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att tjäna andra, förstå arbetsförmåga 
och förväntningar och att lära oss 
självdisciplin.

Dra nytta av utbildningsmöjligheter
Året innan vi började förskolan 

förväntades vi kunna knyta våra 
skor, kunna klockan, komma ihåg 
vår adress och vårt telefonnummer 
och öva på att gå till skolan. Under 
skolåren ställdes krav på oss att alltid 
göra vårt bästa i skolan, och våra för
äldrar såg till att vi levde upp till vår 
potential. Vi lär oss hela tiden.

Tro föregår underverk
”Herren hjälper verkligen när vi går 

till honom i nödens stund, särskilt när 
vi är hängivna hans verk och lyder hans 
vilja. Men Herren hjälper endast dem 
som är villiga att hjälpa sig själva. Han 
förväntar sig att hans barn ska vara själv
ständiga i den grad de kan vara det.” 3

En kvinna som nyligen fullgjort 
oberoendekursen berättar om sin resa 
av tro och handling:

”Jag började tillämpa allt jag lärt 
mig, inklusive att använda min tid 
väl. Nu känner jag att jag som individ 
betyder någonting och att jag kan 
klara sådant jag aldrig tidigare kun-
nat föreställa mig. 

Varje dag läser jag skrifterna och ber 
av hela mitt hjärta. Jag vet att jag är 
betydelsefull i min himmelske Faders 
ögon. Saker som jag aldrig kunnat 

LOKALA SIDOR

 Under våren har vi förmånen att fira 
påsken, då vinterns frostiga hand 

börjar släppa taget om det norra halv
klotet och vårens värme känns i luften. 
Det är början på någonting nytt, en 
återfödelsens tid för allt levande.

Ännu en gång uppmanar vi er ett 
bli andligt och timligt oberoende. 
Andligt och timligt oberoende går 
hand i hand i Jesu Kristi evangelium.

”Oberoende, att lita till sig själv, är 
förmågan, åtagandet och arbetet med 
att sörja för sitt eget och familjens 
andliga och timliga behov.” När med
lemmar klarar sig själva har de också 
bättre förmåga att tjäna andra.

Kyrkans medlemmar ansvarar för sitt 
eget andliga och timliga välbefinnande. 

De har välsignats med handlingsfrihet
ens gåva och har plikten och förmånen 
att finna sin egen väg, lösa sina egna 
problem och sträva att bli oberoende. 
Medlemmar gör det här under inspi
ration från Herren och med sina egna 
händers arbete.” 1

Hur kan jag bli timligt oberoende?

Lär känna välsignelsen  
och värdet i att arbeta.

”Låt oss inse att förmånen att arbeta 
är en gåva, att förmågan att arbeta är 
en välsignelse, att kärlek till arbete är 
framgång.” 2

Arbete är en viktig värdering i våra 
liv som lär oss vad som leder till varak
tig tillväxt och lycka. Jag växte upp i en 
stor familj som fostrades med arbetets 
princip som grund. Från att förbereda 
och ploga åkermarken till att plantera 
frön, vattna, rensa ogräs under odlings
säsongen, skörda, och sedan lagra 
genom att frysa och konservera. Och 
det var bara under sommaren.

Mina trofasta föräldrar var alltid 
där och uppmuntrande, undervisade 
och arbetade sida vid sida med oss. 
De bad oss aldrig att göra någonting 
som de inte själva skulle göra. Väl
signelserna som kom av att arbeta 
som familj var bland annat glädjen i 
det kreativa arbetet och att uträtta ett 
gott dagsverk, och lära sig färdigheter 
som var användbara då och i fram
tiden. Det var också en välsignelse 

Bli timligt oberoende
Äldste Timothy J. Dyches, USA,
andre rådgivare i presidentskapet för området Europa

Äldste  
Timothy J. Dyches
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drömma om började hända. Det var 
otroligt. Det var som om någon ledde 
mina steg i mitt sökande efter arbete. 
Jag upplevde inga problem med språket.

