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 Har I nogensinde 
mødt spørgsmålet: 
»Hvordan styrker 

jeg mit vidnesbyrd?« eller 
hørt opfordringen i en af 
Kirkens klasser: »I er nødt 
til at nære jeres vidnes-
byrd for at forblive stærk«?

At opnå et vidnesbyrd 
og bevare det som et levende 
vidne om det, vi ved er sandt, 
er livsvigtigt for vores åndelige 
vækst på vores rejse gennem 
livet. Vi er derfor nødt til at forstå, 
hvad et vidnesbyrd er, hvordan 
vi får et, og hvad vi må gøre for 
at nære og styrke det.

Lad os begynde med at søge 
en større forståelse af, hvad et 
vidnesbyrd er. Ældste Dallin H. 
Oaks har sagt: »Et vidnesbyrd om 
evangeliet er et personligt vidne 
båret til vores sjæl af Helligån-
den om, at visse kendsgerninger 
af evig betydning er sande, og at 
vi ved, at de er sande.« 1

Grundlaget for et vidnesbyrd 
er kundskaben om, at vor him-
melske Fader lever og elsker 
sine børn; at Jesus Kristus lever, 
at han er Guds Søn, og at han 
udførte den uendelige forsoning; 
at Joseph Smith er Guds profet, 
som blev kaldet til at gengive 

have modtaget dette vidnesbyrd, 
hvor meget kan jeg så sige, at jeg 
virkelig forstår, hvad tiende er?

Et vidnesbyrd om en lov eller 
et princip i evangeliet er en 
erklæring om både den viden, 
der er åbenbaret til os af Hellig-
ånden, og en forståelse, som vi 
opnår om den viden ved altid at 
efterleve den lov eller det princip.

En af de bedste måder,  
hvorpå vi kan fremelske og 
styrke vores vidnesbyrd, er at 
besøge templet. Templet er for 
os som medlemmer af Jesu Kristi 
Kirke af Sidste Dages Hellige et 
symbol på vores tro og vidnes-
byrd. Der er ingen bedre måde 
at øge både vores viden om og 
vores forståelse for evangeliet 
end at besøge templet. Det, vi 
må gøre for at få adgang til at 
komme i Herrens hus, og det, vi 
lærer, når vi er der, nærer og styr-
ker hele tiden vores vidnesbyrd.

Vi er blevet velsignet med 
mange templer i vores område. 
Lad os gøre templet til et sym-
bol på vores hengivenhed ved 
at komme så ofte, som vi kan. 
Når vi gør det, vil vi hele tiden 
opnå kundskab og forståelse, 
der vil styrke vores vidnesbyrd 
og fylde vores tilværelse med 
fred og glæde. ◼
NoteR:
 1. Dallin H. Oaks, »Vidnesbyrd«,  

Liahona, maj 2008, s. 26.
 2. Guide til Skrifterne, »Kundskab«, 

s. 112.
 3. Guide til Skrifterne, »Forståelse«, s. 53.
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evangeliet; at Jesu Kristi Kirke af 
Sidste Dages Hellige er Frelse-
rens sande kirke på jorden; og 
at vi ledes af en levende profet 
i dag. Med dette grundlag vokser 
et vidnesbyrd til at omfatte alle 
evangeliets principper.

Guide til Skrifterne definerer 
kundskab som »forståelse og 
erkendelse, især af sandheder, 
som formidles eller bekræftes 
af Ånden.« 2 Når vi siger, at vi 
ved, at noget i evangeliet er 
sandt, så siger vi i virkeligheden, 
at vi har følt, at det er sandt. 
Vi kan ikke vide, om noget er 
sandt, uden at vi i vores hjerte 
føler, at det er sandt!

Guide til Skrifterne fortæller 
os også, at forståelse betyder »at 
opnå kundskab om eller fatte 
betydningen af en sandhed og 
dens anvendelse i ens eget liv.« 3 
For at forstå eller fatte noget, 
som vi har følt er sandt, må 
vi efterleve det og prøve det 
i vores eget liv. Først da bliver 
vores kundskab fuldstændig.

