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 Har du någon gång fått 
frågan ”Hur stärker man 
sitt vittnesbörd?” eller 

hört följande i ett klassrum i 
kyrkan: ”Du behöver ge näring 
åt ditt vittnesbörd för att hålla 
dig stark?”

Att få ett vittnesbörd och 
behålla det är ett levande vittne 
om att det vi vet är sant är av 
stor vikt för vår andliga tillväxt 
under det här jordelivet. Därför 
behöver vi förstå vad ett vittnes-
börd är, hur vi får ett och vad vi 
behöver göra för att ge näring åt 
och stärka det.

Låt oss börja med att söka 
en djupare förståelse av vad ett 
vittnesbörd är. Äldste Dallin H. 
Oaks har sagt: ”Ett vittnesbörd 
om evangeliet är ett personligt 
vittne som den Helige Anden 
bär till vår själ om att vissa fakta 
av evig betydelse är sanna och 
att vi vet att de är sanna.” 1

Grunden till ett vittnesbörd 
är kunskapen om att vår him-
melske Fader lever och älskar 
sina barn; att Jesus Kristus lever, 
att han är Guds Son och att 
han genomförde den oändliga 
försoningen; att Joseph Smith 

är Guds profet som kallades 
att återställa evangeliet; att Jesu 
Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga är Frälsarens sanna kyrka 
på jorden och att kyrkan leds 
av en levande profet idag. På 
denna grund växer ett vittnes-
börd till att omfatta alla evange-
liets principer.

I Handledning för skriftstu-
dier definieras kunskap som 
”insikt och förståelse, särskilt 
i fråga om sanningen sådan 
den ges eller bekräftas av 
Anden”.2 När vi säger att vi vet 
att något är sant i fråga om 
evangeliet så säger vi egent-
ligen att vi har känt att det är 
sant. Vi kan inte veta att något 
är sant utan att känna i hjärtat 
att det är sant!

I Handledning för skriftstu-
dier står det också att förstå 
innebär att ”få kunskap om 
eller fatta innebörden av 
någon sanning och att kunna 
tillämpa den”.3 För att förstå 
sådant som vi har känt är sant 
måste vi följa det och tillämpa 
det i vårt liv. Först då blir 
vår kunskap fullständig och 
komplett.

Lokala sidor

Budskap från Områdesledarna

att veta och att förstå
Äldste José A. Teixeira, Portugal
Områdespresident europa

Jag kan till exempel veta att 
tiondelagen är en sann princip 
och gudomlig lag från vår him-
melske Fader. Den kunskapen 
kan komma genom att jag läser, 
begrundar och ber om tionde-
principen, eller genom att jag 
hör någon undervisa om tionde 
och får en bekräftelse på att det 
är sant av den Helige Anden. 
Men om jag aldrig betalar 
tionde efter att jag har fått ett 
vittnesbörd om det, hur kan jag 
då säga att jag verkligen förstår 
vad tionde är?

Äldste José A. Teixeira, Portugal,  
Områdespresident Europa
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Ett vittnesbörd om en lag 
eller en princip i evangeliet 
är en förkunnelse, både om 
kunskapen som uppenbarats 
av den Helige Anden och om 
förståelsen vi har fått av kun-
skapen genom att konstant 
följa den lagen eller principen.

Ett av de bästa sätten varpå 
vi kan utveckla och stärka 
vårt vittnesbörd är genom 
att besöka templet. Templet 
är för oss, som medlemmar i 
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dag-
ars Heliga, en symbol för vår 
tro och vårt vittnesbörd. Det 
finns inget bättre sätt att öka 
både vår kunskap om och vår 
förståelse av evangeliet än att 
besöka templet. Det vi måste 
göra för att vara värdiga att 
komma till Herrens hus, och 
det vi lär oss när vi väl är där, 
ger ständigt näring åt och 
stärker vårt vittnesbörd.

