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•	 vi	føler	et	behov	for	at	sove	
længe	om	søndagen	og	tror,	
at	der	kommer	mange	flere	
søndage	fremover.

I	Brevet	til	Hebræerne	står	
der:	»Lad	os	ikke	svigte	vor	
egen	forsamling,	som	nogle	har	
for	skik,	men	formane	hinan-
den	så	meget	mere,	som	I	ser,	
at	dagen	nærmer	sig.« 2	Vi	bør	
desuden	også	komme	til	tiden	til	

Rundt om Danmark

»Så de altid må have hans Ånd hos sig«
Ældste Manfred Schütze, Tyskland 
Områdehalvfjerdser

 Ugen	før	påske	ringede	to	
mænd	på	vores	dørklokke	
og	kom	med	følgende	

invitation:	»Vi	vil	gerne	fejre	
Herrens	nadver	med	jer	påske-
søndag.«	Dette	udløste	en	kort	
samtale,	hvor	jeg	forklarede,	at	
vi	i	vores	kirke	holder	nadver-
møde	hver	søndag,	og	at	det	er	
vores	vigtigste	møde	hver	uge	
året	rundt.	Vi	tager	nadveren	af	
mindst	to	vigtige	grunde,	fx	for	
at	huske	vore	pagter	og	for	med	
hver	eneste	nadverbøn	at	mod-
tage	det	fornyede	løfte	om	altid		
at	»have	hans	Ånd	hos	sig.« 1

Jeg	inviterede	de	to	mænd	til	
vores	kirke,	men	de	havde	en	
anden	mening	og	gik	hurtigt.	
Deres	besøg	fik	imidlertid	mig		
til	at	tænke	længe	på	vigtigheden	
af	nadvermødet	og	nadveren.

Med	det	samme	huskede	
jeg	L&P	59:9	og	den	slående	
formaning	om,	at	vi	om	sønda-
gen	bringer	vore	sakramenter	
til	bønnens	hus	for	mere	fuld-
stændigt	at	holde	os	uplettet	
af	verden.	Jeg	spekulerede	på,	
om	det	sidste	er	endnu	mere	
nødvendigt	i	vore	dage.	Når	

Ældste Manfred 
Schütze, områ-
dehalvfjerdser

man	tænker	på	denne	vigtige	
handlig,	kan	vi	ikke	ubekymret	
gå	glip	af	et	nadvermøde	bare	
fordi	-

•	 vi	er	på	ferie	og	ikke	går	i	
kirke,	selvom	der	ligger	en	
menighed	i	nærheden.

•	 vi	rejste	langt	om	lørdagen,	
eller	holdt	en	stor	familiefest,	
og	derfor	tror	vi	ikke,	at	vi	er	
i	stand	til	at	tage	af	sted.
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nadvermødet	for	at	undgå	at	gå	
glip	af	nadveren.

Er	det	de	udfordringer,	vi	har	
med	vore	børn,	eller	vore	egne	
tvivl,	der	kan	skyldes,	at	vi	ikke	
føler	hans	Ånd	nok,	og	som	
er	et	resultat	af	ikke	at	komme	
regelmæssigt	til	nadvermødet	og	
til	tiden?

Husk,	at	nadvermødet	af	alle	
vore	møder	er	det	eneste,	hvor	
vi	alle	er	sammen	som	familie.	
Sikke	en	mulighed!

Jeg	har	personligt	brug	for	
den	forsikring,	jeg	får	gennem	
nadveren	om	at	»have	hans	Ånd	
hos	[mig]«,	så	jeg	kan	takle	den	
kommende	uges	udfordringer.	
Vi	har	brug	for	denne	forsikring,	
for	ellers	bliver	vi	svage	i	vore	
kaldelser.	Vi	kan	blive	vejledt	i	
vore	beslutninger	og	beskyttet	
fra	fysisk	fare,	men	vigtigst	af		
alt	fra	dårlig	indflydelse		
omkring	os.

Jeg	har	også	brug	for	de	
efterfølgende	instruktioner	fra	
inspirerede	talere.	Det	er	ikke	
et	let	ansvar	at	hjælpe	forsam-
lingen	med	at	føle	Ånden.	Ved	
at	deltage	og	være	opmærksom	
på	det,	der	sker,	opretholder	jeg	
talerne	og	føler	Ånden.

