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 Tro på Herren Jesus Kristus er evan
geliets første princip, og det står i 

den første trosartikel. Det er den sten, 
der ligger grundvolden for alt, som 
frelsesplanen er bygget på.

Alma sammenligner tro med et frø. 
Troen får rødder gennem et ønske 
om at få tro og derefter gennem hårdt 
arbejde vokser den tro og bliver stær
kere. Alma forklarer dette princip til 
de vantro mennesker i Ammoniha, da 
han siger: »Det er givet mange at forstå 
Guds hemmeligheder [ord] … som han 
skænker menneskenes børns i forhold 
til den agtpågivenhed og flid, som de 
viser ham.« 1 Så tro vokser i forhold til 
den agtpågivenhed og flid, vi giver 
de sandheder, som vi modtager.

Alma går så langt, at han siger: 
»Den, der ikke forhærder sit hjerte,  
til ham gives der en større del af ordet, 
indtil det er givet ham at kende Guds 
hemmeligheder, indtil han kender 
dem fuldstændigt. Og de, der forhær
der hjertet, til dem gives en mindre 
del af ordet, indtil de intet kender til 
hans hemmeligheder.« 2

Almas budskab kunne ikke være 
tydeligere. Når vi modtager sandheden, 
skal vi vise den agtpågivenhed og flid 
… vande frøet. Men hvordan gør vi 
det? Ved at handle på den, tjene og 

I det øjeblik, at Ze’ezrom 
begyndte at stille oprigtige spørgs
mål for at kende sandheden i stedet 
for at stille spørgsmål for at øde
lægge sandheden, slog troens frø 
i ham rod. Da han fortsatte med 
at vise agtpågivenhed og flid mod 
det, som Alma og Amulek belærte 
om, fortsatte hans tro og omven
delse med at vokse og endte til sidst 
med, at han blev døbt og sammen 
med Alma tog på mission hos 
zoramitterne.

Mine kære brødre og søstre, hvis 
vi handler i forhold til den kund
skab, vi har modtaget, uanset hvor 
vi er, eller hvor lille og utilstrække
lig vi tror, at den kundskab er, vil 
en enkel ting som at bede en bøn, 
komme i kirke eller læse i skrifterne 
have store positive konsekvenser.

Når vi holder selv små befalinger, 
finder omvendelse sted og troen på 
Herren Jesus Kristus øges i samme 
grad. Når vores tro på Jesus Kristus 
øges, øges vores ønske om at holde 
hans befalinger og sådan fortsætter 
de med at løfte hinanden.

I Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Alma 12:9.
 2. Alma 12:10-11.
 3. Alma 12:8.
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Individuel omvendelse  
gennem tro på Jesus Kristus
Ældste José A. Teixeira, Portugal
Områdepræsident i Europa

opbygge et vidnesbyrd om sandheden. 
Herren vil derpå give os større tro. Men 
hvis vi ikke viser agtpågivenhed og 
flid, mister vi tro, indtil det tidspunkt 
kommer, hvor der ingen tro er tilbage.

Nøglen er at handle og vise agtpå
givenhed og flid. Selv en lille handling 
kan have stor gavn. Et eksempel på 
dette er Ze’ezrom, den ugudelige advo
kat, der forsøgte at bedrage Amulek ved 
at tilbyde ham en skat i sølv, hvis han 
ville benægte Guds eksistens. Ze’ezrom 
ønskede at udvande budskabet om 
Kristus, som Amulek belærte om, ved 
at ødelægge Amuleks vidnesbyrd.

Så skete der noget interessant. 
Da Ze’ezrom fortsatte med at lytte 
til Amuleks og Almas budskaber, 
begyndte han at ryste. I stedet for at 
være stolt og holde fast ved sit mål om 
at ødelægge disse to profeter ydmy
gede han sig nok til at føle sin rysten 
og indså, at disse to mænd havde 
Guds kraft. Det lille frø var blevet sået.

