
Meddelande

Datum: 5 mars 2020

Till: Generalauktoriteter; generalämbetsmän; områdessjuttio samt 
följande i enheter som talar vissa språk: stavs- , missions-  
och distriktspresidenter; biskopar och grenspresidenter; 
medlemmar i stavs-  och församlingsråd; föräldrar till barn och ungdomar

Från: Avdelningen för prästadömet och familjen (+1- 801- 240- 2134)

Ämne: Barn och ungdomar – Översikt och vanliga frågor

Programmet för barn och ungdomar fokuserar på att hjälpa varje barn och ungdom att följa 
Frälsarens exempel. Det ersätter alla tidigare aktivitets-  och prestationsprogram.

Barn och ungdomar (de som fyller 8–18 under 2020) börjar använda det hemcentrerade 
programmet med stöd av kyrkan under 2020 i församlingar och grenar där följande språk talas: 
albanska, arabiska, armeniska, bislama, bulgariska, danska, estniska, fiji, finska, grekiska, haitiska, 
indonesiska, kekchí, khmer, kiribati, kroatiska, lettiska, litauiska, malagassiska, malajiska, 
marshallesiska, mongoliska, nederländska, norska, polska, rumänska, svenska, swahili, tahitiska, 
thai, tjeckiska, ungerska, ukrainska och vietnamesiska.

En översikt över programmet och en lista med vanliga frågor bifogas. Dessutom kommer följande 
resurser att vara tillgängliga från och med 20 mars 2020 på de språk som listas ovan:

• BarnochUngdomar.JesuKristiKyrka.org

Resurser för introduktionsmöte

• Valda delar av ”Barn och ungdomar: En särskild utsändning med president M. Russell 
Ballard”. Videon är tillgänglig på BarnochUngdomar.JesuKristiKyrka.org. Barn och ungdomar 
(de som fyller 8–18 under 2020), deras föräldrar och ledare inbjuds att titta på utsändningen. 
Lokala ledare kan bestämma ett visningsdatum och - tid som fungerar bäst för medlemmarna 
i deras område.

• Introduktion för barn och ungdomar – Den här handledningen bör delas ut till varje barn eller 
ungdom (som fyller 8–18 under 2020) i början av mötet där de tittar på ”Barn och ungdomar: 
En särskild utsändning med president M. Russell Ballard”. Varje barn och ungdom behöver 
också en penna för att kunna göra en aktivitet under utsändningen. Den här handledningen 
skickas ut till enheterna.

• En introduktion för föräldrar och ledare – Den här handledningen ska delas ut i slutet av 
mötet där barnen, ungdomarna, deras föräldrar och deras ledare tittar på utsändningen 
med president Ballard. Enheten får ett exemplar av handledningen per hushåll med barn 
och ungdomar samt en för medlemmarna i biskopsrådet, Primärs presidentskap och Unga 
kvinnors presidentskap. När dessa medlemmar har fått sina exemplar kan extra exemplar ges 

Originalets titel: Notice, 5 March 2020: Children and Youth—Overview and Frequently Asked Questions. Swedish. 17456 180



till andra vuxna i enheten, bland annat rådgivande för ungdomarna och primärlärare. 
Handledningen finns också att tillgå på BarnochUngdomar.JesuKristiKyrka.org och 
i appen Evangeliebiblioteket.

Resurser för möte vid start av programmet

• ”Barn och ungdomar: Personligt med äldste Gerrit W. Gong” – Äldste Gerrit 
W. Gong och generalämbetsmän besvarar frågor från världen över med fokus på 
programmet för barn och ungdomar. Den här utsändningen finns tillgänglig på 
BarnochUngdomar.JesuKristiKyrka.org. Barn, ungdomar, föräldrar och ledare bör 
titta på den här utsändningen hemma eller samlas i kyrkan och titta tillsammans. 
Lokala ledare kan bestämma visningsdatumet och - tiden som fungerar bäst för 
medlemmarna i deras område.

• Personlig utveckling: Handledning för barn – En resurs som barn kan använda för 
att sätta upp mål och uppteckna framsteg. Den här handledningen skickas ut till 
enheterna.

• Personlig utveckling: Handledning för ungdomar – En resurs som ungdomar kan 
använda för att sätta upp mål och uppteckna framsteg. Den här handledningen skickas 
ut till enheterna.

