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Vor himmelske Fader elsker os og 
ønsker det bedste for os hver især. 

Hans omsorg for sine børn er tydelig, 
selvom mange, måske overvældet af dette 
livs almindelige problemer og udfordrin
ger, ikke kan se denne konstante tilken
degivelse af kærlighed og omsorg fra en 
kærlig og venlig Fader. Det tager blot en 
kort tænkepause og et omhyggeligt kig 
omkring os for snart at indse den kærlig
hed, som Gud har til sine børn.

Lad os i nogle få minutter tænke over de gun
stige omstændigheder, som vi i dag befinder os i. 
Jeg er sikker på, at når vi tænker over denne sag, 
vil vores taknemlighed for den kærlighed, som 
Gud har til os hver især, blive større.

Første sag at tænke over: Gud fortsætter med 
at åbenbare sin vilje til sine tjenere, profeterne

Hvor er det en vidunderlig følelse af tryghed og 
fred at vide, at Gud fortsætter med at åbenbare sin 
vilje i dag til sine tjenere, profeterne. Det er en af 
de største velsignelser, som Gud giver os, kund
skaben om hans vilje!

Gengivelsen af Jesu Kristi evangelium og hans 
kirke gennem profeten Joseph Smith i denne 
uddeling giver alle, der ønsker det, mulighed for 
at udføre de ordinancer og pagter, der giver os 
mulighed for en dag at vende tilbage og igen bo 
i vor himmelske Faders nærhed.

Når vi gennem studium og gennem tro værd
sætter profeternes ord, der står i de hellige skrifter, 
sammen med de levende profeters ord, vil vi blive 
velsignet med ønsket om at fortsætte med at holde 
og efterleve befalingerne og dermed have fred og 
ro i vores hjerte. Fordi vi ved, at vi er på den rette 

vej, at vores familie kan være sammen 
for evigt, og at vi vil have større styrke 
til at klare livets udfordringer … Det er 
uvurderlige velsignelser.

I dag leder Herren sin kirke gennem 
en levende profet og tolv apostle lige
som i fordums tid. Jeg bærer vidnesbyrd 
om, at præsident Thomas S. Monson er 
profeten i vore dage og udtrykker min 
taknemlighed for at vide, at Gud fortsæt
ter med at elske os ved at videregive sin 
vilje til en profet gennem åbenbaring.

Guds kærlighed vil blive endnu mere 
synlig i vores liv, når vi udfører nogle enkle 
trin, der vil hjælpe os i vores liv, så som:

•	 Læse	dagligt	i	skrifterne
•	 Bruge	tidsskriftet	Liahona
•	 Studere	belæringerne	fra	generalkonference

Disse vaner vil give os mulighed for at være 
opmærksomme på de lærdomme, som Gud har 
til os, når vi har mest brug for dem.

Anden sag at tænke over: Templet er Herrens 
hus, hvor vi kan finde fred og lære om evangeliet

Herren instruerede profeten Joseph Smith i 
begyndelsen af denne uddeling sammen med 
de profeter, der har efterfulgt ham, om at bygge 
templer, så enkeltpersoner og familier kan udvikle 
et dybt og nært forhold til vor himmelske Fader og 
hans Søn, Jesus Kristus, lære hans vilje, modtage 
inspirerede råd og indgå pagter i Herrens hus.

Vor himmelske Fader har ikke forladt sine børn 
og fortsætter med at åbenbare sin vilje i vore dage 
og giver os derved den tryghed og tillid, som vi 
har brug for til at kunne fortsætte på den rette vej. 
Han giver os mulighed for at udføre ordinancer og 
pagter i sit tempel, som vil give os mulighed for at 
leve et rent liv og forberede os på at vende tilbage 
til hans nærhed.

Rundt om danmaRk
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Med alle de mange templer, der bliver bygget 
rundt om i verden i dag, er Herrens templer mere 
end nogen sinde mere tilgængelige.

