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 Allteftersom frälsningsverket 
går framåt är det med glädje 

som vi ser ett stadigt ökande 
antal av Guds barn bli medlem-
mar i Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga, ”den enda sanna 
och levande [kyrkan] på hela 
jordens yta”. 1

Jag brukar tänka på nya med-
lemmar som oslipade diamanter 
vilkas sanna skönhet som juveler 
gradvis träder fram genom en 
noggrann process av slipning 
och polering. Det kräver en 
mästerlig teknik i kombination 
med kärleksfullt tålamod och 
ständig hängivenhet.

När en diamant utvinns ur 
gruvan är den inte vacker att 
skåda. En expert med många 
års utbildning och erfarenhet 
måste bearbeta den innan den 
blir det. Herren vill att vart och 
ett av hans barn ska komma till 
Kristus och ”bli fullkomnade 
i honom”. 2 Liksom gnistrande 
diamanter, är fullkomnade sista 
dagars heliga vackra, ädla och 
storartade. Deras tro och gär-
ningar strålar som en ledstjärna 
för världen och det råder inget 
tvivel om att de är annorlunda 
och unika.

Att sträva framåt längs vägen 
mot fullkomning är oftast en 
skrämmande uppgift. Det kräver 
stora ansträngningar och uppoff-
ringar. Det kräver också uthåll-
ighet. Och det innebär definitivt 
att man vet vad man ska göra 
och hur man gör det. I sin barm-
härtighet har Herren bestämt 
att hans barn behöver arbeta 
tillsammans och hjälpa varandra 
för att framgångsrikt kunna leva 
efter evangeliets lag. När Alma var 
på flykt undan den ogudaktige 
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Stötta nya medlemmar
Äldste Francisco J. Ruiz de Mendoza, Spanien
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kung Noas tjänare, samlade han 
vid Mormons vatten en ”ansenlig 
skara” följare, som önskade ingå 
förbund med Gud. Alma kände 
att de var redo att döpas, för de 
var ”villiga att bära varandras 
bördor så att de kan bli lätta … 
och … att sörja med dem som 
sörjer, … trösta dem som står i 
behov av tröst och stå som vittnen 
om Gud alltid och i allting och 
överallt … ända intill döden”. 3

Nya medlemmar upplever för 
första gången Guds ande. Det 
har skett till följd av att medlem-
mar och missionärer har vittnat 
för dem. De känner i sinne och 
hjärta att evangeliet är sant, 
genom den Helige Anden som 
har kommit över dem och tagit 
sin boning i deras hjärta. 4 För 
att ytterligare uppfylla dop-
förbundet behöver de nu bli 
älskade och få näring så att 
de, genom detta exempel, kan 
uppleva ännu större glädje och 
utveckla drivkraften att göra för 
andra det som gjorts för dem.

Som den framlidne president 
Gordon B. Hinckley påminde 
oss alla om, har en nyomvänd 
varit tvungen att lämna tidigare 
vanor och till och med gamla 

Äldste  
Francisco J. Ruiz 
de Mendoza
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vänner och bekanta. Att så drast-
iskt överge gamla vanor för nya 
är inte lätt, och den nyomvände 
löper ofta risk att bli modfälld. 
Kom ihåg Israels barn när de 
befriades från fångenskapen i 
Egypten. När de upplevde livets 
svårigheter i öknen under det 
att de leddes mot det ”utlovade 
landet”, blev de ofta upprörda 
och önskade att de kunde åter-
vända till Egypten.5 På tal om nya 
medlemmar var detta president 
Hinckleys profetiska utmaning:

”Alla behöver tre saker: 
en vän, ett ansvar och näring 
genom ’Guds goda ord’. 6 Det är 
vår plikt och vår möjlighet att få 
ombesörja dessa saker.” 7

Det är min innerliga bön att 
var och en av oss kan ta emot 
nya medlemmar i kyrkan med 
öppna armar, med tålamod och 
vänlighet, med genuin, osjälvisk 
kärlek. När vi gör det, är vi en 
viktig del av den rena och obe-
fläckade religionen,8 och kan 
hjälpa dem att gnistra som dia-
manter, och vårt eget ljus blir då 
starkare. Slutligen hjälper vi dem 
att utveckla Kristi egenskaper i 
takt med att vi själva utvecklar 
dessa egenskaper. ◼

FOTNOTER
 1. L&F 1:30
 2. Moroni 10: 32
 3. Mosiah 18: 7- 9
 4. Se Läran och förbunden 8:2
 5. Se 2 Mos. 16: 3
 6. Moroni 6:4
 7. Liahona, feb. 1999, ”Varje omvänd  