Vi har välsignats med 
många tempel i vårt område. 
Låt oss göra templet till en 
symbol för vår hängivenhet 
genom att besöka det så ofta 
vi kan. När vi gör det fortsätter 
vi att öka vår kunskap och vår 
förståelse, vilket stärker vårt 
vittnesbörd och fyller vårt liv 
med glädje och frid. ◼

Fotnoter
 1. Dallin H. Oaks, ”Vittnesbörd”, 

Liahona, maj 2008, s. 26.
 2. Handledning för skriftstudier, 

”Kunskap”, scriptures.lds.org.
 3. Handledning för skriftstudier, 

”Förstå”, scriptures.lds.org.

 I våras tillkännagavs ett nytt 
områdespresidentskap för 
Europa. Den 1 augusti 2012 

började Äldste José A. Teixeira 
verka som områdespresident 
med äldste Patrick Kearon som 
förste rådgivare och äldste Kent 
F. Richards som andre rådgivare. 
Dessa bröder har med sig olika 
bakgrund och stor erfarenhet till 
sina nya uppdrag.

Äldste José Teixeira
Äldste José Teixeira inrösta-

des som medlem i det sjuttios 
första kvorum den 5 april 2008. 
När han fick sitt kall presiderade 
han över Brasilienmissionen São 
Paulo södra.

Äldste Teixeira är utbildad 
inom företagsekonomi och har 
en universitetsexamen i redovis-
ning och företagsadministration. 
Innan han kallades att tjäna i 
kyrkan på heltid arbetade han 
som internationell controller för 
kyrkan med ansvar för Europa 
och Afrika. I den egenskapen 
basade han över centret för 
produktberedning för Europa 
och Afrika i Solihull i England 
och var ledare för alla som verk-
ade som controller i områdena 
Europa Öst, Centrala Europa, 
Europa Väst, Afrika Sydöst och 
Afrika Väst.

Äldste Teixeira har tidigare 
verkat som heltidsmissionär i 

presidentskapet för området europa
Portugalmissionen Lissabon, 
äldstekvorumspresident, hög-
prästernas gruppledare, råd-
givare i biskopsrådet, högråd, 
distriktspresident, stavspresident 
och områdessjuttio i området 
Europa Väst från 1997-2005. 
Hans senaste ämbete var som 
andre rådgivare i områdespresi-
dentskapet för Europa.

Äldste Teixeira föddes i Vila 
Real i Portugal den 24 februari 
1961. Han gifte sig med Maria 
Filomena Lopes Teles Grilo i 
juni 1984. De har tre barn.

Äldste Patrick Kearon
Äldste Patrick Kearon inröst-

ades som medlem i de sjuttios 
första kvorum den 3 april 2010. 
Vid tiden för hans kallelse 
hade han tjänat som medlem 

Äldste José A. 
Teixeira, ny 
områdespresi-
dent för områ-
det Europa
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i de sjuttios tredje kvorum i 
området Europa.

Äldste Kearon studerade i 
Mellanöstern och Storbritannien. 
Han har bott och arbetat i Stor-
britannien, Saudiarabien och 
USA inom olika områden, bland 
annat politik, hälsovård, mat-, 
bil- och transportindustrin. Han 
drev också en egen konsultverk-
samhet i kommunikation. Som 
en del i sitt engagemang i sam-
hället har han suttit i styrelser 
för välgörenhetsorganisationer, 
en skola, ett nyföretagarcentrum 
och en högskola.

Sedan han blev medlem i kyr-
kan, på julafton 1987, har äldste 
Kearon tjänat i en rad ämbeten 
i kyrkan, däribland assisterande 
församlingskamrer, Unga mäns 
president, rådgivare i biskops-
rådet, grenspresident, stavspre-
sident och områdessjuttio från 

båda vid University of Utah. 
Han arbetade som kirurg och 
var ordförande för avdelningen 
för kirurgi vid LDS Hospital i 
Salt Lake City, Utah. Han verk-
ade även i fyra år som vicedi-
rektör för Intermountain Health 
Care och var medlem i deras 
styrelse och verkställande kom-
mitté. Äldste Richards var även 
professor i kirurgi vid University 
of Utah.

