
För femtio år sedan den här
månaden, på våren 1959,
talade president David O

McKay (1873–1970) till medlemmar
som samlats i Tabernaklet i Salt Lake
City för kyrkans 129:e årliga general-
konferens. När president McKay
avslutade mötet bar han sitt vittnes-
börd om det återställda evangeliet
och gav medlemmarna en uppma-
ning som fortfarande gäller.

President McKay berättade hur brö-
derna 1923, som svar på negativ kri-
tik i brittiska missionen, gav följande
uppmaning till medlemmarna: “Låt
det bli varje medlems ansvar i denna
kyrka under det kommande året,
1923, att varje medlem ska vara en

missionär. Varje medlem en missionär!
... Någon får höra sanningens glada
budskap genom dig.”

“Och det är mitt budskap i dag”,
sade president McKay till åhörarna
året 1959. ”Varje medlem – en och
en halv miljon – en missionär!”

Sedan citerade han Läran och 
förbunden 107:99: ” ’Låt nu därför 
var och en lära sin plikt och med all
flit verka i det ämbete vartill han är
utsedd.’

“Detta är varje mans, kvinnas och
barns ansvar som har lyssnat till
denna storslagna och underbara
konferens”, sade president McKay.
”Må Gud hjälpa oss vara trogna 
vårt ansvar och våra kallelser.” (Se

Conference Report, apr 1959, s 122.)
Allteftersom kyrkan har vuxit från

1,5 miljoner medlemsmissionärer till
över 13 miljoner, har Herrens profe-
ter fortsatt upprepa uppmaningen.

”I många år har vi kommit ihåg
president David O McKays ord:
’Varje medlem en missionär’ ”, sade
president Henry B Eyring, förste
rådgivare i första presidentskapet,
under generalkonferensen i april
2008. ”Jag är övertygad om att dagen
kommer när vi genom medlemmar-
nas tro får se ett allt större antal
människor inbjudas att höra Guds
ord och som sedan ansluter sig till
den sanna och levande kyrkan.” (”Den
sanna och levande kyrkan”, Liahona,
maj 2008, s 22) ■

De heliga
uppmuntras att visa
tilltro till Herrens
ekonomiska plan
Allie Schulte, kyrkans välfärdstjänst

Jason och Alanea Hanna ställdes
inför många ekonomiska frågor

när Jason förlorade sitt jobb. Borde
de flytta och leta efter ett annat jobb?
Borde de försöka hitta ett jobb där
de bodde? Efter att ha övervägt flera
möjligheter ställde de sig den vikti-
gaste frågan av alla: ”Vad vill Herren
att vi ska göra?”

”Vi studerade tal av profeter och
apostlar om ämnen som skulder, bud-
getering och sparande för att försö-
ka få veta vad Herren ville att vi skulle
göra”, säger Alanea. ”Vi visste att

”Varje medlem en missionär” i 50 år
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För femtio år sedan den här månaden uppmanade president David O McKay

varje medlem att vara en missionär.



Herrens plan var den bästa planen
och att vi skulle välsignas om vi följ-
de den.”

Efter bön och begrundan bestäm-
de sig både Jason och Alanea för att
börja studera igen och ta sin kandi-
datexamen. De tog båda ut minima-
la studielån för utbildningarna och
arbetade heltid för att kunna betala
andra utgifter. De samordnade sina
arbetsscheman så att en av dem all-
tid var hemma hos deras barn. De
budgeterade noga och spenderade
sina pengar på det allra viktigaste, vil-
ket innebar att de valde bort snabb-
mat, kabelteve och nya kläder. Jason
cyklade till skolan och arbetet för att
minska kostnaderna för bensin och
bilförsäkring.

Nu arbetar Jason som ingenjör.
Alanea har också tagit sin examen
och uppfyller för närvarande sitt
ansvar som heltidsmamma för fem
barn. De lever fortfarande inom sina
tillgångar, budgeterar noga, betalar
tionde och följer kyrkans ledares
ekonomiska råd. ”Vi är tacksamma
för prövningen och erfarenheten”,
säger Alanea. ”Det blev till slut en
stor välsignelse i vårt liv och lärde
oss att Herren alltid välsignar oss 
när vi är lydiga.”

Herrens ekonomiska plan

Herren har sagt till sin kyrka: ”Ni
är inte av världen, utan jag har utvalt
er och tagit er ut ur världen.” (Joh
15:19) Fastän medlemmarna kan
ställas inför ekonomiska svårigheter
kan de känna sig trygga när de vän-
der sig bort från världens filosofier

och litar till Jesu Kristi evangelium
och kyrkans ledares råd.

I häftet Förbered allt som behövs:
Familjens ekonomi uppmanar första
presidentskapet alla kyrkans med-
lemmar att se över sin ekonomi och
sträva efter att bli andligt och timligt
oberoende: ”Vi uppmanar er var ni
än befinner er i världen att bereda 
er för svårigheter genom att se till
era ekonomiska villkor ... Om ni har
betalt era skulder och har en ekono-
misk reserv, även om den är liten,
känner ni och era barn er tryggare
och får åtnjuta större frid i hjärtat.”1

I häftet nämns fem grundläggande
principer: betala tionde och offergå-
vor, undvik skulder, gör upp och följ
en budget, bygg upp en reserv och
undervisa familjens medlemmar. Det

krävs tålamod, måttlighet och upp-
offringar för att följa dessa principer,
men lydnad mot Herrens ekonomiska
plan ger större frid och glädje än vad
enskilda och familjer någonsin skulle
kunna uppleva genom att leva efter
världens sätt.

Betala tionde och offergåvor

När Richard Moyer förlorade sitt
jobb åt han och hans familj av sitt
matförråd, betalade räkningar med
sina sparade pengar och fortsatte tro-
fast att betala tionde. Trots arbetslös-
heten förundrades broder Moyer över
att han hade fått exakt en dollar mer i
inkomst det året jämfört med föregå-
ende år. ”Jag har alltid menat att det
underverket skedde för att vi betalade
tionde”, säger broder Moyer. ”Herren
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Det krävs tålamod, måttlighet, uppoffringar och lydnad för att följa Herrens

ekonomiska plan.
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välsignar oss alltid när vi gör det som
han vill att vi ska göra.”

De välsignelser vi får av en sund
familjeekonomi måste grundas på att
man betalar ett ärligt tionde och ger
ett generöst fasteoffer. Kyrkans med-
lemmar har möjlighet att ge tillbaka
en del av sin inkomst till Herren, med
insikt om att deras bidrag hjälper till
att bygga upp Guds rike, genom byg-
gandet av möteshus och tempel, hjälp
till mindre lyckligt lottade och evange-
liets spridande runtom i världen.

Medlemmarna får ett vittnesbörd
om den här principen genom att
följa den. När medlemmarna ber om
att förstå hur viktig principen är och
lär sig mer om hur bidragen välsig-
nar andra börjar de se tiondet och
fasteoffret som en välsignelse. När
medlemmarna utvecklar vanan att
omedelbart sätta undan pengar till
tionde och fasteoffer när de får sin
inkomst, blir det en ekonomisk prio-
ritering för dem.