är dyrbar”, s. 9.
 8. Se Jak. 1:27

 I slutet av april besökte Sven Luthman, som repre-
senterar FamilySearch i Norden, Malmö stav för 

att besöka så många släktforskningscenter som 
möjligt i avsikt att utbilda och från FamilySearch 
sida se till att centren fungerar på bästa sätt. Under 
en av kvällarna hölls en gemensam utbildning för 
alla centrer, antingen de kom personligen till Lund 
eller följde utbildningen via datorn. Vad var det då 
utbildningen handlade om?

Ny handbok väntar på att bli översatt
Förutom handledningen ”Att vända hjärtan” 

som kom 2011 kommer en ny handbok, ”Family 
History Center Operations”. Den riktar sig först 
och främst till centren i Europa och väntar just 
nu på att bli godkänd och därefter översatt. Den 
trycks inte utan kommer att finnas som en PDF- fil 
att ladda ner. ”Även broschyren Min släkt har nu 
kommit på svenska”, sade broder Luthman och 
uppmanade prästadömet att använda den för att 
inspirera fler medlemmar att skicka in namnen 
på sina förfäder till templet.

Organisationen och prästadömsansvariga
I och med att paret Sandum nu avlösts från 

sin mission, har broder Ingemar Nyman kallats 
som områdets släktforskningsrådgivande. Broder 
Nyman var tidigare stavspresident i Stockholms 
stav. Området utgörs av stavar och distrikt i 
Sverige och Norge. I en stav är det stavspresi-
denten som har alla nycklarna för arbetet i staven 
och till sin hjälp har han 12 högrådsmedlemmar. 

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

Mycket att lära för personal  
och prästadömsledare angående 
släktforskningscentren  
i Malmö stav
Birgitta Wennerlund, Malmö stav
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Urban Girhammar, ansvarig högrådsmedlem i 
Malmö stav, hade kallat samman till utbildningen. 
Högprästernas främsta ansvar är tempeltjänst och 
släktforskning och därför är det högprästernas 
gruppledare som har ansvaret i församlingarna att 
utbilda och hålla kontakten med släktforsknings-
centrets personal. I grenarna ligger samma ansvar 
på äldstekvorumets president.

Möbler och utrustning
”Släktforskningscentren är ett förrum till temp-

let”, betonade broder Luthman, ”och det ska både 
kännas och synas när man kommer dit. Besökare 
ska kunna känna Elias ande där.” Möbler och 
annan tänkbar utrustning ligger under fastig-
hetsförvaltningen. ”När det gäller CD- skivor som 
Sveriges dödbok och annat forskningsmaterial”, 
fortsatte broder Luthman, ”är det enheten som bör 
ha medel för dessa i sin budget.” Datorer, program 
med mera ska finnas bakom jalusier eller låsta 

dörrar. Datorerna på centret får endast användas 
för forskning, och då i samband med att det finns 
tillgänglig personal. ”Centren bör ha minst en 
timme i veckan inbokad på viss dag och tid, så att 
missionärerna kan bjuda intresserade dit. De är 
själva gäster när de kommer till centret”, framhöll 
broder Luthman. ”Dessutom bör inte datorerna 
stängas av utan vara på hela tiden, så att de kan 
uppdateras från Salt Lake City.”

Många frågor och funderingar
Att besöket från FamilySearch var uppskattat 

framgick av de många frågor och funderingar 
från både personal på centren och prästadöms-
ledare. Broder Luthman berättade att Jesu Kristi 
Kyrka av Sista Dagars Heliga lägger ner mycket 
resurser på att göra det lättare för medlemmarna 
att forska och finna sitt eget släktträd. Bland 
annat kommer antalet kameror som används för 
fotografering av kyrkoböcker och annat historiskt 
material att utökas från 200 till 800. Idag filmas 
uppteckningar i cirka 45 länder.

Broder Luthman uppmuntrade enheterna att 
ha öppet så mycket som möjligt och erbjuda 
utbildningar och gemenskap på släktforsknings-
centren. ”Vissa har centren öppna på söndagsef-
termiddagarna, andra har både dag-  och kvällstid. 
Men kurserna under söndagsskoletid organiseras 
inte av Söndagsskolan,” betonade han, ”utan det 
är biskopens och grenspresidentens ansvar att 
anordna dem. Det finns handledningar både för 
lärare och elever att beställa, men tyvärr är de inte 
översatta till svenska.”