I Herrens tempel kan vi komme tættere på  
Gud og hans Søn, Jesus Kristus.

Skrifterne er smukke, når de beskriver folks 
indstilling	tilbage	på	kong	Benjamins	tid.	I	
Mormons	Bog	i	Mosija	2:5-6	læser	vi:	»Og	det	
skete, at da de kom op til templet, slog de 
deres telte op rundt omkring, hver mand efter 
sin familie, bestående af hans hustru og hans 
sønner og hans døtre, og deres sønner og deres 
døtre, fra den ældste ned til den yngste, så hver 
familie	var	adskilt,	den	ene	fra	den	anden.	Og	
de slog deres telte op rundt omkring templet, 
idet hver mand havde sit telt med døren vendt 
mod templet.«

Min udfordring er, at vi også kan have en 
lignende indstilling som folket tilbage i kong 
Benjamins	tid	og	planlægge	at	besøge	templet	
noget oftere. Indstillingen hos dem, der er vendt 
mod templet, begynder med den individuelle og 
familiemæssige forberedelse i vores hverdag ved 
at efterleve Guds befalinger hver dag.

Uden templet kan vi ikke besegle vores familie 
for evigt. Inde i templet lærer vi om evige prin
cipper. Det, vi lærer i templet, hjælper os i vores 
forbedring af os selv og giver os den vejledning, 
som vi har brug for i livet.

Der findes mange tilkendegivelser på Guds 
kærlighed rundt omkring os, alligevel efterlader 
jeg i dag mit vidnesbyrd om disse, de er inden for 
vores rækkevidde: Herrens tempel og profeternes 
ord i dag!

Jeg bærer vidnesbyrd om, at Gud lever og 
elsker os, han har velsignet os med disse velsig
nelser, så vi kan føle hans kærlighed til os. I dag 
er dagen til at træffe de relevante beslutninger, der 
vil give os mulighed for at placere vores telt, vores 
liv, vendt mod ham. ◼

Hun blev efterfulgt af bror Mat
thew Mogensen fra Rønne Gren, 
som sammen med sine forældre 
var taget til København. Ud fra 
skriftstedet	»Gå	derfor	hen	og	gør	
alle folkeslagene …« talte han 
varmt om missionering. Efter bror 
Mogensen talte søster Lis Commey 
om glæden ved at holde fokus på 
Kristus og hans liv.

Verdensomspændende tema
Den næste taler var præsident 

Jesper Paulsen fra stavspræsident
skabet, der fortalte, at temaet for 
mødet var blevet meddelt som 
et verdensomspændende tema 
til stavskonferencer i efteråret fra 
Det Første Præsidentskab, der 
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stavskonference i Københavns 
stav november 2013
finn lykkegaard, redaktør

 Weekenden den 9. og 10. 
november	2013	afholdtes	

den halvårlige stavskonference 
i Københavns Stav.

lørdag aften
Selve konferencens tema 

var	»Kom«,	henvisende	til	
invitationen om at komme til 
Kristus. Mødet lørdag aften 
indledtes med et smukt musik
nummer	ved	biskop	Bent	Leit,	
Gladsaxe	2.	Menighed,	og	
medlemmer af hans familie. 
Efter sangen talte først søster 
Kamilla Andersen fra Gladsaxe 
1. Menighed ud fra tanken: 
»Hvor	er	jeg	lige	nu	i	mit	liv,	
og hvor er jeg på vej hen«.
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fremhæver vigtigheden af frem
skyndelse af arbejdet med frelse 
gennem tro og bønner i et sam
arbejde mellem medlemmer og 
missionærer.

