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BUDSKAB FRA OMRÅDEPRÆSIDENTSKABET

• Vores familie.
• Medlemskab af Herrens kirke.
• Templer
• Levende profeters budskab.
• Skrifterne.

Og det er blot nogle få af de mange velsignel-
ser, vi kan smage på her i livet på jorden.

Når vi hver eneste dag længes efter at komme 
tættere på vor himmelske Fader, styrker vi vores 
ønske om at holde alle befalingerne, og derfor 
vokser vi åndeligt.

I Lære og Pagter 29:34 står der: »Derfor, san-
delig siger jeg jer, at for mig er alle ting åndelige, 
og ikke på noget tidspunkt har jeg givet en lov, 
som var timelig, til jer, ej heller til noget menne-
ske eller til menneskenes børn; ej heller til Adam, 
jeres fader, hvem jeg skabte.«

Tiendeloven er et spørgsmål om tro, ikke 
penge. Det er en åndelig lov, og når man betrag-
ter den, viser den vores åndelige fremgang og 
vores bekymring for andre. Den er et udtryk for 
kærlighed til Gud og taknemlighed for alt, hvad 
vi har fået.

Hver gang jeg forbereder sedlen for at betale 
min tiende og andre ydelser til Herren, føler jeg 
en stor glæde over, at jeg bidrager til etableringen 
af Guds rige. Jeg ved, at jeg hjælper dem, som har 
mindre end mig. Mest af alt, føler jeg, at jeg virkelig 
er på vejen til fremgang, fordi jeg vokser åndeligt, 
bliver mindre afhængig af det timelige og oplever 
større tro på profeternes løfter i dag og fordum:

Rundt om Danmark

»Vejen til fremgang«
Ældste José A. Teixeira, Portugal 
2. rådgiver i Det europæiske områdepræsidentskab

 Mange har set på fremgang udelukkende 
fra et økonomisk synspunkt, så det at 
have fremgang i dette snæversynede 

aspekt handler kun om de ydre tegn på rig-
dom, og derfor bliver fokus flyttet til materielle 
besiddelser eller ideen om at have dem. Dette 
arrangement fører uundgåeligt til misundelse, 
grådighed og selviskhed. Det skaber også en 

distance mellem os og vore 
medmenneskers behov, deri-
blandt vores familie, når tiden 
ikke længere bruges på det, 
der betyder mest, men på det, 
som vi ønsker mest.

Hvad med åndelig 
fremgang?

Vi kan få en klar forståelse 
for, at vi er vor himmelske 
Faders børn, og at han har 
en plan for os. Gennem Jesu 
Kristi forsoning og vores 
trofasthed kan vi vende 
tilbage til ham. En forståelse 
for, at han elsker os og gav 
os befalinger for at hjælpe 
os med at møde livets mod-
gang, vil lede os til en vej af 
taknemlighed for alt, hvad vi 
har. Selv når vi ikke har så 

mange materielle besiddelser, har 
vi en følelse af taknemlighed for 
det, der betyder mest:

Ældste José A. Teixeira,  

2. rådgiver i Det europæiske 

områdepræsidentskab
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»Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, 
så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på en 
prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer 
og udøser velsignelser uden mål over jer, siger 
Hærskarers Herre« (Mal 3:10).

»Jeg opfordre[r jer] til at tage imod Herrens 
tilbud om at ›sætte ham på en prøve.‹ Betal [jeres] 
tiende. Lås himlens vinduer op. [I] vil blive rigt 
velsignet for [jeres] lydighed og trofasthed mod 
Herrens love og befalinger« (ældste Robert D. 
Hales, De Tolv Apostles Kvorum, oktoberkonfe-
rencen 2002)..

Hele mit liv har jeg på grund af tiendeloven 
fået en større påskønnelse for behovet for at 
lægge og holde et familiebudget og for klog 
brug af de midler, som vi er blevet velsignet 
med. På grund af denne lov er jeg blevet vel-
signet med nemmer at kunne skelne, hvad der 
er vigtigst for mig og min familie.

