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 Områdepræsidentskabet har en 
fantastisk vision for vækst i Kirken 

i Europa. Som beskrevet i den årlige 
områdeplan er der mulighed for en for-
dobling af antallet af tilstedeværende 
medlemmer ved nadvermødet i 2019. 
Det er en vision om tro, håb, barmhjer-
tighed og hårdt arbejde. Somme tider 
tænker vi i store tal og store grupper 
af mennesker, der tilbeder og går i 
kirke sammen. Det er fantastisk, når 
det sker. Vi styrker hinanden og tjener 
hinanden. Men måske endnu vigtigere 
er den søde omvendelse, der finder 
sted i hjertet hos den enkelte samt den 
kraft og beskyttelse, der findes inden 
for familien for at beskytte, styrke og 
bogstaveligt talt frelse hver enkelt.

I løbet af dette vidunderlige år med 
tjeneste her i Europa har jeg set og følt 
Herrens Ånd, der rækker ud til med-
lemmers hjerte og hjem i mange lande. 
Jeg har personligt følt hans kærlighed 
til hver enkelt person. Somme tider 
føler jeg, at der bliver udført mere godt 
ved et én-til-én besøg hos en sjæl, der 
kæmper, end alt det, der bliver sagt 
til en stavskonferences hovedmøde. 
Møder er selvfølgelig vigtige, fordi 
den enkelte kan føle Åndens støtte 
og indflydelse, og budskaberne bliver 
personliggjort af Ånden.

Den største udfordring for hver 
enkelt person er måske fortsat at 
forblive trofast. Jeg har set mange 

pagter i vores hjerte, og han lever, så 
vi kan påtage os hans navn, holde 
hans befalinger og tjene andre.

For de fleste af os ser det ud til at 
være meget vanskeligt at tilbagegive 
af vore dyrebare ressourcer – både tid 
og midler. Måske er det derfor, Her-
ren har indført tiende og offerydelser 
som en standard for pagtindgåelse og 
urokkelig trofasthed. Men med den 
befaling lover han søde velsignelser og 
forsikringer, der langt opvejer enhver 
vanskelighed. Og vigtigst af alt – vores 
tro er stærkere. Vi er lykkeligere. Der 
er et oprigtigt tilsagn om, at han ken-
der os, og at han våger over os.

»Og derhen skal I bringe jeres … 
tiender og … frivilligofre … Så skal I 
holde måltid dér for Herren jeres Guds 
ansigt, og I skal sammen med jeres 
familier glæde jer over alt, hvad I har 
erhvervet, det Herren din har velsignet 
dig med.« 3 »… Det er Herren jeres Gud, 
der sætter jer på prøve, for at få at vide, 
om I elsker Herren jeres Gud af hele 
jeres hjerte og af hele jeres sjæl. Herren 
jeres Gud skal I følge, ham skal I frygte 
(vise ham ærbødighed), og hans befa-
linger skal I holde, ham skal I adlyde, 
ham skal I tjene, og ham skal I holde 
fast ved.« 4 Selvom disse ord blev talt 
ved profeterne for tusinder af år siden, 
gælder de stadig og er sande. Han har 
brug for vores hjerte og vore pagter – 
så han kan velsigne os uden mål. ◼

NoteR
 1. Se Alma 38:2.
 2. Se 5 Mos 6:23.
 3. Se 5 Mos 12:6-7.
 4. Se 5 Mos 13:4-5.
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Trofasthed
Ældste kent f. Richards
Tidligere andenrådgiver i områdepræsidentskabet

mennesker, der har besluttet at tage »fri« 
fra at være aktiv. Selv når de kommer 
tilbage, har de svært ved at genvinde 
det, de måske havde lært, følt og var 
blevet, hvis de havde været i Kirken 
hele tiden. Profeten Alma brugte nogle 
stærke ord, da han talte om sin trofaste 
søn Shiblon: »Standhaftighed«, »tro-
fasthed«, »fortsætte«, »holder ud indtil 
enden.« 1 Der er stor kraft og lykke i 
disse ord og deres betydning. Det ulti-
mative formål med vores liv på jorden 
er at modtage templets ordinancer med 
deres tilhørende pagter og derefter at 
holde disse pagter i al evighed. De er 
evige pagter indgået med Faderen selv. 
Disse ordinancer og pagter er meget 
vigtige for vores evige lykke – de 
overgår langt alle de udfordringer og 
tilsyneladende uløselige problemer, der 
ofte truer os.