President N Eldon Tanner (1898–
1982) i första presidentskapet lärde
att tionde är ett bud med ett löfte:
”När ni fullgör denna skyldighet mot
Skaparen kommer ni att finna stor,
stor glädje. Vidden av den känner
endast de som trofast håller detta
bud.”2 Lydnad mot det här budet ger
frid och lugn. När kyrkans medlem-
mar betalar tionde och fasteoffer upp-
lever de underverk, liksom familjen
Moyer gjorde.

Undvik skulder

För att få ekonomisk trygghet är
det av största vikt att man spenderar

mindre pengar än vad man tjänar.
Äldste Joseph B Wirthlin (1917–2008)
i de tolv apostlarnas kvorum lärde att
konsumtionsskulder är en form av
slaveri som påverkar människan både
timligt och andligt. Han sade: ”Vi tror
att vi äger saker men sanningen är att
sakerna äger oss.”3 Av den anledning-
en uppmanar första presidentskapet
medlemmarna att undvika skulder för-
utom när det gäller att köpa ett enkelt
hem eller betala för en utbildning.

Familjen Kloosterman har upplevt
välsignelsen att vara fri från skulder.
När Kevin Kloosterman kallades som
biskop för sin församling i Illinois 
i USA hade hans familj en del kon-
sumtionsskulder. Hans stavspresi-
dent påminde honom om första
presidentskapets råd, och när biskop
Kloosterman lämnade intervjun hade
han bestämt sig för att betala av skul-
derna. ”Vi hade alltid ... försökt sätta
Herren först”, minns han. ”I det här
fallet hade vi inte gjort det.”

Familjen Kloosterman studerade
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skrifterna och nutida råd om ekono-
mi och skulder. Sedan vidtog de de
åtgärder som behövdes för att de
skulle kunna nå sitt mål. Det blev
tydligt att de välsignades av Herren
för att de lytt hans tjänares råd. ”Det
finns inget lidande under jordelivet
som Frälsaren inte kan bota”, säger
biskop Kloosterman. ”Om han kan
befria oss från syndens och dödens
fångenskap, kan han sannerligen
befria oss från ekonomiskt slaveri.”

Om kyrkans medlemmar är skuld-
satta bör de betala av skulderna så fort
som möjligt. En skuldsaneringskalen-
der är ett bra redskap som hjälper en
göra upp en plan för att bli skuldfri.
När medlemmarna har gjort upp en
plan kan de göra den till en prioritet
genom att göra nödvändiga avbetal-
ningar omedelbart efter att ha betalat
tionde och fasteoffer. Framför allt bör
medlemmarna ha tålamod med tiden
det tar att bli skuldfri genom att lita
på Herren och sträva efter att följa
hans bud.

Gör upp och följ en budget

Ett annat redskap som hjälper
medlemmarna leva inom sina till-
gångar är en budget. Människor tror
ofta att ekonomisk trygghet beror
på hur mycket pengar de tjänar, men
president Tanner lärde att det är kon-
trollen av hur pengarna spenderas –
vare sig summan är stor eller liten –
som är källan till sann ekonomisk frid
och lycka. ”Många människor tror
att en budget berövar dem friheten.
Tvärtom! Framgångsrika människor
har lärt sig att en budget möjliggör

Häftet Förbered allt som behövs:

Familjens ekonomi undervisar om

Herrens ekonomiska plan.



verklig ekonomisk frihet”,4 sade han.
Familjen Jeffrey från Illinois i USA

har upplevt friheten som kommer av
att sköta ekonomin med hjälp av en
budget. När barnen i familjen var små
insåg föräldrarna att tre av dem skulle
verka som missionärer samtidigt. Med
tanke på den ekonomiska bördan
som skulle läggas på familjen införde
mamman, Olga, en strikt budget.
Samtidigt som syster Jeffrey betalade
tio procent av familjens inkomster i
tionde, lade hon undan ytterligare
tio procent till de blivande missio-
närerna. ”Jag insåg att ekonomin
kunde bli en stötesten och att vi
behövde förbereda oss för att få de
medel som behövdes för att våra
barn skulle kunna tjäna Herren”,
säger syster Jeffrey.

När barnen började gå ut som
missionärer var föräldrarna ekono-
miskt förberedda, och Herren välsig-
nade dem.

Liksom familjen Jeffrey kan kyr-
kans medlemmar sköta sin ekonomi
genom att göra upp en budget. Med
hjälp av ett budgetarbetsblad kan
medlemmarna se över inkomster
och utgifter från föregående vecka
eller månad. Genom att avgöra var de
spenderar det mesta av pengarna kan
de också hitta sätt att dra in på utgif-
ter. Sedan kan de göra upp en budget
genom att beräkna inkomsten för
kommande vecka eller månad och
planera hur de ska använda pengarna.
När medlemmarna har kontrollerat
sina utgifter kan de avgöra om de
följde budgeten och göra justeringar
inför nästa vecka eller månad.

Bygg upp en reserv

Också när personer verkar vara
ekonomiskt förberedda kan oväntade
svårigheter som sjukdom, arbetslös-
het och stora reparationer medföra
ekonomiska bördor. Första presi-
dentskapet uppmanar kyrkans med-
lemmar att förbereda sig för sådana
händelser genom att gradvis bygga
upp en ekonomisk reserv som bara
ska användas i nödfall. Om med-
lemmarna regelbundet sparar lite
pengar, särskilt när de har det gott
ställt, kan de vara förberedda för
svåra ekonomiska tider eller oförut-
sedda nödsituationer.

Äldste L Tom Perry i de tolv apost-
larnas kvorum har sagt att ”när vi
betalat våra 10 procent i tionde till
Herren, sätter vi direkt in ett förut-
bestämt belopp åt oss själva på ett

sparkonto ... Det förundrar mig att så
många människor arbetar i hela sitt
liv åt affärsinnehavaren, hyresvärden,
energibolaget, bilförsäljaren och ban-
ken, och ändå betraktar sina egna
ansträngningar så ringa att de inte
betalar något åt sig själva.”5

Medan medlemmarna planerar
en budget kan de också bestämma
en viss summa pengar som de kan
sätta in på ett sparkonto. Det behöver
inte vara någon stor summa. Så
länge som de är konsekventa med
att sätta pengar åt sidan så ökar
summan snabbt. Utveckla vanan
genom att sätta in pengarna på ett
sparkonto direkt efter det du har
betalat tionde och fasteoffer och
gjort avbetalningar på eventuella
skulder. Fall inte för frestelsen att
spendera de sparade pengarna på
onödiga saker. Reservera dem i
stället för nödsituationer. Om kyr-
kans medlemmar strävar efter att
disciplinera sig så förbereder de 
sig för ekonomiska svårigheter. När
de väl har skapat en ekonomisk
reserv kan de fortsätta spara för
framtida behov som missioner,
utbildning, pension och andra 
nödvändigheter.

