
Meddelelse

Dato: 10. august 2018

Til: Generalautoriteter; hjelpeorganisasjonenes 
generalpresidentskaper; områdesyttier; stavs- , misjons-  og 
distriktspresidenter; biskoper og grenspresidenter

Fra: Seminar og Institutt
Prestedøms-  og familieavdelingen (18012404357)

Emne: Verdensomspennende andakt for unge voksne september 2018: Et ansikt til 
ansikt- arrangement med eldste Quentin L. Cook

Verdensomspennende andakt for unge voksne: Et ansikt til ansikt- arrangement med eldste 
Quentin L. Cook vil bli sendt direkte på Kirkens satellittsystem, LDS .org, YouTube og andre medier 
søndag 9. september 2018. Eldste Cook vil bli ledsaget av to av Kirkens historikere, Kate Holbrook 
og Matt Grow. Dette arrangementet vil fokusere på Kirkens historie og vil introdusere den nye 
fortellende historien, Hellige. Alle unge voksne (18–30 år), enslige eller gifte, og skoleelever som 
fullfører videregående skole eller tilsvarende innen utgangen av 2018, inviteres til å delta.

Kort tid etter direktesendingen vil et opptak av andakten bli arkivert på devotionals .lds .org 
og ysafacetoface .lds .org. Sendingene kan strømmes eller lastes ned når som helst. Tilgjengelige 
språk og andre detaljer finner du i vedlagte sendeplan. Opptak på alle godkjente språk vil være 
tilgjengelig fra lørdag 22. september 2018.

Vennligst fastsett en visningsdato og tid som passer best for de unge voksne i ditt område. 
Sosiale medier- ressurser (en melding eller “meme” og bannere for Facebook og Twitter) er 
tilgjengelig på devotionals .lds .org.

Oversettelse av Notice, 10 August 2018: September 2018 Worldwide Devotional  
for Young Adults: A Face to Face Event with Elder Quentin L. Cook. Norwegian. 16145 170

https://www.lds.org/broadcasts/worldwide-devotional-for-young-adults?lang=eng&_r=1
https://www.lds.org/broadcasts/face-to-face/cook?lang=nor&cid=rdb_v_ysa-face-2-face


Direktesending fra Nauvoo, Illinois i USA
Se den på LDS.org, YouTube eller Facebook

Introduksjon 
av Hellige, den 
nye fortellende 
historien om 
Kirken

#LDSDevo
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Søndag 9. september 2018 • 18:00. MDT (lokal tid i Utah)
Verdensomspennende andakt for unge voksne:  

Et ansikt til ansikt- arrangement med 

ELDSTE QUENTIN L. COOK, 
KATE HOLBROOK, OG MATT GROW

Eldste  
Quentin L. Cook 

i De tolv  
apostlers quorum

Kate Holbrook,  
Kirkehistorisk  

avdeling

Matt Grow,  
Kirkehistorisk  

avdeling
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Kirkens sendeplan for visningen
Verdensomspennende andakt for unge voksne: 
Et ansikt til ansikt- arrangement med eldste Quentin L. Cook
Søndag 9. september 2018
Programlengde: 1 time og 15 minutter

Generell informasjon
Visningstider
Vennligst fastsett en visningsdato og tid 1 som passer best for de unge voksne i ditt område.

Informasjon til stavens tekniske spesialist
Denne sendingen kan sees direkte på Kirkens satellittsystem, devotionals .lds .org, 
ysafacetoface .lds .org, YouTube,2 og andre medier. All annen visning må foregå ved direkteavspilling 
eller nedlasting av programmet fra devotionals .lds .org eller ysafacetoface .lds .org, ved å lage en 
kopi av direktesendingen og vise den på et senere tidspunkt, eller ved å velge et av de andre 
leveringsalternativene som er oppført i denne sendeplanen.
For instruksjoner om klargjøring til en satellittsending, eller teknisk assistanse, se Instruksjoner 
om satellittutstyr for stavens tekniske spesialist. Dette dokumentet bør finnes i nærheten av 
satellittmottakeren.
For tekniske opplysninger om satellitt- , Internett-  eller annet utstyr som brukes til å motta Kirkens 
sendinger i et møtehus, gå til mhtech .lds .org. Hvis ditt språk ikke er tilgjengelig på dette nettstedet, 
kan det tildelte administrasjonskontor yte hjelp.
Merk: Hvis du leser og skriver engelsk, vær vennlig å fylle ut spørreskjemaet i forbindelse med 
sendingen etter at sendingen er avsluttet. (Spørreskjemaet er for øyeblikket bare tilgjengelig på 
engelsk). For å få tilgang til spørreskjemaet, kan du gå til mhtech .lds .org og søke etter broadcast 
survey.

Teksting
Teksting for hørselshemmede er tilgjengelig på Kirkens satellittsystem i mange områder. Teksting 
finnes også på Internett for elektroniske enheter som støtter dette. For dette arrangementet er teksting 
bare tilgjengelig på engelsk.

 1. Sendedato, klokkeslett og språk kan bli endret. Se etter oppdateringer på engelsk på events .lds .org. For oppdateringer på andre språk, 
kontakt det aktuelle administrasjonskontor.