Tiende er ikke en lov om penge, men en 
lov om tro og taknemlighed og er helt sikkert 
en lov, som placerer os på vejen til fremgang. 
Om dette bærer jeg vidnesbyrd i Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼

NYHEDER

Fireside med ældste David A. Bednar
Wynn og Dana Stewart
Frederiksberg Menighed

 Den 7. september 2011 
kom David A. Bednar, 
en Herrens apostel, på 

besøg i Danmark. Hans hustru 
samt præsident og søster 
Kopischke fulgte med som hans 
ledsagere. Det viste sig hurtigt, 
at ældste Bednar havde i sinde 
at gøre netop denne fireside på 
Maglegårds Allé til noget helt 
specielt og anderledes. Afte-
nens program begyndte ellers 
som enhver anden fireside, 
med en åbningsbøn (ved bror 
Dennis Andersen) samt en kort 
tale og et vidnesbyrd ved søster 
Bednar. Efter søster Bednar 
havde talt, rejste ældste Bednar 
sig for at tale.

Ældste David 

A. Bednar og 

søster Susan 

Bednar til 

fireside på 

Maglegårds 

Alle.
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Hilsen fra profeten  
og apostlene

Ældste Bednar nævnte, at 
han havde haft det store privile-
gium at være til stede, da pro-
feten, Thomas S. Monson, for 
nylig havde fejret sin 84 års fød-
selsdag – og at kagen smagte 
godt. Han hilste den store 
forsamling (der bestod af frem-
mødte fra hele tre stave: Køben-
havn, Århus og Malmø) fra 
profeten og de øvrige apostle. 
Ældste Bednar nævnte også 
at det er en stor velsignelse at 
kunne tjene sammen med disse 
store mænd. Og at det ligeledes 

takket præsident Kopischke for 
hans ord, stod han i et kort øje-
blik ved talerstolen. Men i stedet 
for at holde tale, sagde han, at 
han godt kunne tænke sig, at 
dem, der var til stede, stillede 
ham spørgsmål. Han tilføjede, at 
sådan en fremgangsmåde ikke 
ville være passende til et nadver-
møde, stavs- og generalkonferen-
cer, men at det ville være i orden 
i et forum som dette (en fireside).

Tempelbesøg og nøgler
Som det første blandt mange 

spørgsmål blev der spurgt om, 
hvordan tempelbesøg med sin 

Fra venstre ses 
søster Susan 
Bednar, æld-
ste David A. 
Bednar, stavs-
præsident for 
Århus Stav Kurt 
Frederiksen, 
stavspræsident 
for Malmø Stav 
John Hedberg, 
stavspræsident 
for Køben-
havns Stav Erik 
Bernskov, præsi-
dent Kopischke 
og søster 
Kopischke.
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var en stor velsignelse, at have 
at gøre med De Halvfjerds.

Et godt eksempel
På dette tidspunkt blev 

præsident Kopischke kaldt op 
og bedt om at bære sit vidnes-
byrd. Han bar vidnesbyrd om, 
at Kirken er sand, og at mange 
fortsat søger efter sandheden i 
Danmark. Han tilføjede, at vi, 
som medlemmer, burde sætte 
et godt eksempel, som vil til-
trække andre til evangeliet.

Spørgsmål fra salen
Efter ældste Bednar havde 
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om sin grundlæggende tro på, 
hvordan man skaber balance 
mellem familie og karriere, 
og hvordan de har et vel-
lykket liv trods meget pres 
i underholdningsbranchen.

Dét der bringer lykke
Donny fortalte om sit per-

sonlige forhold til berømmelse 
og rigdom. Han sagde: »Der er 
mange mennesker, som higer 
efter berømmelse og rigdom, 
men det er ikke det, der bringer 
lykke. Det er ikke berømmelse, 

hustru havde styrket ældste 
Bednars ægteskab. Ældste Bed-
nar benyttede lejligheden til at 
forklare om vigtigheden ved at 
være aktiv i ens tilbedelse. Der 
blev ligeledes spurgt om nøgler 
i præstedømmet, og efter ældste 
Bednars forklaring fik de tilstede-
værende at vide, at de nu vidste 
mere om præstedømmets nøgler 
end 90 % af Kirkens medlemmer!

