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 I Forkynd mit evangelium læser 
vi: »Visse kapitler i Forkynd mit 

evangelium fokuserer på, hvad 
du skal gøre som missionær – 
hvordan du skal studere, under-
vise … Men hvem du er, er lige 
så vigtigt, som hvad du foretager 
dig.« 1 De to ting er forbundet: 
»Foruden mine ord og belærin-
ger og offentlige vidnesbyrd, må 
mit liv også være en del af det 
vidnesbyrd om Jesus. Selve mit 
væsen bør afspejle guddomme-
ligheden i dette værk.« 2

Missionering har to aspekter: 
Budbringeren og budskabet, 
og de skal begge sige det 
samme. Jesus Kristus er det 
fuldkomne eksempel. I ham er 
budbringeren og budskabet det 
samme. »Jeg er vejen og sandhe-
den og livet.« 3 Missionærerne må 
stræbe efter at følge Jesu Kristi 
eksempel i det omfang, det er 
muligt, og at indarbejde det 
budskab, han bærer. Det kunne 
siges ved, at missionærerne 
sagde til et kommende medlem: 
»Hvis du accepterer budskabet, 
som vi kommer med, og efterle-
ver det, bliver du en sidste dages 
hellig, som vi er eksempler på.« 
Og det er det samme, der sker, 

kærlige deltagelse og åndelige 
støtte i en afbalanceret indsats 
sammen med dem.« 5 Konverte-
ring kræver, at jeg er interesseret 
i budskabet og budbringeren.

Jeg husker tydeligt missionæ-
rerne, der underviste mig. Jeg 
var 19 år, og de, der var lige så 
unge som jeg, syntes at være og 
have det, som jeg havde søgt 
hele mit liv. Jeg ønskede at have 
det, de havde, og blive det, de 
var. Og da de tog mig med i 
kirke – til den eneste gren på 
det tidspunkt i Madrid – og jeg 
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når missionærer bringer de 
mennesker, de underviser, med 
i kirke. Det budskab, de modta-
ger, når de træder ind i kirkesa-
len og møder medlemmerne, er: 
»Det er dette, der venter dig, hvis 
du bliver døbt: Du bliver en del 
af dette folk, skal være sammen 
med disse mennesker og være 
én af dem.«

Derfor har ældste Jeffrey R. 
Holland fra De Tolvs Kvorum 
sagt: »Der er uden tvivl ikke 
noget mere mægtigt missionær-
budskab, vi kan sende til denne 
verden, end en kærlig og glad 
sidste dages helligs eksempel. 
Væremåden og holdningen, 
smilet og venligheden hos et 
trofast medlem af Kirken bringer 
en varme og omsorg, som ingen 
missionærpjece eller videobånd 
kan viderebringe.« 4 Menneskers 
konvertering handler ikke kun 
om at vide, hvorvidt missionæ-
rernes budskab er sandt eller 
ej; det handler også om at være 
villig til at efterleve det sammen 
med andre kirkemedlemmer. 
Derfor har ældste Holland også 
sagt: »Ingen mission eller missio-
nærer kan i sidste instans få suc-
ces uden de lokale medlemmers 
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mødte en gruppe mormoner, 
og jeg ønskede at være én af 
dem. Det var den slags menne-
ske, jeg ønskede at være. Og jeg 
blev døbt for at være én af dem, 
for at være sammen med dem.

Præsident Spencer W. 
Kimball har forklaret det: »Israels 
indsamling består [for undersø-
gere] i at slutte sig til den sande 
kirke og deres kommen til 
kundskab om den sande Gud.« 6 
Da jeg blev døbt, blev jeg en 
del af et folk, medlem af et nyt 
samfund, de helliges medbor-
ger.7 De, der ikke udvikler en ny 
identitet og bliver en del af dette 
nye samfund, ender med at 
vende tilbage til det, de kom fra. 
Derfor har alle vi, der er i Kir-
ken, pligt til at gøre alt i vores 
magt for at hjælpe dem, der træ-
der ned i dåbens vande, så de 
føler, at de hører til, og erindrer, 
at der i Kirken ikke er »frem-
mede«, men at de snarere er »de 
helliges medborgere og hører til 
Guds husstand.« 8 Når missionæ-
rerne fortæller budskabet, bliver 
vi som medlemmer budbringere 
om, hvad det vil sige at være en 
sidste dages hellig. ◼
NOTER
 1. Forkynd mit evangelium, »Hvordan 

udvikler jeg kristne egenskaber«, 
s. 115.

