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 Om de här lärdomarna ur det 
förflutna tillförs vittnesbörd-

ets näring och vattnas med tro, 
kan de slå rot i ditt hjärta och 
bli en levande del av den du 
är.” 1 Äldste M. Russell Ballard 
lärde oss med de här orden det 
verkliga syftet med att bevara och 
skriva ner kyrkans historia — att 
vi ska lära oss om tro och villig 
hängivenhet av våra förfäder. 
Genom deras upplevelser och 
exempel stärks våra vittnesbörd, 
och våra hjärtan blir mer anpass-
ade för våra personliga resor 
genom jordelivet. Att studera 
kyrkans historia handlar inte bara 
om att katalogisera händelser; 
det handlar också om vilken 
anknytning dessa händelser har 
till människorna som upplevde 
dem. Vi lär oss mycket snabbt att 
trots att den omedelbara miljön 
och omständigheterna från förr 
kanske skiljer sig åt från vår situa-
tion, har vi liknande utmaningar, 
möjligheter och trosprinciper.

Var och en av oss kan titta 
på våra första förfäder i den här 
generationen som blev medlem-
mar i kyrkan (och det kan vara 
du!) och glädjas åt deras ödmjuka 
tro och villighet att ändra på livet 

se några av dessa familjemedlem-
mar dö utan att få omfamna dem 
igen under jordelivet.

Ett av de mest gripande 
uttrycken från en förfader gavs 
av min gammelfarfar Willard 
Richards när han samtalade med 
profeten Joseph Smith i fängelset 
i Carthage bara några minuter 
innan pöbelhopen tog profetens 
liv. Profeten hade ställt en fråga 
till honom som prövade hans 
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 ”Kyrkans historia är ett folks historia”
Äldste kent f. richards, usa
andre rådgivare i områdespresidentskapet Europa

och noga följa evangeliets väg 
— ofta efter stora uppoffringar 
för sig själva och för familjen. 
Lärdomarna från förr stärks 
faktiskt under varje efterkom-
mande generation allteftersom vi 
lär oss och följer traditionerna av 
trofast lydnad. Vi kan alla lära av 
många tidiga heligas fina exem-
pel, men vi får del av den största 
kraften från våra egna förfäders 
exempel — vår egen personliga 
kyrko- och släkthistoria. Egent-
ligen kan vi inte skilja på kyrkans 
historia och vår släkts historia. 
När vi studerar våra förfäders 
namn, platser, händelser och liv, 
studerar vi egentligen kyrkans 
historia i dess ädlaste form. Även 
om de ännu inte var medlemmar 
i kyrkan, förberedde de trofast 
efterföljande generationer för att 
ta emot evangeliets sanning när 
ljuset slutligen lyste för dem.

När jag har studerat mina förfä-
ders liv har min egen tro berikats 
och stärkts genom deras tro och 
ståndaktighet. Deras ödmjuka 
tjänande innefattade många stora 
uppoffringar i fråga om bekväm-
ligheter. De lämnade släktingar 
och barn i Herrens händer och 
gick ut för att tjäna — bara för att 

Äldste Kent F. 
Richards
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hjärta och beslutsamhet. Från 
Willards egen dagbok med hans 
egen handstil (lägg märke till att 
han kallar sig själv ”dr Richards”):

”Joseph sade att vi går in 
efter kvällsmaten [till fängelse-
cellen för trygghet]. Joseph sade 
till dr Richards: ’Om vi går in 
i cellen, följer du då med oss?’ 
Dr [Richards] svarade: ’Broder 
Joseph, du bad mig inte att gå 
över floden med dig, du bad mig 
inte att komma till Carthage. Du 
bad mig inte att följa med dig 
till fängelset — och tror du att 
jag skulle överge dig nu? Men 
jag skall säga dig vad jag skall 
göra. Om du döms att bli hängd 
för förräderi, skall jag bli hängd 
i ditt ställe, och du blir frigiven. 
Joseph sade: ’Det kan du inte.’ Dr 
[Richards] sade: ’Det skall jag.’” 2

”Det ska jag.” ”Det ska jag.” 
Oavsett priset, till och med mitt 
eget liv om nödvändigt, så ”ska 
jag det”.

Den frågan kan komma till oss 
på annat sätt, men vi ställs alla 
inför den: ”Ska du göra det?” Ger 
du ditt hjärta, överger du dina 
bekvämligheter och lever du för 
att tjäna Herren Jesus Kristus och 
hans barn? Vill du ge ditt allt?

