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 I »Den europæiske områdeplan 
2012« står der: »Vores ultima
tive mål er at øge antallet af 

Kirkens aktive medlemmer i 
Det Europæiske Område og at 
forberede medlemmerne til at 
tage til templet, hvor de kan 
indgå og modtage de pagter, 
der er nødvendige for deres 
ophøjelse og for deres families 
ophøjelse.« Templets primære 
og vigtigste formål er at hjælpe 
både levende og afdøde med 
at modtage hellige ordinancer, 
for uden dem kan de ikke arve 
det celestiale rige, der ledes af 
vor Fader i himlen og hans Søn, 
Jesus Kristus. Ud over dette 
centrale formål velsigner tem
plet vores tilværelse på mange 
andre måder.

Tempelbesøg hjælper både 
nye og gamle medlemmer med 
at modstå verdens fristelser, 
tillokkelser og at holde ud til 
enden. »Enhver sten, der bliver 
lagt i fundamentet til et tempel, 
og et tempel, der opføres i hen
hold til det, Herren har åbenba
ret til sit hellige præstedømme, 
vil mindske Satans magt på 

deres forskellige 
kald og embeder; 
så de må blive 
gjort fuldkomne 
i forståelsen af 
deres tjeneste, 
i teori, i princip 
og i lære, i alt 
det, der vedrø
rer Guds rige på 
jorden, det rige til 
hvilket nøglerne 
er blevet overdra
get jer.« 3

Jeg har haft 
mange personlige 
oplevelser med 
templets og dets 
kraft. Da templet i Stockholm 
blev indviet i 1985, følte jeg 
gennem Helligåndens kraft 
en fred og en glæde, som jeg 
aldrig havde troet var mulig.  
Da bussen forlod templet for  
at køre ind til Stockholms cen
trum, og de andre forlod bus
sen for at tage ind og se byen, 
blev jeg i bussen sammen med 
min hustru. Jeg vidste, at når 
jeg forlod bussen for at gå ind  
i verden, ville den værdifulde  
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templet gør det muligt at 
nyde himlens velsignelser
Ældste Matti Jouttenus, Finland
område halvfjerdser

jorden og øge Guds magt og 
Guds hellighed, få himlens 
kræfter til at bevæge sig til vores 
gavn og nedkalde velsignelser 
fra de evige Guder og de, der 
bor i deres nærhed.« 1

Templet er en kilde til inspi
ration og styrke til alle, der 
tager del i missionering, både 
unge og gamle: »Så deres hjerte 
må blive blødgjort, når dine 
tjenere drager ud fra dit hus, 
O Jahve, for at aflægge vid
nesbyrd om dit navn, så deres 
fordomme må vige for sand
heden, og dit folk må vinde 
yndest i alles øjne; så alle jor
dens ender må vide, at vi, dine 
tjenere, har hørt din røst, og at 
du har sendt os.« 2

At komme i templet hjælper 
alle Kirkens ledere, både brødre 
og søstre, til at lære om deres 
ansvar og modtage styrke til at 
virke i dem. Dette gælder også 
menighedsråd: »… så der kan 
blive bygget et hus til mig til 
Zions frelse – som et sted til tak
sigelse for alle hellige og som et 
sted til undervisning af alle dem, 
som er kaldet til at tjene i alle 

Ældste Matti 
Jouttenus, 
område
halvfjerdser
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og hellige fred forsvinde, og 
jeg ønskede at nyde den så 
længe som muligt.

Da min første hustru døde 
i 1987, var det en uvurderlig 
styrke for mig og mine børn at 
vide, at vi var blevet beseglet i 
templet.