Vi	bliver	bedt	om	at	være	et	
lys	for	verden	og	frelsere	for	
mennesker.3	Til	dette	har	vi	
brug	for	fuldt	opladte	åndelige	
batterier.	Nadvermødet	er	en	

opladestation,	der	er	let	tilgæn-
gelig	for	til	os.	Vi	modtager	ved	
at	tage	nadveren	det	uundvær-
lige	løfte	om	at	blive	åndeligt	
vejledt.

For	nogle	få	måneder	siden	
tilbød	Unge	Piger	i	vores	gren	
medlemmerne	et	storslået	
tjenesteprojekt	som	en	del	af	
deres	Personlig	fremgang.	»Kom	
med	jeres	beskidte	cykel	om	
morgenen	og	hent	den	ren	om	
aftenen.«	Hvordan	kunne	jeg	
modstå	det?	Det	Aronske	Præ-
stedømme	støttede	pigerne	med	
små	reparationer.	Lyset	på	min	
cykel	duede	ikke,	og	jeg	havde	
ikke	afset	tid	til	at	fikse	det.	Den	
aften	fandt	jeg	ud	af,	at	reparati-
onen	kun	tog	nogle	få	minutter,	
og	den	havde	blot	haft	brug	for	
en	lille	justering.	Nu	var	jeg	godt	
forberedt	til	mørket.

Hvor	tit	er	der	ikke	tale	om	
blot	en	lille	justering!

Hvis	vi	har	brug	for	at	ændre	
noget,	så	lad	os	gøre	det,	så	vi	
modtager	mere	lys	og	er	forbe-
redte.4	Jeg	elsker	Herrens	løfte:	
»Den,	der	spiser	mit	kød	og	drik-
ker	mit	blod,	har	evigt	liv,	og	jeg	
skal	oprejse	ham	på	den	yderste	
dag.« 5	Dette	sætter	jeg	min	lid	til,	
og	det	kan	I	også!	◼
NOTER:
 1. L&P 20:77.
 2. Hebr 10:25.
 3. Se L&P 103:9.
 4. Se L&P 50:24.
 5. Joh 6:54.
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Skt. Hans fest  
i Aalborg

Johannes Vestbø
Aalborg menighed

 I juni	2011	havde	vi	igen	en	
uforglemmelig	aften,	hvor	
børn	og	voksne	samledes	til		

at	fejre	Skt.	Hans	i	vores	have		
i	Tylstrup.

Solskin og grillmad
Aftenen	begyndte	ellers	ikke	

så	godt.	Kort	tid	før	den	planlagte	
start	åbnede	himlens	sluser	sig,	
og	regnen	styrtede	ned.	Men	
da	medlemmerne	begyndte	at	
strømme	ind,	begyndte	solen	at	
skinne,	og	det	gjorde	den	resten	
af	aftenen.

Vandy	Frost	havde	planlagt	
det	hele	i	mindste	detalje,	både	
med	engangsgriller,	skåle	med	
salat	og	forfriskninger.	Det	eneste	
vi	selv	skulle	stille	op	med	var	
grillmaden.

Bålsange og snobrød
Efter	en	hyggelig	spisestund,	

hvor	alle	sad	i	græsset	på	med-
bragte	tæpper,	var	der	arrangeret	
lege	for	børnene.	Et	bål	blev	
så	tændt	i	haven,	og	vi	sang	de	
traditionelle	Skt.	Hans-sange.	Da	
bålet	var	passende	brændt	ned,	
var	det	tid	til	snobrød,	både	med	
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NAVNENYT

Børn og voksne  
samlet omkring bålet
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Ødej	og	marshmellows,	til	stor	
fornøjelse	for	børnene.

Kom godt hjem
Aftenen	blev	afsluttet	

med	bøn,	og	så	var	det	tid	
til	at	tage	hjem,	hver	til	sit.	
En	fornøjelig	aften	sammen	
med	medlemmerne	i	Aalborg	
Menighed	var	slut.	◼

Nyt præsidentskab for Unge Mænd
M.B. Dalsgaard
Redaktionen

 I august	2011	blev	Mats	Lindberg	kaldet	som	
Unge	Mænds	præsident	i	Københavns	Stav	
med	David	Meilsøe	som	førsterådgiver	og	Jan	

Borup	som	andenrådgiver.

