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Vi vil gerne udtrykke vores taknemlighed for den godhed og trofasthed, som 
medlemmerne af denne kirke i hele Europa udviser. Vi ser resultatet af den dybe tro hos 
dem, som vi møder. Vi påskønner den glæde, som en voksende forståelse af Frelserens 
forsonende gave bringer til så mange.

Vi fryder os over de tusindvis af timer, der bliver brugt på at tjene andre. Det meste  
af denne tjeneste og opofrelse går ubemærket og stille hen og sker i hjemmet.

Kirken i Europa er trådt ind i et nyt kapitel med fremgang, hvor der er flere mennesker 
til stede ved søndagens møder end nogensinde før, ligesom at Kirkens medlemmer over hele 
jorden nu er flere end femten millioner. Tak, fordi I inviterer og tager jeres venner med i kirke 
og hjælper dem, der måske er drevet bort, med at vende tilbage. Jeres daglige eksempel 
bliver bemærket og påskønnet af dem, der er omkring jer.

Vi ser personlige storme, der klares, og udfordringer, der overkommes. Der er 
tålmodighed og styrke i modgang og en hjælpende hånd til dem, der gennemgår deres  
egne prøvelser med deres helbred, i deres forhold eller med deres økonomi.

Vi er taknemlige for at se så megen glæde hos dem, der anvender principperne fra det 
gengivne evangelium i deres liv, såvel som at udrække velsignelserne, så de kan være til gavn 
for andre.

Vor kærlige himmelske Fader og vor Frelser Jesus Kristus er ivrige efter at udøse deres 
velsignelser over os for hvert trin i tro, vi tager, og for hver gang, vi er lydige mod dem. Jesus 
lover i Lære og Pagter:

»For så siger Herren: Jeg, Herren, er barmhjertig og nådig mod dem, der frygter mig, og 
finder glæde i at ære dem, som tjener mig i retfærdighed og i sandhed indtil enden. Stor skal 
deres belønning være og evig skal deres herlighed være« (L&P 76:5-6).

Tak for jeres eksempel og tjeneste. Det er et privilegium at tjene sammen med jer.

Det europæiske områdepræsidentskab

Rundt om danmaRk

Det europæiske områdepræsidentskab

B u d s k a B  f R a  o m R å d e t s  l e d e l s e

 Et budskab om 
taknemlighed
det europæiske områdepræsidentskab
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Professionelle bannere
Det var i år lykkedes at frem-

skaffe nye, professionelt udførte 
bannere med stor velvillig hjælp 
fra bror Steen Kreiberg fra Aarhus 
og hans hustru Lone. Medlemmer 
af stavens informationsråd har 
utrætteligt året igennem arbej-
det på at klargøre materialet, 

med igen
I lighed med 2012 beslut-

tede stavspræsidentskabet i 
Københavns Stav at også i år 
skulle vi deltage i Kulturnatten, 
der dækker København og 
Frederiksberg. Men i modsæt-
ning til sidste år, hvor vi alene 
havde udstilling om fredagen 
(Kulturnatten er altid den sid-
ste fredag før efterårsferien), 
havde stavens informationsråd 
efter aftale med stavspræsi-
dentskabet besluttet at køre 
over 2 aftener, således at vi om 
torsdagen dels afholdt et sær-
arrangement for specielt invi-
terede, dels en generalprøve 
for medlemmer.

udstillingens tema
Som tema for årets udstil-

ling var valgt »Mød os«, hvilket 
i realiteten er en henvisning til 
Johannes Evangeliet, hvor Filip 
siger til Natanael: Kom selv 
og se. Udstillingen var bygget 
op omkring de hovedbudska-
ber, Informationstjenesten har 
anvendt til medietræning, nem-
lig »Vores fælles ståsted med 
andre kristne kirker«, »Vore for-
skelle fra disse« samt »Mød os«. 
I tilgift hertil en smuk udstilling 
om templet og en afdeling med 
missionærerne og dåb.

og resultatet var fremragende, 
hvilket enkelte mindre stavefejl 
ikke kunne ændre. Bannerne var 
opstillet rundt om i kirken, så de 
var tydelige for alle gæster.

udstillingens forløb
Når gæsterne ankom til kir-

ken, blev de tildelt en personlig 

N y h e d e R

Kulturnat 2013
finn lykkegaard, redaktør

Nogle af de 
flotte bannere 
på udstillingen
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guide, der fulgte dem rundt og 
forklarede de forskellige bud-
skaber og besvarede spørgsmål. 
Udstillingen sluttede ved missio-
nærernes afdeling, hvor alle blev 
tilbudt en Mormons Bog.