Under en rundvisning i 
templet i Helsinki i Finland 
før tempelindvielsen blev jeg 
i det celestiale værelse, og jeg 
ønskede ikke at forlade det 
fredfyldte sted. Så følte jeg en 
kærlig opfordring i mit hjerte: 
»Matti, gå nu i gang med arbej
det, og hvis du er trofast, vil 
du en dag vende tilbage til det 
celestiale rige, og til den tid 
behøver du aldrig at forlade 
det igen.«

Jeg bærer vidnesbyrd om,  
at templet er Guds hus, og 
at de, der tjener der, har 
fået myndigheden fra Gud. 
På grund af templet og den 
myndighed kan familien være 
sammen for evigt. Jeg vidner 
om, at den, der oprigtigt og 
ydmygt søger, vil i templet 
igen og igen finde fred. Jeg 
bærer vidnesbyrd om, at tem
plet giver styrke til at håndtere 
bekymringer, udfordringer og 
sorg i hverdagen. Jeg bærer 
vidnesbyrd om, at den rene i 
hjertet i templet skal se Gud.4 
I Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NoteR:
 1. George Q. Cannon, »The Logan 

Temple«, Millennial Star, 12. nov. 
1877, s. 743.

 2. L&P 109:56-57.
 3. L&P 97:12-14.
 4. Se L&P 97:16.

 Fredag den 4. maj 2012 
mødtes en gruppe unge 
mænd, deres ledere og 

nogle få seniorer ved jern
banestationen i Kibæk, der 
ligger nogle få kilometer syd 
for Herning. Vejret var rimeligt 
gråt med små strejf af solskin 
og med en temperatur, der 
passede fint til at trave i.

tog del i verdens
omspændende »skatteleg«

Alle var ved godt mod, tog 
rygsækkene på og så gik jagten 
ind på de første geoposter. 
Dem var der en del af på ruten, 
og der var hver gang bytning 
af effekter. Geocaching er en 
verdensomspændende »skat
teleg«, hvor de, der har lyst til 
at deltage i legen, kan tilmelde 
sig på nettet og derefter finde 
»skatte« gemt i naturen på de 
mest overraskende måder.

Man finder de forskel
lige »skatte« ved hjælp af en 

nyheder

unge mænds og seniorspejderes hejk 2012
Peter og Jørn Holm Bendtsen
århus menighed

GPSmodtager på sin mobil 
eller sin aftagelige GPS fra bilen. 
Finder man en skat, må man 
tage en ting fra den, hvis man 
blot lægger noget tilbage i skat
ten igen, der har en lidt højere 
værdi, end det man tog.

Så næste gang du ser en 
eller flere personer stirre meget 
intenst på deres mobil og bruge 
den som en slags kompas og ser 
meget søgende ud efter noget 
bestemt på jorden eller i et træ, 
så ved du, hvad de laver. De er 
på skattejagt.

Af sted på 

hejk – både 

unge mænd, 

deres ledere 

og nogle få 

seniorspejdere
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opgaver også  
af åndelig karakter

Der blev også løst opgaver 
af mere åndelig karakter, idet 
man på en af posterne skulle 
udfylde manglende huller i de 
13 trosartikler. Hejken gik langs 
veje, gennem plantager, både 
på stier og ind mellem træerne 
Med start kl. 10 og efter en 
dags vandring nåede vi frem til 
overnatningspladsen omkring 
kl. 17.00. Da var der så tilbage
lagt 15 km.

Værn imod kulden
Den første opgave på plad

sen var at skaffe brænde til 
madlavning og opvarmning. 
Vinden var kold, og den måtte 
der findes et værn imod. De 
unge var ivrige samlere og 
brændehuggere, og da aftens
maden skulle tilberedes, var der 
rigeligt med varme til at riste 
pølser og brød. Varmen var så 
intens, at seniorerne valgte at 
bruge Trangiakogesættene i 
stedet. De unge fandt hurtigt 
hinanden i fælles aktiviteter sat 
i gang af dem selv, bl.a. gemme
leg og udforskning af området.

mor/datter/leder-dag  
i århus Stav
tanya Køster, elisabeth Knudsen,  
Geraldine Scharnberg
århus Stavs up-præsidentskab

orienteringsløb  
i lommelygtens skær

Vi var alle klar over at nat
ten ville blive kold, så sove
posen var selvfølgelig med. 
Men inden da måtte de unge 
på endnu et orienteringsløb. 
Med lommelygterne som 
hjælpemiddel, skulle man 
finde geoposter bestående  
af reflekterende pyramider.  
Et spændende og engage
rende indslag.