Er kendt med opgaven
Mats	Lindberg	fra	Søborg	Menighed	er	43	år	

og	gift	med	Ann-Mari	Lindberg.	Sammen	har	de	
børnene	Christopher	(14	år),	Annicka	(11	år)	og	
Benjamin	(6	år).

Mats	har	været	medlem	af	Kirken	hele	sit	liv		
og	havde	faktisk	den	samme	kaldelse	som	nu,		
for	10-14	år	siden.	Han	har	også	tidligere	funge-
ret	som	Unge	Mænds	præsident	i	Søborg	Menig-
hed	og	ligeledes	som	rådgiver	hertil	på	et	andet	
tidspunkt.

Mats	fortæller,	at	han	hver	gang	har	nydt	at	
arbejde	sammen	med	de	unge	og	se	dem	vokse		
til	stærke,	voksne	mænd	–	både	fysisk	og	
åndeligt.
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Til	dagligt	arbejder	han	som	løsningsarkitekt	
hos	en	IT-virksomhed	der	hedder	Visma	Sirius.

Indsigt i glæder og udfordringer
David	Meilsøe	fra	Søborg	Menighed	er	38	år	og	

gift	med	Louise	Vestergaard	Meilsøe.
De	har	sammen	drengene	Mathias	(12	år),		

Frederik	(9	år)	og	Alfred	(1	år).
Ligesom	Mats	har	også	David	været	medlem	af	

Kirken	hele	sit	liv,	men	det	er	ikke	det	eneste,	de	
to	har	til	fælles.	David	har	også	tidligere	fungeret	
som	præsident	for	Unge	Mænd	i	Københavns	Stav,	
ligesom	han	har	været	Unge	Mænds	præsident		
i	sin	menighed	–	dengang	Odense	2.	Menighed.

David	synes,	at	kaldelserne	har	givet	ham	
indsigt	i,	hvordan	de	unge	anskuer	deres	hverdags	
glæder	og	udfordringer,	samt	en	indsigt	i	Kirkens	
organisering	for	at	kunne	hjælpe	og	understøtte	
de	unge,	deres	forældre	og	menigheden.

Af	erhverv	er	David	Meilsøe	direktør	i	Infotrust,	
der	er	en	IT-virksomhed,	der	arbejder	med	Busi-
ness	Intelligence.

Lærer af de unge
Jan	Borup	fra	Roskilde	Menighed	er	45	år	og	

gift	med	Eva-Marie	Borup.	Han	blev	medlem	af	

Kirken	for	20	år	siden,	da	han	mødte	sin	hustru.	
Jan	og	Eva-Marie	har	sammen	børnene	Irene	
Petrea	(19	år),	Gismo	(17	år),	Adam	(13	år),	Simon	
(10	år)	og	Anne-Kirstine	(6	år).

Jan	har	tidligere	været	Unge	Mænds	præsident	
i	tre	forskellige	menigheder,	og	har	også	gennem	
flere	år	haft	med	Unge	Mænd	at	gøre	som	med-
lem	af	biskoprådet	i	Allerød.	Jan	fortæller,	at	han	
har	været	glad	for	alle	de	kaldelser,	han	har	haft	
i	Kirken,	men	specielt	de	kaldelser,	der	har	haft	
med	de	unge	at	gøre,	senest	som	søndagsskolelæ-
rer	for	de	14-18-årige	i	Roskilde	Menighed.	»Selv	
om	der	er	25-30	års	forskel	på	os,	har	vi	det	sjovt	
sammen,	og	jeg	lærer	nok	mere	af	dem,	end	de	
gør	af	mig,«	smiler	Jan.

Til	dagligt	er	han	afdelingsleder	i	en	virksomhed,	
der	arbejder	med	at	hjælpe	ledige	tilbage	i	arbejde.

Ser frem til arbejdet
Mats,	David	og	Jan	giver	alle	udtryk	for,	at	de	

ser	frem	til	deres	indbyrdes	samarbejde	og	til	
samarbejdet	med	de	unge.	De	håber	at	kunne	
medvirke	til,	at	de	unge	kommer	i	Kirken,	at	de	
trives	og	har	gode	venskaber,	samt	at	de	unge	kan	
vokse	åndeligt	og	stå	imod	de	prøvelser,	som	de	
alle	kommer	til	at	få.	◼

Unge Mænds 
præsident-
skab i Køben-
havns Stav fra 
venstre: David 
Meilsøe, Mats 
Lindberg og Jan 
Borup.
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 September	2011	var	måneden,	hvor	
Unge	Piger	i	Københavns	Stav	fik	nyt	
præsidentskab.