Mange medlemmer især fra 
Frederiksberg samt Gladsaxe 1. og 
2. Menighed brugte sammen med 
missionærer glade deres tid på at 
guide gæsterne sikkert igennem.

Ud over udstilling blev 
gæsterne inviteret til at overvære 
et foredrag med titlen »Mormons 
Bog, fiktion eller virkelighed«, der 
tog udgangspunkt i mange af de 
punkter, bogens kritikere gennem 
årene har ført frem for at doku-
mentere bogens fejlagtighed. Alle 
punkterne blev tilbagevist. Alle 
blev også inviteret til at overvære 
vores utrolige ældste Cranks fan-
tastiske musik og ringdans.

Glade og tilfredse gæster
Det umiddelbare indtryk af 

gæsternes oplevelse var yderst 
positivt. Mange udtrykte glæde 
over at have overværet såvel 
udstilling som foredrag og dans. 
I løbet af de to dage blev udstil-
lingen besøgt af godt 100 perso-
ner, hvoraf ca. halvdelen ikke var 
medlemmer. Der blev udleveret 
33 eksemplarer af Mormons Bog 
samt bestilt 2 tyske.

Taget i betragtning af, at vi ikke 
– som sidste år – havde et Mitt 
Romney-syndrom til hjælp, var 
resultatet meget tilfredsstillende. ◼

Han er gift med Jette Løve og 
sammen har de 3 dejlige piger.

Biskoppen arbejder på en 
boreplatform i Nordsøen i 2 
uger og er så hjemme i 3 uger, 
hvor han har sit eget smede-
firma i Odense.

Rådgiverne
Bror Detlef Riedel stammer 

fra Düsseldorf, men blev med-
lem af Kirken i Odense, da han 
var 20 år gammel. Han har tjent 
flittigt i mange kaldelser, senest 
som 2. rådgiver til biskop Held. 
Han er gift med Yvonne Riedel 
og sammen har de 4 dejlige 
sønner. Bror Riedel arbejder som 
mekaniker.

Bror Steffen Haahr blev med-
lem af Kirken i Odense, da han 
var 20 år gammel. Han har tjent i 
forskellige kaldelser, senest som 
missionsleder. Han er gift med 
Maria Grand og sammen har de 
lille Anna. Bror Haahr er under 
uddannelse som sygeplejerske 
efter mange år i militæret.

fremtiden
Biskoprådet har valgt, at der 

skal satses på at styrke sam-
menholdet i menigheden, så 
medlemmerne kan blive bedre 
til at hjælpe og støtte hinanden, 
og derved skabe fremgang i 
menigheden. ◼

N a v N e N y t

nyt biskopråd i Odense 1. Menighed
Birgit larsen, assisterende redaktør

 Søndag den 22. september 
2013 fik Odense 1. Menighed 

nyt biskopråd, da det hidtidige 
biskopråd med biskop Keith 
Held og hans rådgivere bror 
Niels Erik Ilskov Nielsen og bror 
Detlef Riedel blev afløst.

det nye biskopråd
Som ny biskop blev opret-

holdt bror Arne Jensen med 
bror Detlef Riedel som 1. rådgi-
ver og bror Steffen Haahr som 
2. rådgiver.

Biskoppen
Biskop Jensen er ud af en 

søskendeflok på 5 og har været 
medlem af Kirken, siden han 
var 14 år. Han har tjent i mange 
kaldelser i Kirken i årenes 
løb, senest som højpræsternes 
gruppeleder.

