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 I månederne forud for indviel-
sen af templet i Freiberg i 1985 

havde jeg som stavspræsident 
en særlig hellig opgave med at 
foretage omkring 350 tempelin-
terview med trofaste medlemmer 
i Østtyskland. Selvom mange 
havde været medlem af Kirken 
i årtier, så havde de politiske 
forhold hidtil forhindret dem i 
at besøge templet. Åbningen af 
templet i Freiberg ville blive det 
første tempelbesøg for næsten 
alle – den første mulighed for 
at udføre hellige ordinancer for 
dem selv og deres familie. Blandt 
de mange åndelige oplevelser, 
som jeg havde ved disse inter-
view, er der især én, jeg husker, 
og som stadig står lyslevende for 
mig mere end 25 år efter.

Bror Karl Pabs havde været et 
trofast og stærkt medlem hele sit 
liv. I foråret 1985 var han senge-
liggende og alvorligt syg og følte, 
at hans liv snart var forbi. Jeg 
kom for at afholde et tempelin-
terview med ham. Han så trist på 
mig, og med tårer i øjnene sagde 
han: »Jeg når aldrig at komme 
i templet, selv om jeg ønsker 
det højt.« Mit svar var kort: »Bror 
Pabst, jeg ønsker, at du kommer 

Et sådant medlem var en 
søster fra Tjernobyl i Ukraine. 
Hun havde kørt mange timer 
i bus til templet. Hun var ikke 
rask som følge af atomreak-
torulykken i hendes hjemby, 
og hendes mand var død umid-
delbart efter katastrofen. Hun 
havde hørt om frelsesplanen 
fra missionærerne, var blevet 
døbt og havde kun ét ønske: 
Selv at modtage de frelsende 
ordinancer og blive beseglet til 
sin mand. Det skete. Det lykke-
des kun for hende at deltage i 
to yderligere tempelsessioner i 
løbet af hendes uge i templet. 
Kort efter sin hjemkomst døde 
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Hav en gyldig tempelanbefaling
Ældste Manfred Schütze, Tyskland
Områdehalvfjerdser

Ældste  
Manfred Schütze

til den evige verden som en tem-
pelværdig Guds tjener.«

Vi foretog interviewet, hvor 
vi omhyggeligt gennemgik alle 
spørgsmålene. Bagefter udstedte 
jeg en tempelanbefaling til ham. 
Han fik aldrig mulighed for at 
bruge den, for han døde før ind-
vielsen, men hans værdige fami-
lie var i stand til at færdiggøre 
alle de ordinancer, der stadig 
manglede efter templets åbning.

Det er et privilegium at have 
en tempelanbefaling, og vi bør 
bruge den til at besøge templet, 
så ofte som vores forhold tillader. 
Vi er begejstrede for antallet af 
unge, der er værdige til at have 
en tempelanbefaling, og som 
tager regelmæssigt til tem plet for 
at udføre dåb for de døde.

At have en tempelanbefaling 
er et tegn på vores personlige 
forpligtelse over for evangeliet. 
I templet tjener vi sammen med 
andre medlemmer, der har høje 
standarder for opførsel, og som 
oprigtigt stræber efter at leve 
værdigt og holde de pagter, de 
har indgået. Hver gang vi besø-
ger templet, bliver vi opløftet, når 
vi nyder den særlige atmosfære i 
templet sammen med dem.
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hun, men alt det nødvendige 
var gjort!

Vi bør gøre alt, der er nødven-
digt for at erhverve og bevare 
en tempelanbefaling, og hurtigt 
afklare alt, der kan hindre os deri, 
uanset om det er at være uværdig 
eller ligegyldig. Selv om jeres 
personlige eller familiemæssige 
forhold forhindrer jer i at tage til 
templet ofte, bør man alligevel 
altid have en tempelanbefaling. 
Den bekræfter, at man lever i 
harmoni med de væsentlige love 
i evangeliet. Denne viden med-
fører en selvtillid og bevidsthed 
om, at man er på rette vej, og det 
giver os også motivering til at 
bevare den værdighed.

I templet mindes vi vore 
afdøde slægtninge. De ordinan-
cer, der udføres i templet, er i 
kraft i evigheden. Disse ordi-
nancer er afgørende for dem, 
der har forladt dette liv, og vi 
bliver velsignet, når vi udfører 
dette stedfortrædende arbejde på 
deres vegne. Når vi tjener vore 
afdøde forfædre, følger vi Frel-
serens eksempel, som altid viste 
interesse for den enkelte: »… og 
han helbredte dem hver og en 
…« (3 Ne 17:9).