Lækker morgenmad  
fik humøret til at stige

Morgenen var særdeles kold, 
så der skulle bevægelse til for 
at holde varmen. Det lykkedes 
ikke for alle. Men efter mor
genmaden, rundstykker og 
kager, der blev suppleret af en 
tililende bror fra Aarhus, steg 
humøret et par grader.

Dagen sluttede med at alle 
gennemløb en forhindrings
bane og efter endnu 4 km 
vandring, endte turen ved 
banegården i Kibæk, hvor en 
flok dødtrætte unge og ældre 
mænd kunne tage afsked med 
hinanden. ◼

 I Århus Stav havde vi lørdag 31. marts 2012 en dej
lig dag med de unge piger, deres mødre og UP
lederne i Århus kirkebygning. Med workshops, 

frokost og Unge Pigers årlige konferencemøde.
2. rådgiver i stavens unge piger, Geraldine, 

lavede indledningsvist en navneleg med os alle, 
som var vældig morsom.

Rejs jer og lad jeres lys skinne
En af de unge piger Sandra og hendes mor 

Susanne fra Sønderborg Gren, delte en oplevelse 
om at rejse sig og lade deres lys skinne. Meget 
lærerigt og inspirerende at høre.

Vi må gøre noget aktivt
Søster Bowler, rådgiver i Århus menighed, delte 

et indslag med GUF’s tema »Rejs jer og lad jeres 
lys skinne« (L&P 115:5). Alle fik en lille gave. I den 
var en lille lommelygte som symbol på, at vi alle 
må gøre noget aktivt i vores hverdag, for at lade 
vores lys skinne, så det kan blive et banner. Og på 
den måde styrke vores eget vidnesbyrd.

Vi har alle fået talenter
Tanya Køster, stavens præsident for Unge Piger, 

fortalte om, hvad talenter er, og hvordan vi kan 
arbejde med dem. Vi har alle fået talenter. Vi skal 
bare finde dem. Talenterne er ikke kun til sjov og 
ballade og for egen vinding skyld. Der er faktisk 
mening med de talenter, Gud har givet os, som 
kan komme andre end os selv til gavn.

Mange og dejlige talenter
Vi havde dernæst Talentshow, hvor hver 

enhed viste et eller flere talenter ud fra et af UP’s 
8 værdinormer.
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Der var mange dejlige talen
ter, bl.a. havde man i Sønder
borg Gren lavet en håndtaske 
med indholdet af personlig 
værdi, og de unge piger fra 
Aarhus havde lavet et videoklip, 
som var et skuespil om Dyd.

Spændende workshops
Der var workshop om slægts

historie ved Kirsten Ingemann fra 
Frederikshavn, samt om Dyd og 
præstedømmet ved Tanya Køster.

Kirsten fortalte en masse om, 
hvordan man både som ung og 
voksen kan søge sine forfædre 
på nettet, og hvor nemt det er i 
dag igennem kirkens hjemme
side: www.lds.org

Tanya havde medbragt nogle arbejdsspørgsmål 
og viste efterfølgende sin bog, hvor alle velsignel
ser er gemt, siden hun var 8 år gammel. »Det er for 
mig en uvurderlig skat med beskeder fra Gud, som 
jeg kan bruge hver dag hele mit liv, og plads til 
nye velsignelser hele tiden. Må vi skabe vores egne 
dydige tanker og handlinger hver eneste dag. Så vi 
altid er rene til at modtage vejledning fra Herren.«

Stille værdighed  
og indre styrke

Efter frokosten var det tid til 
at se transmissionen af Unge 
Pigers årlige møde.