 2. Ældste Jeffrey R. Holland, »Genopret-
telsens mirakler«, Stjernen, jan. 1995, 
s. 29.

 3. Joh 14:6.
 4. Jeffrey R. Holland: »Vidner for mig«, 

Liahona, juli 2001.
 5. Jeffrey R. Holland: »Vidner for mig«, 

Liahona, juli 2001.
 6. The Teachings of Spencer W. Kimball, 

red. Edward L. Kimball, 1982, s. 439.
 7. Se Ef 2:19.
 8. Ef 2:19.

Flere deltagere

Søndag d. 19. august 2012 blev 
der holdt en fireside i kirken 

på Maglegårds Alle i Søborg.
Talerne var emeritusgene-

ralautoritet John H. Groberg, 
professor Robert L. Millet og 
tidligere lærer på BYU Roy E. 
Christensen.

Ældste Groberg blev kaldet 
som generalautoritet i 1976, og 
er nu emeritusgeneralautoritet. 
Efter Koreakrigen i 1952 blev 
han kaldet til at tage på mission 
til Tongaøerne, og i bogen The 
other Side of Heaven fortæller 
han om sin mission. Bogen er 
siden filmatiseret.

Robert L. Millet er professor 
i oldtidsskrifter og tidligere 
dekan i religiøs uddannelse 
ved BYU.

N Y H E D E R

Fireside med ældste Groberg
Nina og Henrik Als,
Gladsaxe 2. Menighed

Roy E. Christensen tjente som 
missionær i Danmark fra 1954 til 
1956. Han er international rejse-
leder for BYU Faculty.

En lignelse
Bror Christensen fortalte bl.a. 

en »lignelse«, der viser, hvorledes 
man af og til ved at vælge den 
tilsyneladende ringere mulighed, 
får alt med.

Det er det samme som med 
Frelseren. Vælg ham og få resten 
med, nemlig det evige liv og den 
evige ophøjelse. Den, der byder 
på Sønnen, modtager alting.

At leve med Helligånden
Robert L. Millet fortalte, at 

hver enkelt af os, på et eller 
andet tidspunkt, tager livtag 
med, hvad livet handler om, 

De medvir-
kende ved 
aftenens 
fireside: Ældste 
John Groberg, 
professor 
Robert L. Millett 
og br. Roy E. 
Christensen.
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og hvad der i virkeligheden kræ-
ves for at være tilfreds.

»Det er tankevækkende,« for-
talte han »at nogen kan besidde 
evangeliets fylde, og stadig føle 
sig tomme og utilfredse.« Ved 
Helligånden kan vi kende Guds 
herlighed og få dette vidnes-
byrd. Ved den samme kraft er vi 
i den proces, der hedder omven-
delse. På en måde er det at få et 
vidnesbyrd, en form for omven-
delse, fra ikke at tro til tro, fra 
tvivl til vished.

At tjene andre
Ældste Groberg fortalte om 

sin usædvanlige mission på 
Tongaøerne, der er beskre-
vet i filmen »The other side of 
Heaven«, men understregede 
også at den i realiteten var lige-
som enhver andet ungt menne-
skes mission. Enhver missionær 
tjener, og de lærer alle store og 
fantastiske ting, fordi de tje-
ner Herren ved at tjene andre 
mennesker.

Hans første missionspræsident 
sagde blot dette til ham: Lær 
sproget og opbyg Herrens rige 
på disse øer.

Og det forsøgte han så at gøre 
i de 3 år, han var missionær på 
Tongaøerne.

Ældste Groberg fortsætter: 
»Jeg havde ikke en kammerat 
hele tiden, jeg udfyldte ikke alle 
papirer, og der var andre ting, 
som gjorde det lidt usædvanligt 
i starten på min mission. Men 
lad mig understrege dette. Gud 

Dansk sommer weekend

Aarhus Stavs far og søn lejr fandt sted fredag 
den 15. juni til lørdag den 16. juni, hvor alle 

mødtes sidst på eftermiddagen og fik fundet over-
natningsplads, enten i sovesalen i hytten, i telt eller 
i shelter.

