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BUDSKAB FRA OMRÅDEPRÆSIDENTSKABET

vulgært, indsættelse fra verden 
til et højere niveau af tanker og 
aktivitet. Velsignelsen afhænger 
af trofast adfærd.« 2

På de tidspunkter, hvor jeg 
har følt, at livet blev lidt for 
meget, har jeg forsøgt at følge 
ældste Neal A. Maxwells råd: 
»Når I føler jeres kræfter er 
udtømte, så mæt jer med det 
uudtømmelige evangelium. I 
vil aldrig forstå det i dets fulde 

Rundt om Danmark

»At bevare balancen i vores tilværelse«
Ældste Hans T. Boom
Områdehalvfjerdser fra Holland

 I vores travle tilværelse glemmer 
vi sommetider at stoppe op og 
tænke over, hvor vi er, og hvor 

vi ønsker at gå hen. Nogle finder 
det stadig sværere at bevare 
balancen i deres tilværelse.

Vi lever i en verden, hvor 
mange føler sig bebyrdet af det 
store pres og ikke kan se lyset for 
enden af tunnelen. Men vi lever 
også i en herlig tid, en tid, der er 
blevet profeteret meget om.

Herren har givet medlem-
merne af sin kirke alle de råd,  
de har brug for til at udføre  
deres mission her på jorden.  
Der findes beskyttelse i pagterne, 
som vi har indgået med vor him-
melske Fader. At efterleve vore 
dåbs-, præstedømme- og tempel-
pagter vil give os den styrke og 
tryghed, vi har brug for.

Sommetider kan livet synes 
overvældende, fx når vi ople-
ver sygdom eller mister en, 
vi elsker. Det kan også skabe 
stress at opdrage børn. Selv 
hvis man ikke er i stand til 
at få børn, kan det føre til 
ængstelse eller depression, 
ligesom arbejdsløshed eller 

underbeskæftigelse eller det at 
forsøge at jonglere ansvaret i 
vores eget liv og familieliv med 
ansvaret i en kirkekaldelse eller 
opgave. Vore udfordringer får 
os sommetider til at glemme, 
hvem vi er, og hvorfor vi kom  
til jorden. Vi er Guds sønner  
og døtre, og vi kom ikke her-
ned for at mislykkes.

Vi bør ikke glemme kong 
Benjamins råd. Han rådede sit 
folk til ikke at gå til yderlig-
heder, selv ikke når man gør 
godt: »Og se til, at alt dette gøres 
med visdom og orden; for det 
forlanges ikke, at et menneske 
skal løbe hurtigere, end det har 
styrke til.« 1 Han formanede os 
også til at være flittige.

De kaldelser, vi får i Kirken, 
giver os mulighed for at tjene 
og udvikle os. De beskytter os. 
Når vi accepterer en kaldelse og 
bliver indsat, modtager vi denne 
velsignelse:

»Indsættelsen kan forstås 
derved, at det er en fjernelse 
fra en tilstand af synd, fra det 
kødelige, fra alt, som er primi-
tivt, lavt, ondt, tarveligt eller 

Ældste Hans T. 
Boom, område-
halvfjerdser  
fra Holland
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udstrækning eller kunne måle 
dets grænser og omfang. Når 
I mætter jer med skrifterne, 
vil I blive fornyet, selv når I er 
udmattede.« 3

Skrifterne giver os den 
styrke og indsigt, vi har brug 
for. I dem finder vi vidunder-
lige løfter til dem, som højner 
deres kaldelse – de bliver 
helliggjort af Ånden, således at 
deres legeme bliver fornyet.4

Alma 37 underviser os i at 
anråbe Gud i alt, hvad vi gør, 
for at koncentrere alle vore 
tanker og følelser om ham,  
og gøre ham til en del af vores 
tilværelse.5 Og så kommer det 
fantastisk løfte i v. 37 om, at 
når vi rådfører os med Herren i 
alt, vil vi til sidst blive ophøjet.

