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VAR VÄNLIG KONTAKTA TEMPLET SNARAST OCH BESTÄLL TID FÖR DIN EGEN
BEGÅVNING.

Det är mycket viktigt att du läser detta brev noggrant så du får all information du behöver.
Om du har fler frågor, ring templets kontor, 08 500 655 00. Vi hjälper dig mycket gärna.
1.

TEMPELREKOMMENDATIONER

Det är nödvändigt att du har två tempelrekommendationer med dig till templet.
A.

B.

Tempelrekommendation. Du behöver en tempelrekommendation från din biskop
eller grenspresident. Se till att den är fullständigt ifylld och att den har tre
underskrifter – biskopens/grenspresidentens, stavs/missionspresidentens och din
egen.
Rekommendation för förrättningar för levande. Du måste också ha en
rekommendation för förrättningar för levande från din biskop eller grenspresident.
Han anger på rekommendationen alla de förrättningar som skall göras av dig i
templet. Din biskop/grenspresident och stavs-missionspresident behöver skriva
under denna rekommendation.

Ett år måste ha gått från det att du konfirmerades som medlem i kyrkan innan du kan ta
emot din egen begåvning.
2.

ANKOMSTTID

Den dag du planerar att få din egen begåvning bör du komma till templet 1,5 timme före
planerad session. Du kan ha en släkting eller vän med dig som din personliga ledsagare. En
broder kan be en broder som redan fått sin begåvning och en syster kan be en syster som
redan fått sin begåvning att vara ledsagare. Din ledsagare skall komma tillsammans med dig
till templet. Andra som vill närvara kan komma direkt till sessionen en halvtimme före
sessionens början. Någon av tempeltjänarna kan också vara ledsagare.
3.

KLÄDSEL

När förrättningarna utförs, bärs vita kläder som symboliserar renhet och värdighet. Sådana
kläder kan hyras i templet.
Systrar får ha egna klänningar om de är helt vita och i passande längd. Dessa skall ha lång
ärm och ej vara urringade.
Bröder skall ha vit långärmad skjorta, vita byxor och vit slips eller fluga. Både mannen och
kvinnan skall ha vita skor eller tofflor med vit, ljus eller grå sula.
Om du har några frågor vad gäller klädseln, tala då med presidenten för Hjälpföreningen i
staven eller distriktet, eller ring till templet 08 500 655 00.
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Det är nödvändigt att du tar med dig egen tempelklädnad till templet. Tempelklädnad finns
att köpa i Retailcentret nära templet.
Öppettider för Retailcentret:
Tisdag-Torsdag
07:30 - 13:00
Fredag
11:00 - 19:00
Lördag
07:30 - 13:00
4.

KLÄDSEL

Söndagsklädsel är lämplig klädsel för tempelbesök.
5.

INNE I TEMPLET

När du kommer in i templet kommer du först till rekommendationsdisken. Brodern visar dig
till rätta och ser till att någon tar hand om dig. Det är vår önskan att ditt besök i templet blir
en andlig upplevelse.
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