dem. Han följde

tillbringade de tre veckor på Missionary
Training Center i Provo, Utah. Precis
som många andra tidigare missions-
presidenter hade president Anderson
fördelen av att som ung man på 1960-
talet ha verkat som missionär här och
då lärt sig svenska. Syster Anderson
fick under de intensiva veckorna på
MTC för första gången på riktigt känna
på svenskan. Men syster Anderson 
är en målmedveten kvinna. Hon har
bestämt sig för att lära sig så mycket
svenska att hon utan problem ska
kunna bära sitt vittnesbörd på svens-
ka innan de tre åren är till ända.

Syster Anderson uttrycker stor
glädje i att få träffa och lära känna
medlemmarna i Sverige. Kyrkans
medlemmar uppfattar hon som 

starka och orubb-
liga. Framförallt är
syster Anderson
imponerad av
ungdomarna i 
kyrkan. En sak
som gjorde starkt
intryck på syster
Anderson var att
hon efter bara 2
veckor i Sverige
fick sitt första
besök av sina
besökslärarinnor!

Paret
Andersons mål-

sättning för missionen är att alla de
strax över 100 missionärerna varje
kväll ska kunna knäböja och säga:
”Himmelske Fader, jag gjorde mitt
bästa denna dag!” För att göra det
måste de kunna språket, de måste
kunna undervisa, de måste arbeta
hårt och de måste förtrösta på
Herren fullt ut.

President och syster Anderson
känner ett andligt uppvaknande i
Europa. Men missionärernas ansvar 
är att undervisa. Medlemmarna är
den huvudsakliga resursen för att
hitta människor att undervisa. Om 
vi medlemmar gör vårt bästa att 
hitta de utvalda, så ska missionä-
rerna stå redo att undervisa dessa.
Varje omvändelse är ett mirakel,
ingen omvändelse sker utan Herrens
medverkan. Men vi behöver också
göra vår del genom att öppna våra
munnar för våra vänner och grannar
så att missionärsarbetet kan gå framåt
i Sverige! ■

Missionspresidentparet Anderson, som

började sin mission i Sverige i juni

2008, uppmanar medlemmarna att

hitta de utvalda så ska missionärerna

stå redo att undervisa.
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med till kyrkan några gånger men var
inte redo att lämna sitt engagemang i
Svenska kyrkan, där han hade en del
uppdrag som kyrkvärd.

Joakim fick en son 2002 som fick
namnet Joseph (efter Joseph Smith)
Preston (efter templet i England),
vilket visar att evangeliet betydde
mycket för honom redan då, trots
att han inte kände att han var redo
för att döpas.

År 2003 började Joakim få tillbaka
känslan att undersöka kyrkan igen.
Han fick bra kontakt med några
medlemmar och fick ytterligare
böcker och material att läsa om kyr-
kan, bland annat boken ”Kyrkans
historia i tidernas fullbordan”. Efter

att ha läst den boken bestämde sig
Joakim för att lämna Svenska kyr-
kan, då han kände att sanningen
fanns någon annanstans och detta
blev ännu ett steg som ledde i rätt
riktning mot dopet. Trots detta lät
dopet vänta på sig, tiden var inte
riktigt inne ännu.

Hösten 2006 fick Joakim en stark
andlig bekräftelse och fick en säker
känsla av att han skulle döpa sig.
Detta sades också i en prästadöms-
välsignelse han mottog vid samma
tidpunkt. Han bestämde ett datum
för dop, men återigen kom det hin-
der i vägen som gjorde att dopet
fick skjutas upp. 

Drygt ett år senare fick Joakim

ytterligare en andlig bekräftelse om
Joseph Smith och Mormons boks
äkthet och nu var det dags att ta det
slutliga steget ner i dopets bad. Han
ringde grenspresidenten och nämn-
de att han återigen ville träffa mis-
sionärerna för att bestämma ett
dopdatum. 

Undervisningen var inget nytt 
för honom. Vid det här laget kunde
Joakim nästan undervisa missionä-
rerna istället. Känslan och överty-
gelsen var nu så stark att han ville
döpas så fort som möjligt. Det blev
en underbar dopgudstjänst där
anden var stark och en god upp-
slutning från grenens medlemmar
för att visa stöd. Efter mer än 10 års
kontakt med kyrkan och många
händelser där Herren berett vägen 
är Joakim nu en aktiv medlem i
Västerås gren med ett brinnande
vittnesbörd och ett mycket gott
exempel för alla. ■

Hajk
Agnes Näslund, Jonathan och Moa Wirtala

Umeå distrikts ungdomar hade
hajk på Skuleberget i Örnskölds-

vik den 5 till 7 juni 2008.
Det var fint väder med glada ung-

domar och ledare. 
Varje morgon hade vi andligt bud-

skap från skrifterna valt av olika delta-
gare. Flickorna och pojkarna byggde
var sitt läger. Flickorna hade två stora
militärtält och pojkarna bodde i små
tält på stranden och några sov i häng-
mattor. Som vanligt grillades korv
och marshmallows i stora mängder.