Appen Evangeliet i vardagen lanseras under 2020. Appen stöder ett kristusinriktat liv 
genom inspirerande innehåll, målsättningar, påminnelser, förslag på aktiviteter och mål, 
kommunikation och dagboksskrivande.
Enheterna som talar de här språken bör beställa emblem till barn och ungdomar mellan den 
1 mars och den 31 maj 2020. För ytterligare information, se meddelandet ”Anvisningar för 
beställning av emblem till barn och ungdomar” från den 23 december 2019.
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Barn och ungdomar –  
Översikt och vanliga frågor
Bilaga till meddelandet den 5 mars 2020

Barn och ungdomar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är ett nytt program för att hjälpa det 
uppväxande släktet att stärka sin tro på Jesus Kristus och att gå framåt längs förbundsstigen allt 
eftersom de möter livets utmaningar. Det fokuserar på att hjälpa varje barn och ungdom att följa 
Frälsarens exempel och utvecklas på ett balanserat sätt andligt, socialt, fysiskt och intellektuellt 
(se Luk. 2:52).

Det nya barn-  och ungdomsprogrammet har tre fokusområden:

• evangelielärande

• tjänande och aktiviteter

• personlig utveckling.

Två sorters emblem ingår i programmet: emblem för tillhörighet, som varje barn och ungdom får 
det år han eller hon fyller 8, 12 och 18, och framstegsemblem, som ungdomarna får när de strävar 
efter att följa Frälsaren genom att uppfylla vissa grundläggande förväntningar (se ”Framsteg” senare 
i det här dokumentet).

Det här programmet är hemcentrerat med stöd av kyrkan. Familjerna fastställer själva hur de bäst 
ska tillämpa de här fokusområdena i hemmet.

Översikt för barn
Med början i januari det år de fyller åtta inbjuds barn att delta i programmet för barn och ungdomar 
i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Som en del av barn-  och ungdomsprogrammet deltar 
barnen i följande:

I början av varje år kan biskopen besöka primärklassen för barn som fyller åtta 
under året och välkomna dem in i programmet. Under samtalet ger han varje barn 
två emblem: en ring och en bild på templet. Varje barn får också ett exemplar av 
Personlig utveckling: Handledning för barn. Föräldrar och medlemmar i Primärs 
presidentskap kan vara med under besöket.

Evangelielärande
Hemma studerar barnen skrifterna på egen hand och med sina familjer. Kom och följ mig – för 
enskilda och familjer är avsett att vara till hjälp i de här studierna. I kyrkan bygger barnen på det de 
har lärt sig hemma när de studerar skrifterna tillsammans med sin primärklass. Lektionsmaterial 
finns i Kom och följ mig – för Primär.

Tjänande och aktiviteter
Barnen deltar i tjänande och aktiviteter tillsammans med sina familjer. Dessutom träffas barnen 
(med början det år de fyller åtta) också regelbundet för primäraktiviteter. I allmänhet delas barnen 
upp i åldersgrupper, och pojkar och flickor träffas var för sig – men de kan träffas tillsammans för 
vissa aktiviteter eller på platser där det finns få barn. Primäraktiviteter hålls i allmänhet två till 

https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me
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fyra gånger i månaden. Om avstånd och kostnad, tidsbegränsningar, säkerhetsaspekter eller andra 
omständigheter gör den här planeringen opraktisk kan primäraktiviteter hållas mer sällan.
Primärs presidentskap rekommenderar, i samarbete med biskopsrådet, medlemmar att kallas som 
aktivitetsledare i Primär. De här ledarna kan vara primärlärare eller andra medlemmar i församlingen 
eller grenen. Minst två ledare närvarar vid varje aktivitet. Ledarna kan vara två kvinnor, två män eller 
ett gift par. Ledarna genomgår utbildningen som finns på ProtectingChildren.ChurchofJesusChrist.org.
Aktivitetsledarna planerar tjänandeaktiviteter och andra aktiviteter som är roliga och engagerande 
och som bygger vittnesbörd, stärker familjer och främjar personlig utveckling. Aktiviteterna ska vila 
på de fyra utvecklingsområdena: andligt, socialt, fysiskt och intellektuellt.
Övernattningsläger hålls inte för barn. Lokala ledare kan däremot välja att hålla dagläger för 
primärbarn som deltar i programmet.
Förslag på tjänande och aktiviteter hemma och i kyrkan finns på BarnochUngdomar.JesuKristiKyrka.org. 
Där det är tillgängligt kan JustServe.org ge förslag på möjligheter att tjäna i samhället.