Udtrykte stor begejstring
To andre interessante spørgs-

mål blev stillet af hhv. en 13-årig 
ung pige og en lille dreng. De 
lød som følgende: ”Hvad gør 
man, hvis man ikke kan forstå det, 
man læser i skrifterne?” og ”Er du 
glad for at være apostel?” Ældste 
Bednar udtrykte stor begejstring 
for disse enkle, dog storslåede 
spørgsmål, og gjorde meget ud af 
at forstå spørgsmålene korrekt og 
derefter besvare dem.

Alle kunne følge med
Udover en stor tak til ældste 

Bednar og hans ledsagere, bør 
aftenens dygtige oversætter, 
tempelpræsident Hans Hjort 
Nielsen, også nævnes. I to timer 
oversatte han fra engelsk til 
dansk, således at alle kunne 
følge med i aftenens forløb.

Denne særlige fireside blev 
afsluttet med bøn ved søster 
Charlotte Leit. ◼

Donny nyder 

at tale med 

publikum
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Donny Osmond bag  
missionærindsats i Holland
J. Glade Peterson, Lola Webb Peterson og A. Riley Cutler
Informationsmissionærer, Det Europæiske Område

 Den berømte entertainer 
Donny Osmond, der er 
kendt fra Broadway, TV, 

musik og Las Vegas, besøgte 
Holland den 14.-16. april 2011. 
Donny talte til næsten 1.000 
mennesker. Medlemmer af 
Kirken og mange inviterede 
venner fra andre trossamfund, 
som bød ham velkommen 
i lokale kirkebygninger til-
hørende Jesu Kristi Kirke af 
Sidste Dages Hellige. Han talte 
først om den forrygende show 
business-verden og dernæst 

NAVNENYT
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velstand eller popularitet; det er 
familie og tro.«

Han talte videre om de prin-
cipper, med Kristus som cen-
trum, som hans forældre lærte 
ham som dreng. »De er det 
fundament, som vores familie 
er bygget på. Det er årsagen til, 
at familien Osmond har været i 
stand til at overleve som familie 
i 48 år i show business.«

Støtter sønnen i 
missionærindsats

Donny og Debbie Osmond 
har fem sønner, og de kom til 
Holland for at støtte en af deres 
sønner, Christopher, der er på 
fuldtidsmission for Kirken. Han 
er én af 52.000 missionærer, der 
tjener over hele verden.

Donny og hans familie har 
besøgt alle de områder, hvor 
deres sønner er blevet kaldet 
som missionærer. Familien 
Osmond har således afholdt 
tilsvarende møder i London, 
Italien og Skotland.

Opfordring til at opsøge 
missionærerne

Donny fortalte om sin søns 
ønske om at fortælle budskabet 
om Jesus Kristus, og opfordrede 
alle som overværede mødet til 
at opsøge disse missionærer, 
som over hele verden bruger 
to år af deres liv på at møde og 

tjene mennesker. Donny udtalte: 
»Det ville glæde mig meget, hvis 
mennesker fanger Kristi lys og 
lærer den sandhed at kende, 
som jeg har kunnet finde midt  
i en forvirrende verden.«

Talte religion så enhver 
kunne forstå

T.M. Risakotta, der er fan, 
men ikke mormon, udtalte 
bagefter: »Min drøm er gået i 
opfyldelse!« »Dette er en anderle-
des Donny. Han talte om reli-
gion på en måde, som enhver 
kunne forstå.«

Familiens store betydning
I sin præsentation viste 

Donny gamle billeder og 

Familien 

Osmond  

synger sammen 

to af deres 

yndlingssange
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videoer, der gik langt tilbage 
til dagene med begejstrede 
tilhængere af de syngende 
Osmond, Donny og Maries tv-
serie og helt op til vore dages 
forrygende show business i 
Las Vegas. Med samtaler frem 
og tilbage med publikum, var 
Donny i stand til at væve et 
billede af sin stærke tro på at 
følge Jesu Kristi eksempel i sit 
eget liv og af betydningen af 
familien.