Må vårt svar bli: ”Det ska jag.” 
Må vårt liv bli ”kyrkohistoria” för 
dem som följer efter oss. ◼

fotnoter
 1. Äldste M. Russell Ballard, Liahona, 

maj 2009.
 2. Willard Richards personliga dagbok, 

exemplar i författarens ägo.

Helena Österlund

 Sverige har upplevt en  
invasion av det bästa slaget: 

En invasion av missionärer! 
Under våren har missionen 
fått ta emot omkring femtio 
nya missionärer. Femtio entusi-
astiska ungdomar som kommit 
som en direkt följd av kyrkans 
nya riktlinjer angående den 
sänkta åldern för missionärer. 
Femtio rättfärdiga ungdomar 
som var förberedda att gå 
direkt när möjligheten kom.

Vår missionspresident 
Newell och hans fru, syster 
Newell, berättar för oss om 
allt det nya som händer.

”Först och främst vill jag 
framhålla att detta är ett av de 
sätt som Herren påskyndar sitt 
verk, som det står om i L&F 88. 
Vi lever i en spännande tid”, 
säger president Newell.

”Förberedelse är annars 
nyckelordet i allt vi ser just nu 
angående missionärsarbetet 
världen över. Det är under-
bart att se hur förberedda alla 
är. Både de som går ut som 
missionärer och medlemmarna. Herren skulle inte 
skicka så många nya missionärer till Sverige om inte 
medlemmarna här är förberedda att ta hand om alla 
nya medlemmar som kommer. Herren testar inte det 
här för att se om det fungerar. Han vet att det funge-
rar”, säger president Newell med eftertryck.

L o k a L a  n y H e t e r

”Herren påskyndar sitt verk.  
Medlemmarna är förberedda.”

President och syster Newell framför 
tavlan som visar vilka missionärer 
som är med vem och var.
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Han fortsätter med att berätta för oss om alla 
praktiska åtgärder som behövts utföras både på 
världens alla missionärsskolor, men även här i 
Sverige. Redan i november 2012 fick han i upp-
gift av områdespresidenten att börja förbereda 
för ”invasionen”. Något som tagit mycket tid 
och energi.

”Men alla resurser fanns redan där. Herren är 
inte överraskad över detta. Jag tror inte att pro-
feten är det heller”, tillägger president Newell.

Vad skulle ni vilja att medlemmarna tänker på?
”Budskapet i invigningsbönen för Sverige av 

president Monson. Där sägs det att tillväxten 
av kyrkan, och dess styrka, kommer att ske när 
medlemmar och missionärer arbetar tillsammans. 
Äldste Bednar sade till oss att medlemmarna är 
de som finner på heltid, medan missionärerna 
undervisar på heltid. Låt dem göra det ’svåra’ 
jobbet. Ditt jobb är endast att finna och bjuda in.”

Syster Newell fortsätter:
”Ja, jag känner att jag ofta blandat ihop ’hitta’ 

med ’finna’. Jag har hoppats hitta de som skulle 
kunna tänkas lyssna, istället för att försökt finna 
de som är förberedda. Att hitta är en passiv 
önskan, att finna är att handla i tro. Vi ska finna. 
Låt missionärerna göra det som de är bäst på; 
undervisa.”

”Precis, det är det viktigaste”, fyller president 
Newell i. ”Bara bjud in andra. Det är Anden som 
håller dem kvar, för att omvända. Det gör varken 
medlemmarna eller missionärerna. Bara bjud in.”

”Och kom ihåg: Ett nej betyder inte att vän-
skap och relationer förstörs. Var inte rädd för att 
bjuda in. Jag vet att om vi som medlemmar ber, 
kommer vi veta vilka vi skall finna. Det här är 
viktigt för vår himmelske Fader också. Be och ni 
skall finna”, avslutar syster Newell.

Med andra ord: Missionärerna är redan här. 
Det är dags för oss medlemmar att finna dem 
som är förberedda. ◼

syster Brintons mamma grät av 
glädje när det stod Sverigemis-
sionen i kallelsen — det land där 
hennes förfäder kommer ifrån. 
En bror är kvar på sin mission i 
Ryssland, samtidigt som hennes 
föräldrar verkar som missions-
presidentpar i en annan mission 
— Vladivostokmissionen.