Efter velkomst og orientering om forløbet af 
lejren ved bror Carsten Gade, blev der serveret 
aftensmad ved bror John Hendriksen fra Horsens 
Gren, hvilket bekom alle vel, og der blev spist op. 
Kort efter begyndte det at regne, men humøret var 
alligevel højt, selvom der var en del, der blev ret 
våde i løbet af aftenen.

Fireside
Om aftenen blev der holdt en fireside, hvor bror 

Steen Kreiberg sammen med sin søn Kristian for-
talte om forholdet mellem far og søn med eksem-
pler fra deres eget liv. De forstod også at inddrage 
sønnerne ved at spørge om forholdene omkring 
far og søn-relationerne – for eksempel hvad der 
var det pinligste, ens far havde gjort. En rigtig god 
og opbyggende fireside.

Geocaching
Ved midnatstid var vi nogle få stykker der gik 

på Geocaching et par kilometer fra lejren. Vi fandt 
også »Skatten«, selv om den var godt gemt i et træ. 
På vejen hjem kom en bil i høj fart imod os. Vi 
spredtes ud i begge vejsider og gjorde opmærk-
som på, at vi var der. Dette medførte, at bilen 
stoppede og ud sprang en lille korpulent herre 
af rockertypen. Han råbte og skreg og ville slås 
med den ene af os. Vedkommende gik baglæns 
og holdt armsafstand til ham og bekendtgjorde, 
at han ikke ville slås med ham, Vi andre fortsatte 
også med at gå. Efter et stykke tid på denne måde 
opgav han og gik tilbage til bilen og kørte bort. En 
ubehagelig oplevelse, men med lykkelig udgang.

lever, og vi er hans børn. Han er 
vor Fader, og han forventer, at vi 
tjener andre mennesker.

Så du kan så spørge dig selv: 
Hvad kan jeg gøre for at tjene 
andre? Hav altid dette som en 
bøn i dit hjerte.«

Følg Åndens tilskyndelse
Den daglige hjælp til andre 

mennesker kan også blot være 
et lille smil, eller noget helt 
andet. Lad Ånden inspirere jer 
til dette: Hvad kan jeg gøre i 
dag for at tjene andre men-
nesker? Bed dagligt for at få 
denne mulighed. »Aflæg« så 
rapport for Herren og sig tak 
for, at du haft muligheden for at 
hjælpe. På den måde vil du leve 
mere som Kristus.

»På min mission,« fortalte 
ældste Groberg, »var jeg distrikts-
præsident over 17 små øer. Jeg 
fik at vide, at jeg skulle kalde 
nogle rådgivere og tage nogle 
medlemmer med mig. Når vi 
kom til en ny ø, sendte jeg bud 
til beboerne. Jeg fortalte, at vi 
ville tale med dem samme aften. 
Vi havde ingen diskussioner 
eller lektier, som vi underviste 
efter, men bad Ånden om at vej-
lede os. Disse aftener tog små 3 
timer, og til sidst sagde jeg. »Hvis 
nogen af jer følte noget specielt 
i aften, så tager vi af sted i mor-
gen. Hvis I gerne vil døbes, så 
kom ned til stranden kl. 8.00.

Mange følte Ånden vidne for 
dem, og de blev døbt den føl-
gende morgen.« ◼

Far – søn lejr i Århus Stav
Ole Holm Bentsen, Århus Stav.
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Andre praktiske opgaver.
Lørdag klarede det op og det var tid til forskel-

lige aktiviteter. Vi blev inddelt i hold, der sammen 
skulle finde en løsning på stillede opgaver, idet alle 
skulle inddrages. Et eksempel var »Kluddermor«.

En af aktiviteterne gik ud på, at man skulle 
tegne en aktivitet og ved samlingen før afgang, 
skulle andre så gætte, hvad den forestillede. Det 
var også planlagt at fremstille en totempæl, hvor 
hver gren og menighed fik et stykke af den med 
hjem for at medbringe den til årets sommerlejr.