 2. Alle produkter, firmanavn, apparater, logoer, ikoner, grafikk eller design som det henvises til i dette dokumentet, er varemerker som tilhører 
deres respektive eiere, og fremvises bare på en slik måte at det er til fordel for nevnte eiere. Tilgjengelighet eller fravær av navn på produkter, 
tjenester, firmaer, organisasjoner, hjemmesider eller nettsteder i dette dokumentet, antyder ingen form for støtte eller anbefaling, eller det 
motsatte, fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges side.

https://www.lds.org/help/support/meetinghouse-technology/?lang=eng
https://www.lds.org/church/events?lang=eng
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Sendetider: Verdensomspennende andakt – Ansikt til ansikt for unge voksne

Kopiering
Videokopiering av denne sendingen er kun tillatt til bruk i Kirken. Stavens tekniske spesialist kan 
lage en kopi til hvert møtehusbibliotek. Han skulle påføre følgende notis om opphavsrett på hver 
videoetikett:

Verdensomspennende andakt for unge voksne: 
Et ansikt til ansikt- arrangement med eldste Quentin L. Cook 
9. september 2018 
© 2018 by Intellectual Reserve, Inc. 
All rights reserved.

Denne sendingen vil også bli arkivert på devotionals .lds .org og ysafacetoface .lds .org.

Direktesending
Direktesendingen er tilgjengelig på Kirkens satellittsystem, devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org, 
mormonchannel .org, Mormon Channel for Roku, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges 
Facebook- side, Kirkens seminar og religionsinstitutts Facebook- side, og Mormon Channel- appen.

Direktesending  MDT: Søndag 9. september 2018 kl. 18.00 3

 UTC: Mandag 10. september 2018 kl. 00.00

Språk tilgjengelig for direktesending på Kirkens satellittsystem, devotionals .lds .org, 
ysafacetoface .lds .org, og Mormon Channel for Roku:
Amerikansk tegnspråk 4

Engelsk (tekstet)
Fransk
Portugisisk

Spansk

Språk ved direktesendinger for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges Facebook- side og Kirkens 
seminar og religionsinstitutts Facebook- side:
Engelsk Portugisisk Spansk

Språk ved direkteoverført video og lyd for mormonchannel .org og språk ved direktesendingen for 
Mormon Channel- appen:
Amerikansk tegnspråk Engelsk (tekstet) Spansk

Direktesendingen er eneste gang denne sendingen vil være tilgjengelig på fransk, portugisisk 
og spansk på Mormon Channel for Roku, og eneste gang den vil være tilgjengelig på spansk på 
mormonchannel .org og Mormon Channel- appen. Fra og med direktesendingen kan andakten vises 
når som helst på devotionals .lds .org og ysafacetoface .lds .org på de språk som er oppført ovenfor.

 3. Programmets starttider er angitt i mountain daylight time (MDT) og Coordinated Universal Time (UTC). MDT [Mountain daylight time] er 
lokal tid i Salt Lake City, Utah, sommertid. UTC er den internasjonale standardtid.

 4. Amerikansk tegnspråk (ASL) er bare tilgjengelig via Kirkens satellittsystem i USA og Canada. ASL- sendinger har fokus på 
tegnspråkstolken, og talerne på møtet vises i et lite vindu på skjermen. Engelsk tale sendes samtidig med ASL. Hvis det er behov for å motta 
ASL via satellitt, kontakt enhetens tekniske spesialist minst to uker før sendingen, i tilfelle det skulle være nødvendig med tilleggsutstyr.

https://www.mormonchannel.org/
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Arkiver
Arkiver er tilgjengelig på devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org, mormonchannel .org, Mormon 
Channel for Roku og Mormon Channel- appen.

Arkiverte språk for lydsendinger på devotionals .lds .org og ysafacetoface .lds .org:
Albansk
Amerikansk tegnspråk
Armensk
Bulgarsk
Cebuano
Dansk
Engelsk (tekstet)
Estisk
Fijiansk
Finsk
Fransk
Gassisk
Indonesisk
Italiensk

Japansk
Kambodsjansk
Kantonesisk
Koreansk
Kroatisk
Latvisk
Litauisk
Mandarin
Mongolsk
Nederlandsk
Norsk
Polsk
Portugisisk
Rumensk

Russisk
Samoansk
Spansk
Svensk
Tagalog
Tahitisk
Thai
Tongansk
Tsjekkisk
Tysk
Ukrainsk
Ungarsk

Videofilene fra direktesendingen blir arkivert på devotionals .lds .org og ysafacetoface .lds .org kort 
tid etter sendingen. Lydfiler og ytterligere videofiler legges til arkivene innen lørdag 22. september 
2018. Tekstfiler vil ikke publiseres til denne sendingen.

Språk ved arkiverte videosendinger for mormonchannel .org, Mormon Channel for Roku og Mormon 
Channel- appen:
Amerikansk tegnspråk Engelsk (tekstet)

I løpet av noen dager etter direktesendingen vil programmet bli lagt til videoserien 
Verdensomspennende andakter for unge voksne på mormonchannel .org og arkivene på Mormon 
Channel for Roku og Mormon Channel- appen.
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Andre leveringsalternativer
TV og radio
Denne sendingen vil være tilgjengelig direkte der det er mulig på forskjellige TV-  og radiokanaler 
over hele verden, herunder kringkastings- , kabel- , satellitt-  og Internett- radiostasjoner og Mormon 
Channel HD Radio. Sjekk tilgjengeligheten på lokale programoppføringer i ditt område, eller besøk 
mormonchannel .org eller byutv .org for mer informasjon.

Mobil- appen Gospel library
Mobil- appen Gospel Library er tilgjengelig på en rekke språk og mange forskjellige mobile enheter, 
heriblant nettbrett og smarttelefoner som kjører operativsystemene Apple (iOS) og Android. Gå inn 
på mobile .lds .org eller sjekk den mobile enhetens app- butikk for mer informasjon.
Video-  og lydopptak for de fleste aktuelle språk vil være tilgjengelig senest en måned etter 
sendingen.

Podkaster
Podkaster er tilgjengelige på devotionals .lds .org.
Språk kun for video-  og lydsendinger:
Sjekk devotionals .lds .org for å se hvilke språk som er tilgjengelige.