Frelseren Jesus Kristus »førte [os] 
ud« fra vores ›Egypten‹ – vore proble-
mer, vore synder, vores frygt – »for at 
føre os ind« til fred og glæde og evig 
lykke og håb.2 Hans løfter er virkelige. 
De er varige. De er personlige. De 
svigter aldrig. Han står i al evighed 
med åbne arme – for at vi skal indgå 

Ældste  
Kent F.  
Richards
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et kendt ansigt modtog familieprisen 2013
Onsdag den 15. maj 2013 dannede kir-

ken på Maglegårds Alle 83 i Søborg ram-
men om en helt særlig begivenhed.

Ved en reception hædredes Sigrid Riise 
for sit mangeårige virke for danske fami-
lier. Den nu 80-årige Sigrid Riise vil være 
mange søskende bekendt gennem sit 
mangeårige radioprogram med gode råd 
til familier med børn, sine talrige foredrag landet 
over samt sit forfatterskab.

Værdig modtager
Stavspræsident Erik 

Bernskov gennemgik kriteri-
erne for at modtage Familiepri-
sen, herunder at en modtager 
aktivt skal have arbejdet for at 
bevare familien som et grund-
læggende element i samfundet, 
og den nationale information-
schef, bror Martin Stokholm, nævnte, at man ikke 
hvert år fandt en værdig modtager.

Det var da også Sigrid Riises utrættelige virke 
på dette centrale punkt – familien – der havde 
inspireret Kirkens Nationale Informationsråd til 
at indstille hende til årets pris. Såvel bror Martin 
Stokholm som præsident Erik Bernskov berettede 
om Sigrid Riises bedrifter gennem årene og tak-
kede hende for hendes indsats.

Ydmyg tak og lækre forfriskninger
Sigrid Riise takkede med charmerende ydmyg-

hed for prisen og udtrykte sin glæde over, at hun 
ikke var glemt, hvorefter såvel hun som de frem-
mødte med fornøjelse tog sig af det herlige trakte-
ment fremtryllet af familien Haibrock. ◼

Nye missionærer
Som det vel efterhånden er alle bekendt, 

har Kirkens ledere besluttet at sende mange 
nye missionærer til Danmark for at tjene i Den 
Danske Mission i løbet af 2013.

Det er naturligvis meget glædeligt, men det 
har også medført visse udfordringer for missi-
onen, idet især visumansøgninger trækker ud, 
hvilket gør det svært at lave en præcis planlæg-
ning for disse nye missionærers ankomst.

kræver mange ressourcer
Da ankomsttidspunktet er afgørende for leje 

af boliger og den øvrige logistik og for fordelin-
gen af missionærerne til de forskellige menighe-
der, og grene, siger det sig selv, at det har krævet 
mange ressourcer at få løst alle disse mangear-
tede spørgsmål.

Her har det været meget glædeligt for mig 
som missionspræsident at opleve det store 
engagement de lokale ledere og medlemmer har 
udvist, når missionen har bedt om hjælp.

