
Meddelelse

Dato: 20. maj 2014

Til: Generalautoriteter og følgende ledere uden 
for USA og Canada: Områdehalvfjerdsere, 
stavs- , missions-  og distriktspræsidenter, 
biskopper og grenspræsidenter

Fra: Slægtshistorisk afdeling og Kirkens afdeling for den Selvsupplerende 
uddannelsesfond

Emne: Hvordan slægtshistoriske centre og stavens selvhjulpenhedscentre kan 
deles om faciliteter

For at imødegå medlemmernes stigende behov for at have adgang 
til teknologi og ressourcer i forbindelse med både slægtshistorie og 
selvhjulpenhed, skal udstyret og pladsen i nogle slægtshistoriske centre deles 
med den selvsupplerende uddannelsesfonds selvhjulpenhedscentre. Ved at 
koordinere deres skemaer kan slægtshistoriske centre og den selvsupplerende 
uddannelsesfonds selvhjulpenhedscentre henholdsvis (1) hjælpe medlemmer 
og andre med at finde deres slægt og hjælpe medlemmer til at indsende 
deres familienavne til tempelordinancer og (2) hjælpe medlemmer til at få 
uddannelsesmuligheder, finde arbejde eller starte sit eget firma.

Stavspræsidentskaber bør koordinere brugen af disse centre ifølge 
de vedlagte retningslinjer. Kontakt områdets slægtshistoriske leder eller 
selvhjulpenhedslederen, hvis der ønskes flere oplysninger.

Oversættelse af Notice, 20 May 2014: Sharing of Family History 
Center Facilities with Stake Self- Reliance Services. Danish. 85212 110



Retningslinjer for, hvordan slægtshistoriske 
centre og stavens selvhjulpenhedscentre 
kan deles om faciliteter
1. maj 2014

Følgende retningslinjer føjes til tidligere fastlagte retningslinjer for slægtshistoriske centre.

 1. Formål: Både slægtshistoriske centre og selvhjulpenhedscentre skal i harmoni arbejde sammen 
for at opfylde deres respektive formål.

 2. Ansvar: Lederen af slægtshistorisk center er primært, under ledelse af præstedømmet, ansvarlig 
for driften af centret og dets udstyr i overensstemmelse med retningslinjer fra Slægtshistorisk 
afdeling. Lederen bør samarbejde med stavens selvhjulpenhedsspecialist for at sikre, at 
selvhjulpenhedsbehovene også bliver mødt.

 3. Skema: Lederen af slægtshistorisk center og stavens selvhjulpenhedsspecialist bestemmer 
sammen i samarbejde med præstedømmeledere centrets skema. Om nødvendigt kan der blive 
bestemt åbningstider for hver funktion, altid med det formål at fremme de besøgendes adgang 
til funktioner for både slægtshistorie og selvhjulpenhed,

 4. Medarbejdere: Højrådsmedlemmet med ansvar for slægtshistorie og stavens selvhjulpenheds-
komité sørger for, at medarbejderbehov i begge centre bliver imødekommet. Lederen af slægts-
historisk center og stavens selvhjulpenhedsspecialist koordinerer medarbejdernes skemaer og 
oplæring. I nogle tilfælde bruges medarbejdere til begge funktioner og skal oplæres til at kunne 
gøre det.

 5. Fælles brug af faciliteter og udstyr: Selvhjulpenhedscentre vil ikke skubbe slægtshistoriske 
aktiviteter til side, men vil bruge eksisterende plads på de slægtshistoriske centre samt deres 
møblement og udstyr. Hvis det er nødvendigt, kan der anmodes om nye faciliteter og nyt udstyr 
ved at bruge fastlagte processer for slægtshistoriske centre. Centre vil også bruge godkendte 
computere og andet udstyr fra Slægtshistorisk afdeling med støtte fra ejendomsservicegruppen 
og stavens tekniske specialist. Centre vil også bruge programmer og andre ressourcer godkendt 
af Slægtshistorisk afdeling og Kirkens afdeling for den Selvsupplerende uddannelsesfond. Brug 
af computere og internet i centrene bør følge retningslinjerne i Håndbog 1: Stavspræsidenter og 
biskopper, 2010, 17.1.12 og Håndbog 2: Forvaltning af Kirken, 2010, 21.1.22. Slægtshistoriske 
centre og selvhjulpenhedscentre vil i fællesskab være ansvarlige for at tage sig af faciliteterne 
og udstyret.

 6. Undtagelser (fuldt udbyggede selvhjulpenhedscentre): Nogle få slægtshistoriske centre 
vil deles om pladsen med »fuldt udbyggede selvhjulpenhedscentre«, som vil være åbne 40 
timer om ugen eller mere. Disse centre kan kræve ekstra faciliteter, medarbejdere og udstyr 
til selvhjulpenhedsformålene. Yderligere udstyr fra Kirkens afdeling for den Selvsupplerende 
uddannelsesfond vil blive vedligeholdt og administreret af ICS- afdelingen på områdekontorerne. 
Sådanne centre vil kræve øget koordinering og kan kræve visse tilpasninger i forbindelse med 
ansvar og drift.


