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TA KONTAKT MED TEMPLET OCH BOKA TID FÖR ER BESEGLING.

Det är viktigt att ni läser det här brevet noga, så att ni får alla de upplysningar ni behöver.
Om ni har några frågor, kan ni ringa templets kontor 08 500 655 00 . Vi hjälper er gärna.
1.

TEMPELREKOMMENDATIONER

Det är nödvändigt att ni har två tempelrekommendationer med er till templet.

2.

A.

Tempelrekommendation. Ni behöver en rekommendation från er biskop eller
grenspresident. Se till att denna är fullständigt ifylld och att den har tre
underskrifter – biskopens/grenspresidentens, stavs-missionspresidentens och er
egen.

B.

Rekommendation för förrättningar för levande. Ni måste också ha en
rekommendation för förrättningar för levande från er biskop eller
grenspresident. Er stavs- missionspresident behöver också skriva under denna
rekommendation. Även vid besegling till avliden make/maka skall denna
rekommendation användas.
BESEGLING EFTER BEGÅVNINGSSESSION

Om någon av er planerar att få sin egen begåvning och beseglas omedelbart efter
begåvningssessionen, ber vi er komma till templet 1,5 timme före planerad session. Ha
gärna med en släkting eller vän som personlig ledsagare. En broder bör be en annan
broder som redan fått sin begåvning att vara hans ledsagare, och en syster bör be en annan
syster som redan fått sin begåvning att vara hennes ledsagare. Om ni inte har med er egen
ledsagare kommer templet att utse en. Andra som vill närvara skall komma minst 30
minuter före planerad begåvningssession.
3.

BESEGLING NÄR NI REDAN FÅTT ER BEGÅVNING

Om ni endast kommer för besegling, bör ni vara i templet en timma före utsatt tid för
beseglingen. Era gäster bör vara i templet senast 30 minuter före ceremonin. Bara
familjemedlemmar och nära vänner som redan fått sin begåvning, och som har gällande
tempelrekommendation, kan inbjudas att närvara vid ceremonin. De behöver inte ha vita
kläder. Kameror skall mot kvitto lämnas i rekommendationsdisken.
4.

VITTNEN

Bjud in två bröder (familj eller vänner) som vittnen till er beseglingsceremoni. Om ni inte
själva har några vittnen utser templet dem. Vittnena skall komma 30 minuter före
beseglingen för att kunna skriva under nödvändiga dokument.
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5.

VÄNTETID EFTER DOP OCH BORGERLIGT ÄKTENSKAP

En väntetid på minst ett år erfordras innan en person kan få sin begåvning efter att ha
konfirmerats. Det krävs även en väntetid på ett år efter borgerlig vigsel innan ett par kan
beseglas i templet.
Ett värdigt par som inte kunnat ingå äktenskap i templet, därför att en eller båda inte varit
medlem i kyrkan i ett år, kan få sin begåvning eller besegling när som helst sedan de varit
medlemmar i minst ett år. Om detta gäller er, framställ då en begäran till er
biskop/grenspresident. Han kommer att råda er med tanke på de omständigheter som
gäller er. Detta skall göras innan ni kommer till templet. Om någon av er har varit
beseglad i templet tidigare, måste också ett brev från första presidentskapet visas upp.
6.

BESEGLING AV BARN

Barn över 21 år, gifta eller ogifta, måste ha fått sin egen begåvning för att kunna beseglas
till sina föräldrar. Barn mellan 8 och 21 år måste ha döpts och konfirmerats och ha en
tempelrekommendation för att kunna beseglas till sina föräldar. Män som är 12 år och
äldre måste vara innehavare av aronska prästadömet. Undantag kan göras för
förståndshandikappade barn. Tala med er biskop/grenspresident eller templet om sådana
undantag. För barn som ännu inte fyllt 8 år behövs endast notering på familjeblad, se pkt
8. Om barnen som skall beseglas är adopterade eller från ett tidigare äktenskap, är det
ytterst viktigt att ni ringer templet i mycket god tid i förväg för att förvissa er om att ni har
de rätta dokumenten. Detta samtal kan förhindra besvikelse när ni kommer till templet.
Om ni har frågor om besegling av barn till föräldrar, ber vi er kontakta templet i god tid
före er planerade ankomst.
7.

VÄNTETID FÖR BESEGLING AV AVLIDEN MAKE/MAKA ELLER AVLIDNA
BARN

Om besegling skall göras till en avliden make/maka, eller om avlidna barn skall beseglas,
måste ett helt år ha gått efter dödsdagen, innan besegling kan ske.
8.

FAMILJEBLAD

Fyll i ett familjeblad, som omfattar alla barn, levande och avlidna. Ta med det till templet.
9.

BARN SOM FÅR NÄRVARA VID BESEGLINGAR

Med gällande rekommendationer kan ensamstående personer mellan 8 och 21 år, som inte
fått sina egna begåvningar, få tillåtelse att komma in i templet och bevittna när deras
bröder och systrar beseglas till sina föräldrar, under förutsättning att de fötts inom
förbundet eller förut beseglats till sina föräldrar och är döpta. Män som är 12 år och äldre
måste vara innehavare av aronska prästadömet. Barn under 8 år behöver ingen
rekommendation men måste ha fötts inom förbundet eller förut ha beseglats till sina
föräldrar.
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10.

BARNRUM OCH KLÄDSEL FÖR BARN

Under den tid barn, som skall beseglas, vistas i barnrummet behöver de ha en barnvakt
med sig. Klädsel för dessa barn finns att låna i templet. Om så önskas, kan vita kläder tas
med åt barnen. Inga skor behövs för beseglingar.
11.

KLÄDSEL I TEMPLET

Under förrättningsarbetet i templet bär vi vita kläder, som symboliserar renhet och
värdighet. Lämpliga kläder kan hyras i templet. Om kvinnan vill använda egen klänning,
skall den vara lång, helt vit, långärmad och ej urringad.
Män skall ha vit, långärmad skjorta, vita byxor och vit slips eller fluga. Både män och
kvinnor skall ha vita skor eller tofflor med vit, ljus eller grå sula.
Om ni har frågor när det gäller klädseln, ber vi er tala med presidenten för
Hjälpföreningen i staven eller distriktet eller ringa till templet.
Ta med egen tempelklädnad, om ni skall få er egen begåvning. Tempelklädnaden kan
köpas på Retailcentret i gästhemmet mot uppvisande av giltig tempelrekommendation.
Öppettider för Retailcentret:
Tisdag-Torsdag
07:30 - 13:00
Fredag
11:00 - 19:00
Lördag
07:30 - 13:00
12.

KLÄDSEL VID BESÖK I TEMPLET

Söndagsklädsel är lämplig klädsel för tempelbesök.
13.

FOTOGRAFERING

Om ni efter beseglingen vill ta kort inne i templet så sker det på anvisad plats. Det är ej
tillåtet att fotografera på någon annan plats inne i templet. Vid lämplig väderlek
rekommenderar vi vår vackra trädgård utanför templet. Innan ni lämnar templet, skall ni
byta till egna skor.
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