Dette gælder alt fra fremskaffelse af passende 
boliger til møblering af disse og fremskaffelse af 
husgeråd osv.

lover godt for fremtiden
Dette lover virkelig godt for fremtiden, 

hvor vi kan forvente yderligere et pænt antal 
nye missionærer, og det er mit håb, at det 
gode samarbejde, der har været omkring de 
fysiske rammer for missionærernes arbejde 
kan fortsætte også i selve missioneringen med 
udgangspunkt i retningslinjerne i Forkynd 
mit evangelium, så den inspiration, der har 
fået Kirkens ledere til at opprioritere missio-
neringen i Danmark, kan udmøntes i konkret 
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Familieprisen 2013
finn lykkegaard, redaktør
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Sigrid Riise  
omgivet af 
stavspræsident  
Erik Bernskov og 
informations chef 
Martin Stokholm
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Tak kære søskende
Præsident sederholm, den danske mission
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fremgang til glæde for os alle og ikke mindst 
vor Frelser Jesus Kristus.

Jeg vil hermed gerne gennem Liahona sige tak 
til alle, der har hjulpet os. ◼

satellittransmitterede hoved-
møde, der blev en såvel teknisk 
som vejrmæssig udfordring.

det er en glæde,  
når vi inviterer

Den første taler var områ-
depræsident ældste José R. 
Teixeira, der talte om juni som 
områdets invitationsmåned.

Han opfordrede os alle til 
igen at række ud til familie, 
naboer og venner, og især de 
unge til at bruge de tilgænge-
lige elektroniske hjælpemidler 
til at invitere deres venner.

Vi vil føle glæden ved at 
invitere, og andre vil kunne 
nyde glæde sammen med os.

Pionerer i dag
Biskop Gérald Caussé talte 

om de mange, der er gået forud 
– de titusindvis af skandinaviske 
pionerer, som modtog evangeliet 
og sejlede til Amerika.

Stavskonference i københavn, den 8. og 9. juni 2013.
finn lykkegaard, redaktør

lokalt og nordisk
Forårskonferencen 2013 var en 

satellitkonference, hvilket vil sige at 
konferencens hovedmøde via satel-
lit blev sendt fra Stockholm til hele 
Norden. Forud for søndagens møde 
afholdtes lørdag et lederskabsmøde 
og et møde for alle voksne.

mødet lørdag
Efter et smukt musiknummer 

var den første taler søster Mari-
Ann Frederiksen fra Roskilde 
Menighed, der talte om kærlighed 
og med et citat fra ældste Bednar 
mindede os om at sige det, mene 
det og vise det.

Hun efterfulgtes af stavens pri-
marypræsident, søster Lis Ander-
sen, der talte om, hvorledes Kirken 
og evangeliet kan hjælpe forældre 
i deres ansvar overfor deres børn.

stavspræsidentskabets råd
Præsident Jesper Paulsen tog 

udgangspunkt i spørgsmålet: 

»Hvor befinder jeg mig i forhold 
til Gud« og opfordrede os til at 
træde et skridt tilbage og vur-
dere, for vores møde med Gud 
kommer hele tiden nærmere.

Præsident Michael Olsen roste 
søskende for deres trofasthed 
og fortalte, at vi alle har brug for 
Guds vejledning. Vi skal lære at 
vælge til og vælge fra og altid 
vide, hvad Guds vilje er for os.

Præsident Bernskov talte om de 
faktorer, der gør mennesker moti-
verede. For os bør vores vidnes-
byrd være en motiverende faktor.

Vores vidnesbyrd er drivkraf-
ten til at ændre de ting i vores 
liv, som vi bør ændre og gennem 
omvendelse omlægge ikke alene 
vores liv, men også vores tro og 
vores sind.

søndag – koncert og satellit
Søndag morgen indledtes 

med en halv times koncert ved 
stavskoret. Derefter fulgte det 

En del af de nye missionærer 
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Han mindede os med præsi-
dent J. Reuben Clark jun.’s ord 
om, at pionerernes gerninger var 
deres og ikke vores. De kan ikke 
regnes os til ære eller respekt, 
men vi står på egne ben.