Efter mer än 10 års kontakt med kyrkan och många händelser där Herren berett

vägen, döptes Joakim Widell (till vänster) av Jakob Hagman. Joakim är nu en

aktiv medlem i Västerås gren.
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När Kristianstads och Helsingborgs
unga kvinnor gav sig iväg på sina

cyklar i juni månad, trodde kanske de
två 15-åringarna Hanna Wikström och
Silvia Strandberg att de andra unga
kvinnorna på 12–13 år skulle ha roli-
gare än dem på hajken.

”Men vi kände en väldigt stark
gemenskap med dem och hade jätte-
kul!” berättar Silvia. 

Första dagen tog man det lite

lugnare, bara fyra kilometers färd
längs Råbelöfssjön. 

Tre tält slogs upp, och till ledarnas
förundran samlades Helsingborgs tre
flickor i det ena, och Kristianstadsung-
domarna i det andra. 

”Vi blev lite förvånade, för vi trod-
de att Hanna och Silvia skulle se till
att komma i samma tält”, säger Marie
Jacobsson, Unga kvinnors president 
i Kristianstad. ”Men de valde att vara

tillsammans med sina yngre vänner,
och vi kunde höra hur de skrattade
och hade roligt tillsammans.”

Under fredagen fick de uppgifter
som skulle utföras gemensamt. En
var att göra en gunga som skulle hålla
att bära en av dem i. ”Vi fick en liten
modell i ståltråd och instruktioner,
och sen fick vi samarbeta”, berättar
Rosmarie Strandberg.

”Vi ville att flickorna skulle få prova

KYRKONYTT  FEBRU AR I  2 0 0 9 K13

Vi norrländska ungdomar har 
alltid kul! ■

fick ny frisyr på hajken av en duktig
syster från Sundsvall.

De modigaste tog sig ett
dopp i det kalla havet.
Det blev allsång, national-
sången på nationaldagen.

Det kom ungdomar
från Luleå gren, Umeå
gren, Sundsvall gren samt
Örnsköldsvik gren.

Det var cirka 25 delta-
gare under hajken.

Temat på hajken var
från Matteus 25:14–27,
liknelsen om talenterna.
Varje läger fick 10 talenter
och vi fick en uppgift att
ge bort talenter till våra
vänner när de gjorde vän-
liga saker mot oss, det
lägret som fick flest talen-
ter vid hajkens slut skulle
då ha ”vunnit”. Det slu-
tade lika mellan lägren. 

Vi fångade också fisk och andra
djur och lekte lekar. Vi hade defini-
tivt den ”coolaste” ledaren. Patrik
Fiston ”Rasta Man” Makakala, han

Umeå distrikts ungdomar på Skuleberget i Örnsköldsvik.
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Cykelhajk stärkte gemenskap och byggde vänskap
Birgitta Wennerlund, Kristianstads gren
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på lite ingenjörskonst. Kanske skulle
de upptäcka en dold talang”, säger
syster Jacobsson. ”En annan uppgift
var att med hjälp av ett koordinat-
system sätta ihop ett konstverk av
Leonardo da Vinci. Det utvecklade
den estetiska sidan hos dem.” 

Naturligtvis blev det som sig 
bör lägerbål på kvällen. Under en 
av aktiviteterna delades flickorna in 
i lag och tävlade om att känna igen
kyrkans sånger. Det gällde att börja
sjunga så fort som möjligt till musi-
ken från CD-spelaren.

De flesta som varit på ett läger
eller en hajk har fått lära sig att göra
en bår, och det fick också dessa unga
kvinnor göra under lördagen. Båren
skulle hålla att bära en av dem 50

meter. Sara Sandelin minns att de
fick kämpa väldigt för att hitta grenar
som inte gick sönder, och det tog
lite tid innan de kom underfund med
hur de skulle trä in grenarna i jackär-
marna och knäppa jackan. ”Men det
var jättekul!” 