Personlig utveckling
Barnen sätter mål för att växa andligt, socialt, fysiskt och intellektuellt. Föräldrar och vid behov 
ledare hjälper barnen upptäcka, planera, handla enligt och reflektera över individuellt valda mål. 
Barnen upptäcker sedan och sätter upp nya mål. Barnen kan arbeta på så många mål de vill, men 
uppmuntras att arbeta på åtminstone ett mål i vart och ett av de fyra områdena varje år. Barnen, 
med stöd av sina föräldrar, kan välja att använda Personlig utveckling: Handledning för barn för 
att sätta och uppteckna mål.
Förslag på mål finns i handledningen och på BarnochUngdomar.JesuKristiKyrka.org.

Översikt för ungdomar
Med början i januari det år de fyller tolv blir ungdomarna en del av ett kvorum i aronska prästadömet 
eller en av Unga kvinnors klasser. Som en del av barn-  och ungdomsprogrammet deltar ungdomarna 
i följande:

Unga män får en ring av sitt kvorumpresidentskap. Unga kvinnor får en medaljong 
av sitt klasspresidentskap. Dessutom ger biskopen under en intervju varje ungdom 
en tempelrekommendationsficka. Varje ungdom får också ett exemplar av Personlig 
utveckling: Handledning för ungdomar.

Evangelielärande
Hemma studerar ungdomarna skrifterna på egen hand och med sina familjer. Kom och följ mig – 
för enskilda och familjer är avsett att vara till hjälp i de här studierna. I kyrkan bygger ungdomarna 
på det de har lärt sig hemma och i seminariet när de studerar skrifterna tillsammans med sin 
söndagsskoleklass och sitt kvorum i aronska prästadömet eller klass i Unga kvinnor. Lektionsmaterial 
finns i Kom och följ mig – för Söndagsskolan och i Kom och följ mig – för aronska prästadömets 
kvorum och Unga kvinnors klasser.

https://www.churchofjesuschrist.org/callings/church-safety-and-health/training-and-video-resources/youth-protection?lang=eng&_r=1
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth
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Tjänande och aktiviteter
Ungdomarna deltar i tjänande och aktiviteter tillsammans med sina familjer. Dessutom träffas 
ungdomarna regelbundet (vanligen veckovis) för Unga kvinnors aktiviteter, aronska prästadömets 
kvorumaktiviteter och ungdomsaktiviteter (när de är tillsammans). Om avstånd och kostnad, 
tidsbegränsningar, säkerhetsaspekter eller andra omständigheter gör den här planeringen opraktisk kan 
de träffas mer sällan, men bör i allmänhet träffas åtminstone en gång i månaden. För mer information, 
se ”Riktlinjer för ungdomars tjänande och aktiviteter” på BarnochUngdomar.JesuKristiKyrka.org.
En rådgivande och vid behov specialister kallas för varje kvorum och klass utöver medlemmarna i 
biskopsrådet och Unga kvinnors presidentskap, så att minst två vuxna ledare är närvarande vid varje 
aktivitet. Vuxna ledare genomgår utbildningen som finns på ProtectingChildren.ChurchofJesusChrist.org.
Kvorum-  och klasspresidentskap, med hjälp av sina vuxna ledare, planerar och genomför 
tjänandeaktiviteter och andra aktiviteter som är roliga och engagerande och som bygger vittnesbörd, 
stärker familjer och främjar personlig utveckling. Aktiviteterna ska vila på de fyra utvecklingsområdena: 
andligt, socialt, fysiskt och intellektuellt.
Utöver att delta i regelbundna ungdomsaktiviteter kan ungdomarna också delta i

• For the Strength of Youth- konferenser (FSY) (se fsy.ChurchofJesusChrist.org)

• ungdomskonferenser eller vandringar de år ingen FSY- konferens hålls

• årliga Unga kvinnors läger och läger för aronska prästadömets kvorum

• ytterligare övernattningsläger och - aktiviteter, där så är möjligt.
Förslag på tjänande och aktiviteter finns på BarnochUngdomar.JesuKristiKyrka.org. Där det är 
tillgängligt kan JustServe.org ge förslag på möjligheter att tjäna i samhället.