En vellykket lejr, hvor der var en god stemning 
og hvor det er mit indtryk, at der blev bygget på 
relationerne mellem far og søn. ◼

Fortsat dialog
Grenspræsident Nørrung og 

pastor Mærsk-Kristensen, der 
begge som unge havde reli-
giøse oplevelser efter ophold 
i USA, har efter dette møde 
fortsat dialogen med henblik 
på fælles aktiviteter, måske 
vedrørende tjeneste i lokal-
samfundet. ◼

En herlig stemming i godt selskab.
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Tværkirkeligt Foredrag i Nykøbing
Grenspræsident Helge Nørrung, Nykøbing Falster Gren

De mødte en mand på gaden

 Efter at have mødt missionæ-
rerne på gaden i Nykøbing 

Falster inviterede den katolske 
præst, Gregers Mærsk-Kri-
stensen, Kirken til at holde et 
informativt foredrag om vores 
tro i menighedshuset ved den 
katolske kirke, der ligger kun 
3 minutters gang fra Nykøbing 
Gren. Tidligere grenspræsident 
Finn Lykkegaard kontaktede 
den nationale informationschef 
Martin Stokholm, og foredraget 
blev fastlagt til søndag den 16. 
september 2012. Efter kirke tog 
den nye grenspræsident Helge 
Nørrung med de to missionærer, 
og Martin Stokholm med hustru 
og datter over til den katolske 
kirke, hvor der blev inviteret på 
fællesspisning før foredraget.

Glæde og succes
De ca. 25 gæster 

fra forskellige tros-
samfund, som havde 
set opslaget fra den 
katolske kirke, så en 
billed-præsentation 
om Jesu Kristi Kirke af 
Sidste Dages Hellige, 
kommenteret af de 
seks medlemmer på 
skift. Derefter var ordet 
frit i en times tid, hvor der blev 
stillet mange gode spørgsmål. 
Der var gensidig glæde over de 
ting, vi kunne være fælles om, 
bl.a. grundlaget om tro på Jesus 
Kristus og kristen tjeneste, men 
også holdning til ægteskab og 
familieliv. Mange tog imod det 
fremlagte trykte materiale om kir-
ken, herunder 8 Mormons Bøger.

Pater Gregers 
Mærsk-Kristensen 
og grenspræsident 
Helge Nørrung 
flankeret af den 
nationale informa-
tionschef Martin 
Stokholm og hans 
assistent og hustru 
Eva samt missionæ-
rerne fra Nykøbing.
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Trist nyhed skabte spænding.

 Det var med beklagelse, da det i foråret 2012 
blev meddelt, at missionspræsident og sø - 

ster Andersen af personlige årsager skulle aflø-
ses 1 år før tiden.

Men hvad så – hvem blev den nye missions-
præsident, der jo alt andet lige måtte blive kaldet 
sådan lidt uden for den normale plan. Det blev 
imødeset med spænding.

Et nyt navn.
Præsident Shawn Sederholm. Da navnet på den 

nye missionspræsident lidt efter lidt sev ud blandt 
medlemmerne, tror jeg, der var mange, der lige-
som jeg tænkte: Hvem er han?

Nu har præsident Sederholm ledet missionen i 
mere end ½ år, så jeg synes, det er på tide at for-
tælle lidt mere om ham.

Præsident og søster Sederholm
Præsident Sederholm er 49 år gammel (oktober 

2012) og gift med Heidi – søster Sederholm. Han 
tjente som missionær i Danmark i årene 1982-83 i 
Slagelse, Esbjerg, Amager, Herlev, Fredericia, Hel-
singør og på Priorvej.

Efter sin mission mødte han sin kommende 
hustru på BYU og de blev gift i templet i Manti 
den 7. november 1986. De har 6 børn, hvoraf 
de tre ældste er hjemme, en tjener på mission i 
Washington, medens de to yngste, Jaron på 16 og 
Heather på 14, er med i Danmark.

Præsident Sederholm er uddannet i forretnings-
ledelse og arbejdede på tidspunktet for sin kal-
delse som »Retailmanager« hos Wallmart i Arkansas.

Rig kirkeerfaring.
Begge har tjent i talrige kaldelser – han 

bl.a. som rådgiver i et stavspræsidentskab, 

højrådsmedlem og biskop, hun som præsident for 
Primary og UP samt i Hjælpeforeningen.