Med særlig fokus på betyd-
ningen af familier sang Donny, 
hans hustru Debbie, deres børn 
og børnebørn, to af familiens 
yndlingssange. Og til stor glæde 
for publikum sang de et af ver-
sene på hollandsk. ◼
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HJÆLPENDE HÆNDER

På hovedet i Lindevangsparkens bede
Lisa Als Klein
Frederiksberg Menighed

 Det er efterhånden blevet en tradition, idet 
medlemmer fra Frederiksberg Menighed 
flere år i træk har trukket i de gule Hjæl-

pende Hænder-veste og tilbudt deres hjælp til 
kommunens gartnere i Lindevangsparken.

Fik bugt med ukrudtet
En sommerlørdag i 2011 var vejret med de 

unge som gamle ’Hjælpende Hænder’. Og udsty-
ret med gåpåmod, knæpuder, skuffejern og 
arbejdshandsker fik de efterhånden bugt med 
ukrudtet i parkens store og smukke blomster-
bede, som omkranser den store græsplæne i den 
sydlige del af den gamle park.

Hjælp udgjorde 2 ugers arbejde
Parkens gartnere, som passer den smukke og 

velbesøgte park til daglig – havde regnet på det 
og fundet ud af, at hjælpen havde sparet dem for 
ca. 2 ugers arbejde! Og de syntes det var rart, at 
en forening og kirke frivilligt tilbyder sin hjælp og 
giver liv til Lindevangsparken.

Ansvar og tilhørsforhold
Gartnerne berettede også om parkens nye 

tiltag, med at beboere i nærheden har fået to 
staudebede at passe – et vellykket forsøg på at få 
brugerne af parken til at føle større tilhørsforhold 
til og ansvar for parken. Et princip som biskop 

Andreas Vestbø, der ligeledes 
deltog i lørdagens lugning, 
syntes vældig godt om. Det 
mindede ham om kirkens 
eget tiltag, med at medlem-
merne i Frederiksberg Menig-
hed nu på skift, selv gør rent 
i deres kirkebygning.

Fejret med sommerfest
Efter alle bedene var 

blevet befriet for ukrudt og 
nu stod endnu smukkere 
end før, blev resultatet nydt 
og fejret. Menighedens som-
merfest blev afviklet med 
grillmad, medbragte salater 
og en omgang fodbold på 
plænen. ◼

En af de unge 

piger fra 

Frederiksberg 

Menighed, 

Sarah Stewart, 

er flittig til at 

rydde ukrudt.
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Svar på min bøn
Inger Suhr-Hansen
Ballerup Menighed

havde besvaret min bøn, for det 
var jo på mit arbejde, jeg havde 
bedt til Gud!

Længe ventet dåb
Med mellemrum spurgte jeg 

min mand om jeg måtte blive 
døbt, og svaret, jeg fik, var: ”Ja 
når en af de første missionærer 
vender tilbage hertil”.

En søndag på Priorvej var 
ældste P.B. Jackson kommet til-
bage, og jeg fortalte ham, hvad 
min mand havde lovet mig. Så 
skrev ældste Jackson et brev til 
min mand, og jeg fik min mands 
tilladelse til at blive døbt.

Den skønneste tur
Jeg skulle døbes torsdag den 

2. maj 1968. Jeg gik fra Fugle-
bakken station ned mod kirken, 
og det var den skønneste tur jeg 
nogensinde har gået, med tanke 
på min forestående dåb. Lidt 
efter lidt kom nogle medlemmer 
og missionærerne ind i dåbsvæ-
relset, hvorefter ældste Jackson 
døbte mig.

Min mand ventede på mig 
derhjemme, men jeg var meget 
taknemmelig for den gave, jeg 
følte, han havde givet mig, at jeg 
kunne blive døbt. Jeg fik stor 
respekt for min mand, fordi jeg 
altid blev godt modtaget af ham, 
når jeg kom hjem fra kirke. Min 
mand har sidenhen tilsluttet sig 

FOR DE LIDT ÆLDRE: MIN TJENESTE I KIRKEN

 Da jeg var yngre, savnede 
jeg at komme i kirke om 
søndagen, men det blev 

altid ved tanken. Jeg arbejdede 
hos en skomager, hvor jeg også 
havde kundebetjening, og der 
bad jeg en dag til Gud. Jeg bad 
om, at der ville komme nogen 
med nogle bedre love at leve 
efter end landets love, og fordi 
jeg havde et ønske om at lære 
Gud at kende.