Andrea	Koch	blev	kaldet	til	præsident	med	
Cecilia	Andersen	som	førsterådgiver	og	Helle	
Rosenkilde	som	andenrådgiver.

Herren kvalificerer den han kalder
Andrea	Koch	er	født	og	opvokset	på	Fyn,	hvor	

hun	har	hørt	til	Odense	1.	Menighed.	Hun	bor	nu	
i	Allerød	Menighed,	er	36	år	og	gift	med	Morten	
Stenholm	Koch.	Sammen	har	de	børnene		
Emma	(13	år),	Clara	(11	år),	Jakob	(5	år)	og	
Mads-Emil	(3	år).

Til	dagligt	arbejder	hun	som	
børnehaveklasseleder.

Kort	tid	efter	hun	selv	blev	18	
år,	blev	hun	kaldet	som	spejderle-
der	for	pigerne	i	Odense	1.	Menig-
hed,	men	har	ikke	siden	tjent	i	
UP.	I	hver	eneste	af	sine	kaldelser	
har	hun	dog	følt	stærkt,	hvor-
dan	Herren	kvalificerer	den,	han	
kalder.	»Jeg	føler	stærkt,	hvordan	
han	styrker	mig	fysisk,	så	jeg	kan	
varetage	alle	de	ansvar	og	prakti-
ske	ting,	der	kræver	min	opmærk-
somhed,	og	hvorledes	han	giver	
mig	den	nødvendige	inspiration,	
når	jeg	oprigtigt	adspørger	ham	
i	bøn,	således	at	det	kan	blive	til	
velsignelse	for	dem	jeg	er	kaldet	
til	at	tjene,«	fortæller	Andrea.

Unge Pigers 

præsident-

skab i Køben-

havns Stav 

fra venstre: 

Helle Rosen-

kilde, Andrea 

Koch, Cecilia 

Andersen.
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Endnu et nyt præsidentskab
M.B. Dalsgaard
Redaktionen

Brænder for det
Helle	Rosenkilde	fra	Allerød	Menighed	er	40	

år	og	gift	med	Eilif	Rosenkilde.	De	har	sammen	
4	piger:	Emilie	(14	år),	Katrine	(12	år),	Pernille	(8	
år)	og	Simone	(6	år).	Til	daglig	arbejder	hun	som	
pædagog	i	en	vuggestue	og	læser	ved	siden	af	til	
sprogvejleder	på	UCC	i	København.

Hun	blev	medlem	af	Kirken,	da	hun	var	17	
år	efter	at	have	undersøgt	kirken	i	ca.	1	år.	Hun	
har	kun	tjent	i	ganske	kort	tid	i	UP	for	mange	år	
siden.	»Det,	der	har	betydet	mest	for	mig	i	mine	
kaldelser,	har	været	at	arbejde	for	den	gruppe	
af	mennesker,	der	tilhører	organisationen.	Lige	
gyldigt	hvem	de	er,	så	kommer	de	til	at	betyde	
noget	specielt	for	en,	og	man	kan	ikke	andet	end	
brænde	for	det,«	fortæller	Helle.
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Daniel, 16 år fra Aalborg Menighed
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En sikker grundvold
Daniel O. Aalborg Menighed

FOR DE YNGRE: MIT YNDLINGSSKRIFTSTED

 Mit	yndlingsskriftsted	står	
i	Helamans	Bog	5:12:	
»Og	se,	mine	sønner,	

husk,	husk,	at	det	er	på	klippen,	
vor	forløser,	som	er	Kristus,	Guds	
Søn,	at	I	skal	bygge	jeres	grund-
vold,	så	når	Djævelen	udsender	
sine	mægtige	vinde,	ja	sine	pile	
i	hvirvelvinden,	ja,	når	alle	hans	

Kæmpe eksempel
Cecilia	Andersen	er	33	år	og	gift	med	

Joseph	Andersen.	De	har	sammen	børnene	
Samuel	(8	år),	Willads	(3	år).	Til	dagligt	
arbejder	Cecilia	som	kontorassistent	og	
receptionist.