Jeg kan fx vide, at tiendelo-
ven er et sandt princip og en 
guddommelig lov fra vor him-
melske Fader. Den viden kan 
komme ved at læse, grunde 
over og bede om tiendeprincip-
pet eller ved at høre en anden 
undervise om tiende og mod-
tage en bekræftelse af dets sand-
hed fra Helligånden. Men hvis 
jeg aldrig betaler tiende efter at 

Ældste José A. 
Teixeira fra 

Portugal
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det europæiske 
områdepræsidentskab

3. april 2010. Ved sin kaldelse tjente han som 
medlem af De Halvfjerds’ Tredje Kvorum i  
Det Europæiske Område.

Ældste Kearon har fået sin uddannelse i 
Mellemøsten og i Storbritannien. Han har boet 
og arbejdet i Storbritannien, Saudi Arabien 
og i USA inden for mange erhverv, deriblandt 
sundhedssektoren, fødevareindustrien, bilindu-
strien og transportsektoren. Han havde også sit 
eget konsulentfirma inden for kommunikation. 
Hans samfundsengagement har omfattet besty-
relsesarbejde for velgørende organisationer, en 
skole, et iværksætterbureau og et universitet.

Ældste Kearon tilsluttede sig Kirken 
juleaften i 1987 og har virket i talrige kirke-
kaldelser, herunder assisterende menigheds-
sekretær, Unge Mænds præsident, rådgiver 
i biskoprådet, grens- og stavspræsident 
samt områdehalvfjerdser fra 2005-2010. Som 
generalautoritet har han virket som assiste-
rende leder for Præstedømmets afdeling og 
Medieafdelingen.

Ældste Kearon er født i Carlisle i 
Cumberland i England den 18. juli 1961. Han 
og Jennifer Carole Hulme blev gift i 1991. De 
har fire børn, hvoraf et er afgået ved døden.

Ældste Kent F. Richards
Ældste Kent F. Richards blev opretholdt 

som medlem af De Halvfjerds’ Andet Kvorum 
den 4. april 2009. Han virkede forud for sin 
opgave i Det Europæiske Område som anden-
rådgiver i det chilenske områdepræsidentskab.

Ældste Richards baggrund omfatter en 
bachelorgrad i naturvidenskab fra 1969 og 
en lægeeksamen i 1972, begge fra University 
of Utah. Han har arbejdet som kirurg og var 
overlæge på kirurgisk afdeling på LDS Hospital 
i Salt Lake City i Utah. Han har ligeledes i fire 
år være vicedirektør for Intermountain Health 
Care og medlem af forretningsudvalget i IHC’s 
bestyrelse. Ældste Richard har også været kli-
nisk professor i kirurgi på University of Utah.

 I foråret blev der bekendtgjort et nyt områdepræsi-
dentskab i Europa. Den 1. august 2012 begynder 
ældste José A. Teixeira som områdepræsident 

med ældste Patrick Kearon som førsterådgiver og 
ældste Kent F. Richards som andenrådgiver. Disse 
brødre har hver deres baggrund og medbringer 
mange erfaringer med sig til deres nye opgave.

Ældste José teixeira
Ældste José Teixeira blev opretholdt som med-

lem af De Halvfjerds’ Første Kvorum den 5. april 
2008. Han præsiderede over missionen i det syd-
lige São Paulo i Brasilien ved sin kaldelse.

Ældste Teixeira har en erhvervsrettet uddan-
nelse i form af en eksamen i regnskab og 
erhvervsledelse. Forud for sin kaldelse til fuld-
tidstjeneste i Kirken var han international regn-
skabschef for Kirken med ansvar for Europa og 
Afrika. I denne egenskab ledede han databehand-
lingscentret for Europa/Afrika i Solihull i England 
og havde tilsyn med regnskabscheferne for områ-
derne Østeuropa, Centraleuropa, Vesteuropa, 
Sydøstafrika og Vestafrika.

Tidligere kirkekaldelser omfatter fuldtidsmissi-
onær i missionen i Lissabon i Portugal, ældsternes 
kvorumspræsident, højpræsternes gruppeleder, 
rådgiver til en biskop, højrådsmedlem, distrikts-
præsident, stavspræsident og områdehalvfjerdser 
i Det Vesteuropæiske Område fra 1997-2005. Han 
har senest virket som andenrådgiver i det europæ-
iske områdepræsidentskab.