När jag presenterade mig för en 
kvinna som letade efter en dagmamma 
till sin dotter, kramade och pussade 
den lilla flickan mig så snart jag kom 
in genom dörren. Hon stannade hos 
mig under hela intervjun och tack vare 
det fick jag jobbet. Hennes man hjälper 
oss nu att leta efter arbete åt min son.

Sedan dess har en annan person 
erbjudit oss arbete. En syster i kyrkan 
hjälpte mig att hitta en lägenhet att 
bo i. För första gången i mitt liv gör 
jag sådant som aldrig förut varit möj-
ligt för mig.” 4

När vi utvecklar timligt obero
ende, håller oss vid god hälsa genom 
regelbunden motion, en hälsosam 
kosthållning och god personlig 
hygien. Vi lever inom våra tillgångar 
och sparar av våra resurser, samtidigt 
som vi undviker skulder. Den som är 
oberoende fastar och ger med glädje 
ett generöst fasteoffer.

Vägen till fullkomlighet kräver att 
vi lever efter evangeliet varje dag. I 
strävan efter att bli timligt oberoende 
använder vi alltså alla Jesus Kristi evan
geliums principer. Det är min bön att vi 
alla under de kommande månaderna 
och åren kommer att göra det. ◼

FOTNOTER
 1. Handbok 2, 6.1.1.
 2. David O. McKay, Pathways to Happiness, 

(1957), s. 381.
 3. Äldste L. Tom Perry, ”Bli oberoende”, 

Nordstjärnan, jan. 1991, s. 75.
 4. Se också L&F 60:13; 130:20–21.

 Stavskonferensen för Stockholms 
stav hölls den 21–22 november 

2015 i Gubbängens kapell.
På lördagens möten talade bland 

andra Ulf Hammar, Uppsala försam
ling; Camilla Dalervall, Borlänge 
församling; Maria Ridell, Gubbängens 
församling och Veronika Stenkrona, 
Täby församling. Dessa syskon 
delade alla med sig av personliga 
iakttagelser samt erfarenheter av 
tillämpningen på stavens tema ”Sträck 
ut din hand och rädda din nästa”.

Missionspresidentens hustru syster 
Beckstrand vittnade: ”Mormons 
bok vittnar om Jesus Kristus. Joseph 
Smiths återställda evangelium finns 
här på jorden. Jesus är Kristus, Guds 

Son. Genom honom kan vi leva i frid 
och glädje.”

Missionspresident Beckstrand pek
ade ut riktlinjer för hur vi kan vara bra 
medlemsmissionärer genom att: be 
och följa Anden, utveckla vänskaps
band, öppna munnen och inbjuda 
andra. Missionspresidenten uppman
ade oss att be om och söka tillfällen 
att tjäna. Innerligt uttryckte president 
Beckstrand: ”Min bön ikväll är att Her
ren ska välsigna oss var och en i hans 
verk här i Stockholms stav.”

Andre rådgivaren i stavspresident
skapet, Peter Forsgren, talade om för
samlingsråden och sa att det viktigaste 
under dessa är att känna Anden, för då 
vet vi hur vi ska handla. Ett tankekorn 

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

Stavskonferens i Stockholms stav
Gabriella Häger Hahne

Stavskonferensen för Stockholms stav som hölls i november 2015 
i Gubbängens kapell var välbesökt.
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het på ett verksamt sätt.
Stavspresidenten Jakob Hagman 

sa i sitt tal att kyrkan är byggd på 
uppenbarelse och att vi alltid behöver 
inbjuda uppenbarelsens ande. Stavs
presidentskapet ber för oss i staven 
och president Hagman är tacksam 
för att vi ber för stavspresidentskapet. 
Temat vi haft under 2015 ska förlängas 
till 2016 – det gäller både stavens tema 
”Sträck ut din hand och rädda din 
nästa” och områdespresidentskapets 
plan med de 3 prioriteringarna: 1) Ta 
med en vän. 2) Andligt och timligt 
oberoende. 3) Hitta en förfader. Stavs
president Hagman rådde: ”Om ni 
misslyckas med målsättningar: Res 
er upp och försök igen.”