Cecilia	er	født	ind	i	Kirken	og	vokset	op		
i	Helsingborg	i	Malmø	Stav.	Hun	har	nu	boet	
i	Danmark	i	11	år,	og	familien	hører	til	Bal-
lerup	Menighed.

Cecilia	er	den	i	præsidentskabet,	der	har	
tjent	mest	i	Unge	Piger,	idet	hun	i	Frederiks-
berg	Menighed	har	været	rådgiver	til	Unge	
Pigers	præsident	og	i	Ballerup	Menighed	
både	har	fungeret	som	Unge	Pigers	præsi-
dent,	samt	som	rådgiver	hertil	på	et	andet	
tidspunkt.

Cecilia	fortæller,	at	hun	er	rigtig	glad	for	
at	tjene	med	de	unge.	»De	unge	har	en	sær-
lig	ånd,	og	er	ikke	bange	for	at	stå	frem	for	
deres	tro.	De	er	et	kæmpe	eksempel	for	mig,«	
siger	Cecilia.

Tempeltur var en god start
Det	nye	præsidentskab	giver	alle	udtryk	

for,	at	det	var	rigtig	dejligt	at	være	med	på	de	
unges	årlige	tempeltur,	kort	tid	efter	de	var	
kaldet.	Andrea	Koch	fortæller:	»Dagene	med	
de	unge	løftede	os.	Vi	fik	perspektiv	på	vores	
ansvar,	og	hvad	vores	kaldelse	rummer	af	
sjove	og	gode	oplevelser,	åndelige	og	opbyg-
gende	stunder	og	fællesskab	med	de	unge	og	
ikke	mindst	et	billede	af,	hvor	der	er	behov	
for	at	styrke	og	støtte	de	unge	fremover.«

Det	havde	alt	i	alt	været	en	fantastisk	dejlig	
tempeltur	med	de	unge,	og	præsidentskabet	
glæder	sig	til	flere	sjove	og	opbyggende	aktivi-
teter	sammen	med	dem.	◼

hagl	og	hans	mægtige	uvejr	skal	
ramme	jer,	at	det	ingen	magt	skal	
få	over	jer	til	at	drage	jer	ned	i	
elendighedens	og	den	uendelige	
jammers	kløft	på	grund	af	den	
klippe,	som	I	er	bygget	på,	som	
er	en	sikker	grundvold,	hvorpå	
menneskene,	hvis	de	bygger	
derpå,	ikke	skal	falde.«
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vejledningen:	Bered	alt,	hvad	
der	behøves:	Familieøkonomi).

Forråd på længere sigt
I	bør	på	længere	sigt,	og	

hvor	det	er	tilladt,	lidt	efter	lidt	
opbygge	et	forråd	med	fødeva-
rer,	som	er	langtidsholdbare,	og	
som	kan	bruges	til	at	holde	jer	
i	live	såsom	hvede,	hvide	ris	og	
bønner.

Disse	varer	kan	holde	sig	
i	30	år	eller	mere,	når	de	er	
emballeret	korrekt	og	opbeva-
ret	koldt	og	tørt.	En	del	af	disse	
varer	kan	rotere	i	jeres	tremåne-
ders	forråd.	◼

FORRÅDSTIP

Læs hele 
folderen på 
Kirkens hjem-
meside eller 
få et eksem-
plar i Kirken

Det fundamentale hjemmeforråd
Fra brochuren »Bered alt, hvad der behøves: Hjemmeforråd«, 2007

Tre måneders forråd
Opbyg	et	lille	lager	af	

fødevarer,	som	er	en	del	
af	jeres	normale	daglige	kost.	
En	måde	at	gøre	dette	er	ved	
at	købe	lidt	ekstra	varer	hver	
uge	for	at	opbygge	et	lager	af	
fødevarer	til	en	uge.	Så	kan	man	
lidt	efter	lidt	øge	lageret,	indtil	
der	er	nok	til	tre	måneder.	Disse	
varer	skal	udskiftes	jævnligt	for	
at	undgå	fordærvelse.

Drikkevand
Opbevar	drikkevand	til	situ-

ationer,	hvor	vandet	kan	være	
forurenet	eller	afbrudt.	Hvis	van-
det	kommer	direkte	fra	en	god	
forbehandlet	kilde,	så	er	yderlig	
renselse	unødvendig,	i	modsat	
fald	forbehandles	vandet	før	
brug.	Opbevar	vandet	i	robuste,	
tætte	og	brudsikre	beholdere.	
Overvej	at	bruge	plastikflasker	
sædvanligvis	brugt	til	juice	og	
sodavand.