Efter utbildningen stannade många kvar  
för att ställa frågor rörande FamilySearch och 
Släktträdet till broder Luthman, som kvällen före 
hade besvarat många frågor vid ett besök på 
Stadsarkivet i Malmö, dit Malmö släktforskarföre-
ning bjudit in FamilySearch för att få veta mer om 
vad hemsidan kan erbjuda. ◼

Sven Luthman är FamilySearch- representant i Norden och i den egen-
skapen besökte han Malmö stav under april månad för att både undervisa 
och se till att släktforskningscentren fungerar som det är tänkt.
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 Söndagen den 27 april hölls 
en stavskonferens för alla 

medlemmar i Göteborgs stav. 
Den här gången var det utsänd-
ning via webcast från Borås 
församling. Tack vare denna tek-
nik kunde alla sitta i sina egna 
församlingar och ta del av tal 
från våra ledare.

Stavspresidenten Ulf 
Strömbom ledde konferensen. 
Missionspresidentparet Newell 
var närvarande och talade.

Andre rådgivaren i stavspresi-
dentskapet Kent Perciwall talade 
om hur vi kan bli fullkomliga 
genom att komma till Kristus. Vi 
behöver sträva mot fullkomlighet 
och hela tiden förfina oss, ta del 
av skrifterna och bli bättre – då 
bygger vi eviga liv.

Josefin Delve, från Borås 
församling, berättade om hur 
hon lärt sig att sträva och att lita 
på Herren. En sjukdomsdiagnos 
har gett henne många lärdomar. 
Hon fattade beslutet att ha en 
bra attityd till sin sjukdom och 
vara redo att tackla det som 
kommer och prioritera det som 
är viktigt, att lita på Herren och 
vara lycklig i nuet.

Kvinnor, moderskapet och 
normer i samhället talade Inga 
Nilsson från Jönköpings för-
samling om. Kvinnorna i kyrkan 

Skapa en miljö för uppenbarelse! 
Stäng av musiken och låt det 
vara tyst ibland.

Prioritera familjen och familje-
livet ! Låt barnen komma, läs 
för barnen, prata, lyssna. Ha 
roliga hemaftnar varje vecka, 
med betoning på roliga. Berätta 
om ditt vittnesbörd för barnen. 
Ni avgör vad som är bäst för er 
familj – för er eviga familj.

Ett krig pågår om våra själar! 
Kommer vi att vara redo 
när Kristus kommer? Vi kan 
beväpna oss med rättfärdighet 
och Guds kraft.

Besök templet ofta! Vi behöver 
tystnaden och friden som finns 
där. Herren talar till oss i templet. 
President Strömbom vittnade om 
att Herren talat till honom där.

Fortsätt att sträva framåt – ett 
ofullkomligt steg i taget! Välj bort 
och prioritera. Fundera på vad 
du kan göra för att vara redo att 
möta Kristus när han kommer 
tillbaka. ◼

Stavskonferens för Göteborgs stav
Eivor Hagman

behöver veta vilka de är och 
visa världen det. Syster Nilsson 
berättade att hon valt att vara 
hemma med sina fyra barn på 
heltid. Ett beslut som är ovanligt 
i samhället. Det krävs en del 
uppoffringar men hon vittnade 
om att Herren välsignar familjen 
med allt de behöver.

Syster Newell vittnade om 
den kärlek som hon utvecklat 
under sin mission. Kärlek till 
alla missionärer, församlingar, 
grenar och städer i Sverige. Hon 
uppmanade alla att varje dag 
välja att ta ett steg närmare vår 
himmelske Fader, vad som än 
krävs av oss.

”Vi är i mitten av den andra 
skörden”, sa president Newell. 
Fältet är vitt, redo för skörd på 
båda sidor av livet. Missionärsar-
bete pågår och dop utförs i för-
samlingar, grenar och i templet. 
Han uppmanade alla att fortsätta 
sträva framåt och påskynda fräls-
ningsarbetet, både här och för 
dem som finns i andevärlden.

Avslutande talare var pre-
sident Ulf Strömbom, som sa 
att vi lever i en spännande 
tid, en utmanande tid, de sista 
dagarna av jordens historia. 
Han gav några uppmaningar 
och riktlinjer till medlemmarna 
i Göteborgs stav.

