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Var vänlig distribuera exemplar enligt följande: (1) biskopen, (2) församlingens missionsledare, 
(3) tilldelad församlingsrådsmedlem(mar), (4) nya eller aktiverade medlemmar

Framsteg för nya och aktiverade medlemmar                                                   

Biskopen går regelbundet igenom den här blanketten i församlingsrådets möten för att diskutera 
varje ny eller aktiverad medlems framsteg. Församlingsrådet använder blanketten för att planera 
hur man ska undervisa och stärka nya medlemmar från tiden efter dopet och konfirmationen tills 
de får ta emot tempelbegåvningen. Församlingsrådet använder också delar av den här blanketten 
för att planera hur man ska undervisa och stärka medlemmar som håller på att aktiveras.

Församling eller gren Stav eller distrikt

Personlig information
Medlemmens eller parets namn Dopdatum Konfirmationsdatum

Adress Telefonnummer

Barnens namn och ålder

Tilldelade församlingsrådsmedlem(mar)s namn

Hemlärarnas namn

Besökslärarnas namn

Inom en månad efter dopet eller efter det att medlemmen blivit aktiverad Ifyllt den:
Biskopen har intervjuat medlemmen och gått igenom principen om tionde och andra 
värdighetsangelägenheter för att hjälpa till med medlemmens förberedelse för att komma till 
templet

Behöriga män har intervjuats för och tagit emot aronska prästadömet

Medlemmen är inskriven i kursen Evangeliets principer

Församlings- och heltidsmissionärer ger medlemmen missionärslektionerna på nytt (enligt 
anvisningarna i Predika mitt evangelium)

Inom sex månader efter dopet eller efter det att medlemmen blivit aktiverad Ifyllt den:

Medlemmen har intervjuats för och tagit emot en ansvarsuppgift eller ett ämbete i kyrkan

Medlemmen är regelbundet närvarande vid sakramentsmötet

Medlemmen har påbörjat ett familjeblad

Så snart det är lämpligt under första året Ifyllt den:

Behöriga och värdiga män har förberetts för och tagit emot melkisedekska prästadömet

Medlemmar som är 12 år och äldre har fått vara ställföreträdare vid dop i templet (där så är 
möjligt)

Behöriga medlemmar har genomgått det förberedande tempelseminariet. (Se Undervisning från 
höjden: Förberedande tempelseminarium — Lärarhandledning)

När han eller hon är förberedd, men inte förrän ett år efter dopet Ifyllt den:

Behöriga och värdiga vuxna har fått sin begåvning

Familjen har beseglats i templet (om tillämpligt)