Att bli America’s Junior Miss 
gav syster Brinton ett stipendium 
som gjorde det möjligt för henne 
att studera vid Harvarduniversi-
tetet i två år. AMJ:s uppdrag är att 
betona utbildning genom att ge 
stipendier till framstående high 
school-flickor och uppmuntra 
alla ungdomar till personlig 
utveckling. ”Det är absolut ingen 
skönhetstävling”, förklarar syster 
Brinton, ”och ingen klär sig i 
baddräkt. Efter att ha utvalts att 
representera staten Utah var vi 
50 stycken flickor som tävlade 
inom fem områden.”

Ett av områdena handlade om 
att visa upp en talang och för 
syster Brinton som tillsammans 
med mor och syster gett piano-
konserter på fem kontinenter 
var det ingen tvekan om vilken 
talang hon ville visa upp.

Ett annat område handlade om 
kondition. ”Det var 10 minuters 
hårt program med push-ups och 

Missionär med miss-titel  
känner att hon valde rätt
Birgitta Wennerlund, kristianstad

 Efter att 2008 utvalts till miss 
America Junior och som sådan 

fått åka runt i många av Amerikas 
Förenta Stater, stod syster Lindsey 
Brinton inför ett val: Skulle hon 
fortsätta studera till advokat, eller 
skulle hon gå på mission?

”En önskan att gå på mission 
hade jag haft hela livet”, berättar 
syster Brinton, ”men var det 
rätt tillfälle? Skulle jag glömma 
mycket av det jag dittills lärt mig? 
Skulle jag missa att ta examen 
med mina studiekamrater?”

När det var tre dagar kvar tills 
hon måste fatta beslutet, och 
efter att ha fastat och bett tillsam-
mans med hemlärarna, kände 
hon att det var rätt att åka.

”Det är det bästa beslutet 
jag hittills har fattat! Tänk om 
jag inte åkt och aldrig träffat de 
vänner som blivit mina eviga 
vänner under tiden i Sverige. 
Om någon behöver vittnesbörd 
om att Herren känner oss per-
sonligen, då behöver han eller 
hon åka på mission!” säger hon 
och fortsätter: ”Det känns som 
om Herren använder missionen 
som ett redskap för att få mig att 
bli den person han vill att jag ska 
bli och som jag kan bli.”

Alla hennes fyra bröder kom 
till rysktalande missioner, och 
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sit-ups, och man måste se glad ut 
när man gjorde det!” säger syster 
Brinton med ett skratt.

Även skolbetygen spelade 
en stor roll i tävlingen, och hon 
kunde visa upp goda betyg i alla 
ämnen.

Fjärde provet var att i en 
intervju svara på frågor om 
politik och annat som visade hur 
världsmedveten hon var. Slutli-
gen skulle hon inför en publik 
besvara en fråga för att visa hur 
hon kunde uttrycka sig. Eftersom 
det vid den tiden rådde stor 
debatt om man borde ha kläd-
normer eller ej i high school, fick 
hon frågan om hur hon ställde 
sig till sådana normer.

 Kyrkans nya åldrar för missionärer gör det möj-
ligt för långt fler ungdomar att gå ut som mis-

sionärer. Runt om i stavarna ordnas det ibland en 
så kallad MTC-dag. En dag då ungdomarna i Unga 
kvinnor och Unga män får känna på hur det är på 
mission, lära sig färdigheter som kan vara bra att ha 
som missionär och framförallt få känna på glädjen 
och Anden som finns i att tjäna som missionär.

Stockholms södra stavs MTC-dag hölls i 
Södertälje. Vi kom dit från vår enhet med några 
unga kvinnor som precis fyllt tolv eller just döpt 
sig och andra som redan hunnit vara med på 
sådana dagar. De äldre försäkrade de yngre om 
att dagen skulle bli hur bra som helst. Med spänd 
förväntan gick vi in i kapellet.

Och vet ni, de äldre unga kvinnorna hade rätt! 
Bara inledningen var härlig. Att sitta i en mötessal 

”Det är viktigt!” sade jag, ”för 
jag tror att man visar sin karak-
tär genom sitt sätt att klä sig.” 
Sedan tillägger hon allvarligt: 
”Jag visste inte i förväg vilken 
fråga jag skulle få. Tänk då om 
jag inte brytt mig så mycket om 
vad jag hade på mig den dagen, 
det handlade ju bara om några 
minuter inför en publik och 
det är inte så lätt ens i Utah att 
hitta kläder som är anständiga. 
Då skulle jag och kläderna talat 
olika språk!”