UP’s hovedpræsident 
Elaine S. Dalton talte også om 
dyd i sin tale ved oktoberkon
ferencen 2008: »Dydige kvinder 
og mænd besidder en stille 
værdighed og indre styrke … 
Hav moralsk mod til at være 
et lys, andre kan følge. Der er 
intet venskab af større værdi 
end jeres egen rene samvittig
hed, jeres egen moralske ren
hed,« sagde hun.

Smukke og guddommelige
Som altid er det en velsignelse at være sam

men med de unge piger. De er smukke og gud
dommelige. Vi i stavens unge piger takker for 
muligheden for at lære de unge piger at kende, 
være sammen med dem og mærke deres ånd. 
Vi takker for muligheden for at tjene sammen 
med de unge pigers præsidentskaber rundt om 
i staven. ◼

Sandra E. fra Sønderborg Gren med 
sit talent indenfor Personlig Værdi. 
Tasken har Sandra selv lavet.
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århus Stavs kvindekonference 2012
tove Bisgaard
fredericia menighed

 Lørdag 21. april deltog omkring 130  
kvinder i Århus Stavs kvindekonference  
i Århus kirkebygning.

en datter af Gud
Stavens hjælpeforeningspræsident Dorthe 

Holm Larsen indledte med at tale ud fra stavens 
tema for 2012: »Jeg vil forstå og acceptere min 
evige identitet og hensigt som kvinde, en dat
ter af Gud.« Hun opfordrede os hver især til at 

erkende, at vi er værdifulde og elskede døtre 
af Gud og medsøstre for hinanden, og at vi ikke 
skal dømme os selv, fordi vi ikke er fuldkomne. 
Hun understregede også, at familieproklamatio
nen er en vidunderlig vejledning i vores stræben 
efter at tage ansvar for vores egen samt vores 
families udvikling.

Efterfølgende spillede søster Thea Valgren en 
fløjtesolo: »Hvor kan jeg finde fred?« som optakt til 
de to klasser, som alle søstre deltog i på skift.
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Ros til kongedatteren
Søster Lone Kreiberg fra Århus Menighed 

underviste med humor, kærlighed, intelligens  
og indsigt i en klasse om selvværd. Hun påpe
gede, at vi på et eller andet tidspunkt i vores liv 
vil komme til at kæmpe med selvværdet, og at 
selvværd er noget meget åndeligt. Vi er hver især 
en datter af Gud; en kongedatter af den mest fuld
komne og kærlige konge, der findes, som ønsker 
alt det bedste for os, og elsker os højt hver især. 
Derfor, ros kongedatteren hver morgen, når du 
møder hende i spejlet – få hende til at nyde nuet 
og livet og fortæl hende, at livet er værd at leve. 
Kristus brugte meget tid sammen med kvinder – 
han værdsatte dem og viste dem både stor respekt 
og stor kærlighed.

Det, som gør kvinder smukke
Hun bad os tage de positive briller på, både 

når vi skal se på os selv, og når vi skal se på 
andre. Det, som gør kvinder smukke og giver os 
selvværd, er glæde, passion, nysgerrighed på livet, 
at tjene andre, personlig velplejethed, at have 
oplevet noget, at have selvrespekt, at kende sine 
egne grænser og være i harmoni med sig selv. 
Det er alt sammen noget, vi selv kan være aktive 
i at gøre og fremelske i os selv. Nogle gange kan 
vi være bange for at prøve noget nyt, men 
skal blot huske at elske vore fejl, fordi de er 
bevis på, at vi har turdet prøve noget nyt. 
Hun henviste til, hvordan man igennem 
bl.a. at føre dagbog og at være i selskab 
med opbyggende mennesker, kan styrke 
vores selvværd – uanset alder.

At opbygge og udvikle en sund 
seksualitet

Søster Pia Klestrup fra Gladsaxe 2. 
Menighed underviste, med udgangspunkt 
i sit arbejde som lærer, psykolog og mor, 
om, hvordan vi kan opbygge og udvikle 
en sund seksualitet. Hun understregede, 
at det at forstå og holde kyskhedsloven 

og Kirkens standarder, ikke nødvendigvis er det 
samme som at have en sund seksualitet. »Sex« 
betyder køn på engelsk, og seksualitet har derfor 
noget at gøre med vores forhold til vores eget 
køn, og at udtrykke vores køn overfor andre. For 
at vi kan have en sund seksualitet, må vi være i 
balance på følgende fire områder:

1. Fysisk – hvordan udtrykker jeg kvindelighed, 
og hvordan har jeg det med min krop?

2. Åndeligt – mit forhold til Guddommen og 
åndelig udvikling.