Ældste Teixeira er født i Vila Real i Portugal den 
24. februar 1961. Han blev i juni 1984 gift med 
Maria Filomena Lopes Teles Grilo. De har tre børn.

Ældste Patrick Kearon
Ældste Patrick Kearon blev opretholdt som 

medlem af De Halvfjerds’ Første Kvorum den 

Nyt områdepræsident-
skab i Europa med 
ældste José A. Teixeira 
som områdepræsident.

Ældste Patrick 
Kearon, førsterådgi-
ver i det europæiske 
områdepræsidentskab

Ældste Kent F. 
Richards, andenrådgi-
ver i det europæiske 
områdepræsidentskab
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Han har virket i en lang række kirkekaldelser, 
herunder en fuldtidsmission i den Sydmexicanske 
Mission, ældsternes kvorumspræsident, biskop, 
spejderleder, højrådsmedlem, stavspræsident og 
præsident for San Antonio-missionen i Texas.

Ældste Richards blev født i Salt Lake City i 
Utah den 25. februar 1946. Han og Marsha Gurr 
blev gift i august 1968. De har otte børn.

en spændende tid i europa
I områdekomiteens rapport i 2009 udtalte det 

europæiske områdepræsidentskab, som ældste 
Teixeira sad i: »Når vi fastholder vore nydøbte, 
redder vore unge og fortsat genaktiverer de min-
dre aktive, er vi i stand til at fordoble antallet af 
aktive medlemmer i Det Europæiske Område på 
10 år.« Det nuværende områdepræsidentskab er 
fast besluttet på at fortsætte denne indsats, der 
begyndte for tre år siden og har som mål at nå 
det fastsatte mål i 2020.

Der sker meget vidunderligt i Det 
Europæiske Område, når medlemmerne styrker 
sig selv og deres familie, søger at redde dem, 
der er faret vild, og inviterer deres familie og 
deres venner til at overvære nadvermødet. Det 
opvoksende slægtled vokser op med tro og 
vidnesbyrd, når de deltager i dagligt seminar 
og institutklasser, deltager i EFY og aktiviteter 
for unge voksne samt anvender principperne 
beskrevet i Til styrke for de unge og i Pligt mod 
Gud i deres tilværelse. Antallet af unge, der 
kaldes som fuldtidsmissionærer, vokser hvert år. 
Tempelbesøg er stigende, og det er antallet af 
dåb af nyomvendte også.

Medlemmerne af dette områdepræsidentskab 
elsker Herren, og de elsker Kirkens medlemmer 
i Europa. De ved, at Herren kan udvirke mirakler 
her, når de hellige viser deres kærlighed til Herren 
ved at følge hans profet og de valgte ledere, 
styrke deres personlige tro og vidnesbyrd samt 
vie sig selv til at række ud til andre ved at invitere 
dem og vise dem kærlighed. Det er en fantastisk 
tid at være medlem af Kirken i Europa! ◼

 Det var den 26. maj 2012. 
Langsomt blev kirkesalen 
i Aarhus fyldt med publi-

kummer, da festivalen skulle til 
at tage sin begyndelse. Mest på 
grund af at de sidste forberedel-
ser skulle klares. Man kunne fra 
de forskellige rum høre, at nogle 
numre fik en sidste afpudsning.

Stor talentmasse
På traditionel vis indledtes  

og afsluttedes aftenen med sal-
mesang og bøn. Bent Bisgaard, 
højrådsmedlem med ansvar for 
musiklivet, ledte os gennem 
aftenens program. Dét som slog 
en var, hvor stor en talentmasse 
vi egentlig har i Kirken. Flere af 
de optrædende var for mange 
helt nye ansigter i »underhold-
ningsbranchen«, mens andre var 
gamle kendinge, hvis talent atter 
kunne værdsættes.

nyheder

sang- og musikfestival
Jørn Holm Bentsen
informationschef i århus stav

engelsk ynde  
og bragende jysk

»The Ugly Duckling« blev 
fremført på klaver og fløjte 
af Rachel Bendtsen og Claire 
Nielsen fra Randers, UP’erne 
fra Aarhus med lidt mandlig 
støtte sang »Som søstre i Zion«, 
»Strength beyond My Own« 
fremførtes på klaver af Line 
Nørgaard akkompagneret af 
Anna Christine Nielsen på 
violin, og familien Andersen 
fra Aarhus fremførte flere 
numre på blæseinstrumenter. 
»Think of Me« fra Phantom 
of the Opera blev fremført 
af Rachel Bendtsen på flygel, 
Bent Bisgaard gav herefter 
en af Jeppe Åkjærs historier 
mæle på bragende jysk. Der 
var blandt lytterne nogle, som 
måtte sande, at jysk ikke altid 
er let at forstå.