Missionærerne kom forbi
Nogen tid efter havde jeg en 

sygedag, hvor det ringede på 
min dør. Udenfor stod to unge, 
de var missionærer fra Jesu Kri-
sti Kirke af Sidste Dages Hellige. 
Vi blev enige om, at de skulle 
komme igen en anden dag. De 
gav mig en Mormons Bog og 
underviste mig efterfølgende i 
evangeliet. Før denne dag havde 
jeg aldrig hørt om Kirken eller 
Mormons Bog.

Svar på min bøn
Så en dag kom vi til spørgs-

målet om at blive døbt. Min 
mand sagde, at han ikke var 
parat til at acceptere det, men 
han gav tilladelse til, at jeg 

kunne komme i kirken på Prior-
vej, hver anden søndag.

En dag kom missionærerne, 
der hed Povl Bird Jackson og 
Sterling Parker, ned på mit 
arbejde og købte et par snøre-
bånd. De fortalte, at de skulle 
flytte til et andet område. Men 
alligevel vidste jeg, at Herren 

Inger Suhr- 

Hansen fra Bal-

lerup Menighed
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Kirken, og vi er blevet beseglet 
til hinanden i templet i Schweiz.

Tjeneste i Kirken
Jeg synes, det er et mirakel at 

kende den eneste sande kirke, 
og jeg har et stærkt vidnesbyrd 
om, at det er den eneste sande 

Skriv til 
lokalsiderne

kirke her på jorden og i al 
evighed.

Jeg har elsket at tjene i Kir-
ken. Gennem mange år har jeg 
arbejdet med børnene i Primary, 
jeg har været bibliotekar og 
fungerer nu som funktionær i 
Hjælpeforeningen. ◼

KONTAKT OS

Artikler til lokalsiderne 
»Rundt om Danmark« er 
altid velkomne. Redak-

tionen forbeholder sig ret til at 
redigere og afkorte artiklerne. 
Offentliggørelsen af tekster og 
fotos afhænger af deres rele-
vans, kvalitet og den tilgæn-
gelige plads. Indsend venligst 
mellem 75-300 ord.

Skriv venligst tydelig afsen-
der samt hvilket af lokalsi-
dernes områder du skriver til. 
Følgende områder modtager 
artikler: Nyheder, Hjælpende 
hænder, For de yngre: Mit 
yndlingsskriftsted, For de lidt 
ældre: Min tjeneste i Kirken, 
Forrådstip samt SDH-nyheder 
på nettet.

Vær opmærksom på, at der 
går minimum 3 måneder fra 
modtagelse til udgivelse.

Redaktør Mie B. Dalsgaard

Jesu Kristi Kirke af Sidste 
Dages Hellige

Att.: Mie B. Dalsgaard
Låddenhøj 123
4000 Roskilde
E-mail: LiahonaDK@ 

gmail.com ◼

SDH-NYHEDER PÅ NETTET

Download kunst eller se film
Anne Eriksen
Amager Gren

www.lds.org
Kirkens officielle amerikanske 

hjemmeside.

www.mormon.dk
Kirkens officielle danske 

hjemmeside.

http://lds.org/library/display/ 
0,4945,1-1-4779-37,00.html

Her er der mulighed for at 
se og downloade alle bille-
derne fra bogen ”Evangelisk 
kunst”. Til hvert billede er der 
en eller flere skriftstedshenvis-
ninger, der blandt andet kan 
bruges ved undervisning

Endvidere er der en kort 
video, der introducerer bogen 
og fortæller, hvad man kan 

bruge den til.
Siden er på dansk.

http://lds.org/media-library/
video?lang=eng

På denne side ses et emnein-
deks over forskellige videoer, 
der kan ses online.

Der er blandt 
andet mulighed for 
at se filmen ” 
Johnny Lingo, 
CES-foredrag, 
generalkonferencen 
og små tegnede 
fortællinger, der 
omhandler historier 
fra skrifterne.

Siden er på 
engelsk. ◼

Billedet af ”Det første syn” 

er blot et af dem, man kan 

finde på hjemmesiden.
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