Äldste Richards har tjänat i 
många ämbeten i kyrkan. Han 
har bland annat verkat som hel-
tidsmissionär i Mexikomissionen 
Syd, äldstekvorumspresident, 
biskop, scoutledare, högråd, 
stavspresident och president för 
Texasmissionen San Antonio.

Äldste Richards föddes i Salt 
Lake City, Utah, den 25 februari 
1946. Han gifte sig med Marsha 
Gurr i augusti 1968. De är för-
äldrar till åtta barn.

En spännande tid i Europa
2009 uttryckte Europas 

områdespresidentskap, i 
vilket äldste Teixeira var en 
del, följande i områdeskom-
mitténs rapport: ”On vi håller 
kvar våra omvändelsedöpta, 
räddar våra ungdomar och 
fortsätter att återaktivera de 
mindre aktiva, kommer vi att 
kunna dubblera antalet aktiva 
medlemmar i området Europa 
inom tio år.” Det nuvarande 
områdespresidentskapet är 

2005-2010. Som generalauktori-
tet har äldste Kearon tjänat som 
biträdande verkställande chef 
för Prästadömsavdelningen och 
medieavdelningen.

Äldste Kearon föddes i 
Carlisle i Cumberland i England 
den 18 juli 1961. Han gifte sig 
med Jennifer Carole Hulme 
1991. De är föräldrar till fyra 
barn, varav ett har gått bort.

Äldste Kent F. Richards
Äldste Kent F. Richards inröst-

ades som medlem i de sjuttios 
andra kvorum den 4 april 2009. 
Innan han fick kallet att verka 
i området Europa tjänade han 
som andre rådgivare i president-
skapet för området Chile.

Vad hans yrkesliv beträffar 
så tog äldste Richards en kan-
didatexamen i naturvetenskap 
1969 och en läkarexamen 1972, 

Äldste Patrick 
Kearon, förste 
rådgivare i 
områdespresi-
dentskapet för 
Europa

Äldste Kent F. 
Richards, andre 

rådgivare i 
områdespresi-
dentskapet för 

Europa
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fast beslutna att fortsätta med 
detta arbete som inleddes för 
tre år sedan, och planerar att 
uppnå målet till 2020.

Underbara saker händer i 
området Europa när medlem-
marna stärker sig själva och 
sina familjer, anstränger sig för 
att rädda dem som gått vilse 
och inbjuder sina familjemed-
lemmar och vänner att besöka 
sakramentsmötet. Den uppväx-
ande generationen växer i tro 
och vittnesbörd när de deltar i 
daglig seminarie- och institut-
undervisning, närvarar vid ung-
domskonferenser och aktiviteter 
för unga ensamstående vuxna, 
och i sitt liv tillämpar princip-
erna som tas upp i Vägledning 
för de unga och Plikt mot Gud. 
Antalet ungdomar som kallas 
att tjäna som heltidsmissio-
när ökar för varje år. Det görs 
fler tempelbesök och antalet 
omvändelsedop ökar.

Medlemmarna i det här 
områdespresidentskapet älskar 
Herren och de älskar medlem-
marna i kyrkan i Europa. De 
vet att Herren kan utföra mira-
kel här när de heliga visar sin 
kärlek för honom genom att 
följa hans profet och utvalda 
ledare, växer i tro och vittnes-
börd och hänger sig åt att nå ut 
till andra i en anda av inbjudan 
och kärlek. Detta är en fantast-
isk tid att vara medlem i kyr-
kan i Europa! ◼

 Den 12-13 maj 2012 hade 
Umeå distrikt sin vårkon-
ferens i Umeå kapell.