Redan som mycket ung 
bestämde sig syster Brinton för 
att följa normerna i Vägledning 
för de unga, och därför hade hon 
på sig en vacker blå klänning 

Under en mission utvecklas evig vänskap mellan dem som missionärer  

får undervisa och se bli döpta. Från vänster: Henrik Jacobsson, Zhang 

Jian, syster Brinton och syster Merrell.
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förbereder sig!
Helena Österlund

den här viktiga dagen som vis-
ade att hon levde enligt sin tro.

Principerna i America Junior 
Miss-tävlingen liknar kyrkans 
normer i hög grad. Det var om 
dessa principer syster Brinton 
fick föreläsa när hon åkte runt 
till många stater år 2008. Kyrkan 
gjorde också en video som kan 
ses på YouTube (Lindsey Brinton 
Footsteps of Faith), och på de 
platser där kyrkan fanns blev 
hon också inbjuden att leda en 
brasafton för unga män och unga 
kvinnor om vad klädseln betyder 
både för en själv och andra. ◼
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full med ungdomar som högt och med övertyg-
else sjunger psalmer ger en känsla av ödmjukhet. 
Dessa är faktiskt framtidens missionärer! Härliga 
ord och tankar delades från Unga mäns och Unga 
kvinnors presidenter i staven.

Alla fick sedan ”en kallelse” till en mission.  
Före detta missionärer fick representera sin 
mission för varsin grupp ungdomar. Flera 
Englandsmissioner fanns representerade, såväl 
som Spanien, Tempel Square och Finland. Som 
ledare fick jag möjlighet att gå runt och ”tjuv-
lyssna” på de olika grupperna. Vilken fröjd det är 
att se rättfärdiga unga vuxna berätta om sina mån-
ader och år som missionärer. Glädjen, entusiasmen 
och framförallt Anden var stark i alla de olika ”mis-
sionerna”. De före detta missionärerna berättade 
om sina erfarenheter för de framtida missionärerna 
på ett underbart sätt. Skratt hördes ut i korridor-
erna. En och annan tår torkades. Koncentrationen 
var hög. Anden var påtaglig. Att vara missionär 
involverar alla delar av människan.

Efter lite lunch var det sedan dags att lära 
sig några färdigheter som alla missionärer kan 
behöva: sy i en knapp, laga ett punkterat cyk-
elhjul, putsa skor, stryka skjortor och knyta en 
slips! Det blev många skratt och tillfällen till att 

hjälpa varandra i dessa sysslor. Alla lämnade 
kulturhallen med åtminstone en ny färdighet. 
De flesta unga kvinnornas nya färdighet var nog 
slipsknytandet.

En avslutning knöt ihop dagen på ett andligt 
sätt. Då fick vi tillfälle att lyssna till fyra missionärer 
som tjänar i Sverige just nu. Alla har haft olika 
vägar till missionen och olika erfarenheter, men 
alla vittnade om den enorma glädje och erfarenhet 
det är att vara missionär.

I bilen hem frågade jag de unga kvinnorna 
vad de kände angående dagen. Svaret var totalt 
samstäm migt: Det hade varit en fantastisk dag! 
Dessutom sa ALLA att de absolut vill gå ut som 
missionärer. ”Det verkar underbart!” ”Jag hade 
redan bestämt mig, men nu känner jag mig ännu 
mer peppad!” ”Jag vill också gå på mission!” ”Det 
verkar så spännande.”

Efter detta tillfälle har det varit fler diskussioner 
bland de unga kvinnorna vilka konkreta förbere-
delser som faktiskt behövs för att kunna gå ut på 
mission.

Ja, framtidens missionärer är på gång att följa 
profetens uppmaning om att leva värdigt och tjäna! 
Vilken glädje och välsignelse det är att få se dem 
växa upp och förbereda sig. ◼

Framtidens 
missionärer 
i Stockholms 
södra stav 
samlade på 
en MTC-dag.
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mycket ung bondpojke. Så var-
för inte lyssna på missionärernas 
synpunkter om uppenbarelser 

Jag tror det var en söndag. Vi 
var utanför vår lägenhet och 

barnen lekte i solvärmen. Då 
kom två glatt pratande ungdomar 
vandrande nedför gatan mot oss. 
Jag stod så till att ungdomarna 
kom rakt mot mig. I samma 
glada anda som de kommit, häl-
sade de på mig och presenterade 
sig. Som jag förstod det hade 
det något med religion att göra. 
I samma uppsluppna anda som 
de utstrålade replikerade jag:

”Vad är ni för ena? Repre-
senterar ni månne något nytt 
skott på den vildvuxna religiösa 
busken?”

