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RETNINGSLINJER FOR DÅPSGRUPPER 

 

 

Tempelanbefalinger 

 

Ungdommer som kommer til tempelet for å delta i dåp for de døde skulle fylle minst 12 år i det inneværende 

år og ha en gyldig tempelanbefaling. Unge menn skulle være prestedømsbærere. Lederne er ansvarlige for å 

sørge for at hver ungdom har en tempelanbefaling, eller står på tempelanbefalingslisten for gruppen. 

 

Ledere 

 

Når det er større grupper trengs følgende ledere, som alle må ha en gyldig tempelanbefaling: 

 

1. En gruppeleder 

2. En eller flere personer til å utføre dåp (som for eksempel prester) 

3. En skriver (for dåp) 

4. To vitner (som for eksempel prester) 

5. To eldster til bekreftelser 

6. En skriver for bekreftelser 

7. En eller to søstre 

 

Gruppeledere, skrivere og eldster til bekreftelser skulle ha mottatt sin egen begavelse. Brødrene som utfører 

dåp og vitnene kan være prester, og søstrene kan være unge kvinner. 

 

Lederne er ansvarlige for ungdommene når de er i annekset i tempelet, når de er i dåpsrommet og når de er 

utenfor tempelet. Dette inkluderer tilsyn med ungdommene på Gjestehjemmet både dag og natt. Gjester 

skulle være stille i og rundt Gjestehjemmet etter kl. 22.00. 

 

Vitner ved dåp, eldster til bekreftelser, skrivere ved dåp, de som skal bekreftes og søstre som hjelper til i 

dåpsrommet og som ikke er en del av den vanlige skiftordningen, kan bruke søndagsklær. Tempelets 

skiftarbeidere som har i oppdrag å arbeide i dåpsrommet i forbindelse med dåpen, de som utfører dåp og de 

som skal døpes skulle imidlertid være kledd i hvitt. Tempelet vil skaffe dåpstøy for dem som skal bli døpt, 

så vel som brødrene som utfører dåp. Ungdomslederne er ansvarlige for å sørge for at brukt dåpstøy blir 

vasket, tørket i tørketrommel og lagt tilbake til der tøyet oppbevares. 

 

Instruksjoner ungdomsledere må gi til ungdom før de kommer til tempelet 

 

1.  Kontaktlinser skulle ikke brukes under utførelsen av dåpshandlinger. En beholder for oppbevaring av 

linser med tilbehør skulle medbringes. 
  
2.  For å overholde de generelle reglene i tempelet skulle ingen litteratur, inkludert Skriftene, eller 

mobiltelefoner medbringes inn i dåpsrommet. 
 

3.  Alle som kommer til tempelet skulle være kledd som de ville vært til et nadverdsmøte. Når ungdommer 

kommer til tempelet skulle de gå inn i annekset, der et medlem av tempelpresidentskapet vil ønske dem 

velkommen og snakke med dem. Deretter skulle ungdommene gå til tempelanbefalingsskranken, der 

deres navn vil bli opplest, eller der de viser sin individuelle tempelanbefaling. Ungdommene vil deretter 

bli invitert, en etter en, til å gå inn i tempelet. 
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Det er ingen restriksjoner når det gjelder å tillate unge kvinner å bli døpt under sin menstruasjonsperiode. 

Tatoveringer, smykker, hårfarge, hårfrisyre eller skjegg er heller ikke til hinder for å delta. 

 

Unngå å ta med store vesker inn i tempelet. 

 

Når en ungdom forlater dåpsrommet, skulle en voksen følge ham eller henne forbi anbefalingsskranken. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Venteperioder og ledig tid 

 

Store grupper med ungdommer trenger godt planlagte aktiviteter av høy kvalitet for å holde seg opptatt og 

tilfreds under venteperioden etter dåp og bekreftelser. Å dele ungdommene inn i mindre grupper og komme 

til tempelet til forskjellige tidspunkter vil redusere venteperioden. Når bestillingen gjøres, snakk med 

kontorets personell om hvordan dette kan gjøres. 

 

Noen grupper har planlagt workshops, aktiviteter med Skriftene, sportsaktiviteter og vitnesbyrdsmøter i 

kirkebygningen i Västerhaninge. Disse bygningene må reserveres i god tid på forhånd for å være tilgjengelig 

under et planlagt besøk til tempelet. Det er viktig at dere forlater alle områder dere har brukt i god stand, 

rengjort og uten gjenglemte ting.  

 

Stockholm Sverige syd stav er ansvarlig for kirkebygningen i Västerhaninge. Luis Rodriguez er ansvarlig for 

bestillinger. For bestilling, ring +46 (0)70–303 69 83. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 