Sang- og musikfestivalens talentfulde deltagere.
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Dejlig musikalsk oplevelse
Efter en pause med for-

friskninger afvikledes sid-
ste del af programmet med 
familien Kearsley fra Aarhus, 
der sang »Som jeg har elsket« 
på døvesprog. Det skal ikke 
opfattes som plat, når det 
siges, at det var en bevægende 
oplevelse. Herefter fremfør-
tes »Joseph Smith første bøn« 
af Lene Nørgaard og Anne 
Cathrine Nielsen, efterfulgt af 
»Consider the Lilies« ved Lisa 
Ravn-Petersen fra Aarhus på 
violin og Joanna Petersen fra 
Fredericia, ligeledes på violin. 
Aftenen sluttedes af med ind-
slag fra Randers, hvor Bjarne 
Stange sammen med hen-
holdsvis Claire Nielsen, Carsten 
Nørgaard og sønnen Joachim 
fremførte numrene »Giv sagde 
den lille bæk«, »I himlens glans« 
og »En stakkels sorgbetynget 
mand«. Her var både klaver, vio-
lin, guitar og harmonika med.

Det var en sand fest for  
øregangene! ◼

 For 6. år i træk blev der tradi-
tionen tro afholdt sundheds-
dag lørdag den 2. juni 2012 

med alt lige fra sprudlende, 
unge parkourjumpere til hjerte-
starterundervisning, sundheds-
vandring og meget mere.

Gik for en god sag
Alle kan gøre en forskel, 

hvilket også var tilfældet, da 
Gladsaxe Sundhedsdag løb af 
stabelen på Maglegårds Allé. 
Igen havde Hjerteforeningen, 
Kræftens Bekæmpelse, Glad-
saxe Gangsport og Kirken langt 
an til Gladsaxe sundhedsdag, 
hvor også Gladsaxe Kommunes 
forebyggelsescenter deltog. Efter 
at borgmester Karin Søjberg 
Holst i sin åbningstale havde 
fortalt, at dette sundhedstiltag 
gik i god tråd med kommunens 
sundhedspolitik, og stavspræ-
sidenten i Københavns Stav, 
Erik Bernskov, havde fortalt om 
vigtigheden af at gøre noget 

»Consider the 
Lilies« var et 
af aftenens 
musik ind-
slag. Her Lisa 
Ravn-Petersen 
fra Aarhus 
og Joanna 
Petersen fra 
Fredericia, 
begge på violin.
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spændende sundhedsdag  
i københavns stav
M. Paulsen
informationsmedarbejder i københavns stav

godt for andre, fik de delta-
gende gæster mulighed for igen 
at gå for en god sag, nemlig for 
Børnehjertefonden.

Spændende og  
lærerige stande

Hvert år fødes ca. 600 børn 
med hjerteproblemer, og de 
indsamlede »gåpenge«, som 
også i år udløste en check på kr. 
10.000,-, gik til hjælp til hjerte-
barnsfamilier i form af et ophold, 
der giver disse familier professio-
nel vejledning og støtter familie-
samværet i en svær situation.

Men foruden at støtte dette 
gode formål kunne man af de 
forskellige organisationer få 
målt sit blodtryk, lære om hjer-
testartere, få gode råd om sol 
og kræft, få målt blodsukker og 
fedtprocent, blive vejledt om 
kost og advaret om skadelige 
vanedannende stoffer samt høre 
et foredrag om forebyggelse og 
behandling af slidgigt.