Jeg har et stort vidnesbyrd 
om dette princip. Når vi anrå-
ber Herren hver eneste dag, 
studerer skrifterne, højner vore 
kaldelser og efterlever vore 
pagter, modtager vi styrken 
til at fortsætte, og vi finder 
balance i vores tilværelse igen 
og igen. Vi føler glæden og 
lykken ved at vide, at Gud 
lever, at han elsker os, og at 
Kristus er vores personlige 
Frelser og Forløser. Lad os 
sammen leve på en måde, så 
vi kan gøre krav på alle disse 
fantastiske velsignelser. ◼

 NOTER:
 1. Mosi 4:27.
 2. Forkynd mit evangelium, 2005, s. 4.
 3. Verdensomspændende oplærings-

møde for præstedømmeledere, 
21. juni 2003, s. 16.

 4. Se L&P 84:33.
 5. Se Alma 37:36-37.

NYHEDER

Stavskonference i København  
Stav november 2011
Tina Paulsen
Informationsformidler i København Stav

Glæden ved Jesu Kristi 
Evangelium

Stavskonferencen i Køben-
havns Stav havde temaet »Glæ-
den ved Jesu Kristi evangelium«, 
og alle taler og musiknumre 
refererede til netop denne 
glæde. Traditionen tro begyndte 
stavskonferencen med to møder 
lørdag, nemlig præstedømmele-
derskabsmøde og mødet lørdag 
aften for alle over 15 år. Lørdag 
aften talte den nykaldede mis-
sionær Daniel Ferrall på vej til 
Birmingham, England, om, at 
der er hjælp til os alle lige nær 
ved os, kun en bøn væk. De to 
nyligt hjemvendte missionærer 
Hanne og Helge Nørrung fra 
den russiske Rostov-mission 
talte bl.a. om, at det er fantastisk 
at opleve Herrens hånd i alle 
ting. Endvidere talte den danske 
missionspræsident Jens Ander-
sen bl.a. om alt det gode, der i 
Odense kom ud af at invitere 
en ven med i kirke og om 
Grønland som et nyt område 
for missionærerne. Derudover 
holdt 2. rådgiver i stavspræ-
sidentskabet for Københavns 
Stav Jesper Stenholm Paulsen 
tale om at lade mismod vige for 
godhed, kærlighed og andre af 
Åndens frugter (Gal. 5:22-23). 
Endelig talte stavspræsident i 
Københavns Stav Erik Bernskov 

bl.a. om glæden ved templet (se 
mere på www.mormon.dk)

Søndagens møde
Mødet søndag morgen ind-

ledtes med en smuk koncert 
med stavskoret under ledelse 
af Amy Vestbø akkompagneret 
af biskop Andreas Vestbø fra 
Frederiksberg Menighed.

Søndagens møde for knap 
600 medlemmer og gæster 
blev indledt med bøn af Lis 
Andersen, og stavspræsident 
Erik Bernskov bød alle vel-
kommen. Derpå gennemgik 
Michael Olsen, 2. rådgiver i 
stavspræsidentskabet, en del 
opretholdelser. To nye ældster 
blev opretholdt, nemlig Mark 
Nwokedi fra Slagelse Menighed 
og Johan Johansen fra Nykøbing 
Falster Gren. Alle Kirkens ledere 
blev dernæst opretholdt.

M
. P

AU
LS

ENLørdagens 

talere, fra ven-

stre ses: Helge 

Nørrung, Hanne 

Nørrung, stavs-
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Udsendte missionærer
Det er altid et særligt  

øjeblik, når det bliver læst op, 
hvem der er ude på mission,  
og alle følger dem da i tankerne. 
Kristine Frigast Larsen er i Utah 
på mission, Morten Olsen er 
i Portugal, Andreas Leit er i 
Grækenland, Jonas Klestrup  
er i Ukraine, Julia Bernskov er  
i Californien, Mattias Nielsen  
er i Chicago, Sabrina Marchioni 
er i England London South, og  
i Danmark er kaldet Susanne  
og Jens Andersen som missions-
præsidentpar, Ellen Haibrock og 
Hans Hjort Nielsen som tempel-
præsidentpar samt Lisa og Johan 
Koch som rådgivere i præsident-
skabet i templet i København.