Biskop Arne 
Jensen omgi-
vet af sine 
rådgivere (fra 
venstre), bror 
Riedel og bror 
Haahr
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Biskop steen Petersen afløst
Roskilde Menighed fik søndag 

den 8. september 2013 en ny biskop. 
Det blev bror Bjarne Lund Jakobsen, 
57, som afløste den tidligere biskop 
Steen G. Petersen. Steen Petersen tjente 
5½ år som biskop, hvor han ved siden 
af sin kaldelse også cyklede tværs over 
USA sammen med en ven, blev far til 
sit femte barn Noah, og hvor menighe-
den blev Danmarks bedst besøgte.

den nye biskop
Den nye biskop Bjarne Jakobsen er 

gift med Ulla Korsgaard, og de har 3 
børn og et barnebarn. Han er uddan-
net som værkstøjsmager og har arbej-
det som industritekniker i den samme 
virksomhed siden 1985. Han har sine 
kollegers tillid som fællestillidsmand 
de sidste 17 år. Da Ulla Jakobsen 
blev bedt om at bære sit vidnesbyrd 
den søndag, hvor Bjarne blev kaldet, 
sagde hun rigtigt sødt, at hun virkeligt 
elskede den nye biskop.

Trods en fødselsattest, der siger 
Løkken, er biskoppen vokset op i Nord-
sjælland. Han var på mission i London, 
inden han blev gift med Ulla. Gennem 
årene har der været mange kaldelser i 
Kirken, og Bjarne har gjort meget ud af 
slægtsforskning og tempelbesøg.

Biskop Jakobsen har også nydt 
stor glæde ved at læse gode bøger og 
ved at studere i skrifterne, og håber, 
at mange andre også vil opnå den 

har evangeliet i deres hjerte, men ikke 
i deres liv.

Desuden må vi anstrenge os sam-
men med de 6 fuldtidsmissionærer, vi 
har i menigheden, for at bringe evange-
liets budskab ud blandt vore medbor-
gere og derved arbejde for deres frelse.«

vidnesbyrd
»Det er mit vidnesbyrd, at dette er 

Jesu Kristi sande og levende kirke. 
Jeg ved, at Gud Faderen og hans Søn, 
Jesus Kristus, som svar på bøn, talte til 
den unge Joseph Smith, som søgte at 
vide, hvilken kirke han skulle tilslutte 
sig. Jeg ved at Joseph Smith ved Guds 
hjælp oversatte guldpladerne til det, vi 
kender som Mormons Bog, et vidne 
om Kristus. Jeg ved, at Kirken er gen-
oprettet med den rette myndighed, 
at Bibelen, Lære og Pagter samt Den 
Kostelige Perle er Guds ord, samt at 
hvis der findes fejl i disse bøger, er det 
ufuldkomne menneskers fejl i over-
sættelse eller afskrift. Mormons Bog 
har givet mig en forståelse om Herrens 
natur, hans liv, mission og forsoning. 
Helligånden har vidnet for mig, at det 
er sandt. Kristus er Guds Søn, denne 
kirke er hans kirke, bygget på apostle 
og profeter,« afslutter den nye biskop. ◼

nyt biskopråd i roskilde Menighed
søster dorte andersen, Roskilde menighed

samme glæde ved at »studere evange-
liet, søge til templet og der blive både 
oplyst og opbygget.«

Rådgiverne
Bror Erik Thysell og bror Jens Ole 

Frederiksen er blevet kaldet som råd-
givere. Bror Erik Thysell er uddannet 
civilingeniør, og han arbejder med at 
nedbringe støj. Han er gift med Emily, 
der er biskop Jakobsens datter. Bror 
Jens Ole Frederiksen arbejder som 
kørelærer på et AMU-center og har 
ved siden af et træfældningsfirma. Han 
er gift med Mariann, og de har 4 børn.