Gladsaxe 2. Menighed med Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst
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Sprudlende, unge 
parkourjumpere

Og som noget helt nyt fik 
man for første gang lejlighed 
til at prøve parkour sammen 
med de to coole parkourjum-
pere Kevin Olsen og Christoffer 
Stenmann, der i aktivitetssalen 
imponerede med vægløb, rul-
lespring og hop. (Parkour er en 
relativ ny form for bevægelse-
skunst, hvor deltagerne bruger 
bygninger, gelændere og vægge 
til at bevæge sig på). Der er 
selvfølgelig langt fra at være et 
hjertebarn til at være en par-
kourjumper, det er nærmest som 
to forskellige verdener, men til 
sundhedsdagen blev disse to 
grupper smukt forenet, for alle 
kan gøre en forskel.

Fantastisk arrangement
»Det har været et helt fan-

tastisk arrangement«, siger tov-
holder på projektet, Nataniel 
Haibrock, og fortsætter: »Jeg vil 
gerne takke alle, som har gjort 
sundhedsdagen mulig, heri-
blandt de private donorer, som 
sørgede for ›gåpengene‹, Harald 
Nyborg, der forærede os et telt, 
som vi brugte til en stand om 
Kirkens Hjælpende hænder-pro-
jekter og visdomsordet, Netto og 
Kvickly, som sørgede for juice, 
snacks og frugt, blomsterbutik-
ken Frk. Flora, som bl.a. gav en 
buket til foredragsholder kiro-
praktor Thomas Egegård samt 
Nordea-fonden, som sørgede for 
en reklame om arrangementet i 
en lokalavis.«

Menigheden  
var blevet sundere

Men Gladsaxe Sund-
hedsdag var samtidig også 
Gladsaxe 2. Menigheds 
afslutning på et 3 måneders 
langt sundhedsprojekt, hvor 
menighedens medlemmer 
havde cyklet, løbet, gået, 
dyrket yoga, svømmet og 
meget meget mere for at 
blive sundere. Afslutningen 
blev fejret med morgenmad 
i aktivitetssalen, hvor der 
også blev taget et fællesbil-
lede med Gladsaxes borg-
mester, Karin Søjberg Holst, 
som var meget imponeret 
over menighedens sund-
hedstiltag. ◼

Stavspræsident Erik Bernskov 
overrakte en check på kr. 10.000  
til Børnehjertefonden
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en foredrag med ældste 
marlin k. Jensen
Finn Lykkegaard
nykøbing f. Gren

 Søndag den 10. juni 2012 afholdtes på 
Maglegårds Allé det længe ventede fore-
drag med ældste Marlin K. Jensen, medlem 

af De Halvfjerds’ Første Kvorum.
Der var omkring 300 til stede, og søskende 

var kommet langvejs fra.
Efter den sædvanlige indledning lyttede 

forsamlingen til et særdeles inspirerende musik-
nummer fremført af en af vore missionærer, æld-
ste Swensson. Han spillede Marshall McDonalds 
arrangement af salmen »If You Could Hie to 
Kolob«, og så var ånden lagt.

Føler sig fortsat kaldet til at tjene
Vi lyttede dernæst til to inspirerende vidnes-

byrd fra hhv. søster Susanne og præsident Jens 
Andersen, der med udgangen af juni 2012 afslut-
ter deres tjeneste som missionspræsidentpar. 
Søster Andersen frydede sig over, hvordan man 
som missionær kan holde hverdagens mange 
former for larm ude af sit liv.

Præsident Andersen bar et kraftfuldt vidnes-
byrd om Kristi rolle i og betydning for vores liv. 
De udtrykte begge deres kærlighed til missione-
ringen og lovede, at deres »livsmission« på ingen 
måde slutter ved denne afløsning, men de føler 
sig fortsat kaldet til at tjene videre.

Stærke og opbyggende vidnesbyrd
Herefter lyttede vi til et vidnesbyrd fra søster 

Trine Meulengracht fra Frederiksberg Menighed. 
Trine blev døbt den 26. maj 2012, efter at have 
lært Kirken at kende gennem en ven og tidligere 
kollega. Det var en fornøjelse at lytte til.

Vi havde dernæst fornøjelsen at lytte til søster 
Jensen, hustru til Marlin K. Jensen, der bar et 
stærkt vidnesbyrd om Emma Smith – en udvalgt 
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kvinde. Hendes budskab til os var klart – vi skal 
ikke dømme hinanden – Kirken er til for alle.