Tag til templet
Herefter talte 1. rådgiver i 

tempelpræsidentskabet Johan 
Stenholm Koch fra Frederiks-
berg Menighed, og han talte om 
de særlige nøgler, som skal til 
for at være besegler i templet. 
Han inviterede alle til at komme 

dagens tredje taler og fortalte 
om den store glæde, det havde 
været at være med de unge 
piger på tempeltur i oktober 
2011. Hun talte også over emnet 
»Personlig forberedelse til Kristi 
andet komme« og fremhævede 
bl.a., at tiden er fremskreden, at 
vi ikke kan leve på lånte lys, og 
hvordan den dag faktisk bliver; 
det vil afhænge af, hvordan vi 
forbereder os. Andrea Koch bad 
os tænke over, at hvis vi vidste, 
at Kristus kom i morgen, om vi 
så bedre kunne leve retskaffent. 
Endelig havde hun den gode 
pointe, at hvis man skal mødes 
med nogen, så er det godt at 
kende dem i forvejen.

Mesterens berøring
Sacha Gry Østergaard fra 

Søborg Menighed begyndte med 
at læse et dejligt digt op om en 
violin og om Mesterens berøring. 
Sacha Østergaard er for nylig 
er kommet hjem fra en mission 
i England, og hun fortalte om, 
hvordan hun som missionær 
tydeligt følte Mesterens berøring. 
Hun sagde bl.a., at det at gøre 
plads til Herren i vores liv, var 
at sammenligne med det at give 
en plante lys og næring. Hun 
delte historier fra sin mission, 
der havde lært hende at lytte 
til Ånden og at vor himmelske 
Fader elsker enhver af os. Heri-
gennem følte Sacha Østergaard, 
at evangeliet havde hjulpet 
hende til bedre at finde ud af, 
hvem hun er. Hun mindede os 
om, at vi alle er missionærer.

og deltage i en besegling i 
templet og talte om dette sær-
lige at blive beseglet for tid og 
evighed. Johan Koch udtrykte 
sin taknemlighed for, at de sær-
lige nøgler er gengivet i dag og 
delte sit vidnesbyrd med os.

Glæden ved evangeliet  
og hvad de ord betyder

Louise Paulsen fra Frederiks-
berg Menighed var næste  
taler og talte om »Begejstring  
og glæden ved evangeliet«. Hun 
begyndte med en definition af 
ordet »evangeliet« som værende 
et glædesbudskab, og lod selve 
definitionen være et billede på, 
at vi som medlemmer ofte kom-
mer til at tale et indforstået sprog, 
som ikke forstås af hverken folk 
udefra eller nye i Kirken. Louise 
Paulsen udfordrede os til at 
overveje, om vi lader evangeliet 
være et budskab om glæde, håb 
og kærlighed, eller om vi for-
veksler det med utilstrækkelig-
hed og for hårdt arbejde? Og her 
mindede hun os om, at vi tror på 
en barmhjertig og kærlig Gud, 
der ikke kræver mere end vi kan 
give. Afslutningsvis opfordrede 
Louise Paulsen alle til at opbygge 
hinanden, til at huske på at vi 
er på vinderholdet, og er del af 
et storslået værk, der hver dag 
åbnes for i nye hjem og hjerter.

Forberedelse til  
Kristi andet komme

Den nye præsident for Unge 
Piger i Københavns Stav Andrea 
Koch fra Allerød Menighed var 

Søndagens 

talere, fra ven-

stre ses: Stavs-

præsident Erik 

Bernskov, Nicolas 

Ringheim, Unge 
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Glæden ved at tjene andre
Dagens næste taler var 

Nicolas Ringheim fra Ballerup 
Menighed. Han talte om  
»Glæden ved at tjene andre«  
og introducerede et interessant 
koncept, der giver mulighed for 
at øve sig på at blive et bedre 
menneske. Motivationen for at 
anvende dette koncept fandt han 
i, at når vi tjener andre, så tjener 
vi Gud (Mosi 2:17, 22). Vi skal 
træne os selv i at se mulighe-
derne for at tjene andre, og man 
kan træne sig, ligesom man kan 
være øvet i at læse tilbudsaviser, 
og måske skal man overkomme 
personlig frygt. Som medlemmer 
af Kirken bliver vi ikke auto-
matisk gode til at tjene andre, 
men Kirken har funktioner og 
programmer, der hjælper os til 
at tjene. Vi har også muligheden 
for at bede en bøn, og i den bøn 
bede om at tjene. Nicolas Ring-
heim sluttede sin tale af med at 
sige, at det største bud er at elske 
Gud og at elske vores næste.