Hvor er vi velsignede ved 
at kunne deltage i dette store 
værk! Jeg opfordrer hver eneste, 
herunder også vore unge mænd 
og unge piger, til at være en del 
deraf ved altid at have en gyldig 
tempelanbefaling. ◼

Kom og følg mig
Under temaet »Kom og følg 

mig« afholdtes konferencens 
møder den 3. og 4. november 
2012 på Maglegårds Alle. Samt-
lige møder var under præsidium 
af stavspræsident Erik Bernskov.

Lørdag aften
Efter et spændende leder-

skabsmøde indledtes mødet 
lørdag aften med en tale af 1. 
rådgiver i stavspræsidentskabet, 
præsident Michael Olsen, der 
talte over emnet »Det Aronske 
Præstedømme«, der er en vel-
signelse for Kirken. Præsident 
Olsen appellerede til alle foræl-
dre, at de planlægger deres fami-
lieaktiviteter således, at de unge 
kan deltage i Kirkens aktiviteter.

Tempelpræsidentinde Ellen 
Haibrock talte om »Velsignelserne 
ved at tjene i templet«. I de svære 
tider, vi lever i, hvor moralske 
værdinormer er i forfald, er 

N Y H E D E R

Stavskonference i Københavns Stav,  
3. og 4. november 2012
Finn Lykkegaard, redaktør[DELETE]

Talerne fra lørdagens møde
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templet givet for at styrke os.
Hun blev efterfulgt af bror 

Kristoffer Hornslet fra Gladsaxe 
2. Menighed, der talte over 
emnet »Velsignelserne ved at 
følge Jesu Kristi eksempel«, og 
søster Vibeke Hansen, Slagelse 
Menighed, der havde emnet: 
»Hvad I har gjort mod en af mine 
mindste, har I gjort mod mig«.
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Under emnet »I Jesu Kristi 
fodspor« talte dernæst medlem 
af stavens højråd, bror Bjarne 
Jakobsen, der fortalte en del om 
symbolik.

Afsluttende taler var stavspræ-
sident Erik Bernskov, der levende 
talte om analogien mellem dia-
manter og mennesker og udtrykte, 
at vi alle er diamantsøgere.

Klar opfordring
Med henvisning til de tidligere 

missioneringsprogrammer (21 
dages løftet, Sæt en dato pro-
gram) opfordrede stavspræsiden-
ten forsamlingen til at gå hjem 
og indlede en 2 ugers periode 
med daglige bønner om at finde 
nogen at dele evangeliet med.

Roskilde Menighedskor slog en 
dejlig stemning an ved så smukt at 
synge »Kastes du på bølgen om«.

Søndag
Efter en smuk og åndelig 

koncert ved »Kulturnat-koret« 
sup pleret af solister og et 
primarykor fra Gladsaxe 1. 
Menighed indledte 2. rådgiver i 
stavspræsidentskabet, præsident 
Jesper Paulsen, konferencens 
hovedmøde med en tale over 
emner »Så vær I da fuldkomne«.

Han blev efterfulgt af søster 
Kirstine Frigast Larsen fra Glad-
saxe 1. Menighed, der havde fået 
emnet: »Hvordan jeg kommer 
tættere på Herren ved at følge 
ham« og bror Thomas Ringheim 

Golden Days – igen
I forbindelse med eventen Golden Days i 

København havde uv’ere for 2. år i træk planlagt 
en både festlig og åndeligt opbyggende weekend 
for Kirkens unge voksne mellem 18 og 30 år – 
og det var et brag af en fest med over 140 delta-
gere fra 8 forskellige nationer.

Festlig indledning
Golden Days blev fredag d. 22. septem-

ber 2012 skudt i gang med et lounge-party 
i Stavens Center for Unge Voksne på Frede-
riksberg, men festen måtte hurtigt flyttes til 
kirkebygningen på Nitivej, da deltagere fyldte 
lokalerne til bristepunktet. Det var fantastisk 
at se, hvor meget folk hyggede sig og lærte 
nye uv’ere at kende.

Man mættede sig – på flere måder
Lørdag var en dag spækket med åndelige tiltag 

og kreative aktiviteter. En stor del af de unge fik 
mulighed for at bruge tid i templet, og dér blive 
styrket af ånden. Ikke alene blev de styrket gen-
nem tempeldeltagelse, men nye venskaber blev 
skabt. Samme morgen deltog unge voksne også 
i klasser, bl.a. om hvordan man giver en god 
massage, yoga m.m.