Danske forfædre kun 2 generationer tilbage
Ældste Jensen fortalte, at da de i forbindelse 

med, at han med udgangen af september 2012 
tildeles emeritusstatus og altså afløses som gene-
ralautoritet, fik lov til at vælge »et rejsemål« for 
en sidste rejse, var der ingen tvivl. Selvom de har 
boet og tjent i Tyskland i 6 år, og ældste Jensen 
har læst tysk, valgte de Danmark. Begge var klart 
bevæget over at være i Danmark – begge har  
danske forfædre kun 2 generationer tilbage.

Ældste Jensen fortalte med humor om kal-
delsen som kirkehistoriker og om flere af sine 
forgængere i det embede. Med henvisning til 
skrifterne vidnede han med styrke om vigtighe-
den ikke alene om kirkehistorie, men også om 
vigtigheden af personlige og familiemæssige 

optegnelser og bar sluttelig sit stærke vidnesbyrd 
om Frelserens betydning.

Åndeligt budskab krydret med god humor
Bror Rasmus Hansen, der med sin familie var 

kommet fra Malmø Forsamling, havde følt sig 
meget åndeligt opbygget af præsident Andersens 
vidnesbyrd og ældste Jensen vidnesbyrd omkring 
personlige dagbøger.

Bror Jens Kristoffersen fra Horsens kunne 
næsten ikke få armene ned af begejstring. »Det 
var,« sagde han, »tiltrængt for os alle at høre om 
betydningen af personlige optegnelser og om 
kirkehistorie.« Bror Torkild Mølholt fra Slagelse 
følte sig utroligt opbygget. »Hvor var det dejligt at 
lytte til et dybt åndeligt budskab, der samtidig var 
krydret med god humor.«

taget dem til hjertet
Når man efter mødet så den kø af søskende, 

der både inde i kirken og senere udenfor ønskede 
at hilse på og tage afsked med ældste og søster 
Jensen, fornemmede man klart, at ikke alene 
havde det været vemodigt for dem at komme til 
Danmark, som de tydeligt elsker, men søskende  
i Danmark har også taget dem til hjertet.

Alt i alt en herlig sommeraften i godt  
selskab – tak for det. ◼

Fra venstre: 
Søster Susanne 
Andersen og 
missionspræ-
sident Jens 
Andersen, 
søster Cathy 
Jensen, ældste 
Jensen og 
stavspræsident 
for Køben-
havns Stav Erik 
Bernskov.
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primarys aktivitetsdag i københavns stav
Lis Dan Andersen
frederiksberg menighed

 Den 16. juni 2012 mødte 
48 glade og forvent-
ningsfulde børn op 

på Maglegårds Allé for at 
møde Noa og hans hustru 
Eliza samt deres 3 sønner og 
svigerdøtre, Sem og Martha, 
Kam og Egyptus, Jafet og 

Sariah. De mødte i hvert fald 
nogle, der lignede …

»Noa« inviterede  
dem indenfor

Efter at »Noa« havde inviteret 
dem med ind i aktivitetssalen, 
berettede han om sit liv, fra han 

var barn, og dengang han lyt-
tede og lærte af de gamle profe-
ter, bl.a. hans farfar Metusalem.

»Noa« fortalte også om, 
hvordan Gud åbenbarede for 
ham, at han skulle bygge en 
ark for at frelse sin familie fra 
den syndflod, som Gud ville 
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oversvømme jorden med pga. 
alle de ugudelige mennesker, 
der boede på jorden.

Arken var mange gange 
større end kirken

Arken var meget stor, fire gange 
længere og tre gang højere end 
kirken og lige så bred. Arken 
skulle være meget stor, for Noa 
og hans familie skulle også finde 
et par af alle slags dyr, som også 
skulle være i arken. De indsam-
lede også frø og kerner af alle 
salgs korn, frugter og grønsager, 
som de medbragte ombord på 
arken. Familien arbejdede meget 
ihærdigt i mange dage. Efter lang 
tid var arken færdig, og alle dyr og 
mad var samlet sammen og de gik 
ind i arken. Gud lod regnen falde 
og oversvømmede hele jorden.

