
Meddelelse

Dato: 10. august 2018

Til: Generalautoriteter, hovedpræsidentskaber, 
områdehalvfjerdsere, stavs- , missions-  og 
distriktspræsidenter, biskopper og grenspræsidenter

Fra: Seminar og institut
Afdelingen for præstedømmet og familien (001-801-240-4357)

Emne: Verdensomspændende foredrag for unge voksne september 2018: Et ansigt til 
ansigt- arrangement med ældste Quentin L. Cook

Et verdensomspændende foredrag for unge voksne: Et ansigt til ansigt- arrangement med ældste 
Quentin L. Cook, der sendes direkte på Kirkens satellitsystem LDS .org, YouTube og andre medier 
søndag den 9. september 2018. Ældste Cook vil være sammen med kirkehistorikere Kate Holbrook 
og Matt Grow. Dette arrangement vil fokusere på Kirkens historie og vil præsentere den nye 
beskrivende historie: De hellige. Alle unge voksne (i alderen 18- 30), uanset om de er ugifte eller 
gifte, samt studerende, der afslutter high school eller tilsvarende ved udgangen af 2018, er inviteret.

Kort efter den direkte transmission bliver en optagelse af foredraget arkiveret på 
devotionals .lds .org og ysafacetoface .lds .org. Optagelser kan streames eller downloades når som 
helst. Se tilgængelige sprog og andre detaljer på det vedlagte transmissionsprogram. Optagelser på 
alle de godkendte sprog vil være tilgængelige fra lørdag den 22. september 2018.

Vælg den dato og det tidspunkt til at se foredraget, som passer bedst for de unge voksne i jeres 
område. Ressourcer til de sociale medier (et budskab eller »meme« og bannere til Facebook og 
Twitter) er tilgængelige på devotionals .lds .org.

Oversættelse af Notice, 10 August 2018: September 2018 Worldwide Devotional  
for Young Adults: A Face to Face Event with Elder Quentin L. Cook. Danish. 16145 110

https://www.lds.org/broadcasts/worldwide-devotional-for-young-adults?lang=eng&_r=2
https://www.lds.org/broadcasts/face-to-face/cook?lang=dan&cid=rdb_v_ysa-face-2-face


Директно излъчване от Наву, щата Илинойс
Гледайте на LDS.org, в YouTube или Facebook
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неделя, 9 септември 2018 г. • 18:00 ч. планинско часово време

Духовно послание за пълнолетните младежи по света: Лице в лице със 

СТАРЕЙШИНА КЕНТИН Л. КУК, 
КЕЙТ ХОЛБРУК И МАТ ГРОУ
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Кейт Холбрук,  
Отдел за  

църковна история

Мат Гроу,  
Отдел за  

църковна история
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Kirkens transmissioner
Verdensomspændende foredrag for Unge Voksne: 
Et ansigt til ansigt- arrangement med ældste Quentin L. Cook
Søndag den 9. september 2018
Programlængde: 1 time og 15 minutter

Generelle oplysninger
Visningstidspunkt
Vælg en dato og et tidspunkt 1 til at se foredraget, som passer bedst for de unge voksne i jeres område.

Information til stavens tekniske specialist
Denne transmission kan ses direkte på Kirkens satellitsystem, devotionals .lds .org, 
ysafacetoface .lds .org, YouTube 2 og andre medier. Alle efterfølgende visninger skal ske ved at streame 
eller downloade transmissionen fra devotionals .lds .org eller ysafacetoface .lds .org ved at optage den 
direkte transmission og se den senere eller ved at vælge en af de andre leveringsmuligheder, der 
bliver nævnt i dette transmissionsprogram.
Se instruktioner om forberedelse til en satellittransmission eller om at ringe og få teknisk hjælp i 
Informationer vedrørende satellitudstyr til stavens tekniske specialist. Denne information bør ligge 
ved satellitmodtageren.
Se de tekniske oplysninger om satellitter, internet og andet udstyr, der bruges til at modtage 
kirketransmissioner i en kirkebygning, ved at besøge mhtech .lds .org. Hvis oplysningerne ikke står 
på jeres sprog på hjemmesiden, kan områdekontoret hjælpe.
Bemærk: Hvis I kan læse og skrive engelsk, bedes I udfylde Broadcast Postevent Survey efter 
transmissionen (spørgeskemaet findes for tiden kun på engelsk). Få adgang til spørgeskemaet ved at 
besøge mhtech .lds .org og søge efter broadcast survey.

Tekstning
Tekstning for hørehæmmede er tilgængelig sammen med satellittransmissionen i mange områder. 
Tekstning for hørehæmmede er også tilgængeligt på internettet til elektroniske enheder, der 
understøtter det. Ved dette arrangement er tekstning kun tilgængeligt på engelsk.

 1. Transmissionsdato, tidspunkt og sprog kan ændres. Se opdateringer på engelsk på events .lds .org. Kontakt administrationskontoret for at få 
opdateringer på andre sprog.

 2. Alle navne på produkter, firmaer, apparater, logoer, ikoner, grafik eller design, der henvises til i dette dokument, er varemærker, der tilhører 
deres respektive ejere, og vises udelukkende på en måde, der har til hensigt at være positiv for disse ejere. Navn eller mangel på navn 
på produkter, tjenester, firmaer, organisationer eller hjemmesider i dette dokument antyder ikke sponsorat, godkendelse eller mangel på 
godkendelse af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.
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Transmissionstidspunkter: Verdensomspændende foredrag – Ansigt til ansigt for unge voksne

Videokopiering
Videokopiering af denne transmission er kun tilladt til kirkebrug. Stavens tekniske specialist kan 
fremstille en kopi til hvert kirkebibliotek. Han bør skrive følgende information om ophavsret på 
etiketten på hver videooptagelse:

Verdensomspændende foredrag for Unge Voksne: 
Et ansigt til ansigt- arrangement med ældste Quentin L. Cook 
9. september 2018 
© 2018 Intellectual Reserve, Inc. 
All rights reserved.