Stavskonferensen 
för Göteborgs 
stav i april sändes 
via webcast. Stav-
spresidentskapet 
i Göteborgs stav, 
stavspresident 
Ulf Strömbom i 
mitten omgiven 
av sina rådgivare, 
t.v. förste rådgiv-
aren Sture Nilsson 
och t.h. andre 
rådgivaren Kent 
Perciwall.
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Marcus Brändh, med ansvar för Stockholms stavar 
och Norrlands distrikt.

Ett exempel på användandet av tekniken är det 
världsunika projektet ”SeminarieTV”, eller STV som 
det också kallas. Ett projekt som till en början var 
menat att hjälpa de elever som bodde väldigt långt 
ifrån varandra och hade svårt att samlas till en 
klass. Louis Herrey spelade in några enkla filmer 
med undervisning runt det årets nyckelskriftställen 
som eleverna kunde ta del av.

Ett år senare, när broder Brändh anställts, hade 
broder Herrey visionen klar: använda medierna 
där ungdomarna fanns för att förbättra undervis-
ningen och engagera ungdomarna.

Idag har den visionen vuxit till att det varje 
vecka spelas in ett ca 15- 20 minuter långt program 
om veckans läsning. Och det är inte längre bara 
Louis Herrey och Marcus Brändh som står framför 
och bakom kameran. Olika klasser har engagerats 
på olika sätt; som manusförfattare, programledare, 
lärare, filmare och redigerare.

• Det är dit vi vill nå, säger broder Herrey, att 
ungdomarna själva undervisar och vittnar. 
De åstadkommer fantastiska lektioner. Jag är 
imponerad över deras djup i evangeliet och 
villighet att dela med sig av sina tankar, känslor, 
kunskaper och deras vittnesbörd. Styrkan ligger 

Från blåkopior till SeminarieTV
Helena Österlund

 I dagarna startar årets studiekurser i seminariet och 
institutet för fyrtioandra gången i vårt land. Att 

räkna antal elever och antal skriftstudietimmar som 
genomförts är inte lika lätt som att räkna antal år. 
Däremot är det lätt att hitta oräkneliga vittnesbörd 
om glädjen, betydelsen och vikten av att ha gått på 
seminariet/institutet.

Sättet och möjligheterna att få ta del av under-
visningen har sett olika ut, och har sannerligen 
utvecklats. 1972 kallades Håkan Palm, med stor 
hjälp av fru Barbro, att introducera seminariet/
institutet till hela landet. Det krävdes många möten 
och mycket resande för att kalla och utbilda lär-
are och ”lära” medlemmarna vad seminariet var 
för något. Allt skulle komma igång så snabbt som 
möjligt fast kyrkan inte hunnit översätta och trycka 
hela årets läsning. Varje månad kom ett paket från 
tryckeriet i Frankfurt med månadens läsning.

Broder Palm berättar att det var en månad när 
det inte kom något paket. Efter mycket eftersök-
ningar visade det sig att det tyska tryckeriet hade 
gått på semester. Men det värsta var att tryckeriets 
hund(!) hade tuggat i sig det svenska originalet 
innan semestern. Till slut lyckades broder Palm 
få tag i det engelska originalet. Tillsammans med 
Barbro översatte de materialet och fick trycka 
upp månadens läsning med spritduplikator med 
dess typiska blåkopior. (För er yngre läsare: fråga 
någon äldre vad en spritduplikator är.)

Idag är de tekniska möjligheterna betydligt 
fler och mer lätthanterliga än blåkopior som 
skickas med post. I och med kyrkans positiva 
inställning till de nya medierna har möjligheterna 
att påminna, fördjupa och förbättra kunskapen 
om evangeliet ökat. Det finns även två anställda 
seminarie-  och institutkoordinatorer; Louis Herrey, 
med ansvar för Göteborgs och Malmö stav, och 

Jonathan 
Ludvig inter-
vjuar Louis 
Herrey för 
veckans 
SeminarieTV.
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i att det är lokalproducerat; ungdomarna ser 
och undervisas av varandra.

När man tittar på de otroligt välgjorda filmerna 
(som kan hittas på www.vimeo.com, sök på 
”Louis Herrey”), förstår man att det ligger mycket 
tid och arbete bakom varje avsnitt.

”Filmningen tar faktiskt inte så mycket extra 
tid. Jag gör det när jag ändå reser eller är i arbetet. 
Redigeringen däremot tar enormt mycket tid och 
det gör jag på kvällar och helger. Jag gör det för 
det är så givande och roligt. Efter läsåret 2014- 2015 
har vi hållit på i fyra år och har filmer till alla stan-
dardverken. Så framöver behöver vi inte uppdatera 
varje vecka, utan kanske någon gång i månaden.