Det påhviler os at fortsætte 
deres værk, at bygge på tro.

formålet med frelsesplanen
Søster Cheryl A. Esplin, 

andenrådgiver i Primarys hoved-
præsidentskab talte (fra Salt Lake 
City) om sine skandinaviske 
forfædre og om, hvorledes evan-
geliets velsignelser nu er blevet 
tilgængelige for alle mennesker.

Evangeliet handler om at 
ændre menneskers karakter og 
hjælpe dem til at opleve den 
glæde og fred, som kun evange-
liet kan bringe.

Lad os afspejle evangeliets 
glæde, så andre ønsker at kende 
det.

ligefrem tale
Ældste Russell M. Ballard var 

mødets hovedtaler. Han fortalte 
om pionerernes historie og cite-
rede præsident Hinckleys ord om, 
at vi aldrig bør glemme deres strå-
lende arv. Men det er ikke dem i 

farvel til skoleåret
Lørdag, den 15. juni 2013 samledes omkring 80 

unge og deres ledere i Aarhus for at tage afsked 
med det forgangne skoleår i seminar og institut. 
Allerede fra begyndelsen, da de unge i seminar fik 
det indbydende og farvestrålende program i hæn-
derne, var niveauet slået fast.

Glæde og kundskab gennem læsning
S&I koordinator bror Jens Hjarup Andersen 

fremhævede i sin indledende tale apostlen Peter 
som et godt eksempel at følge. Peter evnede at 
stå ved Helligåndens vidnesbyrd og føre mange 
til Kristus. Bror Andersen fortalte om sin egen 
omvendelse for at komme til troen på Kristus 
gennem læsning i skriften og indbød alle til, ved 
at bære vidnesbyrd, at få glæde og sand kundskab 
gennem samme proces.

diplomer og læseklub
Herefter var der uddeling af beviser ved stavs-

præsident Kurt Frederiksen. I seminar fik 43 elever 
deres 1-års bevis og i institut var der 29. Syv elever 
fra seminar fik også deres 4-års bevis, de havde 
således fuldført seminar. De unge i denne kategori 
fik anledning til kort at bære deres vidnesbyrd.

Da bror Andersen tog fat på en status over den 
tidligere indbydelse til at deltage i læseklubben, 
kunne det konstateres, at enkelte kunne ønskes til-
lykke med at have overholdt reglen om 10 minut-
ters læsning hver dag i 500 dage. En enkelt søster, 
dog ikke blandt de unge, havde præsteret mere 
end det dobbelte. Indbydelsen til at læse dagligt i 
skriften daglig blev atter givet, og enkelte fandt det 
attraktivt, at stavspræsidenten ville give en middag 

afslutning på seminar- 
og institut-skoleåret
Bror Jørn holm Bendtsen, aarhus stav

Wyomings bjerge, vi behøver at 
bekymre os om, men de mange 
i vores umiddelbare nærhed.

Vi må, for at bygge Zion op, 
overvinde vores kærlighed til 
bekvemmelighed og magelig-
hed. Hvordan vil Kirken se ud 
om tyve år i vores land?

Vil vi kunne berette, at vores 
tro, vores mod og vore gernin-
ger var som pionerernes, at vi 
har gjort vores yderste for at 
styrke Kirken i vores menighed, 
gren, stav eller distrikt?

Vil vi kunne sige, at vi fulgte 
rådene fra Det Første præsident-
skab og De Tolv?

Vi skal bevæge os fremad med 
tro for at styrke Kirken, medlem-
mer og missionærer sammen.

et budskab til  
de nordiske lande

Afslutningsvis talte præsi-
dent Monson ganske kort og 
fortalte, at det er hans ønske at 
besøge os i en ikke alt for fjern 
fremtid.