Med sit ønske gav Ze’ezrom det lov 
til at slå rod. Så gjorde Ze’ezrom noget 
andet. I stedet for at stille spørgsmål 
for at bedrage Alma og Amulek og 
ødelægge deres budskab »begyndte 
[han] at udspørge dem flittigt, for at 
han kunne få mere at vide angå-
ende Guds rige.« 3

Ældste  
José A. Teixeira, 

Områdepræsident.
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En mulighed.
I januar havde »Alt om Hån

darbejde« et projekt om at få 
lavet bamser til DR 1 Landsind
samling, hvor de gav 25 kr. pr. 
bamse til landsindsamling, som 
løb af stablen d. 1. februar 2014, 
hvorefter bamserne ville blive 
givet væk til børn uden mødre

Denne ide syntes vi var fan
tastisk, fordi temaet for land
sindsamlingen var »børn uden 
mødre«, og vi havde mulighed 
for at gøre en forskel.

 Arbejdets udførelse
Vi samlede de ældre pri

marybørn, Unge Piger og Hjæl
peforeningen til 2 onsdage at lave 
bamser, og samtidig lavede nogle 
søskende bamser derhjemme.

Bamserne kunne syes, strik
kes eller hækles. Vi havde en 

Der blev fortalt, at bamserne 
ville blive delt ud til børn på 
asylcentrene her i Danmark.

 En god oplevelse
En rigtig god oplevelse at 

være en del af. ◼

N Y H E D E R

Bamseprojekt
Søster Lise Ravn-Petersen, Aarhus Menighed

fantastisk tid disse dage, hvor  
vi i alt fik lavet 35 bamser.

 En styrkelse
Ikke alene fik vi gjort noget 

godt for børn, men det var dej
ligt at fornemme, at det at skulle 
lave noget sammen styrkede 
fællesskabet mellem aldersgrup
perne i menigheden. Alle hyg
gede sig med hinanden

Alle bamserne blev afleveret til 
Stof 2000, som formidlede dem 
videre til »Alt om Håndarbejde«.

 Resultatet
Lørdag d. 1. februar 2014 

kunne vi så høre og se fra lands
indsamlingen, at hele Danmark 
havde produceret 931 bamser, 
hvor de 35 var fra Aarhus Menig
hed. Jeg var glad for, at vi var 
med til at gøre en forskel.

En skøn udstilling bamser (Lise Ravn-Petersen)
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Tempeltur  
oktober 2013.
Laura Borge Rosenkilde, 18 år. Århus Menighed.

En årlig begivenhed
I oktober 2013 var de unge mellem 12 og 18 

fra Århus Stav på den årlige tempeltur til templet 
i København. På denne tempeltur var der bl.a. 
arrangeret bowling, bytur og fest med de unge 
fra Københavns Stav, udover dåbssessionerne 
i templet.

Prioriteres højt
Jeg har været med på samtlige tempelture fra 

jeg var 12, og i år var jeg med på min sidste som 
deltager. Det har altid haft høj prioritet for mig at 
komme med på tempeltur, fordi jeg ikke så ofte er 
i templet på eget initiativ, og fordi det er en helt 
fantastisk følelse at kunne være sammen med så 
mange unge, der alle elsker evangeliet og ønsker 
at komme i templet. Det er dejligt at kunne dele 
en så åndelig oplevelse, som det er at komme i 
templet med sine venner.

Vi er velsignede
På denne tempeltur havde jeg muligheden for at 

have en veninde fra USA med, og hun fortalte, at 
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hun synes, det var et fantastisk arrangement, og at 
det var noget helt andet end det, hun var vant til fra 
Utah. Hun fortalte, at de unge i hendes menighed 
fra tid til anden har tempelture, men de har aldrig 
tempelture for hele staven. Dette har selvfølgelig 
noget at gøre med, at de er en del flere og har en 
del flere templer, end vi har i Danmark, men det fik 
mig virkelig til at sætte pris på dette arrangement 
på en hel anden måde, end jeg før har gjort.

Helt specielt
Jeg husker en tempeltur for et par år siden, hvor 

en af lederne til vidnesbyrdsmødet sagde, at hvis 
man kun kunne have ét arrangement for de unge 
om året, burde det være tempelturen. Jeg elsker alle 
de andre arrangementer, der bliver tilbudt de unge 
i Kirken, men jeg er fuldstændig enig i det, denne 
leder sagde. Tempelturen er noget helt specielt. ◼

På tempeltur
Jeg har været på tempeltur i min efterårsferie i 

oktober måned. Det har været en dejlig oplevelse, 
det har virkelig været fantastisk at få mulighed for 
at komme i templet og udføre stedfortrædende 
dåb for de døde.