3. Socialt – hvordan udtrykker vi os overfor  
mennesker omkring os?

4. Psykisk/mentalt – hvordan har jeg det?

At skabe balance er en livslang proces, som 
vi aldrig kan hvile fra. Vi kan arbejde på at have 
grundlaget i orden, og vi har alle et ansvar for os 
selv, og som eksempel for de børn, som omgiver 
os og spejler sig i os.

Når børn spørger
Udover at svare på spørgsmål fra mange 

engagerede søstre understregede søster Klestrup 
følgende: Når vore børn spørger om seksuelt 
relaterede emner, så svar på det, de spørger om. 
Men undgå indviklede og tekniske forklaringer 

Til kvindekon
ferencen var 
der planlagt 
spændende og 
inspirerende 
klasser om 
både selvværd 
og seksualitet.
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og respekter børnenes blufærdighed og grænser 
– også omkring nøgenhed. Brug altid Hellig
åndsgaven i undervisningen af børn og unge og 
lån evt. bøger om emnet på biblioteket, hvis du 
ikke selv synes, du har helt styr på, hvordan du 
formidler det.

Tag ansvar for at følge op på skolens under
visning og undlad at gøre sex og seksualitet til 
noget grimt. Hun pointerede, at når vi voksne 
er i balance med vores egen seksualitet, så vil vi 
også være beredt til at hjælpe vores børn på vej.

Nu vil jeg gøre noget ved det
Efter at vi var blevet samlet til afslutning, 

hvor vi sang »Jeg er Guds kære barn«, nød vi det 
lækre måltid, som søstrene i Aalborg Menighed 
havde forberedt til os. Der var tid til at fordøje 
de timer, der var gået forud, pleje søsterfælles
skabet og gøre sig klar til at vende hjemad. En 
søster udtalte: »Nu vil jeg gå hjem og gøre noget 
ved det …« og hvilken bedre afslutning kunne 
man tænke sig, end ønsket om positiv foran
dring på baggrund af dagens arrangement? ◼

nyt grenspræsidentskab  
på Bornholm
Henrik engell Rhod
rønne Gren

Efter de 2 klasser var der tilberedt 

et dejligt måltid mad.
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 Det siges, at da Gud 
skabte Skandinavien, 
altså Norge, Sverige 

og Danmark, stod han med 
en rest i hånden fra alle tre 
lande. Af »resterne« skabte 
han Bornholm. Kirken er på 
Bornholm repræsenteret af 
en gren – Rønne Gren – hvis 
kirkebygning på Herman 
Blems Vej i Rønne hver søn
dag danner ramme for blandt 
andet nadvermøde og evange
lisk undervisning for knap 20 
medlemmer.

Grenspræsident i mere  
end 25 år

Søndag den 8. april 2012 blev 
grenspræsidentskabet i Rønne 
Gren omorganiseret. Efter at 
have tjent trofast som grens
præsident i øens menighed i 
over 25 år, blev Frants Johan 
Bøving afløst. I stedet blev 
ældste Jerry Jensen kaldet som 
grenspræsident. Jerry Jensen 
og hans hustru tjener for tiden 
som missionærer på Bornholm, 
og ældste Jensen havde i en 
periode fungeret som rådgiver 
i grenspræsidentskabet.