Lördagens konferensmöte förgyll
des av en mycket skönsjungande 

damkör, som hade Maria Hagman 
som samlande punkt.

Under söndagens möten talade 
bland andra förste rådgivaren i stavs
presidentskapet Carl Axel Karlsson. 
Han uppmanade ungdomarna att gå 
på mission och vittnade om att hans 
mission förändrade hans liv.

Tempelvärdinnan syster Louise 
Nyman berättade mycket levande och 
personligt om hur det var när hon träff
ade missionärerna och fick sitt vittnes
börd som ung nybliven mamma och 
relativt nygift kvinna uppe i Luleå. ”Det 
missionärerna sa till mig när jag under
visades om evangeliet är sanning. Jag 
har undersökt alla principer kyrkan har 
och jag vet att det är sanning”, vittnade 
syster Nyman med eftertryck och styrka.

Tempelpresidenten Ingemar Nyman 
uppmanade till att ungdomar som ska 

ut på mission samt de som kommit 
hem från mission ska inbjudas att 
komma till templet. Vi får personlig 
undervisning av Anden och förstår 
olika saker olika fort i templet. Temp
let är en plats för frälsning, för att över
vinna frestelser. Templet skiljer oss från 
världen. I templet får vi svar. Templet 
är en plats för vittnesbörd för de unga, 
det är en plats för familjer. Templet är 
en plats där man binds samman med 
sina kära. I templet går vi vidare i vår 
omvändelse genom tempelförbunden. 
Det är vars och ens eget ansvar att se 
till att leva så att man är värdig att få 
komma till templet.

Kristina Aspelin, andra rådgivare i 
Hjälpföreningen i staven, talade om den 
kärlek som Frälsaren känner för oss och 
hur han i Johannes 21:15 18 uppmanar 
oss: ”Föd mina får.” Jesus Kristus för
klarade i flera liknelser hurdan en god 
herde är: En god herde känner sina får. 
Det är viktig att inte döma, vi känner 
inte till allt. En god herde ber för sina 
får. En god herde älskar sina får och ger 
andlig näring. En god herde söker den 
Helige Andens vägledning för dem som 
han eller hon har ansvar för. ”Gud hör 
bön och besvarar alla uppriktiga böner. 
Han sänder änglar, kanske inte direkt, 
kanske inte som vi tänkt oss – men på 
ett så mycket bättre sätt än vi kunnat 
föreställa oss”, förkunnade Kristina 
innerligt.

Stavspresident Jakob Hagman 
bekräftade att han känt Anden i hjärtat 
under konferensen. ”Det vi känner 
när vi kommer tillsammans är det 
som Herren vill förmedla till oss.” 

Vid stavskonferensen i Stockholms stav i november 2015 talade bland andra stavs-
presidentskapet, från vänster förste rådgivare Carl- Axel Karlsson, president Jakob 
Hagman och andre rådgivare Peter Forsgren. Även missionspresident Beckstrand 
och hans hustru samt tempelpresident Nyman med hustru talade vid konferensen.
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länder runt om i världen. Det gavs 
också tillfälle att gå promenader i fin 
natur, paddla kanot, bada och umgås 
med gamla och nya vänner.

När några av de lite äldre medlem
marna i Hjälpföreningen får frågan 
vad en sådan här dag betyder för 
dem, hör jag bara positiva svar.

”Det är så härligt att få tjäna till
sammans med andra!” säger syster 
Seja Bengtsson. Elin Håkansson och 
Kerstin Siggelsten instämmer och 
Elin förklarar vad hon tycker att en 

Stavspresidenten undervisade oss 
också om att ju större insikt vi har om 
försoningen, desto mer vill vi likna 
Gud. Men ju mindre vi förstår, desto 
mer närmar vi oss motståndaren. Syftet 
med försoningen är: 1) Kristi försoning 
återställer allt som förstördes i och med 

fallet, som kom till världen genom 
Adam och Eva. Vi kommer att uppstå 
tack vare försoningen. 2) Frälsarens för
soning ger oss möjlighet att omvända 
oss och komma tillbaka till Guds närhet 
för att dömas. Vi har tack vare förso
ningen möjlighet att bli Gud lika.

sådan aktivitet betyder för henne: ”Det 
känns som att vara omsluten av kärlek 
och gemenskap och det känns som 
om vi är en enda stor familj.” Kerstin 
tillägger: ”Det är till förnyelse av 
kropp och själ. Nya kunskaper, upp
täckarglädje och vänskap.”