Efter at alle var blevet bespist med en læk-
ker, spicy spaghetti bolognese til frokost, nød 
deltagerne fortsat godt af åndeligt opbyggende 
aktiviteter i kirkebygningen på Nitivej, hvor bl.a. 
præsident Jesper Paulsen fra Københavns Stav 
fortalte om sin nye bog »De Danske Mormoners 
Historie«.

Samme aften blev der endnu engang fyret op 
for festmusikken, og folk gav den gas på danse-
gulvet. Temaet var GOLD.

fra Allerød Menighed »Vi bør 
være agenter for Herren«.

Lydighed
Søster Sederholm fortalte 

os, at lydighed mod evangeliet 
gør os til bedre mennesker, og 
at villig lydighed beskytter os 
mod Satans anslag. Efter at have 
holdt sin tale med tolkens hjælp, 
sluttede søster Sederholm med at 
bære sit vidnesbyrd på dansk.

Præsident Sederholm beret-
tede, hvordan han vidste, at 
kaldet til at tjene i Danmark nu, 
kom fra Herren. Når vi lytter til 
vore ledere og følger dem, så 
følger vi Kristus.

Kom følg mig
Konferencens afsluttende 

taler var stavspræsident Erik 
Bernskov, der under konferen-
cens tema som emne gentog sin 
opfordring fra lørdagsmødet om 
at bede om at finde mennesker 
at vidne for.

Med henvisning til beretnin-
gen om Job, der mistede alt, men 
dog hjalp andre og gik i forbøn 
for sine venner, hvorefter Herren 
velsignede ham mangefold.

Med henvisning til ældste 
Ballards tale fra generalkonfe-
rencen burde vi hver dag bede 
for nogen.

Som afslutning gentog præsi-
dent Bernskov sin opfordring.

En dejlig konference med 
mange herlige budskaber. ◼

UV’ere til Golden Days
Julia Bernskov, Roskilde Menighed



R4 L i a h o n a

Åndeligt styrket – og nye venner
Søndag morgen mødtes alle de unge voksne 

til et specielt nadvermøde, hvor deltagere havde 
mulighed for at bære deres vidnesbyrd. Der var en 
helt speciel ånd til stede under mødet, og hvor var 
det dejligt at høre unge voksne bære deres vidnes-
byrd om Frelseren. Alle deltagere fra de forskellige 
lande er på forskellige stadier i deres liv, men til 
en weekend som Golden Days, hvor alle mødes 
på tværs af aldre og landegrænser, går alt op i en 
større enhed. Det er opbyggende og hyggeligt 
at være i selskab med andre unge, som har de 
samme værdier som én selv, og så er det den per-
fekte mulighed for at møde nye venner. Nogle af deltagerne ved Golden Days
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Golden Days vil helt sikkert komme i minde-
bogen, og det bliver forhåbentlig ikke sidste gang, 
det afholdes. ◼

Kulturnat 2012
Finn Lykkegaard, informationschef, Københavns Stav

Hvad er det?
For mange er Kulturnat 

muligvis et ukendt og lidt ilde 
klingende begreb, men ideen er 
adopteret fra Lund i Sverige og 
går ud på, at kulturelle og andre 
institutioner, hvor mange ikke har 
deres daglige gang, en gang om 
året byder alle gæster velkomne.

I København blev den første 
Kulturnat afholdt i 1993, hvor 
man kunne besøge 45 forskel-
lige steder.

Der afholdes nu Kulturnat i 
mere end 25 byer i Danmark, og 
de 45 steder fra det første år er 
nu i København vokset til over 
300. I 2011 var der i København 
mere end 71.000 personer, der 
skaffede sig et »kulturpas«. Den amerikanske ambassadør Laurie S. Fulton flankeret af kirkeledere og andre deltagere.
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Da muligheden bød sig for at 
deltage i 2012, hvor Kulturnatten 
efter praksis blev afholdt fredag 
aften i ugen før skolernes efter-
årsferie, var der da heller ikke så 
megen betænkelighed, hvorfor 
Københavns Stav valgte at til-
melde sig.

Hårdt arbejde
Da deltagelsen var en realitet 

blev der gennem informations-
tjenesten etableret en kulturnat-
komite med underkomiteer for 
at planlægge deltagelsen, og der 
var meget, der skulle gøres.