Det var många fina möten. 
På Hjälpföreningens ledar-
skapsmöte pratade vi bland 
annat om hur vi ska förbättra 
lektionerna och få en finare 
andlig stämning.

Mitt favoritmöte var det som 
handlade om missionärsarbete.

Där fick vi höra många kloka 
saker, bland annat att det inte 
är vi som ska hjälpa missionär-
erna, utan det är medlemmarna 
själva som bör hitta vänner och 
bekanta som är förberedda för 

lOkala nyheter

distriktskonferens i umeå
Anna Bengtsson, Umeå

Medlemmarna 

är ivriga att 

ta plats i 

mötessalen.

evangeliet, och sedan hjälper 
missionärerna oss att undervisa 
dem. Det blir betydligt lättare 
än att missionärerna ska hitta 
undersökare som inte känner 
någon i kyrkan.

President Robert Näslund 
från Luleå berättade att under 
en period, förberedde han och 
familjen redan på lördagen mat 
så det räckte till dem och en 
extra familj på söndagen. När 
sedan missionärerna kom med 
undersökare till kyrkan var det 
så enkelt att bjuda hem dem 
på middag, för allt var redan 
klart. ”Det var inte varje vecka 
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det fanns undersökare, men vi 
var ändå redo. Vi ber att kyr-
kan ska gå framåt, att grenen 
ska växa, men om det plötsligt 
kommer 20 undersökare en 
vecka, är vi då förberedda att 
ta emot dem?”

Det mest gripande under 
hela konferensen var när broder 
Reijo Kääriä och hans hustru 
Kristina berättade om vad som 
hände när han drabbades av en 
stroke i januari.

Medlemmar i kyrkan från 
hela världen bad för familjen 
och skrev upp Reijos namn på 
bönelistan i mer än 20 tempel 
på kortare tid än 3 dagar.

Syskonen i Sundsvalls gren 
kom varje dag i 2 veckor med 
mat till familjen, medlemmar 
skjutsade barnen till aktiviteter, 
så Kristina kunde fokusera på 
andra saker.

En Facebookgrupp till stöd 
för Reijo fick snabbt över 400 
medlemmar, och en insamling 
ordnades så att de inte behövde 
oroa sig för ekonomin när hon 
åkte fram och tillbaka mellan 
Sundsvall och Umeå där han 
vårdades på sjukhuset.

4 månader senare stod han 
alltså där i talarstolen och 
log mot oss, det var nog inte 
många ögon som var torra i den 
stunden.

Jag tycker det här var den 
bästa konferens vi haft, och 
längtar redan till nästa. ◼

 Den 1 maj 2012 samlades medlemmar i Växjö 
gren till ett avskeds- och minnesmöte i ka-
pellet på Folkungagatan10 C. En för många 

välkänd utpost i staden då den tjänstgjort som kyr-
kans samlingsplats i 58 år. Extra speciellt var det att 
vi kunde samlas på den exakta 58-årsdagen.

Anledningen till detta avskedsmöte och sista möte 
i kapellet var att grenen nu fått en ny lokal som hyrs i 
centrala Växjö bara två stenkast från Stortorget. Kapellet 
skulle få ett värdigt avsked. Detta är en plats där många 
genom alla dessa år ingått förbund genom dopet och 
också erfarit tillväxt i tro och vittnesbörd. Särskilt fram-
gångsrikt var föregående år då vi hade 12 dop.

Thomas Carlson som hade varit med nästan alla 
dessa 58 år berättade om grenens och kapellets histo-
ria, som finns väl dokumenterat. Äldste Erickson hade 
hjälpt till med att sätta ihop en PowerPoint-presen-
tation med fotografier som samlats ihop från 7 olika 
årtionden.

