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Släktnamn för tempelförrättningar
”Släktkort” är papperet som släktnamn skrivs ut på och som tas med till
templet som underlag för en eller flera förrättningar. Korten skrivs ut med
hjälp av FamilySearch.org och tas med hem från templet eller makuleras
senare i templet. Släktlista respektive släktlapp beskriver papperet med dina
eller andra personers släktingars namn som tillhandahålls av templet efter att
ha delats via FamilySearch.

Skriv ut släktkort hemma, på släktforskningscenter, på gästhemmet eller med
hjälp av templets personal vid eget besök i templet. Detta kan enklast ske
genom att du har med ett FOR-nummer eller visar en QR-kod i en smartphone,
se FamilySearch.org. Det är tillåtet att ta med smartphone till templets kontor
för utskrift av egna släktkort! I ”hjälp-lådan” på kontoret kan något eller några
av en persons släktkort placeras under eget tempelbesök med inbjudan till
andra besökare att hjälpa till med arbetet för den släktingen.

Besökare kan inför viss förrättning ha med släktkort (eget eller annans, kanske
hämtat från ”hjälp-lådan”) eller tilldelas släktlapp eller släktlista med
släktnamn delat via FamilySearch. Förrättningstjänare delar endast ut
släktlistor och släktlappar, aldrig släktkort, varken egna eller andras.

Medlemmar som inte själva kan utföra allt förrättningsarbete för sina förfäder
uppmuntras be familj, släktingar, vänner och medlemmar i församlingen och
staven om hjälp. För ytterligare hjälp skall de använda FamilySearch för att
dela arbetet. Då skrivs släktlistor/släktlappar ut för deras förfäders
förrättningar i något tempel och förrättningarna genomförs av besökare utan
egna släktkort.
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Dop/konfirmation:

Boka i bokningspärmen på kontoret. Ta med dina eller
annans släktkort till dop-/konfirmationssessionen.
Släktnamn från släktlistor kommer normalt även att
användas. Kontorspersonalen kan ta emot släktkort för
dop/konfirmation inför ditt näraliggande besök i
templet och låta förrättningarna utföras av ungdomar
och andra.

Inledande:

Boka i bokningspärmen på kontoret. Ta med dina eller
annans släktkort till inledandesessionen. Släktnamn från
släktlistor kommer normalt även att användas.

Begåvning:

Behöver inte bokas. Ta med ett eget eller någon annans
släktkort till begåvningssessionen. Har du inte med dig
kort, får du släktnamn via släktlapp.

Besegling:

Boka i bokningspärmen på kontoret. Ta med dina
släktkort till beseglings-sessionen. Släktnamn från
släktlistor kommer normalt även att användas.

Efter att släktkort/släktlista/släktlapp använts som underlag för viss
förrättning, registrerar templets personal förrättningen i kyrkans system varvid
förrättningen direkt blir synlig på FamilySearch som utförd. Släktkort stämplas
med dagens datum. Registrerade och stämplade släktkort hämtas på kontoret.

Skulle släktkort, inklusive kort som du under ditt besök haft i ”hjälp-lådan”, inte
tas med hem direkt efter tempelbesöket, kan de hämtas på kontoret senast
under efterföljande vecka. Därefter makuleras de. Ny utskrift av släktkort kan
då behöva göras för genomförande av ytterligare tempelförrättningar för den
släktingen.
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