Även de yngre är glada över det 
årliga evenemanget. ”Det betyder 
mycket att få träffas och umgås med 
människor som har samma tro”, säger 
Therese Eriksson som snart bli missio
när i Montana i USA.

Den yngre generationen gladdes åt att få umgås med de äldre systrarna. Från 
vänster: Sissa Svensson, Therese Eriksson, Hanna Peekhaus och Sigrid Blomberg.
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Camp Zion
Birgitta Wennerlund, Malmö stav

Camp Zion är en årligen återkom
mande aktivitet för Hjälpförening

ens systrar i Malmö stav, den hölls 
11–12 september 2015.

Vägen till Barnens by i Hästveda i 
norra Skåne slingrar sig vackert genom 
landskapet och i de vita stugorna mitt 
i skogen vid Lursjön där vi ska campa 
ett dygn har ett 50 tal systrar samlats 
på fredagskvällen, och sedan fyllde 
många på under lördagen. På fre
dagskvällen hade var och en tagit med 
sig mat som passade för grillen och lät 
sig väl smaka. Temat för kvällen var att 
känna glädje tillsammans! Det gjorde 
vi verkligen, det är glädjande att träffa 
sina systrar på detta sätt.

På lördagen började dagen med 
zumba och man hade möjlighet att 
delta i olika aktiviteter och workshops, 
t ex körsång och pyssel. Det genom
fördes även ett gemensamt tjänande
projekt, ”Days for Girls”, som Bonnie 
Jameson, Kristianstads gren, har under
visat om vid flera tillfällen. Projektet 
riktar sig till kvinnor i underutvecklade 

Söndagens konferensmöte 
kantades av sång av en dubbel
kvartett från Gubbängens försam
ling under ledning av Amanda 
Nilsson och med Catrin Johansson 
på tvärflöjt och Tony Knutsson på 
klaviatur. ◼
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Sigrid Blomberg tycker att sådana 
här evenemang är mer avspända än 
söndagens möten, då man inte har 
samma möjlighet att umgås. Det här 
är en annan ”inramning” och ”man 
lär känna varandra på ett annat sätt”, 
säger hon.

Sissa Svensson tycker det är roligt 
att unga får träffa lite äldre och känna 
gemenskap med dem.

Hannah Peekhaus kommer från 
Tyskland och är i Sverige som 
utbytesstudent. Även hon tycker det 
är mycket trevligt och är glad över att 
kunna vara med i år.

Efter en god lunch samlades 
några för att avsluta projektet 
”Days for Girls”, och i matsalen 
samlades ännu fler för att tala om 
relationer under ledning av Kirsti 
Wiklöf, Hjälpföreningens president 
i Malmö stav. Hon sa bland annat: 
”Bröderna har uppmärksammat 

behovet av att tala om psykisk 
ohälsa, depressioner och så vidare, 
och vår skyldighet att slå larm när 
det handlar om barn som far illa.

”Vi pratar mycket om normer, men 
vad är normerna till för?”, sa syster 
Wiklöf. ”Vi använder normer ibland 
för att rättfärdiga vårt agerande.” Sedan 
ställde hon en fråga som hon uppman
ade oss att tänka noga på: ”Hur vill jag 
framstå som en Guds dotter?”

”Visst kan vi påverka”, sa hon, 
”men i slutändan är det vi själva som 
ansvarar för våra egna handlingar.” 
När samtalet kom in på klädnormer 
sa syster Wiklöf att hon brukar svara: 
”Jag känner inte att det är okej att göra 
reklam för något som inte är till salu. 
Anständighet handlar om vår relation 
till våra egna kroppar och vår relation 
till vår himmelske Fader.”