 De har ventet længe
At tænke på at de har ventet så længe, og nu 

endelig kan få udført dåben for dem. Nogle har 
måske ventet i over 1000 år. Man føler også virke
lig ånden i templet.

 Godt man  
ikke er alene

Det er også dejligt 
at vide, at der er så 
mange andre, der tror 
på det samme som 
en selv. Selvom om 
at man nogle gange 
føler, at man er den 
eneste, som tror på 
evangeliet, når man 
er i klassen. Det kan 
jeg i hvert fald godt 
selv føle. Det var 
også fedt at være der 
med ens venner. ◼

Laura Rosen-
kilde sammen 
med Julie 
Andersen, 
Catrine Ander-
sen (begge Aar-
hus Menighed) 
samt Vashti 
Reed (Silkeborg 
Gren) (foto 
ved Mehrdad 
Rosenkilde)
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Sanuel Rosenkilde, 
Horsens Menighed 
(foto ved Mehrdad 

Rosenkilde)
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Tempeltur oktober 2013
Samuel A. Rosenkilde, Horsens Menighed
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I læsende stund
Omtrent samtidig med at dette 

læses, er mange søskende i fuld 
gang med at deltage i Folkemøde 
i Allinge på Bornholm. Men 
hvordan gik det til?

En ide fødes
Grenspræsidenten og 

missionærerne på Bornholm 
besøgte i 2013 Folkemødet 
i Allinge. I løbet af 4 dage 
besøge omkring 60.000 men
nesker denne begivenhed, der 
oprindelig blev påbegyndt som 
et forsøg på at skabe samfunds
debat. Mange politikere fra 
alle partier deltager, ikke for 
at promovere partisynspunk
ter, men at give deres bud på 
mange af de spørgsmål, der rør 
sig i et samfund som det dan
ske. Folkemødets formål er at 
styrke demokratiet og dialogen 
i Danmark.

Ud over politikerne deltager 
også en lang række organisati
oner og foreninger, der har hver 
deres stand eller telt på mødet. 
Missionærerne medbragte 5 
eksemplarer af Mormons Bog, 
der meget hurtigt blev uddelt. 
Da forskellige kirker også var 
repræsenteret, rettede grens
præsidenten henvendelse til 

ønskede at kende de emner/
temaer, vi ville sætte til debat. 
Der er til deltagerne det krav, at 
man hver dag tilbyder et offent
ligt event – det vil sige en debat. 
Og for at kunne vælge mellem 
de mange ansøgere og finde de, 
der fremlagde relevante emner, 
skulle disse emner fremgå af 
ansøgningen.

Nogle emner blev meget hur
tigt angivet telefonisk fulgt op af 
en mere præcis mail – og så var 
der bare at vente.

I har fået en plads.
Den 17. december kom for

løsningen. Vi havde fået en 
plads på Danchels anlæg, plads 
D20. Anlægget ligget nordligst 
i området, men lige ved siden af 
hovedpladsen. Vore plads var i 
den sydlige del af anlægget.

Så var det i gang med at 
planlægge.

Vi fandt hurtigt ud af, at der 
var mange hensyn at tage. Vores 
telt skulle ikke alene være solidt, 

Folkemødet på Bornholm 2014
Finn Lykkegaard, informationschef, Københavns Stav

Informationstjenesten med et 
forslag om, at også vi deltog.

Alle var enige
Da deltagelse i et sådant 

arrangement ikke er gratis 
og samtidig kræver en del 
arbejde forinden og under 
arrangementet blev spørgsmå
let efterfølgende drøftet i såvel 
stavens informationsråd som det 
nationale samt med stavspræsi
dentskabet, højrådet og missi
onspræsidenten. Alle endte med 
at give deres accept, herunder 
missionspræsidenten med et 
løfte om 6 ekstra missionærer 
og mange, mange eksemplarer 
af Mormons Bog.