En stærk tro
Jerril Bøving fra Rønne Gren 

talte bl.a. om, hvad hun havde 
oplevet af velsignelser, og for-
talte fra sin barndom i Wales 
og om sin mor, der blev enke 
tidligt og var syg, men alligevel 
var meget optimistisk og havde 
en stærk tro. Jerril Bøving for-
talte en rørende historie om en 
dag på stranden, hvor hun som 
barn følte, at vor himmelske 
Fader havde hjulpet hende, og 
hun fortalte om oplevelser med 

en lille pige på Bornholm. Hun 
delte med os, hvordan hun kom 
ind i Kirken, hvorefter hun bar 
et smukt vidnesbyrd og udtrykte 
taknemlighed for sine velsignel-
ser. Afslutningsvis læste Jerril 
Bøving op fra salmen »Kastes du 
på bølgen om« og understregede 
ordene »Tæl da Herrens gaver«.

Taknemmelighed og glæde
Stavspræsident Erik Bernskov 

var sidste taler og udtrykte sin 
taknemmelighed over for sta-
vens medlemmer på baggrund 
af de mange gode ting, som 
medlemmer gør, heriblandt 
rengøring af kirkebygninger, 
udførelse af besøgs- og hjem-
meundervisning, bespisning og 
hjælp til missionærer som tjener 
i Danmark, flittig tempeltjene-
ste i vores lille tempeldistrikt 
og også en tak til de unge, der 
deltog i tempelturen i okto-
ber 2011. Præsident Bernskov 
udtrykte sin glæde og styrke 
ved at kende frelsesplanen og 
det at vide, at vi bliver velsignet 
ved at bestå denne prøvestand. 
Her talte han bl.a. om Joseph 
Smith, der blev fortalt, at alt 
dette skal give erfaring og være 
jer til gavn (L&P 122:7). Præsi-
dent Bernskov ønskede for de, 
der er i trængsler, at de må være 
tålmodige, og at de må vide, 
at man måske først senere hen 
forstår det, som man står i.

Præsident Bernskov talte 
også om glæden ved evangeliet, 
som kommer ved at læse i skrif-
terne og lytte til Kirkens ledere, 

Navne- og  
grænseændringer  
i Københavns Stav
M.B. Dalsgaard
Redaktionen

 Stavspræsidentskabet i Københavns Stav har 
på baggrund af grundige overvejelser og 
inspiration, fået godkendt nogle grænse-  

og navneændringer for stavens menigheder.
Ballerup Menighed er således pr. 1. december 

2011 fraflyttet deres lokaler i Ballerup Stationscen-
ter og går nu i kirke på Maglegårds Allé i Søborg. 
De to menigheder på Maglegårds Allé kommer 
fremover til at hedde Gladsaxe 1. Menighed  
og Gladsaxe 2. Menighed. 

Gladsaxe 1. Menighed omfatter den tidligere 
Ballerup Menighed samt Brønshøj, Husum, 
Rødovre nord for Jyllingevej og dele af Søborg 
(menighedsgrænsen følger Maglegårds Allé,  
Gladsaxevej og Ring 3 indtil Hillerød-motorvejen).

Gladsaxe 2. Menighed udgør resten af den 
tidligere Søborg Menighed.

Desuden overgår Frederikssund (postnr. 3400) 
til Allerød Menighed.

Disse ændringer bevirker, at der nu er to nye 
menigheder, der er nogenlunde lige store og som 
til nadvermøderne hver har en gennemsnitlig 
tilstedeværelse på omkring 150 personer. ◼

for eksempel fra generalkon-
ferencetalerne. Afslutningsvis 
mindede præsident Bernskov os 
om, at Herren gerne vil velsigne 
os, og han opfordrede os derfor 
til at studere mere og til at bede 
mere, fordi evangeliet et redskab 
til os og et glædeligt budskab 
(læs mere om stavskonferencen 
på www.mormon.dk) ◼
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Tempelturen for de unge
Astrid Caroline T., 13 år
Frederiksberg Menighed

Årets tempeltur 2011 for 
Københavns Stav var 
rigtig god. Emnet »Alle 

verdens templer« var en del af det 
hele; klasserne, maden, oppynt-
ningen osv. Alle de deltagende 
var delt i tre grupper. Torsdag 
morgen startede med et fælles 
møde. Bagefter skiftedes de tre 
grupper til at gå i templet i løbet 
af dagen. For dem, der ikke var 
med, var der klasser om templets 
historie og en opgave at filme 
en lille sketch om en af standar-
derne. De blev vist til aftensma-
den. Om aftenen var der fest.