Undervisa barnen

Föräldrar känner sig ofta tvek-
samma över att engagera barnen i
ekonomiska angelägenheter. Men
när vi undervisar barnen om princi-
perna för ekonomi och engagerar
dem i planeringen av en budget med
ekonomiska mål så förbereder vi dem
för deras framtid. Äldste M Russell

K4

Ytterligare resurser

Kyrkan har resurser på
Internet på engelska, portu-

gisiska, spanska och tyska för att
hjälpa medlemmarna sköta sin
familjeekonomi, bland annat tal
av kyrkans ledare, ekonomiska
kalkylatorer, material till hemaf-
tonslektioner och en kurs i ekono-
mi. För mer information, besök
Providentliving.org.

Häftet Förbered allt som
behövs: Familjens ekonomi
finns på Internet på 24 språk 
på ProvidentLiving.org/content/
display/0,11666,7587-1-4087
-1,00.html. ■



Ballard i de tolv apostlarnas kvorum
har sagt: ”Föräldrar behöver mycket
tidigt undervisa barnen om att en
stark ekonomisk grund är ett mycket
betydelsefullt element i ett lyckligt
hem.”6 När medlemmarna under
bön studerar och begrundar princi-
perna i häftet Förbered allt som
behövs: Familjens ekonomi bör de
fundera över hur de ska undervisa
sina barn om och hjälpa dem följa
dessa principer.

Föräldrarna kan engagera barnen
när det gäller att göra upp en budget
och sätta upp ekonomiska mål. De
kan undervisa dem om hur viktigt
det är att arbeta för sin inkomst, pri-
oritera utgifter och göra upp en
egen budget för att ha kontroll över
utgifterna. De kan också undervisa
dem om hur man betalar tionde och
sparar till en mission, utbildning

eller andra utgifter. Familjens hemaf-
ton är ett bra tillfälle för att diskutera
och undervisa om ämnen som rör
ekonomi. Varje familjemedlem kan
bidra till familjens gemensamma
oberoende, och hela familjen får då
uppleva välsignelserna som kommer
av att följa Herrens råd för ekono-
misk planering.

Välsignelser av familjeekonomi

Budskapet om att vi ska vara 
ekonomiskt förberedda är inte nytt.
Under den här tidsutdelningen har
kyrkans ledare uppmanat medlem-
marna att förbereda sig genom att
sköta sin ekonomi på ett vist sätt och
utlovat välsignelser åt dem som föl-
jer detta råd. Första presidentskapet
har sagt: ”Sista dagars heliga har under
många år tillråtts att förbereda sig
för motgångar genom att spara lite

pengar. Att göra det ökar starkt
tryggheten och välbefinnandet.”7

Familjer och enskilda har förr som
nu upplevt den frid som är resultatet
av att man lyder detta råd. När kyr-
kans medlemmar följer riktlinjerna i
Förbered allt som behövs och använ-
der sig av de andra ekonomiska råd
som kyrkan ger kommer också de att
få dessa välsignelser. ■
SLUTNOTER

1. Förbered allt som behövs: Familjens
ekonomi (häfte, 2007).

2. ”Stabilitet trots förändringar”,
Nordstjärnan, maj 1982, s 14.

3. ”Jordiska skulder, himmelska skulder”,
Liahona, maj 2004, s 41.

4. Nordstjärnan, maj 1982, s 18.
5. ”Bli oberoende”, Nordstjärnan, jan 1992,

s 77.
6. ”Att sörja för våra behov”, Nordstjärnan,

okt 1981, s 150.
7. Förbered allt som behövs: Familjens

ekonomi.

DVD med biografi
över president
Monson

On the Lord’s Errand (På Herrens
uppdrag), en ny DVD om presi-

dent Monsons liv och tjänande finns
nu att tillgå på 14 språk via distribu-
tionscentren. Den 60 minuter långa
filmen som sändes mellan sessio-
nerna under generalkonferensen i
oktober 2008 innehåller intervjuer
med president Monson, familjemed-
lemmar, kolleger och vänner. DVD:n
finns på följande språk: Amerikanskt
teckenspråk, cebuano, engelska,
franska, italienska, japanska, kanto-
nesiska, koreanska, mandarin, portu-
gisiska, ryska, spanska, tagalog och
tyska. ■
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Grunden till sund ekonomisk planering i familjen är att göra det till en

prioritering att betala Herren först.
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ta emot templets förrättningar.”
Listan på värderingar i Unga kvin-

nors tema lyder nu: ”Tro, gudomlig
natur, personligt värde, kunskap, val-
frihet och ansvarighet, goda gärning-
ar, redbarhet och dygd.”

Unga kvinnors ledare inbjöds att
omedelbart ta med ”dygd” när de cite-
rar temat med sina unga kvinnor.

”Dygd” kommer också att läggas
till i uppgifterna och projekten i
Personlig tillväxt. Instruktioner om
hur ändringen ska införas kommer
att skickas till ledarna. ■
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platser i tron att det är roligt och
spännande och att vi har kontroll.
Ibland tror vi att vi kan hålla oss nära
kanten och ändå behålla vår dygd.
Men det är en stor risk vi tar när vi
håller till där. Som profeten Joseph
Smith sade till oss: ”Lycka är vår till-
varos syftemål och bestämmelse och
skall bliva dess slutmål, om vi fullföl-
ja den väg, som leder till lycka. Den
vägen är dygd.” (Profeten Joseph
Smiths lärdomar, s 219)

I Läran och förbunden råder
Herren en av sina dyrbara döttrar –
Emma Smith – att vara trofast och
”vandra på dygdens stigar inför mig”.
(Se L&F 25:2.) Herrens råd till Emma
Smith är också hans råd till alla hans
dyrbara döttrar. Vilka är de här sti-
garna och vad är dygd?

Dygd är ett mönster av tankar 
och beteenden som är baserat på
höga moraliska normer. Den inne-
fattar kyskhet och moralisk renhet.
Dygd innefattar anständighet – i
tanke, tal, klädsel och uppförande.
Dygden är ett ankare på den stig
som leder till vår himmelske Faders
närhet. Dygdens stigar leder till
lycka i det här livet och i det kom-
mande. Dygdens stigar leder till 
starka familjer. Dygdens stigar inne-
håller grundstenarna till evighetens
välsignelser. De leder till templet.
Inte undra på att profeten Joseph
Smith sade: ”Finns det något som är
dygdigt, älskligt eller hedrande eller
berömvärt, så söker vi efter detta.”
(Trosart 13)

I en annan uppenbarelse lovar
Herren var och en av oss att om 

För flera år sedan gav jag mig ut
på en vandring i Teton Mountains 

i Wyoming med en grupp unga kvin-
nor. Det var en svår vandring och
andra dagen kom vi till den farligaste
delen.