I øvrigt har præsident Sederholm såvel dan-
ske som svenske aner, heriblandt en, der blev 
omvendt på Bornholm i 1852 og deltog i Willies 
håndkærrekompagni.

Vision for missionen.
Præsident Sederholm har en vision for Den 

Danske Mission, nemlig at sætte gang i opfyldelsen 
af den anden høst (Israels indsamling) i Danmark 
gennem såvel øgede dåbstal som genaktivering.

Han ønsker at medvirke til, at troen bliver et 
princip for såvel handling som kraft, og at vi lærer 
at elske alle Guds børn gennem et samarbejde 
mellem missionærer, medlemmer og ledere.

Jeg er sikker på, at alle, der har mødt præsident 
Sederholm og hans familie, er helt trygge ved 
ledelsen af Den danske Mission – så med lidt for-
sinkelse ønsker Kirkenyt velkommen til. ◼

N A V N E N Y T

Ny missionspræsident
Finn Lykkegaard, redaktør

Missions-
præsident 
og søster 
Sederholm 
med Jaron 
og Heather.
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Fra fodterapeut til forfatter
Finn Lykkegaard, redaktør

Springet

Jesper Stenholm Paulsen, der 
bl.a. på grund af sine vid-

strakte familiebånd vil være 
kendt af mange, er uddannet 
fodterapeut og har i mange år 
arbejdet som statsautoriseret 
fodterapeut med egen virksom-
hed. Sideløbende med dette og 
med kaldelser som bl.a. biskop 
og som national informations-
chef har han på Københavns 

Universitet læst historie og 
religion, og kan nu med rette 
kalde sig cand.mag. i historie 
og religion.

Forfatteren, 
præsident 

Jesper Paulsen, 
2. rådgiver i 

stavspræsident-
skabet, Køben-

havns Stav.
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Bogen
Med baggrund i den nye 

uddannelse har Jesper – præ-
sident Jesper Paulsen fra stavs-
præsidentskabet i Københavns 
Stav – skrevet bogen »De danske 
mormoners historie«, der udkom i 
august 2012 på A. Brobergs forlag.

Bogen, der er på ca. 260 
sider, er – positivt – anmeldt den 
18. september af Sørine Gotfred-
sen i Kristeligt Dagblad, en anmel-
delse der kalder Jesu Kristi Kirke 
af Sidste Dages Hellige for »en 
særlig gren af kristendommen«.

Spændende og lærerig
At læse bogen som medlem af 

Kirken giver naturligvis læseren 
en anden oplevelse end anmel-
deren. Som medlem savner man 
ikke i bogen en beskrivelse af 
indholdet i vores tro – den har 
vi andre steder. I stedet kan man 
glæde sig over en let læselig, 
velskrevet beretning om Kirkens 
udvikling i Danmark med mange 
spændende beretninger – fra de 
første svære år med forfølgelser, 
etablering af Kirken i Danmark 
efterhånden med både kirke- og 
tempelbyggeri, emigrationerne, 
beretningen om de svære vilkår 
under besættelsen, »uddannelse« 
af danske kirkeledere og op til 
vore dages moderne kirke med 
et væld af aktiviteter – stadig byg-
gende på »the old time religion«.

Bogen er fyldt med spæn-
dende personbeskrivelser fra 
alle årene, herunder beskrivelse 
af mange, som er denne læser 

om vores lokale arv som danske 
sidste dages hellige er bogen hver 
en krone værd, og som sådan gør 
man klogt i at læse bogen.

Jeg er ikke i tvivl om, at emnet 
»De danske mormoners historie« 
indeholder nok materiale til flere 
bind, så kom endelig gang Jesper 
Paulsen – godt gået. ◼

bekendt; tillige er bogen fyldt 
med et væld af spændende bil-
leder, og man må rose Jesper for 
at skaffet så mange billeder.

Anbefaling
Man skal passe på med at sige, 

at noget er et »must«, men for 
enhver med lyst til at lære noget 
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Nyt grenspræsidentskab i Nykøbing Falster
Grenspræsident Helge Nørrung, Nykøbing Falster Gren

Visioner
Det nye grenspræsidentskab 

ønsker først og fremmest at fort-
sætte i den gode struktur, som blev 
oprettet under det tidligere præ-
sidentskab. Der fokuseres på at 
alle medlemmer har det godt, og 
derpå igangsættes forskellige tiltag 
med foredrag kombineret med 
intensiv missionering i en række 
større byer i grenens område. ◼

Grenspræsident Helge Nørrung med sine rådgivere, 
bror Knud Erik Øgaard og Simon Johansen.