Till sist på lördagseftermiddagen, 
innan vi skildes åt, avslutades Camp 
Zion som brukligt är med ett gemen
samt vittnesbördsmöte. ◼

Kirsti Wiklöf, Hjälpföreningens president i Malmö stav, undervisar systrarna vid 
den årliga aktiviteten Camp Zion. 
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Släkthistorisk dag i Kristianstad
Birgitta Wennerlund, Malmö stav

Syftet med denna dag, 24 oktober 
2015, var att motivera alla som 

inte är släktforskare att komma igång 
och upptäcka hur roligt, enkelt och 
kostnadsfritt det är att söka och hitta 
sina förfäder. Broder Urban Girham
mar hade förberett och planerat dagen 
i sin egenskap av medlem i högrådet 
med ansvar för släktforskning och 
tempeltjänst.

Han började med att visa nya 
broschyrer och betonade att kyrkan 

gör mycket mer idag än någonsin tid
igare för att betona släktforskning och 
tempeltjänst.

Dagen började med en video från 
kyrkans årliga släktforskarkonferens i 
Salt Lake City, RootsTech 2015. Filmen 
skildrade bland annat hur släktforsk
ning engagerat en hel familj och 
visade på ett inspirerat sätt hur ung
domar och barn kan bli intresserade 
av att hitta sina förfäder och lyssna på 
berättelserna om dem.
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Filmen gav också nycklarna till fram
gång: 1) Studera handboken; 2) Använd 
ungdomarna som handledare; 3) ha 
minst tre aktiva släktforskningshand
ledare; 4) uppmana ungdomarna att 
ta med sig den egna släktens namn till 
templet och 5) ge handledarna rådet att 
hjälpa sina anvisade medlemmar minst 
en gång i månaden.

Målsättningen i Malmö stav är att 
140 medlemmar sänder in namn till 
templet, och 140 medlemmar är aktiva 
som indexerare.

Broschyren ”Min släkt” betonades 
flera gånger som en början på att 
komma igång. ”Det andliga passet” 
som hittills bara finns på engelska 
visades också.

I filmen kom det också fram att 
många tror att det egna arbetet är 
gjort, men det finns många kusiner, 
betonade broder Girhammar. Andra 
kan tycka det verkar svårt, men i 
filmen såg man hur intresserade 

barn kan bli. En stavspresident i USA 
berättade att efter ett års engagemang 
hade 200 ungdomar skickat in namn 
till templet, och 400 vuxna deltagit i 
tempelförrättningar.

”Det finns statistik”, sa broder Gir
hammar, ”som vi kan ta del av, men 
det väsentliga är de långsiktiga väl
signelserna. Det viktigaste för ledare 
är att själv engagera sig”, fortsatte han, 
”man kan inte inspirera andra utan att 
själv vara engagerad!” Det betonades 
i filmen att ungdomarnas engagemang 
i släktforskning utgör ett skydd för 
dem mot olika frestelser.

Filmen väckte många tankar och 
ideér: Använd broschyrerna! Rädda 
ungdomar och missbrukande vuxna! 
Engagera ungdomsledare och prästa
dömsledare! Marknadsför släktforsk
ningen! Anordna släktaktiviteter!

Vänta inte med att finna förfäder – 
börja i dag!

Det finns många i andevärlden som 
väntar på att få del 
av alla förrättningar 
i templet. Allt som 
gör att man kän
ner den Helige 
Anden stärker 
vittnesbördet.

Jenny Kempler, 
föreståndare för 
släktforsknings
centret i Karls
krona, visade hur 
man använder 
släktträdet på 
familysearch.org 
och som avslutning 

visade Birgitta Wennerlund, index
eringsledare i Malmö stav, hur man 
indexerar.

Dagen blev mycket givande för det 
20 tal som tagit sig till Kristianstad och 
många kände sig motiverade att få sätta 
igång så fort de kommit hem igen! ◼

Släkthistorisk dag i Malmö stav
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Ta med en vän
Elisabet Aase, Malmö stav

 Den första av de tre uppmaning
arna, till oss alla, som Europa 

områdets plan innefattar, är som 
rubriken säger ”Ta med en vän”.