Vi skulle gå längs Hurricane Pass
(Orkanpasset) – ett passande namn
med tanke på de starka vindar som
nästan alltid blåser där. Vi fick instruk-
tioner av en skogvaktare att hålla oss
till mitten av leden, hålla oss så lågt
som möjligt på den mest utsatta
delen, fästa allting ordentligt i våra
ryggsäckar och röra oss snabbt. Det
var inte läge att fotografera eller dra
fötterna efter sig. Jag drog en lättna-
dens suck när alla unga kvinnor
hade klarat sig igenom passagen.
Och vet du vad – inte en enda av

dem frågade hur nära kanten hon
fick gå!

Ibland när vi vandrar längs livets
leder vill vi stanna till vid farliga

Första presidentskapet tillkänna-
gav nyligen att ”dygd” skulle läg-

gas till i Unga kvinnors tema och
värderingar.

”Det här tillägget hjälper de 
unga kvinnorna att utveckla höga
moraliska normer”, stod det i brevet
från första presidentskapet, daterat
den 28 november 2008. ”Vi inbjuder
föräldrar och ledare att undervisa
om läran om kyskhet och moralisk
renhet för att hjälpa varje ung
kvinna vara dygdig och värdig att
ingå och hålla heliga förbund och 

Elaine S. Dalton

Dygd ny värdering i Unga kvinnors tema

Värna om dygden
Elaine S Dalton, Unga kvinnors generalpresident
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vi ständigt pryder våra tankar med
dygd så ska vi få större självtillit.
Han lovar att vår ”självtillit [ska]
växa sig stark” och den Helige Anden
ska vara vår ständige ledsagare. (Se
L&F 121:45–46.) När vi följer kyr-
kans normer får vi hjälp att hålla 
oss kvar på dygdens stigar. När vi 
är värdiga den Helige Andens stän-
diga sällskap kan vi lita på att de
dagliga beslut vi fattar är de rätta
även när de är svåra.

Överallt i världen lever unga
kvinnor liv som är dygdiga och 
rena. Det syns i era ögon och i ljuset
som strålar från ert ansikte. Men i 
en värld som omger oss med synin-
tryck, ljud, musik och budskap som
är allt annat än dygdiga kan det vara
svårt att hålla fast vid dygden. Hur
är det med dem som gjort misstag
längs vägen?

President Monson har sagt: 
”Om någon av er har halkat åt 
sidan finns det personer som vill
hjälpa er att återigen bli rena och
värdiga. Er biskop eller grenspresi-
dent är ivrig och villig att hjälpa,
och kommer att med förståelse 
och medkänsla göra allt i sin makt
att hjälpa er under omvändelse-
processen, så att ni än en gång 
kan stå i rättfärdighet inför Herren.”
(”Exempel på rättfärdighet”, Liahona,
maj 2008, s 65)

Aldrig har det funnits en tid i världs-
historien då dygd varit mer behövlig
än den är i dag. Välsignelserna och
löftena som kommer av att vara dyg-
dig hjälper dig att känna dig fri och
lycklig och värdig att komma in i

Herrens heliga tempel. Av den anled-
ningen har vi lagt till ”dygd” till unga
kvinnors värderingar och tema. Varje

vecka när du upprepar temat hoppas
jag du blir påmind om vad det innebär
att värdesätta dygd. ■

Möteshusfinnaren och LDS Maps,
som gjorts tillgänglig via LDS.org,

Mormon.org och maps.lds.org finns
nu på 16 språk.

Tjänsten som gör det möjligt för
alla att söka efter närmaste möteshus
på Internet finns på danska, engelska,
finska, franska, holländska, italienska,
japanska, kinesiska, koreanska, nor-
ska, portugisiska, ryska, spanska,
svenska, tjeckiska och tyska.

Med nuvarande sökfunktioner
kan besökare söka efter närmaste
möteshus genom att fylla i en
adress eller markera en plats på en
karta. Ytterligare kontaktinformation,

bland annat telefonnummer,
enhetsinformation och vägbeskriv-
ning finns också att tillgå via länkar
till olika webbsidor.

Besökare kan också få informa-
tion om församlingar och grenar där
vissa språk talas, studentförsamlingar
och enheter för unga ensamstående
vuxna.

Möteshusfinnaren gjordes först
tillgänglig på Internet för invånare i
Förenta staterna och Kanada i maj
2001. Världsomfattande täckning
gjordes tillgänglig i augusti 2008 och
översättningen till 16 språk fanns att
tillgå i december 2008. ■

Medlemmar kan hitta möteshus på Internet på 16 språk.

LDS Maps tillgänglig på 16 språk
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Fler förslag till
samlingsstunden,
april 2009

§
Här följer fler förslag
som Primärföreningens
ledare kan använda 

tillsammans med samlingsstunden 
i det här numret av Liahona. För
lektionen, anvisningarna och
aktiviteten som hör sammans 
med dessa förslag, se ”Jesus Kristus
är min Frälsare”, på sidorna LS4
och LS5 i Lilla stjärnan i det här
numret.

1. Jag har ett vittnesbörd om att
Jesus Kristus är min Frälsare. Be två
eller tre äldre barn några dagar i för-
väg att komma till Primär beredda 
att bära sitt vittnesbörd om Jesus
Kristus. Skriv på tavlan: ”I föruttill-
varon valde jag att ______ ______
______ ______.” Be barnen att dra
sig till minnes från förra veckans
diskussion vilket val de gjorde i förut-
tillvaron (att följa Jesus Kristus).
Upprepa meningen tillsammans.
Säg att deras val att följa Jesus
Kristus visar att de hade ett vitt-
nesbörd om honom i föruttillvaron
och att deras vittnesbörd kommer

att stärkas när de fortsätter att 
lära sig mer om honom i det här
livet. Använd tavlan för att göra 
tilläggsaktivitet 2 i lektion 30 i
boken Primär 7. Använd Joh 14:6 
för att betona tanken att liksom 
en stege är den enda vägen upp 
ur en grop, är Jesus Kristus den
enda vägen till evigt liv. Dela ut
papper och penna eller kritor till
barnen. Be barnen att rita en bild 
av hur de kan följa Jesus Kristus.
Säg att skrifterna, bra musik och
andras vittnesbörd kan hjälpa dem
bygga upp och stärka deras vitt-
nesbörd om Jesus Kristus. Be bar-
nen du bett i förväg att bära sitt
vittnesbörd.

2. Genom att följa Jesus Kristus
kan vi leva med vår himmelske
Fader och Jesus igen. Låt barnen
försöka rita något obekant (till
exempel ett ovanligt djur eller 
en ovanlig blomma). Visa sedan 
en bild på det du nämnt och låt
dem rita det igen. Samtala om hur
föredömen hjälper oss. Berätta
sedan att det finns en målning av
Frälsaren på president Thomas S
Monsons kontor som han tycker
om. Han har sagt: ”När jag ställs
inför svåra situationer tittar jag 
ofta på den och frågar mig själv:
’Vad skulle han göra?’ Sedan har 
jag försökt att agera i enlighet där-
med.” (Jeffrey R. Holland, ”President
Thomas S Monson: I Mästarens 
fotspår”, tillägg till Liahona, jun
2008, s 2)

Ge varje klass en eller flera 

skriftställehänvisningar som handlar
om Frälsarens exempel. Låt klass-
deltagarna läsa skriftstället för att 
få veta vad Jesus gjorde för att vara
ett exempel. Låt dem ge förslag 
på hur de kan följa det exemplet.
Exempel: Joh 19:26–27 (visade
omsorg om modern); Joh 13:14–15
(tjänade andra); Apg 10:38 (gick
omkring och gjorde gott); Matt 
4:23 (undervisade om evangeliet);
Mark 1:9 (döptes); Luk 2:52 
(växte till i vishet); Mark 10:14–16
(visade kärlek till barn); 3 Nephi
17:15–17 (bad).