Vidnesbyrd fra søskende
Resten af aftenen blev overgivet 

til	stavspræsident	Erik	Bernskov,	
der indledningsvis kaldte på to 
søskende til at bære vidnesbyrd. 
Søster Patrice Mogensen, Rønne 
Gren, og bror Thorkild Mølholt 
fra Slagelse Menighed.

de fortabte får.
Med baggrund i lignelsen om 

det fortabte får fortalte præsident 
Bernskov,	at	vi	alle	på	en	eller	
anden	måde	er	»fortabte	får«.	
Samtidig med at vores opgave er 
at undgå at komme i situationer, 
hvor vi risikerer at glide værk, 
skal vi række hånden ud og invi
tere	»Kom«,	såvel	til	de,	vi	ikke	
har set i lang tid, som til andre.

søndag
Søndagen indledtes med en 

koncert ved stavskoret under 
ledelse af søster Gitte Røder, 
Roskilde Menighed, med bror 
Johannes Hirschmann ved flyglet.

Selve konferencemødet var 
under præsidium og ledelse af 
stavspræsident	Erik	Bernskov.	
Efter opretholdelser nød alle et 
musiknummer ved søster Amy 
Vestbø akkompagneret af sin 
mand, biskop Andreas Vestbø.

præsidentpar i templet, præsi
dent og søster Williams. Søster 
Williams talte om templets 
lærdomme og velsignelser.

Præsident Williams, der bestemt 
ikke havde glemt sit danske, talte 
om behovet for at vi tjener som 
frelsere på Zions bjerg.

lyt og følg rådene
Førsterådgiver i stavspræsi

dentskabet, præsident Michael 
Olsen,	anvendte	beretningen	
om Peter, der gik ud på vandet 

Første taler var søster Katja 
Willemann fra Amager Gren, der 
talte om, hvordan vi hver dag 
skal gøre vores bedste for at være 
Jesu sande disciple ved at være 
lydige mod ham. Hun efterfulgtes 
af søster Michelle Jakobsen fra 
Frederiksberg Menighed, der talte 
om at få fokus på Kristus og hans 
evangelium.

Nyt tempelpræsidentpar
Vi lyttede dernæst til inspi

rerende ord fra vores nye 

Talerne fra søn-
dagens møde
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Bror Christian 
Olsen, Gladsaxe 
1. Menighed, 
bror Simon 
Johansen jun., 
Nykøbing-Fal-
ster Gren og 
bror Daniel 
Møller, Roskilde 
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for at komme til Kristus til at 
beskrive, hvordan lederskab 
er evnen til at få mennesker 
til at følge med omkring det 
næste hjørne. Vi har behov for 
at lytte til vores stavspræsident 
og følge hans råd.

Efter	præsident	Olsen	hørte	
vi et vidnesbyrd fra missions
præsident Sederholm, der 
takkede søskende for deres 
hjælp til missionærerne. 
Kirken vokser, fordi Kristus 
har befalet, at tiden er til at 
fremskynde værket.

stol på Gud
Afsluttende taler var stavs

præsident	Erik	Bernskov,	der	
indledningvis takkede foræl
dre og børn for ærbødighed 
og tålmodighed udvist under 
konferencen. Invitationen 
om at komme til Kristus er 
til såvel de, der er faldet fra 
som til ikkemedlemmer, 
men også til alle os andre. 
Lad os komme til Kristus i 
vore vanskeligheder. Vi er 
alle en del af Kirkens legeme 
og skal huske at bevare 
vores perspektiv – hvorfor 
er vi her.

Vi skal stole på Gud, uan
set hvor svært det ser ud, og 
holde hans befalinger. Hvis 
vi vælter i stormen, kan vi 
komme op igen og igen gen
nem Kristi nåde – Han gør 
hele forskellen. ◼

et privilegium
Brødre	og	søstre,	jeg	har	fået	

det privilegium at fortælle om 
vores tempeltur, hvor vi var ude 
med missionærerne. At være ude 
med missionærer har altid fascine
ret mig. Jeg har altid set frem til at 
skulle komme på mission og være 
ude og møde mennesker. Da vi 
var på tempeltur, så jeg frem til at 
komme ud med missionærerne 
og kontakte folk på gaden.