Jeg vil ikke nævne navne, 
men blot notere, at omkring 
80-90 medlemmer var involveret 
i planlægning, forberedelse og 
udførelsen af Kulturnatten i kir-
ken på Nitivej og i Tempelhaven 
med alt fra forberedelse af udstil-
linger til dans, kor, rundvisning, 
teknik, opbygning, invitationer, 
mad med mere.

Hvad kunne man så se
Når gæsterne ankom, blev 

de vist rundt i bygningen. Til at 
begynde med kunne de gå på 
egen hånd og lytte til de, der 
stod ved udstillingerne, men 
som aftenen skred frem blev det 
til guidede ture, idet det funge-
rede meget bedre.

I bygningen var der følgende 
udstillinger: Slægtshistorie, den 
lokale menigheds opbygning 
og undervisning, missionærer 

Dagen før dagen …
Esbjerg Menighed skulle holde deres årlige 

menighedskonference søndag d. 21. oktober 2012, 
og der har altid været tradition for, at lørdagen 
før konferencen skulle der ske noget helt speci-
elt, hvilke også blev tilfældet for denne lørdag før 
konferencen.

Utraditionelt
Ved en lille snak i menighedsrådet blev det ved-

taget, at der skulle nedsættes en lille arbejdsgruppe 
bestående af biskop Jan Rohde Pedersen, aktivi-
tetsleder i Hjælpeforeningen Birgitte Ohlsen og 
1. rådgiver i biskoprådet Carl-Johan Grabe med 
sidstnævnte som »tovholder«.

Vi blev i arbejdsgruppen hurtig enig om at gøre 
noget meget utraditionelt, nemlig at arrangere en 
tur ud i naturen, og i Esbjerg kommune er vi så 
heldigt stillet, at vi har en gård med bl.a. høns, 
kaniner, geder, får, heste og fugle til rådighed for 
skoler og foreninger, og vi kom under katego-
rien »foreninger« (det er altid godt at have gode 
forbindelser).

En dag på gården
Gården Midtgård – nord for Esbjerg – blev 

rammen om dagens aktiviteter. Vi havde mange 
planer for dagen, men af hensyn til vejret, plads-
forholdene på gården og de mange, der er en 
smule handicappede, blev dagens program på 
Midtgård indskrænket til at blive en tidsramme 
fra kl. 14 til kl. ca. 17.30.

Birgitte havde arrangeret et meget inspireret 
orienteringsløb, hvor der på forskellige poster 
var muligheder for at samle brikker sammen til 

i Danmark gennem tiden,  
Hjælpende hænder, aktiviteter 
(fest, lejre, teater, kor), folke-
dans og missionering (dåb og 
Mormons Bog).

Ud over udstillingerne kunne 
gæsterne nyde opvisning i 
folkedans, et foredrag om Kir-
ken under besættelsen samt en 
koncert ved et blandet kor.

Ud over de gæster, der på 
egen hånd fandt vej til kirken, 
blev der om torsdagen afholdt 
»generalprøve« for en gymna-
sieklasse, ligesom fredag aften 
indledtes med en rundvisning af 
særlige indbudte (vip’er), heri-
blandt USA’s ambassadør Laurie S. 
Fulton, der selv har danske aner.

Hvordan gik det?
Selvom alle, tror jeg, der aktivt 

deltog den aften, var meget trætte, 
da den sidste gæst forlod Nitivej 
omkring kl. 00.15, følte jeg også, 
at alle var ovenud begejstrede for 
at have været en del af dette.

En optælling viste, at kirken 
var blevet besøgt af mere 160 
personer og at der var uddelt 
58 Mormons Bøger.

Adskillige gæster udtrykte 
i løbet af aftenen ønske om at 
besøge kirken til søndagsmøder, 
og alle var umiddelbart meget 
positive.

Jeg tøver ikke med at kalde 
arrangementet en stor succes, og 
spørgsmålet er nu: Skulle vi gøre 
det igen? ◼

Esbjerg 
menighedskonference
Ved bror Carl-Johan Grabe, Esbjerg Menighed



R6 L i a h o n a

en løsning, som først 
senere skulle vise sig 
som en helhed, når alle 
brikker var samlet. Det 
kan her afsløres, at der 
er mulighed for at samle 
Frelsesplanen på mere 
end én måde, og de 
godt 30 deltagere tog 
opgaven meget seriøst 
og fik dermed et godt 
udbytte af turen på 
forskellig vis. Carl-Johan 
havde fået til opgave 
at sørge for saft og kage, og kagen, som var en 
banankage, blev spist med stor appetit, mens Jan 
tog billeder af alle deltagerne. Han havde husket 
at komme film i sit kamera – denne gang.