Spansk kulturafton i Malmö stav 
är en aktivitet som grundar sig på 
den uppmaningen. Det är en återkom
mande aktivitet som denna gång ägde 
rum i Karlskrona.

Karlskronas grenspresident Daniel 
Jusinski berättar om kvällen:

”Efter lyckade brasaftnar för spansk
talande i Malmö och Kristianstad 
tidigare, riktade nu stavens ämbetsmän 
blickarna norrut, mot Karlskrona, för 
att sprida framgångsreceptet.

Flera spansktalande medlemmar, 
deras anhöriga och vänner, tillsammans 
med missionärer och lokala ledare hade 
fått i uppdrag att förbereda tal, mat, 
dekorationer, musik och framträdanden 
för kvällens aktivitet i Karlskrona.

Medlemmarna var förväntansfulla i 
flera veckor innan och engagemanget 
var märkbart. Bland annat fick jag ett 
samtal från en spansktalande kvinna, 
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ej medlem, som undrade hur förbe
redelserna gick och frågade hur hon 
kunde hjälpa till för att göra det till 
en riktigt bra kväll för alla som skulle 
komma.

Cirka 75 personer varav 15 besök
are samlades i kapellet på Östra
torpvägen lördagen den 21 november 
2015. Kvällen leddes av organisatören 
och tillika vårt högråd Leonel Mendez. 
Stavspresident Tony Clark presiderade.

Aktiviteten inleddes med ett andligt 
möte med flera vittnesbörd, vacker 
musik och tal. De flesta talade på 
spanska och för dem som inte helt 
förstår detta vackra språk, fanns över
sättning. Vi fick höra upplyftande och 
trosstärkande berättelser. Bland annat 
hörde vi ett fint vittnesbörd från Lucy 
Mancia, som inte är medlem men som 
har besökt kyrkan i omgångar under 
flera år med sin familj.

Det andliga mötet följdes av en 
härlig måltid där borden fylldes med 
mat från olika latinamerikanska länder 
som Bolivia, Colombia, El Salvador 

och Chile. Förfriskningarna var 
mycket uppskattade och för en infödd 
svensk som mig var det många nya 
och läckra detaljer för både öga, näsa 
och mun. När vi så blivit fyllda med 
andlig och timlig spis var det dags för 
dans och lek där alla fick vara med. 
Det blev också uppvisningsdans av 
bland andra våra El Salvadoranska 
vänner som bar vackra folkdräkter. 
Många nöjda och glada miner syntes 
under hela kvällen.

Jag känner stor glädje över att vi 
i Karlskrona fick möjlighet att vara 
värdar för ett andligt och kulturellt 
evenemang som detta. President Clark 

nämnde i sitt tal, som innehöll både 
glädje, djup och värme, att vi hade 
inte haft det lika roligt utan er span-
sktalande syskon. Jag instämmer och 
kan definitivt skriva under på det efter 
denna kväll. Brasaftonen blev ett gott 
och varmt minne för mig och säkert för 
många, många fler. Minnet av denna 
kväll kommer att leva vidare i våra 
sinnen, hjärtan och i vår grens historia.”

Denna återkommande kultur  och 
brasafton är mycket uppskattad av 
både medlemmar och vänner. Kom
mittén planerar att ha aktiviteten 
framöver även i de övriga enheterna 
i Malmö stav. ◼

Lucy Mancia, till höger, med väninna.
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Församlingsrådet i Hägersten –  
ett gott exempel
Bo C. Bertilson, Hägerstens församling

 Söndag morgon. Strax före klockan 
10 samlas församlingsrådet och 

småpratar utanför biskopskontoret i 
Hägerstens kapell. När dörren öppnas 
välkomnar biskopsrådet som just haft 
sitt rådslag. Vänliga ord utväxlas och 
biskop Ronström öppnar församlings
rådet klockan 10 med att hälsa oss varmt 
välkomna och ber Nikolai (andre rådgiv
are) att leda mötet. Nikolai presenterar 
dagordningsförslag och inbjuder ytter
ligare förslag som noteras på skrivtavlan. 
Yaroslav (verkställande sekreterare) går 
igenom föregående rådslags åtgärds
punkter och låter var och en kort 

rapportera vad som gjorts. Så berättar 
våra trofasta heltidsmissionärer om dem 
som de undervisar och vi försäkrar oss 
att vi kan välkomna var och en.