Tempel, tape og cupcake
Næste dag skulle alle deltage 

i en sjov café-workshop, hvor 
man skulle lave forskellige ting 
til om eftermiddagen, såsom 
cupcakes og varm kakao. Der 

var også tempelsessioner i løbet 
af dagen. Når der var pause, 
kunne man slappe af i et rum 
fyldt med forskellige spil. De 
forskellige grupper lavede også 
et tempel af avispapir og mas-
ser af tape. De blev flotte. Efter 
aftensmaden var der et rigtig 
godt vidnesbyrdsmøde.

Kristus og de 12 apostle
Om morgenen, næste dag, 

skulle vi ud og se Vor Frue 
Kirke med statuerne af Kristus 
og de tolv apostle. Bagefter blev 
vi kørt hjem i bus og afsluttede 
tempelturen ved at spise frokost 
sammen. Jeg synes det hele var 
en stor succes, og glæder mig 
allerede til næste års tur! ◼

Tidlig julehygge i Hjæl-
peforeningen i Aarhus
Kirsten Bokhonko
Aarhus Menighed

 Den 8. november 2011 var en aften, hvor 
unge og ældre mødtes til fælles hygge. 
Aftenen var omkranset af de sædvanlige 

kirkehandlinger omkring åbning og afslutning, 
hvorefter temaet »Jul i andre lande« blev fremført.

Norsk jul er lig den danske
Først fortalte søster Steffi Wilhelmsen om sin 

norske jul.
Der bliver pyntet med nisser først i december 

samt handlet madvarer og de sidste julegaver. 
Der bages pebernødder og juleboller med rosi-
ner. Børnene får julekalendere, mange med cho-
kolade, og der laves mange små marcipanfigurer. 
Der laves også en stor nisseby, med vatplader, 
hvorpå der bygges huse. Der kommer granguir-
lander med stribede stokke over pejsen.

Risengrød med én hel mandel, marcipan-
tærte, ribbensteg og kalkun er faste på menuen. 
Juleaften danses der om juletræet. Juledag er en 
dag, hvor der slappes af og spises slik fra den 
ophængte julestrømpe. Julen ligner på mange 
punkter den danske.

Canadisk jul
Søster Lisa Ravn-Petersen fortalte herefter om 

sin canadiske jul.
Julen begynder 1. december, hvor familien 

tager ud for at få et juletræ, som står og pynter 
hele julemåneden. Pynten på juletræet forandres 
hvert år, idet nye ting bliver fremstillet.

Den 24. december er en afslappet dag, hvor 
de sidste gaver bliver pakket ind. Børnene får 
altid en gave denne dag, og den har hvert år det 
samme indhold, nattøj. Selvom man kender ind-
holdet, bliver der altid udvist stor overraskelse 
og glæde.

Et gruppebillede af de unge  

samlet foran templet i København.PE
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Nyt biskopråd i  
Gladsaxe 2. Menighed
Charlotte Leit

Den 25. december vågner børnene tidligt  
og håber på, at julemanden har været på 
besøg. På denne dag står træet fuldt oplyst  
og krybbespillet gør altid stort indtryk. Efter 
morgenmaden klæder man sig i festtøjet og  
der bliver pakket gaver ud – en ad gangen.  
Til aftensmaden er der altid inviteret gæster, 
altid en enlig mor. Julemiddagen består af 
kalkun. »Vi kunne ikke nå at synge alle julesan-
gene, så alle bidrog med et vers til en sang,  
det gav altid anledning til megen morskab«, 
slutter søster Ravn-Petersen.

Jul på Cuba
Søster Ingelise Pedersen fortalte kort om  

julen på Cuba.
Her spiser mange familier sammen for at 

strække på maden, idet der er megen fattigdom. 
Ønskesedlerne til Danmark er altid tandpasta, 
karklude og viskestykker m.m.