Till bergets topp

När alla samlats till ett vittnesbörds-
möte på Balsbergets topp, inledde
syster Jacobsson med att berätta om
strapatserna hon haft under förbere-
delserna av hajken. 

”Jag skulle förbereda för skattjak-
ten och stövelkastningen på vägen
upp till toppen, men irrade bort mig.
Den bristfälliga kartan var inte till stor
hjälp så jag fick orientera mig med

hjälp av sjön. Först kom jag in i en
jättetät gammal granskog, där säkert
ingen gått på många, många år, och
sedan var jag tvungen att ta mig ige-
nom ett ’hav’ av nässlor. Då tänkte
jag på vilken hjälp jag skulle haft av
en ordentlig karta, eller en Liahona.
I livet har vi en kompass som på
samma sätt som Liahona i Mormons
bok, fungerar enligt vår tro på Gud.
Är vår tro aktiv blir Kristi ord vägvi-
sare för oss och vi får uppleva många
’förunderliga verkningar’ som det står
i Alma 37:40–47.”

De äldsta flickorna gick före med
gott exempel och bar sina vittnesbörd
på ett sätt som fick de yngre att också
vilja berätta om sin tro.

Från Balsberget kunde de skåda
ut över Råbelöfssjön och se både var-
ifrån de cyklat och var slutmålet låg.
”Vi ville att de skulle känna styrkan
av att se saker och ting i sin helhet
och i ett större perspektiv”, berättar
syster Jacobsson.

”Det var så inspirerande att vara
där”, säger Therese Eriksson, nybli-
ven ung kvinna. ”Jag ser fram emot
att få följa med på fler hajker!”

Besöket på bergstoppen blev 
en lärorik upplevelse som tyvärr
också orsakade en hel del smärta.
Flickorna valde att leda sina cyklar
uppför berget för att i gengäld
kunna åka nerförsbacke. Men en 
av dem vurpade och skrapade sig
ordentligt, och av den erfarenheten
lärde sig säkert både ledare och
unga kvinnor. 

”Annegro Rasmusson är sjuk-
vårdskunnig och var väl förberedd,

Allting smakar gott utomhus och tillsammans med vänner, tycker unga kvinnor

från Kristianstads och Helsingborgs församlingar på hajk i Skåne.

FO
TO

 M
AR

IE
 J

AC
O

BS
SO

N



KYRKONYTT  FEBRU AR I  2 0 0 9 K15

det är vi mycket tacksamma för”,
säger syster Jacobsson och uttrycker
också sin tacksamhet för att maken
Henrik kunde komma och hämta
upp henne med bilen. 

”Broder Jacobsson var till 
stor hjälp för oss!” säger Ann-Sofie
Eriksson, rådgivare i Unga kvinnor 
i Kristianstad. ”Han kom med tälten
till oss och med frukost på morgonen.
Det hade blivit för tungt för flickorna
annars, och vi är väldigt glada för all
hjälp vi fick av honom.” 

”Även om allt inte blev riktigt som
planerat, så fungerade det ändå”, fort-
sätter syster Eriksson. Hon hoppas
att de kan genomföra en hajk även
nästa år. 

Och flickorna själva, hur kände 
de sig efter hemfärden runt sjön, en
sträcka på två mil? ”Även om vi var
trötta”, säger Silvia, ”så känns det häf-
tigt att ha cyklat så långt!” ■

Ett steg i taget ...
Christian Strömberg, 
Jönköpings församling

Sommaren 1847 anlände de 
första pionjärkompanierna till

Saltsjödalen, som senare blev Salt
Lake City i Utah. Knappt tio år senare
bildades handkärrekompanier, för
att reducera kostnaderna, så att 
fler emigranter och nyomvända
medlemmar kunde komma till
Saltsjödalen. Mellan 1856 och 1860
färdades 10 handkärrekompanier
den cirka 210 mil långa sträckan 
till Saltsjödalen. Ingen utom de som
var med, kan verkligen förstå hur

det var att varje dag på vandringen
inte veta om man skulle överleva
den dagen eller vem som skulle dö
nästa dag. Ändå strävade dessa tro-
fasta medlemmar från länder långt
därifrån i ett landskap som de aldrig
varit i. För många slutade det i en
grav på prärien orsakad av sjukdom,
förfrysning eller svält. 

För att bättre lära känna och för-
söka förstå, lite grand i alla fall, hur
det kändes för pionjärerna, så gav
sig ett antal ungdomar från Jönköping

och Borås ut på en vandring med
handkärror sommaren 2008. Det 
var tredje gången som en handkärre-
vandring gjordes, denna gång var
målet Köpenhamn. 