Bornholmsk talemåde 
udfordret

Ifølge en bornholmsk  
talemåde er der sædvanligvis 

længere fra København til  
Bornholm end fra Bornholm  
til København. Denne talemåde  
er imidlertid blevet udfordret  
i forbindelse med grenspræsi
dentskabets omorganisering,  
idet Thomas Willemann, der bor 
i Amager Gren, er kaldet som en 
af rådgiverne på Bornholm. Bror 
Willemann vil i forbindelse med 
kaldelsen pendle til Bornholm 
cirka hver anden søndag. Den 
anden rådgiver er Henrik Rhod, 
der bor på øen.

Geografiske udfordringer
De geografiske udfordrin

ger for grenspræsidentskabets 
arbejde imødegås dels ved bror 
Willemanns hyppige pendling 
til grenen, samt ved anvendelse 
af blandt andet Skype internet
telefoni. Rønne Gren har også 
i andre sammenhæng erfaring 
med Skype, da en del af under
visningen i Primary, det seneste 
år er foregået via Skype fra 
Roskilde Menighed. I øvrigt har 
grenens medlemmer i flere år 
kunnet følge med i stavskonfe
rencerne, der transmitteres til 
grenen.

Både øen og menigheden  
er dejlige at besøge

Restprodukt fra Skandinaviens 
skabelse eller ej: Øens helt 
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særlige natur, lys og stemning 
indebærer, at tilstedeværelsen 
ved grenens møder i som
mermånederne sædvanligvis 
fordobles som følge af sommer
turismen fra blandt andet det 
øvrige Skandinavien, hvilket ofte 
indebærer en fantastisk kakofoni 
af nordiske sprog, med islæt af 
tysk og engelsk og oversættelser 
på kryds og tværs.

Det nye grenspræsidentskab 
glæder sig til at byde alle hjer
teligt velkommen! ◼

 Det var svært for mig at 
finde bare ET yndlings 
skriftsted, jeg har nemlig 

ikke kun ét. Der er alt for mange 
fantastiske skriftsteder til kun at 
vælge et, så jeg valgte i stedet 
det skriftsted, jeg har haft meget 
i tankerne de sidste par uger. 
Lære og Pagter 14:11.

»Og se, du er David, og du er 
kaldet til at hjælpe til, for hvilket 
du, hvis du gør det og er trofast, 
skal blive velsignet både ånde
ligt og timeligt, og stor skal din 
løn være. Amen.«

Simpelt og smukt
For mig er dette smukt, fordi 

det er så dejligt simpelt: Gør 
det rigtige og vær trofast, og så 
vil Herren velsigne os åndeligt 
og timeligt. For mig er dette 
skriftsted opsummeringen af 
hundredvis af lektioner, og så er 
det meget enkelt og simpelt at 
forholde sig til.

et personligt præg
Jeg elsker at sætte mit eget 

navn ind i skriftstedet i stedet 
for David, det giver det et meget 
personligt præg. Herren for
langer kun 2 ting af os; først at 
vi passer vores kaldelse til at 
hjælpe til. For mig betyder det, 
at vi alle er kaldet til at tjene og 
opbygge Herrens rige, og det 
indebærer også simple ting i 

Grenens tid
ligere præsi
dentskab. Fra 
venstre: Henrik 
Rhod, Frants J. 
Bøving og æld
ste Jerry Jensen.
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Den nye grens
præsidentskab, 
bestående 
af Thomas 
Willemann, æld
ste Jerry Jensen 
og Henrik Rhod.
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for de ynGre: mit yndLinGSSkriftSted

Gør det rigtige og vær trofast
emely H. 15 år
odense 2. menighed

Herrens rige som f.eks. at hjælpe 
til i hjemmet. Dernæst skal vi 
være trofaste, og det er måske 
nok det sværeste engang imel
lem. Det betyder for mig at vi 
aldrig må give op – holde ud til 
enden. Men så får vi til gengæld 
også lovning på en kæmpeløn, 
og det er jo ikke dårligt.

en hjælp i dagligdagen
Dette skriftsted hjælper mig 

hver dag til at holde mit fokus 
på at opbygge Herrens rige, og 
giver mig konstant håb og tro 
på, at Herren vil velsigne mig 
både timeligt og åndeligt.