Aftenen sluttede med forfriskninger som 
tyske småkager, amerikansk pumpkinpie,  
dansk sirupslagkage og norske klejner. ◼

Søndag den 26. juni 2011  
blev Bent E. Leit opretholdt og 
indsat som ny biskop i Søborg 
Menighed, nu kaldet Gladsaxe  
2. menighed, sammen med sine 
to rådgivere, Kim Hentzen som 
førsterådgiver og Morten R. 
Hansen som andenrådgiver. 
Disse to brødre har tjent i mange 
forskellige kaldelser i Kirken.

Biskop Leit arbejder til dagligt 
som sygeplejerske på Ortopæd-
kirurgisk Afdeling med speciale 
i hoftefrakturer og amputationer 
på Bispebjerg Hospital.

NAVNENYT

Hjælpeforeningen i Aarhus 
samlet til tidlig julehygge.
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Det nye biskopråd i Gladsaxe  

2. Menighed fra den 26. juni  

2011. Fra venstre: 1. rådgiver  

Kim Hentzen, biskop Bent Leit  

og 2. rådgiver Morten Hansen.
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Søborg Menighed

Tilsluttet sig Kirken

Kilde til dejlige glæder 
og oplevelser

Biskop Leit har tilsluttet sig 
Kirken tilbage i 1976 sammen 
med sin bror, og de er de eneste 
i deres slægt, der er medlem af 
Kirken. Fra 1980-1982 tjente han 
som missionær i England London 
South Missionen. Kort tid efter  
sin mission blev han gift med  
Charlotte, og de har nu været gift  
i 29 år. De har fire dejlige børn,  
tre piger og en dreng, og tre bør-
nebørn. En af deres døtre tjener 
for tiden på en mission i Albanien, 
og elsker at fortælle om evangeliet. 

 Hans store begejstring og 
glæde ved evangeliet har altid 
været en kilde til mange dejlige 
glæder og oplevelser, blandt andet 
i familien. Biskop Leit forklarer 
om sin tro: »Evangeliet er givet 
os for at gøre os til gladere og 
lykkeligere mennesker, så hvorfor 
ikke lade det være flettet fuldt ind 
i vores liv og levevis. Der er så 
mange aspekter i evangeliet, at det 
kun gør det endnu mere spæn-
dende at være en del af det«. ◼
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Kan sammen  
nå vores fælles mål
Christian O., 17 år
Gladsaxe 1. Menighed

Vidnesbyrd vokset med børnene
Ida Eilskov Karnil
Odense 2. Menighed

FOR DE YNGRE: MIT 
YNDLINGSSKRIFTSTED

»Derfor må I trænge jer frem med standhaftighed i Kristus 
og have et fuldkommen klart håb og en kærlighed til Gud 
og til alle mennesker. For se, hvis I trænger jer frem, idet I 
tager for jer af Kristi ord og holder ud til enden, se, så siger 
Faderen: I skal få evigt liv« (2 Ne 31:20).

Med tro på Kristus
Nefi oplevede mange trængsler og prøvelser 

i sit liv. Han blev bundet af sine brødre, truet på 
livet og mødt med murren, men alligevel var han 
trofast gennem det hele og tvivlede aldrig.

På samme måde som Nefi oplevede prøvelser, 
gør vi også i dag. Jeg er ikke blevet bundet fast eller 
truet på livet, men jeg har personligt oplevet især 
åndelige prøvelser i eksempelvis skolen og andre 
steder. Det er en stor trøst, at vi bliver lovet evigt liv 
og ophøjelse, hvis vi med fuldkommen håb og med 
tro på Kristus kommer igennem disse trængsler.

Fortsætter fremad trods prøvelser
En af mine yndlingssalmer er netop »Lad os 

stævne frem«, da den tilskynder os til at fortsætte 
fremad trods vore prøvelser. Den opmuntrer os 
også ved at huske os på, at vi ikke står alene,  
men ved hinandens hjælp kan nå vores fælles mål.

