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Profeten Joseph Smith organiserte kvin-
ner etter mønster av prestedømmet – et 
mønster som alltid har eksistert – da han 
organiserte Hjelpeforeningen i Nauvoo, 
Illinois i 1842.

President Russell M. Nelson, president 
for De tolv apostlers quorum, har sagt: 
“[Finn selv ] ut hvem dere egentlig er. Spør 
deres himmelske Fader, i Jesu Kristi navn, 
hva han mener om dere og deres oppgave 
her på jorden. Hvis dere spør med ærlig 
hensikt, vil Ånden med tiden hviske den 
livsendrende sannheten til dere. Skriv ned 
disse tilskyndelsene, gjennomgå dem ofte, 
og følg dem opp med nøyaktighet.

Jeg lover at når dere begynner å få 
bare et glimt av hvordan deres himmel-
ske Fader ser dere, og hva han stoler på 
at dere vil gjøre for ham, vil livet deres 
aldri bli det samme!” 5 Dra til templet, 
og lytt! Lytt etter hvem du er og hva du 
skal gjøre.

3. Hvordan kan 
kvinner som har 
det veldig travelt, 
fremdeles nyte 
velsignelsene ved 
Hjelpeforeningen?

Søster Stephens: Det 
kommer an på prioriterin-
ger. Jeg tilbragte nylig tid i 
Vest-Afrika, og jeg så kvinner 
som bar vann fra brønnen 
på hodet hver dag, 
for så å arbeide 
for å hjelpe til 
med å forsørge 
familien. Noen 
ganger ble jeg 
overveldet av 
fattigdommen. 
Så tilbrakte 
jeg tid med 
Kirkens med-
lemmer på 

opplæringsmøtene, hvor de gikk i sine strålende 
hvite skjorter og hjemmelagede, fargerike kjoler.

Jeg lærte at disse menneskene er rike på det 
som ikke kan kjøpes for penger. Jeg lærte at de 

setter de viktigste ting først. Evangeliet betyr alt 
for dem. De sa: “Jeg trenger ingenting. Jeg har alt 
jeg trenger – jeg har evangeliet og familien.” Når vi 
setter det viktigste først, vil andre ting naturlig falle 
ut av vårt liv.

4. Hva har Hjelpeforeningen å tilby 
unge kvinner?

Søster Burton: Unge kvinner kan bidra 
til å oppfylle profetier når de går over til 
Hjelpeforeningen. I 1979 profeterte pre-
sident Spencer W. Kimball (1895-1985) 
at gode kvinner i verden “vil trekkes 
mot Kirken i store skarer… i den 
grad Kirkens kvinner – på en positiv 
måte – blir sett på som annerledes 
og forskjellige fra alle andre kvinner 

i verden.” 6 Vi trenger unge kvinners unike 

Det  

Deseret Silk Association ble 
grunnlagt under ledelse av 
Hjelpeforeningens general
president Zina D. H. Young.

Primærforeningen  
startet.

Emmeline B.  
Wells ledet 

det nye 
korn lagrings
programmet.

Hjelpefor
eningens 

andre 
general

president
skap ble 

beskikket.

Hjelpeforeningen  
starter Deseret 
Hospital.

ZINA D. H. YOUNG  
1888

“Hjelpeforeningen… ble organisert for nesten et halvt århundre siden… for å gi timelige velsignel
ser til de fattige og trengende og oppmuntring til de svake, og vinne tilbake dem som er på avveier, 

og for å styrke kvinners utvikling og utøvelse av medfølelse og nestekjærlighet, slik at de kan ha 
mulighet til å oppnå åndelig styrke og kraft til å utrette mer godt i arbeidet med å forløse den 
menneskelige familie.” 8 – Zina D. H. Young

Hjelpeforeningens 
kvinner organiserte 

avdelinger i Utah og 
Idaho av Organisa
sjonen for kvinners 

stemmerett i 1889.7

Hjelpeforeningen var 
med på å danne Natio
nal Council of Women 
[nasjonalt kvinneråd] i 
USA.

President Zina 
D. H. Young 
organiserte 
Hjelpefor
eningens 

første general
konferanse.

mest langvarige 
økonomiske foretak i 
Hjelpeforeningen var 
kornlagringsprogrammet: 
1876-1918. Under en 
hvetemangel på slutten 
av første verdenskrig, 
solgte de lagrene etter 
en anmodning fra 
amerikanske myndig-
heter som ikke kunne 
avslås. Rentene av disse 
hvetepengene ble brukt 
til å redusere mødre- og 
barnedødeligheten, 
finansiere klinikker for 
gravide kvinner og små 
barn, støtte kurs i helse-
vern og lagre utstyr til 
barnefødsler.