en ny oplevelse
Jeg havde tidligere været 

ude og se, hvordan missionæ
rer arbejder på split, men aldrig 
selv kontaktet folk på gaden, da 
jeg altid havde fået at vide, at 
man ikke måtte kontakte folk på 
gaden,	før	man	var	16	år	gam
mel. Så da jeg var kommet på 
tempeltur og fik at vide, at jeg 
godt kunne kontakte, blev jeg en 
smule forvirret, men fik at vide, at 
det var ok. Jeg ønsker at dele en 
speciel oplevelse, jeg havde, som 
har styrket mit vidnesbyrd om 
Herrens velsignelserne og det, at 
jeg nu ved, at jeg skal på mission.

fulgte åndens tilskyndelse
Jeg var sammen med ældste 

Simpson og hans kammerat æld
ste Gudnasson og bror Christian 
Olsen.	Vi	mødte	en	ung mand,	

N a V N e N y t

at tjene med missionærerne
Bror frederik Johansen, Nykøbing Gren

som var ude at lufte sin hund. 
Ældste Simpson indledte og 
begyndte at fortælle om den 
levende Kristus og om den evige 
familie. Den unge mand, der tyde
ligvis ikke havde taget stilling til, 
om han tror, og som aldrig rigtigt 
har hørt om religion, begyndte 
tilsyneladende at blive forvirret 
og ville gerne ud af denne mær
kelige situation. På det tidspunkt 
følte jeg i mit hjerte, at jeg skulle 
sige	disse	ord:	»Ønsker	du	at	
vide, om du tror, så tag denne 
bog	(Mormons	Bog),	og	læs	den	
bare en lille smule«. Han tog imod 
bogen, og jeg følte, at jeg havde 
gjort det, som Herren havde ind
gydt i mit hjerte at sige.

Vidnesbyrd
Da vi om aftenen havde vidnes

byrdmøde, sad jeg og tænkte dybt 
over det, der var sket. Det blev 

Bror Frederik 
Johansen,  
Nykøbing- 
Falster gren
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helt klart for mig, at det var Her
rens Ånd, der havde talt det til mit 
hjerte og havde fået mig til at sige 
det, som jeg sagde. Jeg blev fyldt af 
Ånden, og endnu en gang blev jeg 
sikker på, at denne kirke er sand.

tag på mission
At tjene som missioner 

er et himmelsk kald, et 

hinanden	at	kende,	mens	præsident	Buur	tjente	
som	byggemissionær	i	Finland.	De	har	3	døtre	og	
9 børnebørn. Sammen har de drevet kjolefabrik i 
Esbjerg	i	25	år.

Præsident	Buur	er	oprindelig	fra	Herning.	Han	
har tjent i mange kaldelser, herunder som biskop i 
Esbjerg og grenspræsident i Herning. Han har også 
tjent som missionær på Grønland.

Søster	Buur	er	fra	Kuopio	i	Finland,	hvor	hun	
lærte Kirken at kende som 9årig. Før de blev 
gift, gik hun på Kunsthåndværkerskolen og har 
arbejdet	som	designer.	Også	hun	har	tjent	i	mange	
kaldelser,	herunder	6	år	som	præsident	for	stavens	
hjælpeforening.

Søster	Buurs	søster,	Helmi	Andersen,	bor	ligele
des i Danmark og er gift med bror Richard Ander

sen fra Allerød Menighed.
Begge	ser	de	frem	til	arbej

det med søskende i templet.

Præsident  
og søster Nilsson

Præsident Niels Erik og 
søster Karin Nilsson er fra 
Helsingborg Forsamling i 
Sverige. Præsident Nilsson 
er 78	og	søster	Nilsson	73.	
De har 4 børn.

Præsident Nilsson er 
uddannet bygningsingeniør 
og har drevet egen virk

somhed. Præsident Nilsson har tjent i mange 
kaldelser, herunder som grenspræsident og kvo
rumsprædident og senest som fungerende patri
ark i Malmø Stav.