Han udtrykte sin kærlighed til 
søskende i Norden og et ønske 
om, at konferencens ord måtte 
røre vores hjerter og liv og 
bringe os nærmere Herren. ◼

Talerne lørdag aften
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til dem, der klarede de 1000 dage. Det var sikkert 
også en gulerod.

skriftstedsjagt og fest
Seminardagen sluttede med en skriftstedsjagt, 

hvor der både skulle sættes skriftsted på fremviste 
billeder, og hvor det evangeliske princip i skrift-
stedet skulle tegnes og gættes. Det blev til et mere 
løssluppent indslag, men også et, hvor der blev 
boret ind til personlige holdninger.

Traditionen tro sluttede dagen med fælles-
spisning og efterfølgende fest. Indslagene herfra 
fortælles bedst gennem et par foto. ◼

områdepræsidentskabet og i 
skrivende stund er områdehalv-
fjerdser, ældste Ingvar Olsson, 
kaldet til at lede.

Den praktiske side varetages 
af Det Nationale Informationsråd 
med informationschef Martin 
Stokholm i spidsen. I rådet 
sidder desuden begge stavspræ-
sidenter og de to stavsinforma-
tionschefer. Derudover har bror 
Stokholm en assistent og tre 
praktiske medarbejdere.

På stavsplan ligger ledelsen 
hos stavspræsidenterne, og 
den praktiske side varetages af 
stavsinformationsrådet.

I Københavns stav er præ-
sident Jesper Paulsen udpeget 
som præstedømmevejleder, 
og Informationsrådet består 
ud over informationschefen 
af en assistent og en allround 

informationstjenesten
finn lykkegaard, redaktør og informationschef i københavns stav

en ukendt størrelse
For langt de fleste medlem-

mer vil Informationstjenesten 
– eller Public Affairs – være en 
ukendt størrelse.

Ikke desto mindre et det en 
efterhånden gammel organi-
sation, men dens omfang og 
betydning har næppe været 
større end nu.

Såvel på det generelle som 
på det lokale plan opererer 
Informationstjenesten gennem 
to parallelle kanaler, nemlig 
præstedømmeledelsen og den 
praktiske side.

det generelle plan
Det Første Præsidentskab 

og De Tolv er naturligvis den 
overordnede præstedømmele-
delse med en meget stor Infor-
mationsafdeling til at styre alle 
aktiviteter.

I Europa ligger ledelsen 
hos områdepræsidentskabet, 
der opererer gennem den 
europæiske informationsaf-
deling, til hvem alle landes 
afdelinger rapporterer.

det lokale plan
For Danmarks vedkom-

mende gælder det samme. 
Præstedømmeledelsen på 
landsplan er udpeget af 

Stavspræsident Kurt Frederiksen uddelte diplomer
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medarbejder samt ni medlem-
mer, der hver især er kaldet til 
primært at arbejde i og med 
deres egen menighed.

Opgaverne kan siges at være 
dels udadrettet, dels indadrettet, 
selvom disse ind i mellem dæk-
ker begge.

udadrettet
Udadrettet er der nogle klare 

om end vanskeligt definerbare 
opgaver. At skabe kontakt til og 
opretholde gode relationer med 
meningsdannere, et begreb som 
på menighedsplan må defineres 
meget bredt. At skabe kontakt 
til og opretholde gode relatio-
ner med repræsentanter for de 
lokale medier – aviser, lokalradio 
og TV.

Derudover er der nogle klare 
opgaver defineret som mini-
mumsopgaver, nemlig at hver 
menighed i løbet af 2013 gen-
nemfører mindst et HH-projekt 
(Hjælpende Hænder) samt 
udarbejder mindst en missio-
nærberetning og sender den til 
medierne.

Omkring meningsdannere har 
der gennem 2013 indtil nu været 
en del forskellige aktiviteter. 
Præsident Paulsen har besøgt 
såvel kirkeminister Manu Sareen 
som borgmesteren på Frederiks-
berg, Jørgen Glenthøj og udle-
veret eksemplarer af sin bog De 
danske mormoners historie. Det 
Nationale Informationsråd har 

Der har også været ydet indi-
viduelle assistancer til personer/
studerende, der skulle aflevere 
opgaver omkring Kirken.