Den innehöll bland annat uppgift om att grenen 
var organiserad i Växjö redan 1859 – 1871. Hur en 
äldste S. J. Larsson i brev till missionspresidenten 
beskrev den svåra situationen som rådde 1869 efter 
den stora missväxten. Att ett antal medlemmar från 
grenen utvandrade till Nordamerika.
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58 år – i lång och trogen tjänst
Thomas Carlson, Växjö
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Om hur Eben R. T. Blomkvist 1913 som ung mis-
sionär predikade på Växjös gator och torg och blev 
arresterad och förbjöds av Kyrkorådet att fortsätta 
sin verksamhet vid vite av 300 kronor. Blomkvist 
återkom senare på 1950-talet till Sverige som 
missionspresident.

Växjö öppnades åter upp för missionärsarbete 
efter andra världskriget med början i slutet av 1947. 
Människor döptes och kapellet, vilket tidigare varit ett 
bostadshus, köptes och grenen fick tillträde till det den 
1 maj 1954. En på sin tid i Växjö välkänd person över-
läkare Emil Lindell bodde i huset i drygt 20 år innan 
han avled 1941. Han fick senare en gata uppkallad 
efter sig i Växjö. Förutom det, har tidigare och senare 
ägare endast haft huset i sin ägo något enstaka år eller 
i de flesta fall endast några månader innan det såldes 
vidare. Så kapellets historia har varit en brokig sådan 
innan kyrkan tog över ägarskapet.

Den 24 maj 1955 fick grenen besök av dåvarande 
apostel äldste Spencer W. Kimball som var på rundresa 
i Sverige. Ett av de åtta kapell som han invigde under 
denna resa var kapellet i Växjö. Både programmet 
och invigningsbönen från detta tillfälle presenterades. 
President Kimball blev 1973 kyrkans president. Kapellet 
har enligt kontrollerade uppgifter fram till nu varit det 
äldsta kapellet som fortfarande är i bruk i Sverige.

Växjö gren i hjärtat utav Småland har genom åren 
tillhört både Norrköping, Jönköping, Karlskrona, 
Malmö, Göteborg distrikt och Göteborg och nu 
Malmö stav. Det berättades om medlemmar som till-
hört grenen och händelser som utspelats i anknytning 
till kapellet och grenen fram till nutid. Syster Erickson 
presenterade och berättade om fotografier från de 
senaste sju månaderna. Så alla var med på ett hörn 
och hade på så sätt bidragit till Växjö grens historia.

Mötet avslutades med fika där alla kunde ta del av 
rejält tilltagna dukade bord med allahanda godsaker. 
Vi lämnade kapellet med både lite nostalgi och sak-
nad men även med ett hopp om framtiden i vår nya 
lokal där vi ska skriva ny historia. ◼

 Den 15 april 2012 hölls församlingskonfe-
rens i Utby församling. Stavspresident  
Ulf Strömbom tillkännagav att Herren 

talat till honom och att det var dags för en 
förändring av församlingens ledarskap. Biskop 
Jens Åman som verkat under sex år avlöstes 
tillsammans med sina rådgivare Lucas Wallgren 
och Tommy Englund.

Ny biskop i Utby församling är Lars Landrö,  
44 år och jurist. Just nu arbetar han som enhets-
chef på Migrationsverket. Biskop Landrö är tack-
sam för sin nya kallelse även om han känner att 
det är ett stort ansvar. ”Min fru frågade mig varför 
jag suckade så tungt i morse” berättade biskop 
Landrö i sitt första tal till sin församling. Även om 
utmaningarna är stora så vittnade biskop Landrö 
om glädjen i evangeliet och att den Herren kallar, 
den dugliggör han.