För mindre barn: Matcha 
bilder som visar Jesu exempel 
med bilder av barn som följer 
hans exempel. Exempel: Evangeliet 
i bild (EIB) 206 (Jesus Kristus 
som barn) med 2–23 (son hjälper 
sin pappa) från bildpaketet till
Primär 2; EIB 242 (Jesus och 
hans mor) med 1–46 (barn med 
farmor eller mormor) från bildpa-
ketet till Primär 1; EIB 212
(Bergspredikan) med 607 (flicka 
talar i kyrkan); EIB 208 (Johannes
Döparen döper Jesus) med 2–20
(dop) från bildpaketet till Primär 
2; EIB 205 (Gossen Jesus i templet)
med 617 (Utforska skrifterna); 
EIB 216 (Kristus och barnen) 
med 2–49 (familj på picknick) från
bildpaketet till Primär 2; EIB 225
(Den sista måltiden) med 604
(Sakramentet delas ut); 1–64
(Kristus ber med nephiter) med 
1–9 (flicka ber) från bildpaketet 
till Primär 1. ■

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



A lla älskar helgdagar – dagar 
då man är ledig från skolan
eller från arbetet. Det kanske

också förekommer presenter eller en
speciell fest med särskilt god mat.
Inte undra på att vi alla ser fram emot
helgerna. Men det finns många olika
slags helger att fira. De flesta som till-
frågas tycker att julen är deras favorit-
helg, medan andra är särskilt förtjusta
i familjeinriktade dagar som tacksägel-
sedagen. Men alla har sin personliga
favorithelg. 

Den helg som jag sätter störst
värde på är påsken. För det första
älskar jag den tid på året då påsken
infinner sig. Vår – vad kan vara trevli-
gare än en helg som firar slutet på
vintern, att det börjar knoppas på
träd och buskar och att gräset börjar
bli trevligt grönt? Dessutom kan
man se nyfödda lamm, killingar 
och kalvar på åkrar och hagar som
påminnelse om nytt liv i vår värld.
Jag kan börja plocka fram en del
sommarkläder och plocka undan 
de tjocka vinterkläderna. 

Men påskens verkliga glädje är
själva grundorsaken till högtiden,
firandet av Herren Jesu Kristi upp-
ståndelse från graven där han legat 
i tre dagar efter sin död på korset.
Hans ofattbara lidandes mardröm
var över. Hans förutordinerade 
mission var fullbordad. Gångna 
tidsåldrars döda själar och framtida
generationers levande själar kunde
entusiastiskt utropa: ”Du död, var 
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är din seger? Du död, var är din udd?” 
Vår evige Faders fullkomlige Son

hade verkligen blivit gisslad i Pilatus
palats, blivit korsfäst på Golgata och
fått utstå själsnöd i Getsemane, vilket
tillsammans innebar att Guds felfria
lamms försoningsoffer var fullbordat.
Hela mänskligheten var för alltid till-
försäkrad den stora välsignelsen att
uppresas från graven på sin utsedda
uppståndelses dag. Ingen var dömd
till evig separation mellan sin fysiska
kropp och sin ande. Detta var en av
de två stora gåvorna till alla som flö-
dade från Jesu Kristi försoningsoffer
och från hans uppståndelse denna
första påskmorgon. Detta ensamt är
tillräcklig orsak till att sätta påsken
främst på någon helglista. 

Men det bästa återstår ännu. På
grund av hans kärleksfulla tjänande
och offer, som återspeglas i förso-
ningen, har hela människosläktet
den ovärderliga möjligheten att få
förlåtelse för sina synder, på villkor
av tro, omvändelse, dop och lydnad.
Genom denna möjlighet till förlå-
telse kan alla de sant botfärdiga åter-
vända till Faderns och Sonens närhet
och bo för evigt hos dem som celesti-
ala, fullkomliga varelser i en evig
familjesamvaro. Detta är det andra
stora löfte som erbjöds genom Jesu
Kristi försoningsoffer för nästan 2000
år sedan. Och allt kulminerade när
änglarna rullade bort stendörren
från graven och lät Kristus vandra ut
med ande och kropp evigt förenade

denna härliga påskmorgon. 
Båda dessa ojämförliga gåvor,

uppståndelsen och möjligheten till
förlåtelse, kom till oss som en direkt
följd av Kristi lidande. Gåvorna är
härliga, men det mardrömsliknande
lidandet var ofattbart för det mänsk-
liga intellektet. Sålunda behöver vi
bara ta emot alltsammans med en
djup, djup känsla av tacksamhet, och
hängivenhet till att göra vårt bästa
för den andliga kvaliteten i våra liv,
att vi därigenom visar uppriktigheten 
i vår uppskattning. 

Äldste Neal A Maxwell samman-
fattade det bäst med följande ord:
”Mänsklighetens öde vilade på Kristi
karaktär och han ryggade inte.” Gud
vare tack för storheten hos hans
enfödde Son, Kristus, Återlösaren,
människosläktets Frälsare. Må vi alltid
med iver fira hans seger över döden

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

BUDSKAP FRÅN OMRÅDESPRESIDENTSKAPET

Påsken: Helgernas Helg
Äldste Robert C Oaks, president för Europaområdet

Äldste Robert C Oaks



så viktigt beslut och bestämde att
hon fick vänta tills hon fyllt 18 år.
Missionärerna ombads av Marias
mamma att inte besöka Maria mer.

Äldste Baird var förstås väldigt
besviken både personligen och för
Marias skull. Fyra år är en lång tid för
en tonåring och mycket kan hända.
Då han förflyttades från Jönköping
fick han tillåtelse av missionspresiden-
ten att brevväxla med Maria för att
hon skulle ha någon kontakt med kyr-
kan. På så sätt kunde hon få svar på
de många frågor hon hade om evan-
geliet. Hon ville ha mer att läsa och
äldste Baird skickade boken ”Ett stort
och förunderligt verk” och senare
Läran och förbunden och Den kost-
bara pärlan.

Äldste Baird avslutade sin mission
i mars 1978 och återvände hem till
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De brevväxlade och Maria fick en
Mormons bok av henne. En gång
körde Marias mamma henne till kyr-
kan i Jönköping, Maria minns hur
bra det kändes när hon gick genom
ytterdörren till kyrkan.