Denne transmission bliver også arkiveret på devotionals .lds .org og ysafacetoface .lds .org.

Direkte udsendelse
Den direkte transmission er tilgængelig på Kirkens satellitsystem, devotionals .lds .org, 
ysafacetoface .lds .org, mormonchannel .org, Mormon Channel for Roku, LDS Institutes of Religions 
facebook- side og mobilappen Mormon Channel.

Direkte udsendelse  MDT: Søndag, den 9. september 2018, kl. 18.00 3

 UTC: Mandag, den 10. september 2018, kl. 0.00

Tilgængelige sprog ved den direkte transmission på Kirkens satellitsystem, devotionals .lds .org, 
ysafacetoface .lds .org og Mormon Channel for Roku:
Amerikansk 
tegnsprog 4

engelsk (tekstet)
fransk

portugisisk
spansk

Sprog med direkte videotransmission til Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges facebook- side 
og LDS Instiutes of Religions facebook- side:
Engelsk portugisisk spansk

Sprog ved den direkte transmission af video eller kun lyd på mormonchannel .org og sprog ved den 
direkte videotransmission på mobilappen Mormon Channel:
Amerikansk 
tegnsprog

engelsk (tekstet)
Spansk

Den direkte transmission er det eneste tidspunkt, hvor denne transmission er tilgængelig på fransk, 
portugisisk og spansk på Mormon Channel for Roku, og det eneste tidspunkt, hvor den er tilgængelig 
på spansk på mormonchannel .org og mobilappen Mormon Channel. Begyndende med den direkte 
transmission kan foredraget ses når som helst på devotionals .lds .org og på ysafacetoface .lds .org på 
de sprog, der står herover.

 3. Programmets begyndelsestidspunkt vises i mountain daylight time (MDT) og Coordinated Universal Time (UTC). MDT er tidsangivelsen i 
Salt Lake City, når det er sommertid. UTC er den internationale tidsstandard.

 4. Amerikansk tegnsprog (ASL) på Kirkens satellitsystem sendes kun i USA og Canada. Transmissioner med ASL fokuserer på tolken, 
og talerne fra mødet vises i et mindre vindue på skærmen. Engelsk lyd transmitteres sammen med ASL. Hvis I har brug for at begynde 
at modtage ASL via satellit, bedes I kontakte jeres ejendomsservicegruppe mindst to uger før transmissionen; ekstra udstyr kan være 
nødvendigt.
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Transmissionstidspunkter: Verdensomspændende foredrag – Ansigt til ansigt for unge voksne

Arkiver
Arkiverne er tilgængelige på devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org, mormonchannel .org, Mormon 
Channel for Roku og mobilappen Mormon Channel.

Billed-  og lydarkiver (sprog) for devotionals .lds .org og ysafacetoface .lds .org:
Albansk
amerikansk 
tegnsprog

armensk
bulgarsk
cambodjansk
cebuano
dansk
engelsk (tekstet)

estisk
fiji
finsk
fransk
hollandsk
indonesisk
italiensk
japansk
kantonesisk

koreansk
kroatisk
lettisk
litauisk
malagassisk
mandarin
mongolsk
norsk
polsk

portugisisk
rumænsk
russisk
samoansk
spansk
svensk
tagalog
tahitiansk
thai

tjekkisk
tonga
tysk
ukrainsk
ungarsk

Filerne fra den direkte transmission bliver arkiveret på devotionals .lds .org og facetoface .lds .org kort 
tid efter transmissionen. Lydfiler og yderligere videofiler bliver tilføjet arkiverne senest lørdag den 
22. september 2018. Tekstfiler bliver ikke offentliggjort for denne transmission.

Sprog i videoarkivet på mormonchannel .org, Mormon Channel for Roku og mobilappen Mormon 
Channel:
Amerikansk 
tegnsprog

engelsk (tekstet)

I løbet af få dage bliver den direkte transmission føjet til videoserien Worldwide Devotionals for 
Young Adults på mormonchannel .org og til arkiverne på Mormon Channel for Roku og mobilappen 
Mormon Channel.
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Transmissionstidspunkter: Verdensomspændende foredrag – Ansigt til ansigt for unge voksne

Andre muligheder
Tv og radio
Dette møde bliver, hvor det er muligt, sendt direkte på forskellige tv-  og radiostationer over hele 
verden, herunder kabel- , satellit-  og internetstationer samt Mormon Channel HD Radio. Tjek lokale 
programoversigter for at se, om det er tilgængeligt i jeres område, eller se yderligere oplysninger ved 
at besøge mormonchannel .org eller byutv .org.

Mobilappen Evangelisk bibliotek
Mobilappen Evangelisk bibliotek findes på en lang række sprog og til en række forskellige 
mobilenheder, herunder tablet og smartphone med styresystemerne Apple (iOS) eller Android. Besøg 
mobile .lds .org eller tjek din enheds app- butik for at se mere.
Billed-  og lydoptagelser på de fleste sprog bliver tilgængelige i løbet af en måned efter 
transmissionen.

Podcast
Podcast er tilgængelige på devotionals .lds .org.
Billed-  og lydarkiver (sprog):
Se de tilgængelige sprog på devotionals .lds .org.