Planeringen för vandringen till
Köpenhamn började under vintern
då en handkärra i trä tillverkades.
Handkärran är en nästan exakt kopia
av de handkärror som pionjärerna
använde. De övriga handkärrorna
som användes var av järn med cykel-
hjul, vilka hade tillverkats redan

Äntligen framme vid templet i Köpenhamn efter en vandring på 31 mil med

handkärror från Jönköping. Från vänster Joseph Engelbrektsson, Peter Lundahl,

Magdalena Strömberg, Marcus Viktorstam, Rachel Robayo, Stefan Lundahl,

Connor Rasmusson och Christian Strömberg.
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programmet med inriktning kemi.
Efter gymnasiet planerar Leif att 
åka på mission och därefter påbörja
högskolestudier, som ganska säkert
kommer att inkludera kemi på
något sätt. ■

1997 inför den första vandringen. 
Att gå från Jönköping till

Köpenhamn – en sträcka på ca 31
mil – är en sak. Att klara av de dagli-
ga utmaningarna en annan. Vi hade
bra skor, ordentliga kläder, tillräck-
ligt med mat, riktiga tält att sova i
och gasolkök. Inget av detta hade
pionjärerna!

Ändå så kommer blåsorna och
skavsåren, benen och ryggen värker,
solen bränner och regnet riskerar att
blöta ned vår packning. 

De 10 dagarna det tog att 
komma fram till templet bestod 
av uppstigning vid 7 tiden, frukost
och avmarsch vid 9 tiden. Med
avbrott för kräm och smörgås till
lunch stannade man för natten vid 
20–21 tiden. Den längsta dagen blev
lördagen då målet var att komma
fram till Helsingborg, 60 km på en
dag tog drygt 17 timmar inklusive
stopp. Då var alla mycket trötta!
Sabbatsdagen firades tillsammans
med kyrkobesök i Helsingborgs för-
samling och vila hela dagen.

Då målet, templet i Köpenhamn,
nåddes så gav det en väldigt speciell
känsla att komma in i templet och
kunna utföra dop för de människor
som inte lever idag, så att de skall få
möjlighet att välja. 

Erfarenheter som denna vandring
gav gör det lättare att förstå att visst
finns det änglar runt omkring oss,
som hjälper då vi inte själva tror att
vi orkar. Nu förstår vi lite bättre hur
det verkligen var att vara en pionjär,
kanske kan det hjälpa oss att vara en
nutida pionjär under 2000-talet. ■

Ung medlem 
från Jönköping i
Kemiolympiaden
Eivor Hagman

Leif Schelin, 17 år, medlem i
Jönköpings församling, represen-

terade Sverige vid Kemiolympiaden i
Budapest i Ungern sommaren 2008.
Han utvaldes som en av fyra svens-
kar delta i denna årliga internatio-
nella tävling i avancerad kemi för
gymnasieelever.

Tillsammans med de tre andra
ungdomarna åkte Leif först på ett
”träningsläger” på Chalmers Tekniska
Högskola i Göteborg. Där fick de för-
djupa sig inom de många områden
inom kemin som förväntades komma
på tävlingen. 

Kemiolympiaden började 1968
med tre deltagande länder, i år deltog
67 länder och det var 261 deltagare.
Tävlingen är uppdelad i två delar –
en laborativ och en teoretisk del –
och man tävlar helt individuellt. 

”Förutom tävlingen är den sociala
delen viktig”, berättar Leif. ”Vi fick
testa olika ungerska maträtter, myck-
et sightseeing, umgås och lära känna
varandra. Ett av målen med tävlingen
är också att knyta internationella
kontakter, både mellan elever och
ledare.”

Det blev ingen medalj för Leif
den här gången, men en av de andra
svenskarna fick en bronsmedalj.

Kemi och matematik är favorit-
ämnena i skolan för Leif, som går
sista året på Naturvetenskapliga

Leif Schelin från Jönköping

representerade Sverige vid

Kemiolympiaden i Ungern.
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Lokala nyheter

Artiklar och foton till de 
lokala sidorna är alltid 

välkomna.
Alla artiklar redigeras. Artiklar

och foton publiceras i mån av
plats, kvalitet och lämplighet.
Skriftligt fototillstånd från foto-
grafen måste alltid bifogas.

Skickas till:
Eivor Hagman, Medusagatan

2 A, 553 38 Jönköping
Email: eivorhagman@

hotmail.com
Tel. 036–719663 ■