Personlig utveckling
Ungdomarna sätter mål för att växa andligt, socialt, fysiskt och intellektuellt. Föräldrar och vid behov 
ledare kan hjälpa ungdomar upptäcka, planera, handla enligt och reflektera över individuellt valda 
mål. Ungdomarna uppmuntras att fullgöra åtminstone två mål i vart och ett av de fyra områdena 
varje år. Ungdomarna kan välja att använda Personlig utveckling: Handledning för ungdomar för 
att sätta och uppteckna mål.
Förslag på mål finns i handledningen, på BarnochUngdomar.JesuKristiKyrka.org och, där den finns 
tillgänglig, i appen Evangeliet i vardagen.

I början av det år det fyller 18 får unga män en oljebehållare som de kan använda när 
de har ordinerats till melkisedekska prästadömet. Unga kvinnor får ett hängsmycke 
som kan sättas på kedjan med deras medaljong.

Framsteg
Under det år en ung man eller ung kvinna fyller 18 har han eller hon (med sina 
föräldrar om så önskas) möjlighet att träffa biskopen för att samtala om hans eller 
hennes framsteg. Då ger biskopen ungdomen ett diplom från första presidentskapet 

https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/fsy?lang=swe
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och Barn och ungdomars kristall med en avbildning av Frälsaren. Han ger de här framstegsemblemen 
till ungdomar som framskrider i att bli mer som Frälsaren genom att sträva efter att

• studera skrifterna och be dagligen

• vara värdiga en tempelrekommendation med begränsad användning

• delta i sabbatsdagens möten, kvorumets eller klassens arbete och seminariet

• arbeta på mål i vart och ett av utvecklingsområdena

• tjäna andra på ett personligt betydelsefullt sätt, vilket kan innefatta ett tjänandeprojekt.
Nyomvända, de som inte har deltagit aktivt i barn-  och ungdomsprogrammet eller i kyrkan och de 
som inte är medlemmar i kyrkan kan få framstegsemblemen det år de fyller 18 om de i nuläget 
fokuserar på det mönster för lärjungeskap som beskrivs ovan.
Under de kommande månaderna kan diplomet skrivas ut från lcr.ChurchofJesusChrist.org.

https://lcr.churchofjesuschrist.org/?lang=swe
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Vanliga frågor
Nedan finns svar på frågor som barn, ungdomar, föräldrar och ledare kan ha om det nya programmet. 
Men eftersom programmet är avsett att anpassas till individen kan många frågor besvaras genom 
att söka personlig inspiration.

Allmänna frågor
Vad bör tjänande och aktiviteter fokuseras på?
Tjänande och aktiviteter bör vila på alla fyra utvecklingsområden (andligt, socialt, fysiskt och 
intellektuellt) som beskrivs i Lukas 2:52 och komma från enskildas, familjers, kvorums, klassers 
och Primärs aktivitetsgruppers behov och intressen. De kan ge barn och ungdomar nya erfarenheter, 
lära dem färdigheter för livet och hjälpa dem uppfylla sina prästadömsplikter och förbundsansvar. 
Där det är till hjälp kan en aktivitet ibland bidra till ett personligt mål eller familje-  och gruppmål.

Håller föräldrar och ledare reda på hur det går med de mål barnen och ungdomarna har 
satt?
Nej. Föräldrarna, med stöd av ledarna om så behövs, kan fråga barnen eller ungdomarna vad de 
arbetar på och hur de kan hjälpa till, men vuxna har inte ansvaret att ha uppsikt över framstegen. 
Barnen och ungdomarna kan vilja ha vissa mål för sig själva. Barnen och ungdomarna kan använda 
sin handledning, appen Evangeliet i vardagen eller någon annan metod som fungerar bäst för dem 
för att sätta upp mål och reflektera över eller uppteckna sina framsteg. Barn kan behöva hjälp med 
att skriva ner och komma ihåg sina mål. Föräldrarna ger i allmänhet den hjälpen.

Ska ungdomsintervjuer fortfarande hållas?
Ja. Biskopen intervjuar ungdomarna årligen från och med det år de fyller 12. Biskopen (med start 
det år de fyller 16) eller en av hans rådgivare (för yngre ungdomar) intervjuar vanligtvis ungdomarna 
ett halvår senare. Dessutom kan Unga kvinnors president ta på sig en större roll genom att hjälpa 
unga kvinnor med problem som inte kräver en allmän domare och som inte gäller övergrepp eller 
misshandel av något slag. Under dessa samtal undervisar vuxna ledare ungdomarna om hur de kan 
bli Frälsarens lärjungar. De kan uppmuntra ungdomarna i deras mål och erbjuda den hjälp som kan 
behövas.