De två var förståndiga nog 
att inte fortsätta på den tanken. 
Istället fortsatte de samtalet med 
att fråga om de kunde komma 
hem till oss, och tala om vad 
deras budskap var. De fick löfte 
om att göra så. Som ni säkert 
förstår blev det besök på besök.

Mormons bok var bland det 
första jag kom i beröring med. 
Den visade sig i mycket likna 
Bibeln. Jag antog att den inte var 
skriven endast med mänsklig 
förmåga, i synnerhet inte av en 

som verklighet och på vad mera 
de hade att säga?

Så började det, och det har 
sedan dess lagts lärdom till lärdom 
Och det är det jag sysslat med från 
mitt första möte med Jesu Kristi 
Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Varje ny tanke som jag inser 
är värdefull innebär omvändelse. 
Jag är ju inte densamme efter det 
jag insett värdet av ett påstående 
som jag var före. Men ingen 

H u r  j a g  v e t

Samtalet med missionärerna 
skänkte frid i själen
H. gustav palm, Handens församling

H. Gustav Palm, 
90 år, medlem 
sedan 1953
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”Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om du önskar ytterligare vittnesbörd 
så kom ihåg natten då du ropade till mig i ditt hjärta, för att du skulle få veta 
sanningen om dessa ting. Talade jag inte frid till ditt sinne om detta? Vilket 
större vittnesbörd kan du få än det som kommer från Gud?” (L&F 6:22–23)
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sådan omvändelse kan egent-
ligen kallas omvändelse innan 
den omsätts i handling.

Petrus och Andreas följde 
inte Jesus på grund av hans 
undervisning om evangeliet. 
Enligt Bibelns referat hände inte 
något annat än Jesus uppman-
ing till dem. De lade ner näten 
och följde honom. Petrus och 
Andreas kände igen Andens röst 
som talade till dem. På något 
sätt liknade de ett vilsegånget 
barns reaktion inför sin mors 
ängsliga rop.

Jag har tänkt mig att när jag 
samtalade med missionärerna 
den där söndagsförmiddagen, 
hände något åt det hållet. Det 
var inte missionärernas ord 
som verkade bekant. Det var 
rösten och andan i samtalet som 
skänkte själen frid. Den frid som 
likt återhörandet av en länge 
saknad väns röst ger. Anden 
talade till ande så som Herren 
sade till Joseph Smith: ”Talade 
jag inte frid till ditt sinne, när du 
i ditt hjärta ropade till mig för att 
få veta sanningen?”

Av detta drar jag slutsatsen 
att missionerandet inte i första 
hand gäller att göra människor 
till medlemmar i kyrkan. Upp-
giften är att finna de själar som 
redan är så beredda att de med 
bistånd av ”sin nästa” och enligt 
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heligas normer kan följa vägen 
tillbaka till Herren Gud. ◼

 Här kommer en liten 
begreppsförklaring:

Kyrkans släktforsknings-
organisation bildades 1894 under 
namnet Genealogical Society of 
Utah. Med en världsomspänn-
ande kyrka kom behovet för ett 
nytt namn och FamilySearch 
är numera samlingsnamnet 
för hela kyrkans genealogiska 
verksamhet.

FamilySearch består av flera 
spännande underavdelningar 
och här följer de viktigaste:

Från din dator kan du direkt 
på startsidan FamilySearch.org 
söka i FamilySearch’s enorma 
sökbara databas med över 3 
miljarder indexerade namnupp-
teckningar. Flera miljoner nya 
namn läggs till varje dag.