Biskop Landrö bor sedan cirka åtta år i 
Partille, strax utanför Göteborg. Han är dock 
uppvuxen på en gård utanför Trondheim i 
Norge där han bodde tillsammans med sina 
föräldrar och två yngre bröder. Familjen Landrö 
var inte medlemmar i kyrkan. Under sin uppväxt 
höll Lars på mycket med scouting och musik, 
och han läste på ett musikgymnasium. Vid 18 
års ålder åkte han till Utah som utbytesstudent. 
Det var då han kom i kontakt med evange-
liet. Han berättar: ”Jag bodde hos en underbar 
familj i den lilla ökenstaden Castle Dale. I detta 
samhälle, där man aldrig behövde låsa sina 
ytterdörrar, var nästan alla mormoner. Jag blev 
mäktigt imponerad över dessa människor och 
jag gillade allt jag lärde mig i kyrkan.”

nytt biskopsråd  
i utby församling
Jens Åman, informationstjänsten,  
Göteborgs Stav
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Biskop Landrö kände där en stark känsla av 
kärlek bland dessa goda människor i Utah. Väl 
hemma i Trondheim sökte han upp kyrkan och 
blev döpt. Han tyckte det var underbart att käns-
lan i kyrkan i Norge var densamma som i USA 
och människorna var lika underbara. Efter att han 
gjort klart sista året på gymnasiet blev han kallad 
som missionär till New York i USA. Han minns 
tiden som två fantastiskt lärorika år.

När biskop Landrö hade återvänt från sin mis-
sion gjorde han sin militärtjänstgöring i den norska 
flottan. I samband med detta började han plugga 
juridik. Han gifte sig med Hanne, som liksom han 
själv var från Trondheim. De gifte sig i templet i 
Stockholm. Lars och Hanne fick 4 barn tillsam-
mans. När deras yngste son föddes upptäcktes 
det att Hanne led av cancer. Det blev 5 1/2 år som 
känslomässigt gick väldigt mycket upp och ner tills 
Hanne avled 2003. Biskop Landrö berättar att han 
kände väldigt fort att han ville gifta om sig. Via en 
dejtingsajt på internet träffade han Eva Forsberg, 
medlem i kyrkan från Sverige. Ganska snart gifte 
sig det lyckliga paret. Eva bodde i Partille så Lars 
och hans barn flyttade till Sverige. Eva hade tre 
barn sedan tidigare vilket gjorde att familjen med 
ens blev riktigt stor. Vid tiden för flytten jobbade 
Lars som kontorschef på tullverket i Mitt-Norge. 
Han hade tidigare jobbat på den norska För-
säkringskassan. När han kom till Sverige hade 
han inget jobb. Han fick förlita sig på att Herren 
skulle öppna vägar för honom. Det dröjde inte 
länge förrän han fick ett jobb som elevassistent på 
en skola. Efter det jobbade han som handläggare 
och chef på Försäkringskassan innan han fick sin 
nuvarande tjänst på Migrationsverket.

Biskop Landrö är omtyckt av församlingen och 
hans företrädare uttryckte vid församlingskonfe-
rensen att ”biskop Landrö är en man som sätter 
Herren främst i sitt liv och formar sitt liv efter 
Frälsarens exempel”. I kyrkan har biskop Landrö 

tjänat i många olika kallelser. Bland annat har han 
varit distriktspresident och rådgivare i missions-
presidentskapet i Norgemissionen.

Som förste rådgivare i det nya biskopsrådet har 
kallats Antti Syvänen, 35 år, prognoschef på SKF. 
Broder Syvänen har tidigare verkat som rådgiv-
are till en tidigare biskop i församlingen och han 
uttrycker att han är glad att han nu får en andra 
chans att tjäna syskonen i Utby församling.

Som andre rådgivare har kallats Tommy 
Englund, 37 år. Han arbetar som behandlingssek-
reterare på en institution för ungdomar med olika 
psykosociala problem. Broder Englund uttrycker 
att han känner en stor tacksamhet över att få vara 
en liten del i Herrens stora verk. Han säger att det 
är en glädje och välsignelse att få fortsätta tjäna 
i Utby församling där det finns så många som är 
villiga att bidra med sin tid och sina talanger. Han 
säger att han lärt sig att i Herrens verk kan alla 
bidra med något och det är ofta genom små och 
enkla medel som mycket stora saker uträttas (se 
Alma 37:6). En av hans personliga målsättningar 
under denna tid är att styrka sin egen och andras 
tro på Jesus Kristus. ◼