At være ung i Kirken er helt fantastisk. Jeg 
elsker evangeliet og er meget taknemmelig for alle 
de muligheder, jeg har for at være sammen med  
de andre unge i Kirken. De gør virkelig en forskel  
i mit liv og styrker gang på gang mit vidnesbyrd. ◼

FOR DE LIDT ÆLDRE: MIN TJENESTE I KIRKEN

Jeg lærte kirken at kende, 
mens jeg var på Odense 
Teater. Jeg var med i flere 

musikforestillinger, og der lærte 
jeg Eddie, som var førsteårs-skue-
spiller, at kende i et nært ven-
skab. Han fortalte om den kirke, 
han to år tidligere havde tilsluttet 
sig. Det lød så spændende, at jeg 
måtte se nærmere på den. I den 
kirke mødte jeg varme og nærvær 
og blev døbt som attenårig, efter 
at missionærerne havde undervist 
mig. Jeg kan huske at jeg tænkte: 
»Det jeg lærer her, er lige mig,« og 
min spæde tro blev næret.

Straks med i koret
Jeg blev straks revet med ind 

i menighedens kor. Mit venskab 
med Eddie voksede til en for-
lovelse, og vi blev gift året efter 
og beseglet for tid og al evighed 
i templet i Schweiz. Syv børn 
er blevet os skænket, og vi har 
holdt utallige familieaftener og 
været på rigtig mange tempel-
ture i årenes løb.

Musikleder i 17 år
Jeg havde kun været medlem 

i et par år, da jeg blev kaldet til 
at være musikleder i Primary,  
og jeg blev først afløst 17 år 
senere, da menigheden blev delt 
i to. Samtidig var jeg lærer ad 
mange omgange og præsident 
flere gange, men musikleder 
var jeg hele tiden. Og hvor har 
jeg dog elsket at høre børnene 
synge alle de dejlige primary-
sange. Jeg blev ofte dybt berørt 
af sangenes budskab og ikke 
mindst af børnenes sangglæde. 
Det at høre de ivrige og glade 
stemmer bære de usikre og 
generte med til et flot kor, kunne 
give mig en klump i halsen.

Og mange fine taler har bør-
nene holdt på talerstolen. I dag 
er mange af disse børn lærere 
og ledere og bærer således 
Kirken videre. Mit vidnesbyrd er 
vokset med hvert af disse børn, 
og jeg har en stor taknemlighed 
for de udviklingsmuligheder, der 
ligger i Kirkens programmer. ◼
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Ida Eilskov 
Karnil fra 
Odense  
2. Menighed
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MISSIONÆRER

får man et kort resume over, hvad den 
pågældende udsendelse handler om.

http://lds.org/placestovisit/eng/
Her er der mulighed for at klikke 

sig videre til en oversigt over Kirkens 
forskellige besøgscentre og histori-
ske steder. Man kan bl.a. se adresser, 
kontaktoplysninger og åbningstider.

Man kan også klikke sig ind på 
en oversigt over »pageants«, som er 
udendørs forestillinger, der bliver 
opført forskellige steder i USA, samt 
hvilket tidspunkt, man har mulighed 
for at overvære dem. ◼

Artikler til lokalsiderne 
»Rundt om Danmark« 

er altid velkomne. Redaktio-
nen 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 
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 ◼

KONTAKT OS

»Legacy« er kun et af de mange  
programmer, som man kan finde  
på mormonchannel.org.

SDH-NYHEDER PÅ NETTET

Allan Labrosse Pedersen,  
Esbjerg Menighed,  
Århus Stav, tjener i  
England London South Mission.  
August 2011 – august 2013
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Aksel Kreiberg,  
Odense 2. Menighed,  
Århus Stav tjener i Ungarn,  
Budapest-missionen.  
November 2011 – december 2013

Daniel Ferrall,  
Allerød Menighed,  
Københavns Stav tjener i England,  
Birmingham-missionen.  
November 2011 – november 2013
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Kirkens historie
Anne Eriksen
Amager Gren

www.lds.org
Kirkens officielle amerikanske 

hjemmeside.

www.mormon.dk
Kirkens officielle danske hjemmeside.

http://mormonchannel.org/eng/
programs/legacy?lang=eng#d

Her er der mulighed for at høre eller 
downloade små udsendelser om forskellige 
personer eller hændelser i Kirkens historie 
på engelsk. Ved at klikke på hver episode 

Skriv til lokalsiderne

Nyligt udsendte missionærer
Af Charlotte K. Frederiksen
Frederiksberg Menighed

Fra Danmark er følgende medlemmer kaldet 
til at tjene en mission:
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