Från FamilySearch’s startsida har du också till-
gång till Family Tree. Family Tree är FamilySearch’s 
världsomspännande släktträd, där du efter att du 
har loggat in med ditt LDS-konto kan hitta avlidna 
släktingar, skapa ditt eget familjeträd, lägga till ny 
information, ändra sådant som är felaktigt, få kon-
takt med släktingar som arbetar på samma släkt-
linjer som du, lägga in foton, berättelser, källor etc. 
samt förbereda namn för templet och försäkra dig 
om att arbetet inte redan är gjort. Det är ett roligt, 
enkelt, logiskt, överskådligt och användarvänligt 
program som håller på att revolutionera kyrkans 
släktforskning. Ickemedlemmar har också tillgång 
till alla Family Tree’s släktuppgifter.

m å n a d e n s  s L Ä k t f o r s k n i n g s H Ö r n a

FamilySearch, Family Tree – eller  
var det New FamilyTree det hette?
syster kari sandum, släktforskningsmissionär

Syster Kari Sandum
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Family Tree är en vidareutveckling av 
New.FamilySearch.org som, när detta skrivs, håller 
på att fasas ut och snart kommer att släckas ner.

Klickar du på ”Learn” på startsidan kommer du 
till FamilySearch Wiki som är ett genealogiskt upp-
slagsverk organiserat efter länder. Här hittar du till 
exempel allt som är värt att veta om släktforskning 
i Sverige. Det finns både en engelskspråkig och en 
svenskspråkig version.

Under ”Learn” hittar du också en mängd 
genealogiska kurser och inte minst hittar du 

L iahona behöver bidrag från 
barn till Vår sida! barn i åld-

rarna 3 till 12 kan skicka in teck-
ningar, fotografier, vittnesbörd 
och upplevelser. Teckningarna 
kan vara av deras hem, familjer, 
världen runtomkring dem, tem-
pel, skriftberättelser — de flesta 
ämnen. Men inga teckningar 
av Frälsaren, tack. Ta med 
barnets namn, ålder och kön, 
samt namnet på församlingen 
och staven. Tillstånd av en 
förälder att publicera bidraget 
måste ges (e-postmeddelande 
går bra). bidrag kan ges på 
alla språk och kan skickas till 
liahona.lds.org genom att mejla 
till liahona@ldschurch.org med 
“Our Page” på ämnesraden; 
eller skicka med post till:

Liahona, Our Page
50 E. North Temple Street
Salt Lake city, UT 84150-0024, 

USA ◼
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Familysearch Forums där du kan ställa dina konk-
reta släktforskningsfrågor och få svar av duktiga 
genealoger.

Från startsidan kan du också anmäla dig som 
indexerare. Här har alla, unga som gamla, en möj-
lighet att vara med och hjälpa till att göra ännu fler 
namn sökbara. Roligt, lärorikt och stimulerande!

FamilySearch har ca 4 500 släktforsknings-
centrer runtom i världen. I Sverige finns det 30 
centrer. Du hittar dem via FamilySearch’s startsida.

Välkommen att släktforska med FamilySearch! ◼

intressant historia

Vi vill nu göra en inventering i hela 
Sverige av vad för historiskt material om 

kyrkan som finns hos enskilda medlemmar, 
hos stavar, distrikt, församlingar och grenar.

Det kan vara gamla Nordstjärnan, skrifter, 
sång- och psalmböcker, lektionsböcker och 
missionärsskrifter m.m. Även gamla fotogra-
fier med allmänintresse är aktuella.

Längre fram kan det bli aktuellt att samla 
in det man vill avstå från för att kunna visa 

för fler intresserade på ett lämpligt ställe. Just 
nu är vi först och främst angelägna om att få 
veta vad som finns och var.

Vi vill att den som har något gammalt 
material skriver ett e-postmeddelande till 
sdhhistoria@gmail.com. Då får du en enkel 
blankett att fylla i för att fortsätta.
Bo Cederberg Ingvar Olsson
Kyrkohistorisk rådgivande  Områdessjuttio 

i Sverige ◼

Artiklar 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.

För att få artiklar och foton publice-
rade behövs tillstånd från artikelförfattare, 
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 
http://www.jesukristikyrka.se under Övrigt 
material — Liahona — Artikelbidrag.

Kontakta redaktionen för mer information.

Eivor Hagman, redaktör
eivorhagman@hotmail.com
Medusagatan 2 A, 553 38 Jönköping
Tel. 036-719663

Helena Österlund, ass. redaktör
helena.osterlund@gmail.com
Söderby Parkväg 111, 136 63 Söderby
Tel. 08-7770401 ◼

Liahona behöver 
bidrag från barn 
till Vår sida