Vad är appen Evangeliet i vardagen?
Appen Evangeliet i vardagen, som skapats för ungdomar och vuxna och som finns tillgänglig med 
början 2020, har verktyg för att sätta mål, göra upp planer, följa framsteg och skriva ner tankar och 
intryck. Appen tillhandahåller dessutom inspirerande artiklar, förslag på aktiviteter och mål samt 
möjligheten att skicka meddelanden till och dela saker med familjen, kvorum och klasser. Man måste 
inte ha appen för att kunna delta i barn-  och ungdomsprogrammet, och den är inte heller begränsad 
till dem som deltar i programmet.
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Familjecentrerade frågor
Hur hjälper jag mina barn eller ungdomar att komma igång med personlig utveckling?
Föräldrarna kan hjälpa ett barn eller en ungdom att inse hur han eller hon vill tillväxa. De kan börja 
med att prata om hur man söker och tar emot uppenbarelse och att be tillsammans om vägledning. 
Resurserna i handledningarna och appen Evangeliet i vardagen kan hjälpa dem inse behov och 
intressen. För mer information, se Barn och ungdomar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga: 
En introduktion för föräldrar och ledare.

Vad gör jag om mitt barn tappar intresset eller upptäcker att ett mål är för svårt eller inte 
passar så bra?
När barn och ungdomar upptäcker att ett mål är ointressant, för svårt eller inte passar så bra kan 
det ibland vara bäst att fortsätta försöka. Andra gånger är det lämpligt för barnet eller ungdomen att 
anpassa ett mål eller välja ett annat. Det är viktigare att aktivt följa Frälsarens exempel i att utvecklas 
än att uppnå specifika mål.

Vad gör jag när min son eller dotter gör klart ett mål?
Föräldrar kan hjälpa sin son eller dotter fira sin utveckling och reflektera över och uppteckna sina 
tankar genom att besvara frågor som de här: Hur har jag utvecklats? Hur har mitt mål hjälpt mig 
komma närmare Frälsaren? Föräldrar kan uppmuntra barn och ungdomar att bestämma sig för hur 
de ska använda det de lär sig för att hjälpa andra.

Är det okej att ha familjemål utöver de personliga mål som barn och ungdomar sätter?
Ja. Föräldrarna kan hjälpa sina barn och ungdomar att välja mål efter familjens behov.

Ska barnen eller ungdomarna alltid berätta om sina mål för föräldrar och ledare?
Nej. Vissa mål är privata. Vuxna kan visa sin villighet att hjälpa till och samtidigt låta barnet eller 
ungdomen hålla vissa mål mellan sig och Herren.

Kan vuxna och yngre barn delta i barn-  och ungdomsprogrammet?
Som enskilda och som familjer kan vuxna och yngre barn delta och använda resurserna för 
evangelielärande, tjänande och aktiviteter och personlig utveckling i hemmet. Vuxna och yngre 
barn ska i allmänhet inte delta i kyrkans aktiviteter i programmet och får inte heller emblemen för 
barn och ungdomar.

Frågor om stöd från kyrkan
En del barn och ungdomar som inte är medlemmar i kyrkan deltar i våra aktiviteter. Kan 
de delta i programmet för barn och ungdomar?
Självklart. Barn och ungdomar bör bjuda in sina vänner att delta i evangelielärande, tjänande och 
aktiviteter samt personlig utveckling. Och ledare –även ungdomarnas kvorum-  och klasspresidentskap 
– bör ha ett nära samarbete med föräldrarna till de här barnen och ungdomarna för att hjälpa dem 
förstå programmet och bestämma hur de och deras barn ska delta.
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Är det okej att ha kvorum- , klass-  eller gruppmål utöver de personliga mål som barn och 
ungdomar sätter?
Ja. Barn och ungdomar, i samarbete med sina ledare, kan välja mål efter kvorumets eller klassens 
behov.

Ska ett årligt möte hållas?
Biskopen kan hålla ett årligt möte för ungdomar och deras föräldrar i början av varje år. Det kan 
hållas på församlings-  eller stavsnivå och kan hållas för unga män och unga kvinnor var för sig 
eller tillsammans. Det bör planeras och ledas av biskopens assistenter i prästernas kvorum eller 
presidentskapet i Unga kvinnors äldsta klass. Ungdomar som fyller tolv under året kan få sina emblem 
för tillhörighet under det här mötet.
Det behövs inget årligt möte för barn. Biskopen kan besöka primärklassen för barn som fyller åtta 
under året.