STV har gjort att familjer, elever och ledare 
pratar om seminariet på ett helt annat sätt än förut. 
Att vi finns på de medier där ungdomarna är gör 
att de kan påminnas om seminariet på fler sätt än 
att bara närvara på klasserna.”

Broder Herrey avslutar intervjun:
”I mitt arbete har jag rest runt till Europas andra 

seminarier/institut. Jag är otroligt glad att få tjäna 
med just våra svenska ungdomar. De är otroligt 
andligt mogna. De är så villiga att dela med sig av 
sina kunskaper och vittnesbörd. De är en enorm 
kraft och en stor välsignelse att få arbeta med.”

Naturligtvis kan han inte låta bli att tillägga 
påminnelsen som alltid finns sist i varje film och 
som berör oss alla, oavsett ålder:

”Kom ihåg att läsa skrifterna! Varje dag!”
Till grund för studiekurserna ligger våra fyra 

standardverk och i år läser man Läran & För-
bunden. Idag finns det ca 200 elever inskrivna i 
seminariet och ca 200 i institutet. Om du själv är 
mellan 14 och 17 år och inte är inskriven i semin-
ariet, fråga dina ledare om vem som är semina-
rielärare i din gren/församling. Är du 18+ år och 
inte vet var närmaste institutklass hålls, fråga din 
hjälpförenings-  eller kvorumspresident. ◼

Reinhard Staubach från Tyskland, 

koordinator för Liahona, 

Ensign, Lokala sidor och hem-

sidorna, undervisar här den nye 

webbredaktören för den svenska 

hemsidan Dick Thörn.
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Ny svensk hemsida
Eivor Hagman

 Områdespresidentskapet har 
beslutat att alla länder ska 

ha en ny hemsida. Den svenska 
nya hemsidan lanserades den 
5 maj 2014.

Adressen till den nya 
hemsidan är densamma, 
www.jesukristikyrka.se. Den 
vänder sig främst till medlemmar 
i kyrkan.

Hemsidan innehåller lokala 
nyheter och budskap från 
områdespresidentskapet. 
Länkar finns till andra länders 
hemsidor och annat material 
som kyrkan gett ut.

Så snart tillstånd getts av 
artikelförfattare och fotograf, 
skickas artiklar och bilder som 
kommer in till Lokala sidorna 
direkt vidare till ansvarig för 
hemsidan. Artiklar och foton 
till Lokala sidorna kan därför 
komma att publiceras även på 
hemsidan. En kommitté beslutar 
vilka artiklar som ska publiceras 
på hemsidan.

Dick Thörn, Jönköpings 
församling, har kallats som 
webbredaktör för hemsidan. 
Han tar emot artiklar, foton och 
videor från områdesledarna, 
stavar, församlingar, Lokala 
sidorna, och från medlemmar.

Tillståndsblanketter måste 
alltid fyllas i när man skriver 

en artikel och om foton skickas 
in behövs tillstånd även av 
fotografen.

När det gäller nyhetsartiklar 
behövs inte tillstånd av person-
erna på bilden. För andra artik-
lar, till exempel underrubrikerna 
”Sista dagars heliga i Sverige 
berättar” och ”Hur jag vet”, 
måste tillstånd från personer 
på bilden ges.

När det gäller personer 
under 18 år måste alltid tillstånd 
från föräldrar finnas. Undantag 
om det är en bild med fler än 
25 barn eller ungdomar under 
18 år. ◼
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Dop i Umeå gren
Anna Bengtsson

 På påskaftonen, den 19 april 2014, döptes 
Tistou Blomberg av Olov Sandzén.
Tistou hade undersökt kyrkan en längre tid 

och berättat om den för sin kurskamrat Olov, 
som också kallas Olle.

Olle hann döpas först, den 15 mars, och 
redan den 18 mars hade vi ännu ett dop 
då Daniel Pettersson klev ner i dopfunten.

Det är glädjande att vi haft tre dop på 
så kort tid. Fortsätter det så här får vi snart 
öppna upp dörren till kulturhallen under 
sakramentsmötena. ◼

Äldste Papenfuss, Tistou Blomberg, äldste Millsap, Olov Sandzén.
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Tack för den här tiden
Kari Sandum

 Det här blir sista släktforskningsartikeln från 
min hand i den här omgången. När detta 

skrivs har Birger och jag precis blivit avlösta som 
släktforskningsmissionärer. Det har varit roligt, 
spännande, utmanande och lärorikt. Mitt vittnes-
börd om det här verket var redan starkt innan 
missionen och det har inte blivit mindre, tvärtom!