Søster Nilsson har tjent som hjælpeforenings
præsident ad flere omgange.

Begge	ser	frem	til	at	arbejde	med	de	fantastiske	
søskende, de møder i templet.

Liahona byder dem alle velkomne. ◼

præstedømmeansvar for alle 
unge ældster.

Og	sådanne	oplevelser	forbe
reder os til en dag at kunne tjene 
som missionærer. Forbered jer til 
at kunne tjene Herren hele jeres 
liv,  som mine forældre har lært 
mig. Jeg vidner for jer, at dette 
er den sande kirke, og at Herren 
elsker hver enkelt af os. ◼

tempelpræsidentskabet
finn lykkegaard, redaktør

 i Liahona	fra	december	2013	bragte	vi	en	arti
kel om vores nye tempelpræsidentpar. På det 

tidspunkt vidste vi ikke, hvem rådgiverne og deres 
hustruer blev, men det ved vi nu, hvorfor vi gerne 
vil fortælle lidt om disse herlige søskende.

Præsident og søster Buur
Præsident	Poul	Erik	og	søster	Anna	Liisa	Buur	er	

begge	71	år.	De	blev	gift	i	1954,	efter	de	havde	lært	

Det nye tempel-
præsidentskab. 
Præsident og 
søster Nilsson, 
præsident og 
søster Williams 
og præsident 
og søster Buur.
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hvad er det for en titel?
Det var det spørgsmål, vi stillede os selv, da vi 

modtog en invitation til Det Kongelige Teater en 
dag i november sidste år. Men hvem siger nej til 
en aften i Det Kongelige for en flad halvtredser.

Og	vi	fik	forklaringen.	Den	lille	pige	drømte	om	
at blive balletdanser, og hendes onkel delte drøm
men. Men Svanesøen? Tja, måske, men hvorfor 
ikke begynde med noget mindre, og ved fælles 
hjælp fødtes udtrykket: Gråspurvevandpytten – 
det	var	da	en	fugl	og	der	var	vand.	Og	udtrykket	
har holdt ved og blev nu brugt om denne aften, 
der var udtænkt og blev gennemført af søster 
Christina Michanek fra Amager Gren.

Baggrunden
Det	Kongelige	teaters	nye	balletkorps	»Corpus«	

har valgt at lade dansere få lov til på få dage, med 
et minimalt budget og uden de store tekniske 
løsninger at præsentere en aften, hvor individet 
får sine visioner, koreografiske talenter eller hvad 
det end måtte være, der brænder for at komme 
ud, få frit spil. Disse aftener kaldes Corpus Pop 
upaftener, og søster Michanek var den første, 
der fik muligheden. I invitationen havde hun lovet 
uddrag af egen dagbog og smukke tanker fra 
gamle sjæle, eller som der også stod: Stumfilms
ballet med højtlæsning.

oplevelsen
Lidt	før	kl.	20.00	var	vi	så	samlet	i	teatrets	

Prøvesal A i Den Gamle Scene – omhyggeligt 
eskorteret af en vagt. Vel omkring 100 personer, 
hvoraf	vel	10-15	%	var	familie	og	medlemmer	
af Kirken, der havde reageret på bror Sebastian 
Michaneks	invitation.	Og	sikke	en	aften.

I løbet af ca. 1 time blev vi kongelig underholdt 
af Christina, der på lærred viste såvel barndoms
billeder med ballet som uddrag af Matador, og 
som gennem ballet og dans med såvel mimik som 
stor dramatik fik vist os sine utrolige evner. Med 
misundelsesværdig smidighed kastede hun sig 
ud i en række forskellige danseoptrin med kostu
meskift undervejs – alt til akkompagnement af 
herlig musik. To af hendes kolleger dansede med 
kraft	og	ynde	et	uddrag	af	»Giselle«	med	Adolphe	
Adams inspirerende musik.

