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Informasjon om Gjestehjemmet 

 
Tempelvägen 4, SE–137 42 Västerhaninge, Sverige 

Telefon: +46(0)8–500 655 30 

E-post: stock-hos@ldschurch.org 

 

Rombestilling kan gjøres via telefon, telefonsvarer eller e-post.  

Etter å ha gjort en bestilling, vil du motta en bekreftelse fra personalet i resepsjonen. 

 

Resepsjonens åpningstider: 

 

Mandag: 09.00–11.00 12.00–19.00 

Tirsdag: 07.30–11.00 12.00–14.00 

Onsdag: 07.30–11.00 12.00–14.00 

Torsdag: 07.30–11.00 12.00–14.00 

Fredag:  09.00–13.00  

 

Rom: 
8 rom med 2 senger 

2 rom for funksjonshemmede (tre senger på hvert rom) 

2 rom med 4 senger 

11 rom med 6 senger  

 

Priser per seng og natt: 
Rom med 4 og 6 senger – 80 SEK. 

Rom for funksjonshemmede – 80 SEK. 

Rom med 2 senger – 140 SEK. 

 

Priser per rom og natt: 

Rom for funksjonshemmede – 280 SEK. 

Rom med 2 senger – 280 SEK.  

Rom med 4 og 6 senger – 280 SEK.  

 

 

Rommene er tilgjengelige fra og med kl. 16.00 på ankomstdagen. Utsjekk er vanligvis senest kl. 

10.00. 
 

Teppe og pute, sengetøy og et stort håndkle er inkludert i prisen. Barneseng er tilgjengelig.  

 

Gjester har tilgang til spisesal og felles kjøkken. Alle rommene har en tildelt plass i et kjøleskap og 

i et kjøkkenskap. 

 

Bare dem som går i tempelet daglig kan reservere et rom på Gjestehjemmet (ledsagere til barn er 

imidlertid godkjent). 

 

Ungdomsgrupper som skal utføre dåp kan bo på Gjestehjemmet. Ledere må reservere et eget rom. 

Ifølge instruksjoner fra Det første presidentskap skal ledere ikke sove i samme rom som 

ungdommene. 
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Følgende prioritetsrekkefølge gjelder ved bestilling av rom på Gjestehjemmet: 
 

1. Tempelbesøkende som skal motta sin egen begavelse, barn som skal bli beseglet til sine 

foreldre, besøkende som skal gifte seg eller par som tidligere er gift i en sivil seremoni og 

som skal besegles. For å få denne prioriteten må bestilling av rom gjøres ikke mindre enn 4 

uker før mandag i ankomstuken. 

 

2. Medlemmer som kommer til tempelet når deres stav, misjon eller distrikt har en tildelt 

tempeluke. For å få denne prioriteten må bestilling av rom gjøres ikke mindre enn 4 uker 

før mandag i ankomstuken. Bestilling av rom gjøres av hver enhets representant. 

 

3. Når alle som har prioritet har fått en seng, blir de resterende delt etter førstemann-til-mølla-

prinsippet, etter bestillingsdato. 
                                                                                                                                              

Vi får ofte spørsmål fra grupper som ønsker å bruke Gjestehjemmet til særskilte formål, som for 

eksempel møter, eller å bruke kjøkkenet for å lage mat. Temple Department er meget tydelig i sitt 

direktiv om at Gjestehjemmet bare skal brukes av gjester, som i tilknytning til deltagelse i tempelet, 

bruker Gjestehjemmet som et fredelig og praktisk overnattingssted. Vi er blitt bedt om å avslå alle 

andre forespørsler.  Vi forstår at tilgang til Gjestehjemmet vil være praktisk for menighets-, 

distrikts- og stavsaktiviteter, men vi ber om forståelse for hvorfor vi avslår slike forespørsler. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