Herren Jesus Kristus lever,  
og dette skriftsted er bare endnu 
et bevis på, hvor dejlig skriften 
er. Der kan findes så mange ting 
deri, som kan hjælpe os i dag
ligdagen. ◼

Emely H. 15 år fra  
Odense 2. Menighed
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Børnene har styrket 
mit vidnesbyrd
Dorrit olsen
Gladsaxe 1. menighed

www.lds.org
kirkens officielle amerikanske 
hjemmeside.

www.mormon.dk
kirkens officielle danske 
hjemmeside.

www.lds.org/
manual?lang=eng
her er der link til søndagens 
kursushæfter for indeværende år 
samt til institut- og seminarhæfter. 
der er også link til andre ressourcer, som kan hjælpe 
en med at forberede og undervise i en lektion.

www.lds.org/service/teachingthegospel/
prepareatalk?lang=eng

hvis du har brug for hjælp til en tale, kan du klikke 
på dette link. her er der link til skrifterne, kirkens 
tidsskrifter og generalkonferencerne. endvidere er der 
mulighed for at slå forskellige emner op, hvor man bl.a. 
kan finde forslag til skriftsteder og artikler fra Liahona. ◼
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Phillip Krogstrup Kjeldsen, Roskilde Menighed, 
København Stav, tjener i Leedsmissionen i 

England. 17. maj 2012 – 17. maj 2014. PH
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 Min tjenestetid i kirken 
er uløseligt forbundet 
med Primary. Allerede 

mens jeg selv gik i Primary tilbage 
i 1950’erne i Skive, blev jeg kaldet 
som sekretær!

Følte mig omgående 
velkommen

Da jeg senere tjente som mis
sionær i Danmark (19701972) og 
arbejdede i Randers, mødte min 
kammerat og jeg en del børn, som 
gerne ville med i Primary, og det 
fik de så lov til af forældrene. Det 
var herligt, når vi stod på bussen 
med en hel flok glade børn.

Da jeg i 1976 vente hjem til 
Danmark efter 4 år i USA og 
flyttede til Frederiksberg, blev 
jeg kaldet som rådgiver i Primary 
en af de første søndage, jeg var 
der. Det hjalp mig til omgående 
at føle mig hjemme i det, som 
dengang var 1. Ward.

Børnenes nadvermødepro
gram var højdepunktet

Siden har jeg tjent som 
primarypræsident, som lærer 
til forskellige aldersgrupper, 
i børnehaven og som rådgiver 
til stavens primarypræsident. 
Jeg har nydt min tid med alle 
jeres dejlige børn. Det har været 
dejligt at komme rundt og møde 
børn i andre menigheder, og 
børnenes nadvermødeprogram 
var højdepunktet. Det var fan
tastisk at få lov at overvære dette 
specielle nadvermøde så mange 
forskellige steder.

Børnene har lært mig så meget 
og styrket mit vidnesbyrd om 
evangeliet. Tak til dem alle. ◼

miSSionærer

nyligt udsendte missionærer
Charlotte K. Frederiksen
frederiksberg menighed

Fra Danmark er følgende medlem
mer kaldet til at tjene en mission:

Find kursus, 
institut og 
seminarhæfter 
på nettet.

kontakt oS

Skriv til lokalsiderne

artikler til lokalsiderne »rundt om danmark« er 
altid velkomne.

Skriv venligst tydelig afsender, samt hvilket af lokalsi-
dernes områder du skriver til.
nyhedsartikler bør indsendes senest 2 uger efter 
hændelsen, da der går ca. 3 mdr., før artiklen trykkes. 
indsend venligst mellem 75-600 ord.
redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og 
afkorte artiklerne. offentliggørelsen af tekster og  
foto afhænger af deres relevans, kvalitet og den 
tilgængelige plads.
redaktør mie B. dalsgaard
e-mail: Liahonadk@gmail.com ◼

Dorrit Olsen om sin tjeneste i Kirken

Sdh-nyheder på nettet

find kursushæftet 
eller hjælp til en tale
Anne eriksen
amager Gren


