
Meddelande

Datum: 10 augusti 2018

Till: Generalauktoriteter; biorganisationernas 
generalpresidentskap; områdessjuttio; stavs- , missions-  och 
distriktspresidenter; biskopar och grenspresidenter

Från: Kyrkans seminarier och religionsinstitut
Avdelningen för prästadömet och familjen (001- 801- 240- 4357)

Ämne: Världsomfattande andakt för unga vuxna, september 2018: Personligt med äldste Quentin 
L. Cook

En världsomfattande andakt för unga vuxna, Personligt med äldste Quentin L. Cook, 
direktsänds via kyrkans satellitsystem, LDS .org, YouTube och andra medier söndagen den  
9 september 2018. Äldste Cook får sällskap av kyrkans historiker Kate Holbrook och Matt 
Grow. Evenemanget kommer att fokusera på kyrkans historia och presenterar den nya historiska 
skildringen De heliga. Alla unga vuxna (18–30 år), ensamstående eller gifta, samt elever som 
kommer gå ut sista året på gymnasiet eller motsvarande under 2018 inbjuds att närvara.

Kort efter direktsändningen arkiveras en inspelning av andakten på devotionals .lds .org och 
ysafacetoface .lds .org. Inspelningar kan streamas eller laddas ner när som helst. Tillgängliga språk 
och annan information finns i det bifogade utsändningsschemat. Inspelningar på alla godkända 
språk är tillgängliga senast lördagen den 22 september 2018.

Välj ett visningsdatum och en tid som bäst passar de unga vuxna i ditt område. Resurser för 
sociala medier (inlägg eller mem och banner för Facebook och Twitter) finns på devotionals .lds .org.

Originalets titel: Notice, 10 August 2018: September 2018 Worldwide Devotional  
for Young Adults: A Face to Face Event with Elder Quentin L. Cook. Swedish. 16145 180

https://www.lds.org/broadcasts/worldwide-devotional-for-young-adults?lang=eng&_r=1
https://www.lds.org/broadcasts/face-to-face/cook?lang=swe&cid=rdb_v_ysa-face-2-face


Direktsändning från Nauvoo, Illinois, USA
Se den på LDS.org, YouTube eller Facebook

Presentation 
av De heliga, 
kyrkans 
historia i 
berättelseform

#LDSDevo

© 2018 Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. 3/18. 3/18. Originalets titel: September 2018 Worldwide Devotional for Young Adults Poster. Swedish. PD60006076 180

Söndagen den 9 september 2018 • 18:00 MDT
Världsomfattande andakt för unga vuxna: Personligt med  

ÄLDSTE QUENTIN L. COOK
 KATE HOLBROOK OCH MATT GROW

Äldste  
Quentin L. Cook,  

de tolv apostlarnas 
kvorum

Kate Holbrook, 
kyrkans historiska 

avdelning

Matt Grow,  
kyrkans historiska 

avdelning
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Schema för kyrkans satellitutsändningar
Världsomfattande andakt för unga vuxna: 
Personligt med äldste Quentin L. Cook
Söndagen den 9 september 2018
Programmets längd: 1 timme och 15 minuter

Allmän information
Sändningstider
Välj ett visningsdatum och en tid 1 som bäst passar de unga vuxna i ditt område.

Information till stavens it- specialist
Den här utsändningen direktsänds via kyrkans satellitsystem, devotionals .lds .org, 
ysafacetoface .lds .org, YouTube,2 och andra medier. Alla framtida visningar görs via streaming eller 
genom att ladda ner programmet från devotionals .lds .org eller ysafacetoface .lds .org, genom att göra 
en kopia av direktsändningen och visa den vid ett senare tillfälle, eller genom att välja ett av de andra 
leveransalternativen som listas i utsändningsschemat.
För instruktioner om hur man förbereder inför en satellitutsändning eller ringer för att få teknisk 
hjälp, se Information om satellitutrustning för stavens it- specialist. Det här dokumentet ska finnas 
uppsatt nära satellitmottagaren.
För teknisk information om satellit- , internet-  eller annan utrustning som används för att ta emot 
kyrkans utsändningar i ett möteshus, gå till mhtech .lds .org. Om ditt språk inte finns med på 
webbplatsen kan ditt tilldelade förvaltningskontor hjälpa till.
Obs: Om du läser och skriver engelska ber vi dig fylla i Broadcast Postevent Survey efter 
utsändningen (enkäten finns för närvarande enbart på engelska). För att fylla i enkäten går man till 
mhtech .lds .org och söker efter broadcast survey.

Undertexter
Utsändningen finns textad för hörselskadade via kyrkans satellitsystem i många områden. Det finns 
även undertexter på internet för elektroniska enheter som stöder detta. För det här evenemanget finns 
det bara undertexter på engelska.

 1. Sändningsdatum, tider och språk kan ändras. Se events .lds .org för uppdateringar på engelska. Kontakta tilldelat förvaltningskontor för 
uppdateringar på andra språk.

 2. Alla referenser till produkt-  och företagsnamn, enheter, logotyper, ikoner, grafik eller formgivning i detta dokument är varumärken för sina 
respektive ägare och visas bara på sätt som är avsedda att vara till fördel för varumärkesägare. Närvaro eller frånvaro av namn på produkter, 
tjänster, företag, organisationer, hemsidor eller webbplatser i detta dokument innebär inte någon form av sponsorskap, godkännande eller 
icke- godkännande därav från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.
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Utsändningsschema: Världsomfattande andakt – Personligt för unga vuxna

Kopiering
Kopiering av utsändningen är tillåten enbart för kyrkans bruk. Stavens it- specialist får göra en kopia 
till varje möteshusbibliotek. Skriv följande copyrightinformation på etiketten på varje inspelning:

Världsomfattande andakt för unga vuxna: 
Personligt med äldste Quentin L. Cook 
9 september 2018 
© 2018 Intellectual Reserve, Inc. 
All rights reserved.