Indadrettet
Informationstjenestens 

opgaver er hovedsagelig 
udadrettet, men for eksem-
pel er opgaven for de, der er 
tilknyttet menigheden, at gen-
nemføre såvel en missionær-
beretning som et Hjælpende 
Hænder-projekt i samarbejde 
med menighedsrådet.

som tidligere beskrevet uddelt 
Familieprisen.

Stavens Informationsråd 
har gennemført et antal sko-
lepræsentationer. Det er en 
præsentation af kirken gennem 
en PowerPoint præsentation 
kombineret med udførlige 
kommentarer og en spørgs-
målsrunde. Der har også været 
gennemført præsentationer for 
voksne grupper, dels kulturelle 
grupper, dels aftenskolegrup-
per, ligesom der er planlagt 
flere af slagsen.

Præsident 
Jesper Paul-
sen besøgte 
Frederiksbergs 
borgmester
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Biskoppens inspiration
I juni 2012 besluttede biskoppen, at der skulle 

oprettes en tempelforberedelsesklasse for medlem-
mer, der ikke havde været i templet.

Deltagerne, der blev udvalgt af biskoppen, var 
Birgitta Vienberg, min mand Jan, der skulle igen-
nem templet for første gang, og jeg. Lærerne var 
Lisbeth og Peter Højvang Christensen. Jeg havde 
selv været i templet for mange år siden.

Klassen var meget inspirerende, og mange ting 
blev drøftet. Herunder også vigtigheden af at fort-
sætte med at komme i templet efter første gang. 
Lærerne var godt forberedte og holdt spændende 
og oplysende lektioner, hvor alle deltog. Ånden 
var meget stærk.

en tempeltur planlægges
Da afslutningen på klassen nærmede sig, 

foreslog lærerne, at vi skulle tage en tur til templet 
sammen. Det var der stor interesse for, så alle fik 
travlt med tempelinterview. Turen blev planlagt til 
september 2012.

Birgitta og Jan skulle modtage deres begavelse 
den 14., og Jan og jeg besegles den 15. september.

Mange af vore venner i Kirken ønskede at være 
sammen med os og tog med til beseglingen.

Der var en fællesskabsfølelse og en åndelig 
bekræftelse på, at dette var helligt og ville bringe 
mange velsignelser. Ånden bekræftede for både 
Birgitta og Jan, at dette var vidunderligt, og som 
Jan sagde: Når jeg tror på Kirken og Joseph Smith, 
kunne det ikke være anderledes.

Mange fik udført meget arbejde for forfædre 
og var meget opbyggede. Alle ønskede snarest at 
komme tilbage.Frederik, 15 år, Nykøbing Falster Gren

Fin
n 

Ly
kk

eg
aa

rd

aalborg Menigheds 
tempelforberedelsesklasse
søster else ladehoff, aalborg menighed

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

Mit yndlingsskriftsted
Bror frederik, Nykøbing falster Gren, 15 år

 »i er jordens salt; men dersom 
saltet mister sin kraft hvor med 

skal det da saltes? Det duer ikke til 
andet end at kastes ud og nedtræ-
des af mennesker« (Matt 5:13).

Jeg elsker dette skriftsted, for 
det fortæller mig, hvor lidt jeg 
kan uden Herrens hjælp. For 
som skriftstedet siger: »Det duer 
ikke til andet end at kastes ud 
og nedtrædes af mennesker,« 

er det også for mig, for uden 
Herrens hjælp er jeg ligeså nyt-
teløs som saltet. ◼

En opgave vil også være i 
samarbejde med menigheds-
rådet at gennemføre aktivite-
ter, hvortil man kan invitere 
ikkemedlemmer.