Opbevar	ikke	vandbehol-
derne	varmt	og	i	direkte	sollys.

Økonomisk reserve
Skab	en	økonomisk	reserve	

ved	hver	eneste	uge	spare	lidt	
penge	op	og	lidt	efter	lidt	øge	
det	til	et	fornuftigt	beløb	(se	

I en omskiftelig verden
Jeg	lærte	dette	skriftsted	at	

kende	gennem	seminarpro-
grammet	for	de	unge,	og	har	
lige	siden	holdt	rigtig	meget	
af	det.	Jeg	kan	specielt	godt	
lide	dette	skriftsted,	fordi	det	
fortæller	os,	i	en	verden	med	
meget	omskiftelige	værdier,	
nøjagtigt	hvad	vi	kan	basere	
vores	liv	på,	nemlig	Jesus	
Kristus.

Bygge på klippen
Man	kan	tit	fristes	til,	

specielt	som	ung,	at	basere	
sin	selvtillid	på	meget	flyg-
tige	ting,	såsom	hvad	andre	
mener	om	os,	hvor	mange	
penge	vi	har,	hvem	vi	omgås,	
eller	hvad	vi	har	opnået	med	
vores	liv.	Dette	skriftsted	
opfordrer	os	til	at	bygge	
vores	selvtillid	og	vores	liv	i	
det	hele	taget	på	klippen,	på	
Kristus.

Vores fulde potentiale
Jeg	er	taknemmelig	for	at	

være	medlem	af	en	kirke,	
hvor	vi	kender	til	Kristus	og	
kender	til	de	her	værdier.	Jeg	
har	et	vidnesbyrd	om,	at	Kir-
ken	er	sand,	og	at	vi,	hvis	vi	
vælger	at	basere	vores	liv	på	
Kristus,	kan	opnå	vores	fulde	
potentiale	og	opnå	alt,	hvad	
Herren	har	i	vente	for	os.	◼
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Artikler	til	lokalsiderne	»Rundt	om	Dan-
mark«	er	altid	velkomne.	Redaktionen	
forbeholder	sig	ret	til	at	redigere	og	

afkorte	artiklerne.	Offentliggørelsen	af	tekster	
og	fotos	afhænger	af	deres	relevans,	kvalitet	og	
den	tilgængelige	plads.	Indsend	venligst	mellem	
75-300	ord.

Skriv	venligst	tydelig	afsender	samt	hvilket	af	
lokalsidernes	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	◼

Skriv til lokalsiderne

SDH-NYHEDER PÅ NETTET

Sidste dages hellige kvinder
Anne Eriksen Amager Gren

www.lds.org
Kirkens	officielle	amerikanske	

hjemmeside.

www.mormon.dk
Kirkens	officielle	danske	

hjemmeside.

http://lds.org/relief- 
society/daughters-in- 
my-kingdom?lang=eng

Kirken	har	udgivet	en	bog	
»Døtre	i	mit	rige:	Hjælpefore-
ningens	historie	og	virke«,	der	
omhandler	Hjælpeforeningens	
historie	og	de	ansvar	og	mulig-
heder,	som	sidste	dages	hellige	
kvinder	har	fået.	Bogen	bliver	
udleveret	gratis	til	alle	søstre.

På	denne	internetside	har	
man	mulighed	for	at	læse	
bogen	online,	downloade	

bogen	(også	på	dansk)	eller	
bestille	et	eksemplar	af	den.	
Endvidere	kan	man	se	en	kort	
film	om	bogen.

Man	kan	hente	et	elektro-
nisk	eksemplar	på	dansk	ved,	
nederst	på	siden	under	over-
skriften	»Related	Resources«,		
at	klikke	på	»Additional	lan-
guages	PDF«,	hvorpå	man	i	højre	
kolonne	klikker	på	»dansk«.

http://lds.org/service/ 
serving-in-the-church/
relief-society/messages-
from-leaders/messages- 
from-leaders?lang=eng

Her	er	der	link	til	bl.a.	taler,	
artikler	og	billeder,	der	omhand-
ler	Hjælpeforeningen	og	dens	
virke.	◼

Se en kort film, der præ-
senterer den nye bog 
om Hjælpeforeningen
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