Vilka justeringar av ämbeten behövs?
Som en hjälp till föräldrar kommer barn-  och ungdomsprogrammet att stödjas i kyrkan av Primärs 
presidentskap (för barn) och av biskopsrådet och Unga kvinnors presidentskap (för ungdomar). De 
här ledarna assisteras av kvorum-  och klasspresidentskap och av vuxna som kallats till kvorum-  och 
klassrådgivande och specialister (för mer information om rådgivandes och specialisters roll, se Allmän 
handbok: Tjäna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, kapitel 10 och 11). Aktivitetsledare kan 
kallas i Primär.
I och med att programmet introduceras, och för att ligga i linje med de justeringar som tillkännagavs 
vid generalkonferensen i oktober 2019, upphör följande ämbeten den 1 januari 2020. De här ledarna 
bör avlösas senast den 1 januari med tack för sitt tjänande:

• Från Primär: Primärs ledare för aktivitetsdagen, Primärs assisterande ledare för aktivitetsdagen 
(de här ledarna kan kallas till aktivitetsledare i Primär).

• Från Unga kvinnor: Rådgivande för Bikups- flickor, Mia- flickor och Laurel- flickor (de här 
ledarna kan kallas som rådgivande eller specialister efter behov för att stödja de nya klasserna 
i Unga kvinnor); ledare för Personlig tillväxt.

• Från aronska prästadömets kvorum: Unga mäns president, rådgivare, sekreterare och 
assisterande rådgivande i församlingen (de här ledarna kan kallas som aronska prästadömets 
kvorumrådgivande eller specialister).

• Från scouting (där så är tillämpligt): Alla ledare i scouting (en del av dessa ledare kan kallas 
som kvorumrådgivande eller specialister eller som aktivitetsledare i Primär).

Frågor för Primär
Behöver barnen lära sig Trosartiklarna utantill som en del av barn-  och 
ungdomsprogrammet?
Barnen uppmuntras att lära sig Trosartiklarna utantill, men det är inget krav.
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Bör alla barn få en Barn och ungdomars ring under 2020?
Varje barn som fyller 8–11 år under 2020 bör få den nya ringen under 2020. Varje år efter det får 
barnen sin ring i början av det år de fyller åtta eller när de påbörjar programmet.
Den gröna VDR- ringen som används redan är fortfarande en del av Primär. När barnen börjar 
VDR 4- klassen ger Primärs presidentskap eller deras primärlärare dem en grön VDR- ring.

Ska vi fortsätta hålla mötet Förberedelse för templet och prästadömet?
Ja. Primärs presidentskap håller under ledning av biskopsrådet mötet Förberedelse för templet och 
prästadömet för flickor och pojkar i Kämpar 10- klassen före januari det år de går upp i Unga kvinnors 
klasser och aronska prästadömets kvorum. För mer information, se Allmän handbok, kapitel 12.

Frågor för Unga kvinnor
För ytterligare information om organisatoriska förändringar som tillkännagetts för Unga kvinnor, 
se Allmän handbok, kapitel 11.

Läser vi upp Unga kvinnors tema?
Ja. Unga kvinnor börjar sina söndagsmöten i Unga kvinnor genom att läsa upp det nya temat, som 
tidigare tillkännagetts på generalkonferensen och som finns i Allmän handbok, kapitel 11.

Har vi fortfarande Unga kvinnors värderingar, motto, logga med fackla, Början till något 
nytt och Unga kvinnor i tillväxt?
Nej. Med början den 1 januari 2020 ersätts de här delarna i Unga kvinnors program av det nya 
programmet för barn och ungdomar. Både Början till något nytt och Unga kvinnor i tillväxt ersätts 
av ett årligt möte för ungdomar i det nya programmet för barn och ungdomar.

Har vi fortfarande Unga kvinnors läger varje år?
Ja. För ytterligare information, se Unga kvinnors lägerhandledning.

Vilka principer följer vi när vi organiserar Unga kvinnors klasser?
Under ledning av biskopen söker Unga kvinnors presidentskap inspiration när de organiserar klasserna 
enligt följande principer:

• Klasserna organiseras efter åldersgrupp, och unga kvinnor går över till nästa klass i januari 
det år de blir så gamla som åldern för nästa klass. En åldersgrupp är alla unga kvinnor som 
blir lika gamla under ett kalenderår.