Ønsker for fremtiden
Den nye biskop fortæller, at hans 

»ønsker for fremtiden for Roskilde 
Menighed er, at troen må styrkes og 
vidnesbyrd øges gennem udøvelse at 
tro. Vi søger at opfylde stavens vision: 
Gennem faste, bøn og gerninger løftes 
staven.«

»Jeg ved, at tro er vejen til lykkelige 
medlemmer og til familier med sam-
menhold og glæde ved evangeliet. Jeg 
ønsker, at alle mennesker skal være 
glade for at komme i Kirken og tjene 
hinanden, nyde Helligåndens påvirk-
ning og menighedens fællesskab. Jeg 
ønsker, at vi, som vores profet, præ-
sident Monson, har opfordret os til, 
kommer vore søskende, som vi af en 
eller anden grund ikke ser i kirken, til 
undsætning. Det er medlemmer, der 

Det nye 
biskopråd: (fra 
venstre) Bror 
Thysell, Biskop 
Jakobsen, bror 
Frederiksen
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for børnene og pianist til møderne, og hun  
svarede pænt ja.

Jeg blev ikke spurgt om noget, men jeg var 
så ivrig, at det varede ikke længe, før jeg var 
både sekretær, søndagsskolelærer og spillede 
til sangene.

vanskeligheder og hjælp
Sidst på sommeren kom det provst Rørdam  

for øre, at Kirken holdt møder på Missionshotellet, 
så det måtte vi ikke fortsætte med.

I stedet for holdt vi så på missionærernes 
værelse på Lundingsvej 16 søndagsskole for bør-
nene søndag formiddag, hvor jeg underviste, og 
et møde for de voksne søndag aften.

Da jeg skulle døbes, bad jeg om en samtale 
med min regnelærer, hr. Vetter efter skoletid. 
Jeg havde tillid til hr. Vetter og bad ham om at 

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

Kirkens historie i Fredericia fra 1947 til 1952
Nunne dybvang andersen, fredericia menighed

missionærerne kommer
Sidst på året 1947 fik vi første 

gang besøg af missionærerne fra 
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 
Hellige:

Der stod 2 pæne unge mænd 
med en bog i den ene hånd og 
hatten i den anden. Da de var 
gået, sagde min mor til mig: »Jeg 
tror disse unge mænd får betyd-
ning for vores liv.«

Ja, det var profetisk sagt, for 
de fik stor betydning for vores 
liv. Jeg er i dag meget taknemme-
lig for, at min mor accepterede 
evangeliet, så jeg kunne blive 
medlem af Kirken som barn.

undervisning og involvering
Efter nogen tid begyndte den egentlige under-

visning i evangeliet, men undervisningsmaterialer 
og pjecer fandtes der ikke meget af.

En ung pige, Aase Schumacher, kom også 
meget i vores hjem og lyttede til missionærerne.

En søndag inviterede missionærerne os ned på 
Missionshotellet i Oldenborggade. Vi skulle være 
der kl. 9.30.

Aase, min mor og jeg fulgtes ad derned, og 
jeg husker tydeligt, at Aase og min mor på vej 
derned talte om, at de gerne ville komme, men 
missionærerne skulle aldeles ikke bede dem 
om noget.

Da vi kom derned bad missionærerne min 
mor om at være sekretær i den søndagsskole, 
de nu ville organisere, og min mor sagde pænt 
ja. Så bad de Aase om at være søndagsskolelærer 

Fredericia gren 
anno 1949
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forsvare mig på lærerværelset, hvis der blev talt 
om mig. Jeg fortalte ham, at det var alvorligt 
ment, at jeg ville være medlem af Jesu Kristi 
Kirke af Sidste Dages Hellige. I begyndelsen 
forstod han mig ikke, men til sidst sagde han: 
»Jeg vil bede for dig, Nunne.« Det betød meget 
for mig.

Jeg tiggede og bad min far om lov til også at 
blive døbt, men han sagde nej. Jeg måtte vente.

Min mor og jeg blev døbt den 2. april 1949 i 
kirken i Esbjerg. Det var en stor dag, men hvor 
betydningsfuld den i virkeligheden var, er vel 
først gået op for mig senere.

til københavn
Sommeren 1949 rejste min mor, min lille-

søster og jeg på ferie hos min farfar og farmor 
i Helsingør. Da vi kom til København, tog vi 
ud til Priorvej 12 for at sige farvel til missions-
præsident Alma L. Petersen, men da vi kom til 
missionshjemmet var det den nye missionspræ-
sident Edward H. Sørensen, hans hustru, deres 
3 smukke døtre, og deres søn, som tog imod os. 
Vi blev inviteret indenfor. Jeg var meget benovet 
over situationen.