Erfarne brødre

 Nykøbing Falster Gren har 
den 2. september 2012 fået 

nyt grenspræsidentskab. Helge 
Nørrung er ny grenspræsident 
med Knud Erik Øgaard som 
1. rådgiver og Simon Johansen 
som 2. rådgiver. Helge, der til 
hverdag er advokat, var for 
mange år siden den første biskop 
på Amager og har senest tjent i 
stavens højråd. Helge har med 
hustruen Hanne fem nulevende 
børn og 15 børnebørn. Helge og 
Hanne var 2010-2011 på senior-
mission i Volgograd, Rusland.

Knud Erik er ligeså gammel i 
kirken, men blev døbt i Esbjerg, 
før han flyttede til Nykøbing for 
at være nær familiemedlemmer. 
Knud Erik har seks børn og seks 
børnebørn. Simon er »indfødt« 
på Lolland-Falster og holder 
familietraditionen ved lige som 
leder i grenen og en stor familie: 
Simon og Anni har en pige og 
fem drenge.
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Strøtanker fra en gammel missionær

Som tiden går og vi bliver ældre, mediterer vi 
ofte over vores tilværelse. En af de ting jeg af 

og til mindes er min tid som missionær sammen 
med min trofaste hustru.

Vi skal tilbage til foråret 1975. Vi var i gang med 
at ombygge vores hus. Vi havde i 1966 købt et 
rødstenshus indrettet med to lejligheder. Da vores 
lejer var flyttet, fik vi af myndighederne lov til at 
nedlægge den ene lejlighed og det var jo rart.

Vores grenspræsident besøgt mig en aften, hvor 
jeg var i gang med byggerodet. Jeg fik besked på at 
ringe vores stavspræsident Johan Benthin op. Jeg 
var mest optaget af mit projekt, så jeg glemte alt om 
dette. Da min hustru kom hjem lidt senere, mindede 
hun mig om opringningen, inden hun gik i seng.

Kaldelsen
Jeg ringede til stavspræsidenten, som spurgte 

mig, om jeg kunne tage på mission sammen med 
min hustru. Jeg havde i nogen tid stillet mig selv 
dette spørgsmål: Hvis Kirkens ledere bad dig  
om at rejse, vil du så være i stand til at gøre det 
ligesom pionererne? Jeg var i stand til straks at 
sige ja. Det næste spørgsmål var, hvordan jeg ville 
finansiere vores mission. Jeg svarede, at vi kunne 
leje huset ud, og så ville vi have 900 kr. pr måned. 
Det var det, det kostede for en missionær den-
gang. Det tredje spørgsmål var: »Hvornår er I klar 
til at tage af sted?« »Om seks måneder,« svarede jeg. 
Præsident Benthin spurgte mig, hvorfor det skulle 
tage så lang tid? Jeg forklarede om vores byggerod, 
at vi skulle være færdige og så udleje huset.

Oven på den samtale havde jeg mistet lysten 
til at arbejde, og jeg gik op i soveværelset til Ulla, 
som spurgte, hvad stavspræsidenten ville. Jeg sva-
rede, at de vil have, vi skulle tage på mission. Ulla 
sagde »NEJ!! Det kan de ikke gøre mod os.«

Vælg i dag
Ulla og Hans Larsen, Slagelse menighed

Hans og Ulla 
Larsen under 
deres mission.
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Hans og 
Ulla Larsen i 
november 2012.
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F O R  D E  L I D T  Æ L D R E :  M I N  T J E N E S T E  I  K I R K E N

Vi faldt i søvn, og jeg vågnede ved, at Ulla 
løftede min dyne og gav mig et kærligt spark, 
medens hun udbrød. »Hvis du skal på mission, 
så har du ikke tid til at ligge der.«

Udfordringer
Så vi stod op og gik i gang. Og så kom alle 

udfordringerne, og nogle af dem var store. Når 
problemerne tårnede sig op, masede vi på, og 
Herren åbnede den ene udvej for os efter den 
anden. Det ene mirakel efter det andet kom til 
os. Efter nogle besværligheder fik vi lejet huset 
ud. Økonomien kom på plads og praktisk 
hjælp og økonomisk støtte kom 
fra helt uventede sider, ja endog 
offentlige myndigheder hjalp os. 
Så da vi nåede begyndelsen af 
oktober, var vi parate til at tage 
af sted.