Äldste Baird berättar hur förvånad
han blev vid sitt första besök hos
Maria. På frågan om hon hade läst
något i Mormons bok svarade hon
”ja ganska ofta”. Vad kände hon för
boken? Maria svarade att hon trodde
den var sann.

Maria inbjöds till möten och ung-
domsaktiviteter i kyrkan och fick
undervisning av missionärerna. I sep-
tember var hon redo och önskade att
bli döpt. Eftersom hon endast var 14
år behövde hon sin mammas tillstånd
för att döpas. Marias mamma tyckte
att Maria var för ung för att fatta ett

och graven detta vårveckoslut i
Jerusalem för så många år sedan. 
Må vi med iver på nytt inviga vårt 
liv i hans tjänst, och alltid sträva 
efter att efterlikna hans storslagna
föredöme. Gud vare tack för den
största av alla gåvor, nämligen hans
Son Jesus Kristus som vår Frälsare
och Återlösare. ■

Herrens innerliga
barmhärtighet
Eivor Hagman, Jönköpings församling

Islutet av juli 1977 blev missionä-
ren äldste Mike Baird förflyttad 

till Jönköping. Både han och hans
kamrat var nya i staden och kände
inte till området. I lägenheten fanns
en liten ask med adresskort till 
personer som kontaktats av missio-
närer tidigare eller som ville ha kon-
takt. Äldste Baird och hans kamrat
valde ut några av korten och den
första de kontaktade var en flicka 
på 14 år som bodde i Tranås, Maria
Karlsson.

Redan två år tidigare när Maria 
var 12 år, hade hon skrivit till mis-
sionskontoret och ville ha information
om kyrkan. Hon tyckte mycket om
musik och gruppen The Osmonds var
väldigt populära då. Maria fick veta att
Osmonds var medlemmar i en kyrka
som hon aldrig hade hört talas om
och ville gärna veta mer om deras
religion.

Missionskontoret skickade några
broschyrer till Maria och ordnade 
så att en flicka från församlingen 
i Jönköping kontaktade henne. 

Efter 30 år har Maria Thörn fått kontakt och besök av den förste missionären som

undervisade henne, Mike Baird, tack vare en rad ovanliga händelser.
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Vid stavskonferensens söndagsmö-
te i Stockholm stav den 16 novem-

ber 2008 mottog nio unga kvinnor
utmärkelser i programmet Personlig
tillväxt. Från Örebro: Charlotta
Edvinsson, Deborah Förnes och Elin
Vennerholm. Från Gubbängen: Camila
Alfaro, Sarah Bensige, Theresa Segura,
Vanessa Segura och Maxine Thylin.
Från Stockholm: Louise Karlsson.

Personlig tillväxt förenar kyrkans
unga kvinnor över hela världen i
deras strävan att komma till Kristus
och ”stå som vittnen om Gud alltid
och i allting och överallt”. (Mosiah
18:9) Programmet hjälper de unga
kvinnorna att tillväxa i sin kunskap

om evangeliet ”och tillämpa Herren
Jesu Kristi lärdomar, förbereda sig
för att ingå heliga tempelförbund
och stärka sina familjer”. 

Flickorna var mycket entusiastiska
över att vara klara med programmet.
Dock kan det kännas tungt innan
man kommer igång. Två av de unga
kvinnorna delade med sig av sina
erfarenheter om hur det kan kännas
innan man kommer igång med pro-
grammet: ”Som en utmaning, men
jättebra när man har det gjort.”

Som exempel på lyckade upp-
gifter och projekt som bygger på
unga kvinnors värderingar gav de
unga kvinnorna flera förslag. Elin

omedelbart till Maria och bekräftade
att han var den äldste Baird som hade
undervisat henne.

Maria skrev till Mike och berätt-
ade vad som hänt i hennes liv och
den mening som berörde honom
mest var ”vår familj har alltid varit
mycket aktiva medlemmar i kyrkan”.
Mike berättar att han kände sig över-
väldigad av en obeskrivlig glädje.

Mike hade aldrig varit tillbaka 
i Sverige sedan sin mission men
endast några veckor efter han fått
Marias mail fick han ett uppdrag
från sitt arbete att åka till Sverige!
Han beskriver detta som ”Herrens
innerliga barmhärtighet” att han nu
fick tillfälle att besöka Sverige igen,
speciellt Jönköpings församling och
Maria och hennes familj. ■
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USA. Deras brevväxling avtog men 
i mars 1981 fick han ett brev från
Maria där hon skrev att hon döpts
några dagar efter sin 18-årsdag, och
Mike Baird kände sig lycklig och glad.
Hon nämnde även i sitt brev att hon
hade en pojkvän, Dick Thörn, och att
han verkade intresserad av kyrkan.

Under de följande åren tänkte
Mike då och då på Maria och undrade
hur det hade gått för henne, om hon
fortfarande var aktiv i kyrkan, om
hon var gift och hade barn. Han hade
tappat all kontakt med henne och
trots ihärdiga försök att hitta henne
så misslyckades han.

Maria gifte sig med sin pojkvän
Dick, som döptes 6 månader efter
Maria. De flyttade till Jönköping för
att vara nära kyrkan och kyrkans
medlemmar. De fick tre döttrar och
Maria var hemma med barnen tills
den yngsta började skolan. Då bör-
jade Maria en utbildning till frisör
och öppnade en egen salong i deras
hus. En del år senare när Maria fyllt
40 år tog hon en socionomexamen
och arbetar nu som enhetschef för
ett äldreboende.

Under en semester i Monaco i juni
2008 var familjen Thörn i kyrkan i
Nice. Dick behövde hjälp med över-
sättning och frågade en av missionä-
rerna, äldste Cole, om han kunde
översätta till engelska. Äldste Cole
frågade vilket land de kom från och
när han hörde att de kom från Sverige
kom han ihåg att hans biskop hade
varit på mission i Sverige. Maria frå-
gade vad hans biskop hette och när
han berättade att han hette Mike

Baird undrade hon om det möjligtvis
kunde vara den äldste Baird som 30 år
tidigare hade kommit hem till henne
och undervisat henne om evangeliet. 

Äldste Cole skrev ett e-mail till sin
far där han berättade om mötet med
Maria och hennes familj och bad sin
far vidarebefordra detta mail till biskop
Baird så fort som möjligt. 

Biskop Mike Baird var på en affärs-
resa då han fick ett mail från en av
sina utsända missionärer, äldste Cole
i Nice. Han förstod snart att Maria
Thörn var den Maria som han under-
visat i Sverige. Han kände Herrens
hand i detta, det fantastiska att han
genom en av församlingens utsända
missionärer åter fick kontakt med
den flicka han undervisat under sin
mission i Jönköping. Han skrev

Unga kvinnor klara med Personlig tillväxt
Carina Bäck, Stockholms stav



Unga kvinnors
utmärkelse
Mona Carlsson

Vid distriktskonferensen i Umeå
den 19 oktober 2008 mottog

Nasho Davidsson Unga kvinnors
utmärkelse av missionspresidenten
Larry Anderson.