• Klassernas storlek fastställs för att ge unga kvinnor de bästa ledarskapsmöjligheterna. En 
president, två rådgivare och en sekreterare bör kallas till varje klass. Helst ska klasserna 
också innefatta unga kvinnor som presidentskapet kan tjäna.

För ytterligare detaljer, se Allmän handbok, kapitel 11 och meddelandet som daterats 5 oktober 2019.
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Frågor för aronska prästadömets kvorum
För ytterligare information om organisatoriska förändringar som tillkännagetts för aronska 
prästadömets kvorum, se Allmän handbok, kapitel 10.

Läser vi upp temat för aronska prästadömets kvorum?
Unga män uppmanas att inleda sina kvorummöten på söndagarna genom att läsa upp det nya temat 
för aronska prästadömets kvorum, som lyder:
Jag är en älskad son till Gud, och han har ett verk för mig att utföra.

Jag ska älska Gud av allt mitt hjärta, all min förmåga, allt mitt förstånd och all min styrka, hålla 
mina förbund och använda hans prästadöme för att tjäna andra med början i mitt eget hem.

När jag strävar att tjäna, utöva tro, omvända mig och bli bättre dag för dag är jag värdig att ta 
emot templets välsignelser och evangeliets bestående glädje.

Jag ska förbereda mig för att bli en hängiven missionär, lojal make och kärleksfull far genom att 
vara en sann lärjunge till Jesus Kristus.

Jag ska bidra till att förbereda världen för Frälsarens återkomst genom att inbjuda andra att komma 
till Kristus och ta del av hans försonings välsignelser.

Håller vi läger för aronska prästadömets kvorum varje år?
Ja. För ytterligare information, se Lägerhandledning för aronska prästadömets kvorum.

Frågor om utmärkelser, emblem och bilder
Hur beställer och får enheterna emblemen för att börja det nya programmet för barn och 
ungdomar?
Primärs presidentskap, Unga kvinnors presidentskap och aronska prästadömets kvorumrådgivande 
ska åt församlingens eller grenens kamrer samla in uppgifter om de antal och storlekar som 
behövs för barnen och ungdomarna som fyller 8–18 under 2020. Kamrerer lägger beställningen på 
store.ChurchofJesusChrist.org/childrenandyouth eller genom sitt lokala distributionscenter. Kostnaden 
för inköp av Barn och ungdomars kristall kommer att debiteras enheterna. Under 2020 kommer 
kyrkan att betala för alla andra emblem. Under 2021 och framöver beställer enheterna de nödvändiga 
emblemen och materialen genom den vanliga beställningsprocessen för studiekursmaterial. De betalas 
med den lokala enhetens medel.

Hur får logotypen för barn-  och ungdomsprogrammet, tillhörande bilder och teman användas?
Logotypen och annat visuellt material för barn-  och ungdomsprogrammet blir tillgängligt under 
2020. De får användas för eget, icke- kommersiellt bruk. Enskilda och familjer får använda logotypen 
och bilderna i hemmet för att främja programmet för barn och ungdomar. Stavar, församlingar och 
grenar får använda logotypen och bilderna för kyrkans aktiviteter och syften. För att anhålla om att 
använda logotypen och bilderna i andra sammanhang, gå till permissions.ChurchofJesusChrist.org.
Ungdomar och ledare kan använda temat för aronska prästadömets kvorum och Unga kvinnors tema 
för egna syften eller kyrkans syften. Kommersiell användning av temana är inte tillåtet.

https://store.churchofjesuschrist.org/units-and-callings-3074457345616678802-1/children-and-youth
https://permissions.churchofjesuschrist.org/
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Får lokala enheter skapa egna krav och utmärkelser för barn-  och ungdomsprogrammet?
Nej. Stavar, församlingar och grenar ska inte sätta upp krav som barn och ungdomar kan möta för 
att få lokala utmärkelser.

Hur snart kan ungdomarna få framstegsemblemen?
Framstegsemblemen är en kulminerande hyllning av en persons utveckling under programmet för 
barn och ungdomar. Helst ska ungdomarna få de här emblemen när de tar examen från gymnasiet, 
när de förbereder sig för att ta emot melkisedekska prästadömet eller tas upp i Hjälpföreningen, eller 
innan de flyttar hemifrån om det sker tidigare än vid 18 års ålder.