Vi fik efter ca. et par måneder 
en kaldelse fra Herrens profet til 
at tjene i Danmark. Så efter møde 
med missionspræsident og søster 
Hansen og de andre nye missio-
nærer, blev vi sendt til Randers, 
hvor vi tjente i 9 måneder og 
senere i Herning i 9 måneder.
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En speciel tid
Vores missionærtid blev noget 

helt specielt for os. Herren hjalp 
os og beskyttede os. Nogle gange 
var udfordringerne store, og ang-
sten eller nervøsiteten var ved at 
tage hele nattesøvnen. Så gik vi 
på knæ, og velsignelserne kom til 
os og dem, vi var sammen med. 
Sådanne oplevelser kan man ikke 
forklare rigtigt – man skal opleve 
dem selv. Men Herren hjælper 
dem, der ydmygt søger ham.

Vi havde også komiske ople-
velser som for eksempel da vi 
blev kaldt til »torskegilde«. Skat-
temyndighederne kunne ikke 
forstå, hvordan et yngre ægtepar 
kunne leve på den måde. Vores 
økonomi var jo langt under 
fattigdomsgrænsen.

Minder for altid
Vennerne man får på en 

mission er noget særligt. Vi får 
stadig væk kort og hilsener fra 
nogle, som vi mødte dengang. 
Når vi møder disse venner eller 
deres børn i templet, kommer 
minderne og gensynsglæden 
frem igen, og vi husker, hvordan 
vi lo og græd sammen.

Ja, det er godt at være blandt 
arbejderne i Herrens vingård. ◼

(Kirken har hårdt brug for 
seniormissionærer til at tjene fra 
ganske kort tid om ugen til op til 23 
måneder på fuld tid. Man kan se de 
mange muligheder og kravene ved at 
gå på: Lds.org – Resources – Service 
opportunities og derefter vælge enten 
Full time eller Part time)

Alma 26:16:

 Lad os derfor juble, ja, vi vil juble i Herren; ja, 
vi vil fryde os, for vor glæde er fuldkommen; 

ja, vi vil prise for Gud for evigt. Se, hvem kan juble 
for meget i Herren? Ja, hvem kan sige for meget 
om hans store magt og om hans barmhjertighed 
og om hans langmodighed med menneskenes 
børn? Se, jeg siger jer, at jeg ikke kan beskrive blot 
det mindste af det, jeg føler.

Johannes 3:16: For således elskede Gud verden, 
at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror 
på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Jeg føler selv den i Alma omtalte glæde og er 
særdeles glad for, at præsident Monson har gjort 
det muligt for mig at tjene en mission inden for det 
næste års tid, så jeg kan prædike dette glædens bud.

Men vi må aldrig glemme forudsætninger for, 
at vi kan opnå denne lykke, nemlig at frelseren 
gjorde det muligt ved hans store gerning. Guds 
store kærlighed og Kristi offer er opskriften på 
evig lykke. Jeg ved, at frelsesplanen er sand, og 
at den også er planen for lykke.

Jeg er så taknemmelig for mit medlemskab af 
Kirken og fryder mig ofte over det. Måtte alle en 
dag kunne føle sådan. ◼
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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 Finn Lykkegaard
E-mail: LiahonaDK@gmail.com ◼

F O R  D E  Y N G R E :  M I T  Y N D L I N G S S K R I F T S T E D

Mit yndlingsskriftsted
Ved Simin Molbech, 18 år, Slagelse Menighed

Kontakt os
Skriv til lokalsiderne

Artikler til lokalsiderne  
»Rundt om Danmark« er altid 

velkomne.
Skriv venligst tydelig afsender 

samt hvilket af lokalsidernes områ-
der du skriver til.

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

Simin Molbech