Hon döptes som 13 åring i
Windhook, Namibia som Albertina
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Vennerholm var speciellt nöjd med
en teaterpjäs, vilken hon hade med-
verkat i, och som hon bjöd in klass-
kamrater till. Maxine Thylin skrev
en liten bok om kyskhet som ett av
sina projekt. Hon skrev om sina
känslor och tankar inför ämnet.
Inom temat kunskap sydde Louise
Karlsson ett förkläde och satte ihop
en kokbok. Ytterligare ett projekt
var Camilas, hon hade målat om ett
helt hus, inomhus och utomhus.
”Det var jättekul!” berättar hon.

Gubbängens Unga kvinnor infor-
merade om ett förslag på projekt
som passar en grupp unga kvinnor.
De genomförde en modeshow vil-
ken församlingen bjöds in till. Kläder
inom tre områden visades: sport,
fritid och till dans. Det var kul och

spännande, säger Vanessa. Theresa
lägger till: ”Vi hade på oss anständi-
ga kläder. Det var jättebra att visa att
man kan ha fina kläder och ändå klä
sig anständigt.”

Vilket råd ger dessa nio unga
kvinnor dem som inte slutfört 
programmet, eller inte ens börjat?
Deborah uppmuntrar andra att göra
Personlig tillväxt: ”Man stärks som
person och i evangeliet.” ”Det är jätte-
roligt!” lägger en annan ung kvinna
till. ”Man växer!” Varför är då pro-
grammet så bra? Svaren kommer
snabbt. Sarah tycker att man utveck-
las som person och Maxine säger:
”Man lär känna sig själv!” ”Och evan-
geliet,” lägger Camila till. ”Man blir
en kvinna när man är klar!” påpekar
Maxine till sist. ■

Unga kvinnor från Stockholms stav som mottagit utmärkelser i programmet

Personlig Tillväxt. Övre raden från vänster: Camila Alfaro, Maxine Thylin, Theresa

Segura, Vanessa Segura och Sarah Bensige. Nedre raden från vänster: Elin

Vennerholm, Louise Karlsson, Deborah Förnes och Charlotta Edvinsson.

Nasho Davidsson, Sundsvalls gren
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Under temat ”Julen – Kristus i
Centrum” arrangerade Halmstads

och Helsingborgs församlingar en jul-
krubbeutställning och julkonsert i
början av december 2008.

Ann Kjällberg hade lyckats få
medlemmarna i de båda församling-
arna att låna ut ett fyrtiotal krubbor.
Utanför kapellet fanns en stor upp-
lyst krubba i relief som välkomnade
besökarna, i entrén fanns ett antal
krubbor av porslin och glas och i

kulturhallen var variationen oändlig.
Där fanns traditionella krubbor i
olika storlekar, krubbor att leka
med, speldosor, ja alla typer av jul-
krubbor, alla med Kristus i centrum.
Höjdpunkten var den levande krub-
ban där José och Carolina Acevedo
gestaltade Josef och Maria. Kläderna
hade Svenska Kyrkan i Oskarsström
lånat ut och stallet var byggt med
trädstammar och grenar av händiga
medlemmar. Känslan av heligheten

sig svenska och varit flitig besökare på
Unga kvinnors möten och utfört sina
uppdrag väl. ■
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Nasho-Ndishishi och kom till Sundsvall
och Sverige som 14-åring tillsammans
med sina syskon. Hon har sedan lärt

den natt som Kristus kom till jorden
förmedlades på ett stämningsfullt
sätt i denna stora julkrubba med
levande människor även om själva
Jesusbarnet var en docka.

Kapellet var pyntat med julgra-
nar, granrisgirlanger och julblom-
mor. Det var nästan så att tankarna
fördes till julkonserterna i Salt Lake
City. Längst fram i kapellet fanns en
stor krubba med tygdockor och tyg-
djur som tillverkats av Kerstin Saffer
från Lunds församling. Under hela
utställningen rullade kyrkans film
om Kristi födelse i Betlehem.

Julkonserten som hölls i det
vackert smyckade kapellet var 
arrangerad av Rebecca Wrang 
och hade också Kristus i centrum.

Berättelser om barn efterlyses

Har du en trosstärkande
sann berättelse för barn

och om barn som du vill dela
med dig av? Liahona är intres-
serad av att få sådana berät-
telser för eventuell publikation 
i tidningen.

Exempel på ämnen är förlå-
telse, tjänande, sakramentet, vitt-
nesbörd, tionde, Visdomsordet
och så vidare.

Skicka berättelsen via e-post
till liahona@ldschurch.org
eller med vanlig post till:
Liahona, Children’s Stories, 
50 E. North Temple St., Rm.
2420, Salt Lake City, UT 84150-
3220, USA ■

En barnkör sjöng under julkonserten i Helsingborgs församling

Julen – Kristus i Centrum
Jörgen Svensson, Helsingborgs församling



Egentligen hade Jörgen och 
Lis Nielsen tänkt skicka in 

sina missionspapper först när 
de uppnått pensionsåldern, men
1987, när dottern ville gå på mis-
sion, ja, då kände de att NU var 
det dags även för dem. På så sätt 
var de ute på mission samtidigt 
med sin dotter.

”Jörgen sa upp sitt arbete som
chef för den sociala välfärden i
Frederikssund, det gick inte att få
ledigt som chef. Vi lämnade huset 
till försäljning, åkte på semester och
när vi kom hem var huset sålt. Då
skickade vi in papperen”, berättar
syster Nielsen.

”Vi nämnde inget om några
önskemål att komma till ett visst
land, utan önskade gå dit Herren
ville”, säger broder Nielsen. ”Självklart
blev vi överraskade när kallelsen
kom till Lagos Nigeriamissionen 
i Afrika.”

Vid den tiden var kyrkan bara
etablerad i den östliga delen av
Nigeria, och äldste och syster
Nielsen fick i uppgift att öppna 

upp i miljonstaden Ibadan, som 
ligger i den västra delen. Ett annat
missionärspar hade tidigare lyckats
finna de fem medlemmar som
enligt uppteckningarna skulle 
bo i Ibadan, och första söndagen
hölls möten i en av dessa med-
lemmars hus.

”Sedan fick vi bygga ett eget 
litet möteshus”, fortsätter broder
Nielsen. ”Snickare kom för att 
göra bänkar och talarstol, och
murare gjorde en dopfunt bakom
huset. Det var ont om vatten i kra-
narna, så när det var dop fick vi 
fylla på med sjövatten från en tank-
bil. Första söndagen i den nya kyr-
kobyggnaden myllrade det folk in.
Vi hade 34 barn att ta hand om i
Primär.”

”Vi undervisade hela dagarna”,
säger syster Nielsen, ”och döpte
nästan varje lördag och söndag. 
Vi arbetade tillsammans med två
missionärsäldster från Nigeria.”

”Förutom att undervisa om 
återställelsens budskap fick vi 
ordna med ledarutbildning för 

de nya medlemmarna. Vi stod ofta
bredvid som stöd när de någon
vecka efter sitt eget dop kallades 
att undervisa om principer de själva
just lärt sig.”