Nye, primitive lokaler
Sidst på sommeren 1949 lejede vi et lokale, 

Prinsensgade 19 over gården, til at holde møde i.
Lokalet havde tidligere været brugt som værk-

sted, det lå på 1. sal, og lokalet nedenunder blev 
stadig brugt som maskinværksted.

Vi havde mange gode år i Prinsensgade 19 
over gården. Der kom både mange børn og 
voksne, og Kirken voksede.

Der var kakkelovn i mødelokalet, og bror 
Liljengren kom altid tidligt søndag morgen for at 
fyre op i kakkelovnen, så der kunne være varmt, 
når møderne begyndte

Da bror Liljengren blev ældste, tænkte jeg,  

det kan da ikke passe, han er hverken amerika-
ner eller missionær. Ja, der var meget at lære.

Nye besøg i københavn – og en profet
Om sommeren 1950 var jeg i København til 

Kirkens 100 års jubilæum. Jeg boede hos søster 
Valentin. Når jeg tænker på disse jubilæumsdage, 
virker det som en skøn drøm.

I 1952 var jeg igen i København, denne gang 
for at høre præsident David O. McKay, som talte i 
kirken på Priorvej 12. Det var før, der var bygget 1. 
sal oven over salen. Det var en storslået oplevelse.

Det var så en brøkdel af mine første 5 år som 
undersøger og medlem af Kirken. ◼

moroni 10:4
»Og når I modtager dette, vil jeg 

formane jer til, at I spørger Gud, den 
evige Fader, i Kristi navn, om ikke 
dette er sandt; og hvis I spørger af et 
oprigtigt hjerte, med oprigtig hensigt, 
idet I har tro på Kristus, så vil han 
tilkendegive sandheden af det for jer 
ved Helligåndens kraft.«

Jeg mødte dette skriftsted for 
nogle år siden, hvor vi læste det i 
Unge Piger. Jeg syntes bare ikke, 
jeg kunne forstå det, men nu hvor jeg tænker 
tilbage på det, kan jeg forstå det bedre. Det 
styrker bare mit vidnesbyrd og fortæller mig 
om Helligånden og meget andet. ◼

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
emilie-day m., 15 år, aalborg menighed

Emilie-Day M.,  
Aalborg Menighed
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søster helene  
kirstine Bornemann,  
Fredericia Menighed 
England Birmingham 
Missionen, september 
2013 til februar 2015

områdepræsidentskabets 
opfordring

Gennem stavenes informa-
tionsråd har områdepræsident-
skabet udsendt en opfordring til, 
at alle menigheder såvel i 2013 
som i 2014 sætter sig det mål 
at udføre mindst 1 Hjælpende 
Hænder-projekt – meget gerne 
på den dag, der er udnævnt som 
National Frivillighedsdag, den 
sidste fredag i september måned.

Følgende er nogle eksempler 
på de projekter, der løb af stablen 
– og blev indberettet gennem 
informationsrådene – i 2013.

amager Gren
Sebastian Michaneck, informations-
medarbejder Amager Gren

Så lykkedes det os på 
Amager at lave et HH-projekt. 
Det blev i fredags på den 
nationale frivillighedsdag. 

m i s s i o N æ R e R

nyligt udsendte 
missionærer
finn lykkegaard, redaktør
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fra danmark er følgende medlemmer 
kaldet til at tjene en mission:

h j æ l P e N d e  h æ N d e R

hjælpende hænder  
i Københavns Stav
finn lykkegaard, informationschef

hh – hvad er det?
Fra tid til anden er vi som 

medlemmer af Kirken tilbøjelige 
til at slynge om os med forkor-
telser eller såkaldte initialord – 
som f.eks. AP, UV, UP, SUV, EFY, 
SFY og, nå ja HH.  Og ikke alle 
forstår, hvad disse betyder.

HH er den danske version 
af det, der er blevet kendt som 
»Mormon Helping Hands« eller 
på dansk »Hjælpende Hænder«.