Det nya biskops-
rådet I Utby för-
samling: fr.v. 1:e 
rådgivaren Antti 
Syvänen, biskop 
Lars Landrö, 
2:e rådgivaren 
Tommy Englund.
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L8 l i a h o n a

Jag verkar just nu som missionär i Texasmis-
sionen Dallas i USA, och jag har ett starkt 
vittnesbörd om att mirakel kan ske  

(se Lukasevangeliet 1:37).
Många av de mirakel som sker, händer på 

grund av en bön eller någons tro, men vem 
skulle tänka sig att något så enkelt som en bön 
är allt som krävs för ett mirakel?

När jag tjänade i Jakobsberg i Stockholms stav, 
medan jag väntade på mitt visum, var jag orolig 
att det inte skulle lösa sig tills nästa tillfälle som 
fanns för mig att komma till missionärsskolan.

En kväll, gick jag för mig själv i lägenheten, 
medan min kamrat sov, och bad om att allt 
skulle lösa sig, att jag skulle få mitt visum i tid.

Under den bönen fick jag många svar, men 
det starkaste var att jag kände en frid precis som 
Oliver Cowdery i Läran och förbunden, kapitel 
9, vers 8.

Även om jag hade fått ett så starkt svar så 
tvekade jag fortfarande att allt skulle lösa sig  
och på det svar jag hade fått från Herren.

Men dagen kom och jag fick fler prövningar 
om min tro på Herrens svar, men på fredagen 
innan jag lämnade Sverige fick jag mitt visum 
i sista sekunden.

Det var en av de många gånger som  
Herren har svarat på min bön, eller har visat  
mig mirakel.

I Nya testamentet i Andra Korintierbrevet 5:7 
står det: ”Ty vi lever här i tro, utan att se.” Det är 
något som jag strävar efter att följa. Och precis 
som mina undersökare som knäböjer och ber 
om Mormons boks äkthet, med ett hjärta och en 
önskan om att veta, vet jag att vi kan få svar av 
vår himmelske Fader.

En enkel bön kan vara det som ger dig  
ett mirakel eller det svar du har väntat på.

Herren svarar, mirakel sker idag, för vår  
himmelske Fader vill ge dig det bästa (se Tredje 
Nephi 14:11). Jag vet det och lovar dig det i vår 
Frälsares namn, Jesus Kristus, amen. ◼
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sista dagars heliga i sverige Berättar

mirakel genom bön
Äldste Anton Hedberg

Bidrag till lokala sidorna

välkommen att skicka in bidrag till lokala sidorna under följande 
rubriker:

Lokala Nyheter, Hur jag vet, Sista Dagars Heliga i Sverige berättar, 
Favoritskriftställe (för ungdomar), Försöker likna Jesus (för barn) och 
Läsarkommentar.

alla artiklar redigeras och publiceras i mån av plats, kvalitet 
och lämplighet. nyhetsartiklar bör skickas in senast 2 veckor efter 
händelsen.

artiklar bör vara korta cirka 600, 250 eller 75 ord.
för att få artiklar och foton publicerade behövs tillstånd från artikel-

författare, fotograf och personer på fotot (undantag: om fler än 25 
personer finns på fotot behövs inte tillstånd). för barn och ungdomar 
under 18 år behövs alltid tillstånd från föräldrar.

speciella blanketter finns nu för dessa tillstånd som måste fyllas i 
och undertecknas, se kyrkans svenska hemsida www.jesukristikyrka.se 
under Övrigt material – liahona – artikelbidrag.

kontakta redaktionen för mer information.
Eivor Hagman

eivorhagman@hotmail.com
medusagatan 2 a, 553 38 Jönköping
tel. 036-719663

för stockholmsområdet:
Anne-Sofie Wihlman

asw@bredband.net
färnebogatan 2 a, 723 42 västerås
tel. 021-127321 ◼