”Många kände igen vår bil med
kyrkans logo och kom ofta fram till
oss och ville höra mer”, minns bro-
der Nielsen. ”Det fanns inga gatu-
namn med nummer, så vi fick ofta
köra personerna hem, så att vi
sedan kunde hitta dit igen. Ingen
tvivlade på varför vi var där och vi
hörde ofta: ’Nu kommer den vite
mannen!’ ”

I 18 månader verkade broder 
och syster Nielsen i Nigeria, och 
när det var dags att åka hem till
Danmark fanns det tre församlingar 
i Ibadan. ■

Ny mission som
ansvariga för 
dopen i templet

När broder och syster Nielsen
omkring 15 år senare uppnått

pensionsåldern kom kallelsen att
under tre års tid ansvara för dopen i
templet i Köpenhamn. Höjdpunkten
under den här tiden var att få möta
alla de unga.

”Vackra sommardagar, då de kunde
valt stranden, valde de att komma hit
till Herrens hus. Det har stärkt mitt
vittnesbörd att se en sådan trofasthet
hos ungdomarna och deras ledare,
och deras stora önskan att göra det
som Herren önskar”, säger syster
Nielsen. ■
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Inga tvivel om att tacka ja till missioner
Birgitta Wennerlund, Kristianstads gren

Amy och Andreas Vestbö från
Frederikbergs församling och
Cecilia Andersen-Wrang från
Ballerups församling i Köpenhamn
kompletterade Helsingborgs och
Halmstads egna förmågor. Förutom
musik och sång läste julvärden,
biskop Wikström, berättelser om
Kristus från förutsägelser i Jesaja

och Mormons bok, över hans
födelse och mission samt hans 
försoning samtidigt som bildspel
visades. 

Efter konsertens slut satt alla
tysta och njöt av den underbara
andan som rådde. Det tog tid innan
applåderna bröt ut men ville sedan
inte ta slut. ■



När områdespresidenten hösten
2007 ringde och frågade om de

var villiga att tjäna som rådgivare och
assisterande tempelvärdinna i tre år,
fanns det inte heller något tvivel om
att de skulle svara – ja!

”Särskilt glada blev vi att få tjäna
tillsammans med president och syster
Ljungh”, säger president Nielsen.
”Vi lärde känna dem på missionärs-
skolan i London inför deras mission 
i England och vår i Afrika.”

”Vi är så glada att få vara här i tem-
plet och få möta alla människor som
kommer hit för att tjäna Herren”,
säger syster Nielsen. ”Templet har all-
tid haft en speciell betydelse för mig.

Talangshow i 
Katrineholms gren
Birgitta Gustafsson

Barnen i Primär och Unga Kvinnor
har under hösten haft ett projekt

under aktivitetskvällarna med tema
”Talangshow”. Med stor entusiasm
har de planerat, gjort affisch, skrivit
inbjudningskort till vänner och familj,
bestämt vad det skulle bjudas på och
bakat samt dekorerat lokalen till en
kväll i festens tecken.

Men framförallt har de övat, övat
och övat sina olika nummer som
dans, musikuppträdanden, sång, troll-
eri, breakdance. De har gjort det på ett
imponerande sätt och med koncen-
trerat allvar, men med mycket glädje.
Barnen och ungdomarna har lärt känna
varandra under lättsamma former.

I slutet av oktober 2008 var det
dags för dem att visa upp sina talang-
er vilket de gjorde med förtjänst. De
lyste upp en vanlig fredagskväll och
spred glädje för oss som hade förmå-
nen att vara där. Vänner och familjer
kom och applåderade. I Läran och
förbunden kap 6:10 står det ”Se du
har en gåva och välsignad är du tack
vare din gåva. Kom ihåg att den är
helig och kommer ovanifrån –”. 

I Katrineholms gren är vi inte så
många aktiva medlemmar men vi
som är här försöker att ta hand om
våra för närvarande tolv barn och
ungdomar så gott vi kan med de för-
utsättningar vi har. Vår lilla gren visar
att kyrkan är internationell i och
med att vi har medlemmar som är

KYRKONYTT  A P R I L  2 0 0 9 K15

Jag minns när vi kom första gången
till templet i Schweiz efter att vi blev
medlemmar 1963. Jag kände det som
om jag kommit hem. Templet ger
trygghet och glädje.”

”I templen utförs ett mycket osjäl-
viskt arbete”, framhåller president
Nielsen. ”Vi hjälper andra att få väl-
signelser som de i sitt nuvarande till-
stånd annars inte skulle kunna få. Och
samtidigt som vi hjälper andra får vi
själva möjlighet att lära, hämta inspira-
tion och bygga upp oss andligen. Det
finns en märklig gemenskap i templet,
både bland dem som kommer hit
och med dem som gått före oss till
andevärlden.” ■

Nu som andre rådgivare 
i tempelpresidentskapet

President och syster Nielsen tjänar nu på sin tredje mission i templet i Köpenhamn.
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Prenumerationer beställs genom
att betala in prenumerationsav-

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

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

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

Distributionscentret har hand om
alla prenumerationer av tidskrifter

för Sverige. Vid frågor beträffande
prenumerationer på kyrkans tid-
ningar, kontakta prenumerations-
avdelningen vid distributionscentret
under deras öppettider tisdag-
fredag kl. 9-13, på tel. 08-500 655 20,
fax. 08-500 655 23. Eller skriv till
Tempelvägen 4 A, 137 41
Västerhaninge, eller e-mail
RCstockholm@ldschurch.org

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

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

medlemmar och ledare har fått 
en gåva att förvalta och jag hoppas
att vi med Guds hjälp ska kunna
klara det. ■

fransk- och – spansktalande. Det gör
det extra spännande och intressant
när olika kulturer möts. 

De här barnen och ungdomarna
inbjuder också sina vänner till 
kyrkan och på så sätt blir vi fler 

Unga Kvinnor och Primär med ledare inbjöd till en Talangshow i Katrineholms gren.
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Hur man prenumererar på Liahona

Lokala nyheter

Artiklar och foton till de loka-
la sidorna är alltid välkomna.

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

Tänk på att artiklarna ska
vara upplyftande för läsarna
och spegla tillämpandet av 
profetens och apostlarnas 
lärdomar.

Nyhetsartiklar måste sändas 
in senast tre veckor efter den
aktuella händelsen, eftersom 
det tar 2–3 månader innan arti-
keln publiceras.

Skickas till:
Eivor Hagman 
Medusagatan 2 A, 
553 38 Jönköping
Email: eivorhagman@
hotmail.com
Tel. 036-719663 ■

Omvändelseberättelser efterlyses!

Skicka gärna in berättelser om
gamla eller nya medlemmars

omvändelse. Berättelserna bör
vara korta och innehålla följande:

1) Den första kontakten med
medlemmar eller missionärer
från kyrkan.

2) Omvändelseprocessen
fram till dopet.

3) Vittnesbörd. ■


