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RIKTLINJER FÖR DOPGRUPPER
Tempelrekommendationer
Ungdomar, som kommer till templet för förrättningarna dop och konfirmation för de döda, ska fylla minst 12
år under året, de unga männen ska vara prästadömsbärare. Samtliga deltagare ska inneha för ändamålet
gällande tempelrekommendation.
Medarbetare
Det är lämpligt att ungdomsgruppen ges tillfälle att engagera sig i planeringen av dop- och
konfirmationssessionen.
Mindre grupper kan först genomföra samtliga dop och därefter konfirmationerna. Då behövs:
A. En eller flera som döper (präster eller äldster)
B. Två vittnen vid dop. Var och en av de närvarande kan ombes att agera som vittne.
C. Tre äldster av vilka en agerar skrivare vid dopen, en koordinerar verksamheten och alla senare
agerar tillsammans med övriga två vid konfirmationerna.
D. En assisterande syster
Vid större grupper behövs följande medarbetare för att kunna döpa och konfirmera samtidigt:
A. En eller flera som döper (präster eller äldster)
B. Två vittnen vid dop. Var och en av de närvarande kan ombes att agera som vittne.
C. Fem äldster:
a. En koordinator
b. En skrivare vid dop
c. Tre vid konfirmation
D. En eller två assisterande systrar
Äldster enl pkt C ska ha fått sin egen begåvning. Döpare och de assisterande systrarna behöver inte fått sin
begåvning.
Ledarna ansvarar för ungdomarna när de vistas i annexet till templet, när de är i doprummet och utanför
templet.
Vittnen vid dop, äldster för konfirmation, skrivare vid dop och konfirmation, de som skall konfirmeras samt
systrar som assisterar i doprummet och vilka inte tillhör tjänstgörande skift, kan vara klädda så som man är
klädd vid ett sakramentsmöte. Skiftets tempeltjänare med uppdrag att tjäna i och i anslutning till doprummet,
döpare och de som skall döpas, skall dock vara klädda i vita kläder. Templet tillhandahåller dopkläder såväl
för de som skall döpas som för de bröder som döper. Dopgruppens ledare ansvarar för att använda dopkläder
blir tvättade, torkade och lagda åter i klädavdelningen.
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Instruktioner som dopgruppens ledare behöver ge deltagarna innan de kommer till templet
1. Kontaktlinser får inte bäras i dopfunten. En linsask med tillbehör bör medföras.
2. Såsom gäller generellt för templet får ingen egen litteratur, inkluderande skrifterna, eller mobiltelefoner
medföras till doprummet.
3. Alla som kommer till templet bör vara klädda så som man är klädd vid ett sakramentsmöte. När
ungdomarna kommer till templet ska de fortsätta in till annexet, där en medlem av tempelpresidentskapet
välkomnar dem och talar till dem. Därefter går man till rekommendationsdisken, man visar sin
individuella tempelrekommendation, och ungdomarna inbjuds att en i taget komma in i templet.

Det finns inga restriktioner om att unga kvinnor som har menstruation inte kan döpas. Inte heller utgör
tatueringar, smycken, hårfärg, frisyr och skägg några restriktioner för att delta.
Undvik att ta med stora väskor till tempelbyggnaden.
När en ungdom lämnar doprummet, skall en vuxen följa med honom eller henne ut förbi
rekommendationsdisken.
Perioder av väntan och ledig tid
Stora ungdomsgrupper behöver aktiviteter av hög kvalitet, som bör planeras väl för att hålla dem sysselsatta
och tillfredsställda under väntetiden efter dop och konfirmation. Att dela upp ungdomarna i mindre grupper
och komma till templet vid olika tider minskar väntetiden. Tala med personal på kontoret vid anmälan om
hur detta kan organiseras.
Andra aktiviteter
Somliga grupper har planerat ”workshops”, frågetävlingar ur skrifterna, idrottsaktiviteter och
vittnesbördsmöten i Västerhaninge kapell. Lokalerna måste reserveras i god tid för att vara tillgängliga vid
det planerade besöket i templet. Det är viktigt att ni lämnar alla lokaler ni använt i ordentligt skick, städade
och utan kvarglömda saker.
Stockholms södra stav har ansvar för Västerhaninge kapell. Luis Rodriguez har hand om bokningar. För att
boka Ring +46 (0)70-303 69 83.
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