Utsändningen arkiveras också på devotionals .lds .org och ysafacetoface .lds .org.

Direktsändning
Direktsändningen sker via kyrkans satellitsystem, devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org, 
mormonchannel .org, Mormon Channel för Roku, facebooksidorna The Church of Jesus Christ of 
Latter- day Saints och LDS Institutes of Religion och appen Mormon Channel.

Direktsändning  MDT: Söndagen den 9 september 2018, kl. 18:00 3

 UTC: Måndagen den 10 september 2018, kl. 00:00

Tillgängliga språk för direktsändningen via kyrkans satellitsystem, devotionals .lds .org, 
ysafacetoface .lds .org och Mormon Channel för Roku:
Amerikanskt 
teckenspråk 4

Engelska (textat)
Franska

Portugisiska
Spanska

Språk för direktsända videoutsändningar för facebooksidorna The Church of Jesus Christ of 
Latter- day Saints och LDS Institutes of Religion:
Engelska Portugisiska Spanska

Språk för direktsända video-  och ljudutsändningar för mormonchannel .org och språk för 
direktsända videoutsändningar för appen Mormon Channel:
Amerikanskt 
teckenspråk

Engelska (textat)
Spanska

Tiden för direktsändningen är den enda tiden som den här utsändningen finns tillgänglig på franska, 
portugisiska och spanska på Mormon Channel för Roku och enda tiden den finns tillgänglig på 
spanska på mormonchannel .org och i appen Mormon Channel. Från och med direktsändningen kan 
andakten ses när som helst på devotionals .lds .org och ysafacetoface .lds .org på de språk som angetts 
ovan.

 3. Starttiderna för programmet anges i mountain daylight time (MDT) och Coordinated Universal Time (UTC). MDT är den lokala tiden i Salt 
Lake City, Utah, Förenta staterna, sommartid. UTC är den internationella standardtiden.

 4. Amerikanskt teckenspråk (ASL) är tillgängligt endast via kyrkans satellitsystem i Förenta staterna och Kanada. Den här särskilda 
utsändningen inriktas på teckentolken, och talarna under mötet visas i ett litet fönster på skärmen. Engelskt ljud sänds tillsammans med 
amerikanskt teckenspråk. Om du behöver få utsändningen med amerikanskt teckenspråk via satellit kontaktar du fastighetsförvaltningen 
minst två veckor före utsändningen. Ytterligare utrustning kan behövas.
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Utsändningsschema: Världsomfattande andakt – Personligt för unga vuxna

Arkiv
Arkiverade filer är tillgängliga på devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org, mormonchannel .org, 
Mormon Channel för Roku och i appen Mormon Channel.

Språk för arkiverade utsändningar med ljud och bild och med enbart ljud för devotionals .lds .org 
och ysafacetoface .lds .org:
Albanska
Amerikanskt 
teckenspråk

Armeniska
Bulgariska
Cebuano
Danska
Engelska (textat)
Estniska

Fiji
Finska
Franska
Indonesiska
Italienska
Japanska
Kantonesiska
Khmer
Koreanska

Kroatiska
Lettiska
Litauiska
Malagassiska
Mongoliska
Nederländska
Norska
Polska
Portugisiska

Rikskinesiska
Rumänska
Ryska
Samoanska
Spanska
Svenska
Tagalog
Tahitiska
Thai

Tjeckiska
Tonga
Tyska
Ukrainska
Ungerska

Videoutsändningarna arkiveras på devotionals .lds .org och ysafacetoface .lds .org en kort tid efter 
utsändningen. Ljudfiler och ytterligare videofiler läggs till i arkiven senast lördagen den 22 september 
2018. Inga textfiler kommer att publiceras för den här utsändningen.

Språk för arkiverad video för mormonchannel .org, Mormon Channel för Roku och appen Mormon 
Channel:
Amerikanskt 
teckenspråk

Engelska (textat)

Inom några dagar efter direktsändningen läggs programmet till i videoserien Världsomfattande 
andakter för unga vuxna på mormonchannel .org och i arkiven på Mormon Channel för Roku och 
appen Mormon Channel.
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Utsändningsschema: Världsomfattande andakt – Personligt för unga vuxna

Andra visningsalternativ
Teve och radio
Där så är möjligt visas den här utsändningen på olika teve-  och radiostationer runtom i världen, 
bland annat sändningar via kabel, satellit och internet och via Mormon Channel HD Radio. Se 
lokala programtablåer för visning i ditt område, eller gå till mormonchannel .org eller byutv .org för 
mer information.

Mobilappen Evangeliebiblioteket
Appen Evangeliebiblioteket finns på olika språk för flera olika elektroniska enheter, bland annat 
surfplattor och smartphones, med operativsystemen Apple (iOS) och Android. Gå till mobile .lds .org 
eller till din enhets appbutik för att få veta mer.
Inspelningar med ljud och bild och med enbart ljud på de flesta tillgängliga språken finns att tillgå 
inom en månad efter utsändningen.

Poddsändningar
Poddsändningar finns på devotionals .lds .org.
Språk för utsändningar med ljud och bild och med enbart ljud:
Se devotionals .lds .org för tillgängliga språk.