Som en summering av den här tiden skulle jag 
vilja dela med mig av några av de välsignelser 
som jag erfarit kommer till alla som ägnar sig åt 
familjehistoria.

1) Du har aldrig tråkigt så länge du lever. 
Det här arbetet är så uppslukande och intressant 
att tiden flyger iväg, och innan man vet ordet 
av är det redan långt efter sängdags. Jag ser mig 
ivrigt upptagen med indexering eller familjehisto-
ria till livets sista dag.

2) Du känner alltid att livet är menings-
fullt. När du arbetar med familjehistoria kän-
ner du att du är till nytta och gör något som är 
betydelsefullt för någon annan. Det gäller både 
när du söker efter dina egna förfäder eller hjäl-
per till med indexering. Joseph Smith sa följande: 
”Det största ansvar i denna världen som Gud har 
pålagt oss är att söka efter våra döda.”(History 
of the Church 4:426) Aposteln David A. Bednar 
går så långt som till att säga att det är därför vi 
är här på jorden just nu. (”The time is now”, 
www.youtube.com/watch?v=i0bI0VTLopI)

Jag tror att det stämmer. Varje generation av 
vår himmelske Faders barn har kommit till jorden 
med en speciell uppgift att utföra, och det här är 
vår viktigaste uppgift.

3) Du behöver aldrig känna dig ensam. 
Genom släktforskningen får du kontakt med släkt-
ingar du kanske inte hade en aning om att de fanns, 
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och genom ert gemensamma intresse knyts starka 
vänskapsband. Du känner att du tillhör en familj 
och en släkt och att du bokstavligen knyts ihop med 
alla vår himmelske Faders barn – både de som har 
levt och de som lever nu. Glöm inte heller att dina 
släktingar på andra sidan hejar på dig och finns runt 
omkring dig för att hjälpa, stödja och uppmuntra dig!

4) Du känner alltid Anden i ditt liv. Elias ande, 
som är den Helige Anden, fyller alla som arbetar 
med släktforskning med ljus och glädje. I vanliga fall 
kräver den Helige Anden en viss nivå av rättfärdig-
het för att fylla ditt liv, men när det gäller Elias ande 
finns inga sådana krav. Så fort du öppnar dörren till 
familjehistoria kommer Elias ande in i ditt liv.

5) Du känner dig nära templet – även när 
du inte är där själv. Jag kallar det för att vara i 
templets förgård. Den ande som finns i templet är 
samma ande som finns i det här arbetet.

6) Du får ännu större behållning av att 
tjäna i templet. Det är alltid viktigt att låta alla 
människor få ta del av templets välsignelser, men 
det ger en extra och speciell dimension när du 
arbetar för dina egna döda. Ja, när du hittar dina 
förfäder som behöver tempelarbete kommer 
du att längta efter att vara där, och du kommer 
att göra allt du kan för att hitta möjligheter att 
besöka templet med dina egna namn.

7) Du beskyddas från världens ondska 
och motståndarens frestelser. Äldste Boyd 
K. Packer har sagt: ”Det finns inget arbete som 
bättre skyddar kyrkan än tempeltjänsten och den 
släktforskning som ligger till grund för det. Inget 
arbete är mer andligt förfinande. Inget arbete ger 
oss större kraft. Inget arbete kräver större rätt-
färdighet. Vårt arbete i templet ger oss en sköld 
och ett skydd, både för oss själva och för oss som 
ett folk.” (Boyd K. Packer: ”Det heliga templet”, 
Liahona, okt. 2010, s. 35.)

Vi är fortfarande bara i början av något som 
kommer att växa sig ännu mycket större och som 

kommer att genomsyra all verksamhet i kyrkan, göra 
att människor dras hit, att nya medlemmar växer i 
sina vittnesbörd och att ”gamla” medlemmar förblir 
starka och aktiva. Jag är glad över att jag får vara 
med i denna spännande utveckling av detta verk. ◼
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Kari Sandum har tillsammans 
med sin man Birger Sandum 
tjänat som släktforskningsmis-
sionärer i stavar och distrikt 
i Sverige och Norge. Syster 
Sandum har under denna tid 
varje månad undervisat läsarna 
om släktforskning på Lokala 
sidorna under rubriken ”Måna-
dens släktforskningshörna”.
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