Hyggelig aften
Om aftenen var ca. 50 personer samlet til en 

gang gratis fællesspisning, som vore aktive søstre 
havde sørget for. Borddækningen, som brødrene 
havde givet en hånd med, var helt specielt flot 
med efterårets farver. Der blev sunget, vist bil-
leder fra gamle dage og fortalt forskellige gode 
historier fra de mange fremmødte – og ALLE 
var meget begejstret for dagens program og var 
enige om, at det må vi hellere prøve at gøre en 
anden gang og måske på en varmere årstid.

Alt i alt: – en god optakt til vores menig-
hedskonference, som jo altid er en hel speciel 
søndag med de mange besøg fra staven, som 
bringer inspiration til næste gang, vi skal mødes 
til menighedskonference.

TAK for jer, der kom og besøgte Esbjerg 
Menighed, og I skal vide, at I altid er meget 
velkomne til at besøge os her mod vest, og I 
kan sikkert nok få mulighed for at sige et par 
ord til os. ◼

N A V N E N Y T

Nogle af del-
tagerne ved 
konferencen
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Præsidenten for Tabernakelkoret 
besøgte Danmark
Eva Stokholm, Roskilde Menighed, assistent til National Informationschef

En ny kaldelse
For cirka to måneder siden 

fik ældste og søster Jarrett deres 
livs telefonopringning. Ældste 
og søster Jarrett tjente som 
missionærer i Kirkens informa-
tionskontor i Frankfurt, hvorfra 
de støttede de nationale infor-
mationschefer i forskellige lande 
herunder Danmark. En mission 
de var meget glade for. »Det at 
leve i et fremmed land,« fortæller 
ældste og søster Jarrett, »har været 
en øjenåbner for os med hensyn 
til, hvor vigtigt det er at være 
opmærksom på det enkelte lands 
historie, Kirkens lokale historie 

og ikke mindst de vidunderlige 
mennesker, der bor der.« Den før 
omtalte telefonopringning kom 
fra præsident Thomas S. Monson. 
Han bad ældste og søster Jarrett 
om at afbryde deres mission og 
komme hjem til Salt Lake City, 
Utah, USA for, at ældste Jarrett 
kunne blive den nye præsident 
for Tabernakelkoret i Salt Lake 
City. De spurgte forsigtigt, om de 
måtte have lov til at færdiggøre 
deres mission, for det ville være 
svært for dem at forlade Tyskland. 
Hertil svarede præsident Monson, 
det var han klar over. Han sad 
sammen med præsidnt Uchtdorf, 
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Horsens Gren
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Gør det rette
Kristian, 15 år,
Horsens Gren

 En morgen til seminar læste vi skriftstedet 
Lukas 6:45 hvor der står:
»Hvad hjertet er fyldt af, løber munden over 

med.«
Det kan jeg godt lide, fordi når vi er på de for-

kerte steder og tænker på de forkerte ting, så vil 
vi også ende med at vælge det forkerte. Jeg tror 
på, hvis vi prøver at vælge det rette og omvende 
os fra det, vi gør forkert, kan vi være sammen 
med vores familie for evigt. ◼

der vidste, hvor svært det er at 
forlade Tyskland.

En travl tid
Selvom deres mission var ved 

at være færdig, havde de travlt. 
De besøgte Danmark fra d. 4. juli 
til 6. juli 2012, hvor de var sam-
men med Gabriele Sirtl, lederen 
af Kirkens informationstjeneste 
i Europa, for at medietræne. De 
besøgte »Familiekanalen« i Esbjerg 
og medietrænede i Horsens og 
København. Alle, der udtaler sig 
til medierne, skal medietrænes 
først, det gælder både børn, 
unge, præstedømmeledere, orga-
nisationsledere og missionærer. 
Medietræning er en af informa-
tionstjenestens opgaver.

Glade for Danmark
Mens ældste og søster Jarrett 

var her, havde de mulighed for 
at se nogle af de seværdighe-
der, som vores land har. De var 
meget imponeret over at se Jel-
lingestenene og glædede sig med 
det danske folk over, at vi har 

besøget i templet i København 
udtrykte de begge stor kærlig-
hed til de danske medlemmer.