Igennem året har stavens 
informationschef i samarbejde 
med bror Martin Stokholm 
og hans assistent gennemført 
såkaldt medietræning i alle 
enheder, en medietræning, der 
er et resultat af Det Første Præsi-
dentskabs ønske om, at alle, der 
kan komme til at udtale sig om 
Kirken, bør medietrænes.

alle kan deltage
Informationstjenestens opgave 

er at informere, at fortælle – ikke 
at forkynde.

At skabe sådanne relationer 
til ikkemedlemmer, at disse 
gennem en større forståelse af, 
hvad vi står for, og hvordan eller 
hvem vi er, giver dem et ønske 
om eller en villighed til at lytte til 
missionærerne.

Den største force, vi har, er 
Kirkens medlemmer generelt, 
der kan fortælle om vore lig-
heder med andre kristne – tro 
på Jesus Kristus, Bibelen og 
humanitært arbejde – samt vore 
forskelligheder – genoprettelsen, 
ny hellig skrift, yderligere viden 
gennem åbenbaring. Og så at 
invitere andre – fortælle dem: 
Kom og mød os.

Læs L&P 123:11-17 og vis dem, 
hvor de kan finde sandheden. ◼



R8 L i a h o n a

hurtigt tilbage
Allerede 14 dage efter var der en præste-

dømmetur, og her deltog Jan også. Den tur gav 
et rigtigt godt sammenhold og var en åndelig 
oplevelse for brødrene. Alle har været meget 
opbyggede, og målet er, at vi fra Aalborg mere 
regelmæssigt kan tage til templet.

Barndom i kirken
For at forstå min egen oplevelse med disse 

ture må jeg gå langt tilbage i tiden. Jeg er født og 
opvokset i Kirken, selvom min far ikke var med-
lem. Min mor tog altid os børn med i kirke hver 
søndag, og jeg deltog som ung i GUF’s aktiviteter. 
Min mor ventede 34 år, inden min far besluttede 
sig for at blive døbt.

Jeg holdt ud
Senere blev jeg gift med Jan, der blev døbt, 

men ikke var aktiv ret længe. Som årene gik, 
fik vi 7 dejlige børn og et dejligt liv. Jeg tog 
børnene med i kirke, og de deltog også som 
unge og havde mange gode oplevelser. Da de 
blev voksne valgte de en anden vej, og en kort 
tid tænkte jeg, at det måske ville være lettere, 
hvis jeg selv blev væk fra Kirken. Men jeg havde 
tidligt besluttet, at jeg ville være aktiv i Kirken, 
og mit vidnesbyrd var ikke blevet mindre med 
årene.

Jeg har tjent i mange kaldelser i Kirken og 
har altid haft Jans opbakning. Jan har et par 
gange forsøgt at komme tilbage, men det varede 
kun kort. Gennem årene har jeg bedt mange 
bønner og grædt mange tårer, men accepteret 
tingene. Vi har nu været gift i 42 år, men inderst 
inde har jeg altid følt, at en dag ville Jan vende 
tilbage.

Jeg har gennem årene modtaget meget 
opmuntring af min »kirkefamilie«, som altid har 
været der for mig.

langt om længe
For to år siden sagde Jan pludselig, at han nu 

ville med til nadvermøderne, og samtidig holdt 
han op med at ryge. Sådan gik det i lang tid.

Jeg er sikker på, at det var inspiration, der fik 
biskoppen til at kalde os til tempelforberedelses-
klassen. Jeg var meget spændt på, hvad Jan ville 
sige. Men han sagde ja, og tingene tog fart. Det er 
ikke min skyld, men jeg ved, at det har været Jans 
eget ønske, og det har påvirket hans vidnesbyrd, 
der i dag er stort og fast.

En dag spurgte biskoppen Jan, om han var parat 
til en kaldelse, hvilket han svarede ja til. Han blev 
derefter kaldet som rådgiver i ældsternes kvorum. ◼
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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 
trykkes. indsend venligst mellem ca. 
75-650 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: Finn Lykkegaard
e-mail: Liahonadk@gmail.com 

eller lykkegaard@mormon.dk ◼