Men ikke nok med det. Hun citerede også fra 
sin dagbog og andre kilder. Så rørende og tanke
vækkende, at hun – når hun en dag lader balletten 
hvile – vil kunne ernære sig som poet. Lad mig 
blot citere: Jeg kommer nærmest dig, når jeg tæn
ker mindst på MIG og mest på DIG.

en fantastisk aften
Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgs

mål eller kommentere. En enkelt for mig ukendt 
publikummer gav udtryk for, at det mest af alt havde 
været en aften i mol. Jeg forlod salen med den tanke, 
at hvis det var mol, så var det den mest opkvikkende 
og livgivende mol, jeg længe har oplevet.

Tak	for	invitationen,	Sebastian.	Og	Christina	–	
dansdansdans. Tak. ◼

Gråspurve-vandpytten
finn lykkegaard, redaktør

Familien 
Michanek, 
Amager Gren
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lære og Pagter, 
afsnit 58, vers 2-4:

»For sande-
lig siger jeg jer: 
Velsignet er den, der 
holder mine befa-
linger, det være sig i 
liv eller død, og den, 
som er trofast i 
modgang, hans 
belønning er større 
i Himmerige.

I kan med jeres 
naturlige øjne ikke 
i øjeblikket se Guds 
forehavende med 
hensyn til det, som 
skal komme herefter, 
og den herlighed, 
der skal følge efter 
megen modgang.

For efter megen 
modgang kommer 
velsignelserne. 
Derfor skal den 
dag komme, da I 
skal blive kronet 
med megen herlig-
hed; timen er endnu 
ikke inde, men er 
nær for hånden.«

Dette skriftsted betyder meget for mig, fordi det 
fortæller, at lige meget hvad, vi gennemgår i livet, 
vil velsignelserne altid komme.

Så vi må aldrig miste modet, men altid vælge 
det rigtige, selvom det kan være svært. ◼

endnu et museum
På Dragør havn ligger Dragør 

Museum, der har til huse i et af 
Dragørs ældste huse. På 1. sal 
vises en udstilling om Dragørs 
særprægede historie med Hanse
tid, søfart, lodseri, fiskeri, gåseavl, 
kapervæsen. Mange finurlige ting 
og sager fra fjerne lande er hjem
bragt gennem århundreder af 
byens sømænd.

I den anden del af museets per
manente udstilling ses interiører 
fra byens gamle skipperhuse, samt 
en fin samling af Amagersyninger. 
Det er meget spændende og kan 
anbefales. Så solgte de gamle nip
senåle med motiver af fisk.

En dejlig dag, som rystede 
os EV’ere sammen og bidrog til 
fællesskabet. ◼
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Mit yndlingsskriftsted
søster isabella s., 16 år, odense 1. menighed

Søster Isabella S.,  
Odense 1. Menighed
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Københavns stavs EV-tur til Dragør
søster adyrene thorsen, Gladsaxe 2. menighed

Lørdag den 12. okt. 2013 var vi 8 ev’ere, der tog af sted.  
Vi blev, trods udfordringer, hentet i 2 biler.

museumsbesøg
Først var vi på Amager 

Museet. som består af to 
firlængede gårde beliggende 
i Store Magleby, Enestående 
kulturarvmiljø. St. Magleby 
var tidligere også kendt som 
»Hollænderbyen«	pga.	de	hol
landske indvandrere, der kom 
til	Amager	i	1500-tallet.

Da vi kom derud, blev vi 
modtaget af nogle fra museet. 
En ung mand viste os rundt og 
fortalte om livet i St. Magleby, 
hvilket var meget spændende. 
Vi kom blandt andet ind i et 
hus, hvor der blev kogt suppe 
Vi fik lov at smage, og det var 
dejligt varmt.

Derefter kørte, vi til Dragør på 
Cafe Strand, og spiste dejlig mad.

Fra Hollænderbyen
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