Programmet tog sin begyn-
delse i Sydamerika i 1998 og 
har siden spredt sig til hele 
verden.

Det er et præstedømmeledet 
program, der sørger for tjeneste 
i lokalområdet og nødhjælp i 
katastrofesituationer.

ældste mark  
labrosse Pedersen, 
Esbjerg Menighed, 
Frankrig Lyon  
Missionen,  
september 2013  
til september 2015

søster sofia arriaga, 
Odense 2. Menighed,  
canada Montreal 
Missionen,  
oktober 2013  
til marts 2015

Hjælpende Hænder 
på Amager 2013

Br
O

r 
SE

Ba
St

ia
n 

M
ic

ha
nE

K,
 a

M
ag

Er
 g

rE
n



R8 L i a h o n a

10 medlemmer mødte op, og 
vi samlede affald og fjernede 
ukrudt på vejene i det område, 
hvor kirken ligger. Engage-
mentet fik flere personer til at 
standse op og spørge, hvad vi 
lavede, og deriblandt en per-
son, der gerne ville høre mere 
om Kirken. Da de fleste havde 
forladt kirken, sad han stadigt 
på trappen med vores senior-
missionærer og talte om alt mel-
lem himmel og jord. Det var et 
vidnesbyrd for os om, at det er 
vigtigt, at vi er synlige, der hvor 
vi bor, at når vi kommer ud af 
vores kirkebygninger, ser andre 
de eksempler, vi ønsker være.

slagelse menighed
Finn Lykkegaard, Slagelse Menighed

Som en optakt til Sct. Mikkels 
Nat 2013 samledes en min-
dre gruppe medlemmer den 
27. september om eftermid-
dagen i kirken på Skovvejen, 
hvorefter vi drog ud til den 
nærliggende Studentersøen.

Her tilbragte vi ca. 1½ time 
forsynet med plasticsække, idet 
vi gennemgik området omkring 
søen og skoven i tilslutning 
dertil for at for at fjerne eventuelt 
affald, der ikke var blevet smidt 
i de opstillede affaldssække.

Det blev til en betonklods, 
diverse brædder, en stol, en 
klapvogn, en gummistøvle, 2 
handsker, ca. 10 dåser, ca. 5 
flasker, diverse plastic og papir, da

ni
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Hjælpende 
Hænder i 
Slagelse 2013
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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 ca. 75-650 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 ◼

som kommende skovgæster nu 
er frie for at se på.

Vejret var herligt og stem-
ningen god. På denne – den 
Nationale Frivillighedsdag – er 
det, som på andre dage, altid 
godt at kunne give noget tilbage 
til det samfund, vi er en del af.

Gladsaxe 1. og 2. samt  
frederiksberg menighederne
Mette Paulsen, informationsmedar-
bejder, Gladsaxe 2. Menighed

Søskende fra de tre menighe-
der samledes den 27. september 
2013 i lighed med året før på 
de psykiatriske plejecentre på 
Kellersvej og Cathrinegården.

På Kellersvej deltog med-
lemmer fra alle tre menigheder 
samt missionærer. I samarbejde 
med lederne på Kellersvej og 
Cathrinegården og lederen fra 
frivillighuset i Gladsaxe kom-
mune havde vi sammensat nogle 
programmer. På Kellersvej sang 
vi fællessange med beboerne, 
optrådte med forskellige sange, 
dansede squaredans og hyggede. 
På Cathrinegården fik man tildelt 
en beboer, som man lavede et 
eller andet med. En cyklede på 
træningscykel med en beboer, 
nogle snakkede og hyggede, 
andre så på Ipad sammen og 
nogle gik ture. Andre hang rulle-
gardiner op og ordnede have.

60 medlemmer deltog de to 
steder. Der blev brugt ca. 150 
timer på forløbet.

der er også andre
Gennem samtaler med sø-

skende i andre menigheder fra 
begge stave ved jeg, at dette på 
ingen måde er de tre eneste pro-
jekter. Jeg ser frem til i løbet af 
2014 at få artikler/rapporter om 
mange projekter, som i muligt 
omfang vil fremgå af Liahona til 
opmuntring for alle. ◼