Fladbrød og perledyr
»Eliza« viste herefter børnene, 

hvordan de kunne lave deres 

herren har sørget for os
Louise K. J., 14 år
Odense 1. menighed

»Noa« taler til folkeskaren.
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Louise, 14 år, deler sit yndlingsskriftsted
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egen ark, som de foldede af 
papir. Herefter blev der serveret 
frokost, fladbrød med hummus, 
falafel og grøntsager.

Efter en fællessang gik alle 
grupperne ud til aktiviteterne, 
hvor de kunne lave perledyr, 
spille »vend et dyr«, danse musik-
dyr, spille spis-ikke-dyret og 
ikke mindst fylde arken med alle 
de dyr, som de hver især havde 
medbragt (plysdyr). Grupperne 
cirkulerede fra aktivitet til aktivi-
tet, til de havde prøvet dem alle.

Vælg det rette
I hver gruppe blev børnene 

undervist i vigtigheden af at 
vælge det rette, så Herren kan 
velsigne dem med forståelse og 
indsigt, vidnesbyrd og at være 
sammen som en evig familie.

Afslutningsvis blev der serveret 
kage, juice, godteposer og frugt.

En stor tak til alle, som hjalp 
med til at gøre dagen glad og 
aktiv for børnene. ◼

fOr de ynGre:  
mit yndLinGsskriftsted

 Et af mine yndlings skriftsteder står  
i 1 Nefi 3:7.
Der står: »Og det skete, at jeg, Nefi, sagde 

til min far: Jeg vil tage af sted og gøre det, 
som Herren har befalet, for jeg ved, at 
Herren ikke giver nogen befalinger til men-
neskenes børn, uden at han bereder en vej 
for dem, så de kan udføre det, som han 
befaler dem.«

Jeg kan godt lide skriftstedet, fordi det for-
tæller os, at selv om vi står i nogle svære prø-
velser, har Herren sørget for, at vi kan klare 
dem. Også selvom det ikke virker sådan, når  
vi står midt i dem. ◼

»Noa« tager imod (plys)dyrene, 
der skal ind i arken.
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kOntakt Os

skriv til lokalsiderne
indsend venligst mellem 75-600 ord.

redaktionen forbeholder sig ret til 
at redigere og afkorte artiklerne. 
Offentliggørelsen af tekster og fotos 
afhænger af deres relevans, kvalitet 
og den tilgængelige plads.

redaktør mie B. dalsgaard

e-mail: Liahonadk@gmail.com ◼

Lisa Søndergaard Bendtsen,  
Gladsaxe 2. Menighed, Københavns Stav 
tjener i England, Leeds missionen.  
Juni 2012 – december 2013.
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på internettet

planlægning af familieaften
Anne eriksen
amager Gren

www.lds.org
kirkens officielle amerikanske hjemmeside.

www.mormon.dk
kirkens officielle danske hjemmeside.

http://www.lds.org/family/
home-evening?lang=eng

her er der hjælp til at planlægge og afholde en 
familieaften. Lige fra forskellige emner til lektionerne 
til en masse aktivitetsforslag. Bl.a. er der forslag til akti-
viteter, man kan lave på en regnvejrsdag, eller hvordan 
man kan lave sin egen drage og flyve med den.

http://www.lds.org/languages/
dan?lang=eng

her kan man bl.a. finde Liahona samt de nyeste 
lokalsider på dansk.

man kan også læse undervisningshæfterne til 
søndagen, skrifterne, erklæringer og meget mere.

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

her kan man se online-versionen af evangelisk 
kunst, som bl.a. indeholder billeder af forskellige 
bibelhistorier og alle de nutidige profeter. til hvert 
enkelt billede er der desuden henvisninger til 
skrifterne eller anden kirkelitteratur, der omhandler 
billedets emne. siden er på dansk. ◼

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

skriv venligst tydelig afsender samt 
hvilket af lokalsidernes områder du 
skriver til.

nyhedsartikler bør indsendes senest 
2 uger efter hændelsen, da der 
går ca. 3 mdr., før artiklen trykkes. 

På denne 
engelskspro-
gede hjem-
meside findes 
flere ressourcer 
til brug ved 
familieaften, og 
man kan bl.a. 
læse, hvad der 
gør aftenen til 
en succes.

nyligt udsendte missionærer
Af Charlotte K. Frederiksen
frederiksberg menighed

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