Til spørgsmålet om de snart 
kommer tilbage sammen med 
Tabernakelkoret, lød svaret fra 
ældste Jarrett: »Det ville jeg ønske, 
jeg kunne sige ja til. Danmark er 
helt sikkert et besøg værd.« ◼

så imponerende monumenter. 
H.C. Andersens Hus gav dem et 
indblik i livet i Danmark omkring 
den tid, hvor profeten Joseph 
Smith levede. De genkendte 
de mange håndværksmæssige 
færdigheder, som emigranterne 
tog med sig og brugte i »det nye 
land«, som Amerika var. Igen og 
igen blev ældste og søster Jarrett 
forundret over, hvor grønt og 
frodigt Danmark er.

De udtrykte taknemlighed 
til de danske emigranterne, der 
havde rejst vestpå til landom-
råder, der på det tidspunkt var 
langt fra den frodighed, som de 
kendte hjemmefra. »Disse tidlige 
medlemmers tro kan kun have 
været ufattelig stor,« sagde ældste 
Jarrett. Besøget i Vor Frue Kirke 
i København, hvor statuerne af 
Kristus og de tolv apostle står 
samt at se Carl Blocks malerier 
af Kristi liv i Kongens Bedekam-
mer i Frederiksborg Slotskirke 
i Hillerød var et særligt øjeblik 
for dem, som de vil skatte for 
evigt, fortalte søster Jarrett. Efter 

Præsident og 
søster Jarrett
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 Fra Danmark er følgende 
medlemmer kaldet til at 

tjene en mission:
Dan Norup, fra Odense 

1. Menighed
Kaldet til at tjene i 

Irland/Skotland missionen
Fra december 2012 til 

december 2013 ◼

www.lds.org
Kirkens officielle amerikanske hjemmeside.

www.mormon.dk
Kirkens officielle danske hjemmeside

www.scriptures.lds.org/da
Her kan man finde onlineudgaver af Mormons 

Bog, Lære og Pagter, Den Kostelige Perle samt 
Guide til skrifterne på dansk.

Man kan klikke ind på det standardværk, man 
ønsker at kigge på. Derefter kan man vælge, hvil-
ken bog og kapitel eller afsnit, man ønsker at læse.

www.lds.org/languages/dan?lang=eng
På denne side kan man finde link til Tre-i-en 

eller Mormons Bog i en pdf-udgave.
Endvidere er der også link til bl.a. Liahona og de 

forskellige lektionsmanualer, der bliver undervist i 
om søndagen. Alt sammen er på dansk. ◼
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Ældste 
Norup
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Henvendelsen
Den lokale informationsmed-

arbejder i Gladsaxe 2. Menighed, 
søster Mette Paulsen, rettede på 
et tidspunkt i foråret 2012 hen-
vendelse til Gladsaxe Kommune 
og tilbød, at et antal kirkemed-
lemmer gerne ville yde en indsats 
på den danske Frivillighedens Dag, 
den sidste fredag i september – et 
tilbud, der blev taget vel imod.

Planen
Efter aftale med kommunens 

koordinator for frivilligt arbejde 
og Jakob Volther, leder af Kellers-
vej Hjemmet, blev det planlagt, 
at man skulle besøge 2 boste-
der for mentalt handicappede i 
kommunen, hvor man dels kunne 
renovere området, dels virke som 
besøgsvenner for beboerne. Det 

blev planlagt, at søskende fra 
såvel Gladsaxe 1. som 2. Menig-
hed skulle deltage.

Resultatet
De to menigheder i Gladsaxe 

fik villig støtte fra såvel Amager 
Gren som menighederne på Fre-
deriksberg og i Roskilde, og i alt 
omkring 80 medlemmer deltog 
i projektet og donerede mange 
timer til stor glæde for modta-
gerne. Flere af de deltagende 
medlemmer har efterfølgende på 
eget initiativ ydet flere besøg.

Mange mennesker stiftede for 
første gang bekendtskab med Kir-
ken på en særdeles positiv måde.

Et godt initiativ, der kan følges 
op af mange på Frivillighedens 
Dag i september 2013 – eller 
andre dage. ◼

Nyligt udsendte missionærer
Finn Lykkegaard, redaktør

Hjælpende hænder i Gladsaxe
Finn Lykkegaard, redaktør

P Å  I N T E R N E T T E T

Internettet
Anne Eriksen
Amager Gren

K O N T A K T  O S

Skriv til lokalsiderne

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. 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 ◼