Dagens huvudpunkt är frågan hur 
vi ska göra våra gudstjänster än mer 
andligt upplyftande och centrerade 
på Kristus. Rosa Cancino (Primärs 
president) poängterar betydelsen av 
att vi delar personliga aktuella andliga 
erfarenheter när vi talar. Åsa Andersson 
(Unga kvinnors president) påminner 
om ungdomarnas möjlighet att delta 
i mötena i alltifrån att vara mötesvärd 
till att delta med sång och tal. Patrik 
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Makakala (missionsledare) 
betonar betydelsen av ett varmt 
personligt välkomnande så snart 
någon kommer till kapellet. 
Anna Ingemarsson (Hjälpför
eningen) påminner om musikens 
betydelse för Andens utgjutelse. 
Biskop Ronström understryker 
värdet av att lära oss varje indi
vids namn och tilltala varandra 
med namn. Nancy Bertilson 
(musikordförande) föreslog att 
varje organisation regelbundet 
får bidra med musiknummer. Broder 
Anders Ingemarsson lovar att ta ansvar 
för att organisera och utbilda mötes
värdar. Själv lovar jag att bidra med 
skrivna förslag för mötesvärdar.
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Johanna Olergård, stavsreporter  
Stockholms stav (ny reporter)
johanna.olergard@hotmail.com

Sara Petersson, stavsreporter  
Stockholms södra stav
sara.petersson@gmail.com
Ragnebergsvägen 35, 136 67 Vendelsö

Elisabet Aase, stavsreporter Malmö stav
elisabetaase@gmail.com
Lagmansgatan 4C, 214 66 Malmö
0708- 350151

Elisabeth Dahlkvist, reporter  
i Umeå distrikt (ny reporter)
elisabethdahlkvist@yahoo.se
Grytvägen 21, 961 42 Boden ◼
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Artiklar till Lokala sidorna
fotot). För barn och ungdomar under 
18 år behövs alltid tillstånd från föräldrar!

Speciella blanketter finns nu för dessa 
tillstånd som kan hämtas från kyrkans 
svenska hemsida, jesukristikyrka.se. 
Under menyn ”Kontakta oss” nere till 
höger klickar man på ”Hur man skickar 
in artiklar”. Blanketterna måste fyllas i 
och undertecknas, och skickas eller mejlas 
tillbaka till redaktionen.

Kontakta redaktionen  
för mer information.
Eivor Hagman, redaktör

eivorhagman@hotmail.com
Medusagatan 2 A, 553 38 Jönköping
Tel. 036- 719663

Klockan 10.35 avslutar vi försam
lingsrådet för att gå ut och möta 
syskon och vänner.

Ännu ett exemplariskt effektivt och 
givande församlingsråd har hållits. Det 

Välkommen att skicka in bidrag till 
Lokala sidorna under följande rubriker:

Lokala Nyheter, Hur jag vet, Sista dag-
ars heliga i Sverige berättar, Favoritskrift-
ställe (för ungdomar), Försöker likna Jesus 
(för barn) och Läsarkommentar.

Alla artiklar redigeras och publiceras i 
mån av plats, kvalitet och lämplighet. De 
skickas även vidare till den nya svenska 
hemsidan. Nyhetsartiklar bör skickas in 
senast 2 veckor efter händelsen.

För att få artiklar och foton publi-
cerade behövs tillstånd från artikelför-
fattare, fotograf och personer på fotot 
(undantag: om det är en nyhetsartikel 
behövs inte tillstånd från personer på 

fina är att det nu fungerat på samma 
sätt i snart ett år tack vare de hängivna 
ledare som pålitligt kommer för att göra 
sabbaten och livet till en glädjefylld fest 
för varje själ som söker Kristus. ◼

Församlingsrådet i  
Hägerstens församling