Ansøgningsprocedure
I 2013 deltog ca. 500 organisa

tioner, og da endnu flere gerne 
vil være med, er der en særlig 
procedure. Efter at være tilmeldt 
Folkemødets Nyhedsbrev som 
Jesu Kristi Kirke (Mormonerne) 
blev vi efterhånden klar over 
fremgangsmåden. I november 
kom Nyhedsbrevet, der gav 
mulighed for at ansøge om en 
plads, hvilket vi gjorde. I begyn
delsen af december skabte en 
telefonopringning pludselig 
lidt spænding, for Folkemødet 

Udsnit af  
Folkemødet 
2013 (officielt 
foto)
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det skulle også være certifice
ret brandsikkert – noget, telte 
fra Harald Nyborg ikke er. Men 
som tiden gik og med finansiel 
støtte fra områdets informa
tionsråd gennem det nationale 
informationsråd løstes også den 
udfordring. I skrivende stund 
arbejder vi med at sammensætte 
en deltagerliste til debatterne, 
noget, der er en stor udfordring 
dels på grund af ferietiden, dels 
den lange afstand fra resten af 
Danmark.

Rønne Gren fantastisk
Et medlemsmøde i Rønne 

Gren, hvor Informationstje
nesten fremlagde sagen, gav 
fantastiske resultater. Logistiske 
udfordringer med overnatning, 
bespisning, møbler m.m. blev 
afklaret i løbet af en time med 
en så storslået velvillighed, at 
man kun kunne blive rørt og 
føle en ydmyg taknemmelighed.

Der er i skrivende stund 
stadig lang vej, men også en 
overbevisning om, at enhver, 
der besøger vores stand og 
eventuelt deltager i vore 
debatter, vil føle sig godt 
behandlet og vide, at Jesu 
Kristi Kirke af Sidste Dages 
Hellige er noget andet og 
mere, end de hidtil troede.

Hvis ikke vi ses, vil vi 
efterfølgende fortælle, hvor
dan det gik. ◼

Lære og Pagter 107:99:
»Lad nu derfor hver mand lære sin pligt og at 

handle med al flid i det embede, hvortil han er ble
vet udpeget«.

Lære og Pagter 107:99 er mit yndlingsskriftsted, 
fordi det meget godt beskriver, at vi har fået præ
stedømmet, og at Gud forventer, at vi bruger det 
med flid og til at hjælpe mennesker. ◼

 

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
Tobias K., 14 år, Sønderborg Gren

Tobias K., Sønderborg (foto ved 
Finn Lykkegaard)
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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

Farvel til en vidunderlig tid
Ellen Haibrock og Hans Hjort Nielsen, Gladsaxe 1. Menighed

En berigende tid
I november 2013 blev vi afløst 

efter 6 års fuldtidstjeneste i tem
plet, først 3 år som rådgivere og 
derefter 3 år som præsidentpar.

Vi kan se tilbage på nogle 
opbyggende og berigende år. 
Dette skyldes ikke mindst, at vi 
har været velsignede med rådgi
vere, som har været loyale, dyg
tige og flittige. De har, som vi, 
elsket tempeltjenesten og Herren, 
og gennem vores samarbejde har 
vi knyttet tætte personlige bånd.

Prioritering
Vores højeste prioritet gen

nem alle årene har været, at 

de søskende, der kommer til 
templet, har kunnet gå derfra 
med en god oplevelse og med 
ønsket om at komme tilbage. 
Dette gælder både for dem, der 
er kommet for at få deres egen 
begavelse, dem, der er kommet 
for blive beseglet eller viet, og 
de mange, der er kommet for at 
gøre stedfortrædende arbejde for 
deres familie, og vi har kunnet 
glædet os over mange positive 
tilbagemeldinger.

Vi har ikke haft nogen 
målsætning for, hvor mange 
søskende, der skal komme til 
templet og hvor ofte, det er 
et personligt valg, men vi har 
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forsøgt altid at være beredt til  
at betjene dem, der har ønsket  
at komme.

De unge
Ikke mindst har vi været glade 

for det store antal unge, der 
sammen med deres ledere, ofte 
og regelmæssigt er kommet til 
templet for at udføre dåb.

Vi har glædet os meget over 
den undervisning og oplæring 
de unge får med hensyn til at 
finde egne navne, og for den 
mulighed de har for at udføre 
ordinancer for egne slægtninge. 
Vi har en stærk følelse af, at der 
er en tæt sammenhæng mellem 
vore bestræbelser på at udføre 
tempelordinancer for vores 
afdøde familiemedlemmer og 
deres muligheder for at påvirke 
vores liv og de omstændigheder, 
vi lever under.

Søskende og missionærer
Vi har haft glæden ved at lære 

mange nye søskende at kende. 
Vi har været berørt af den tro
fasthed og offervillighed, vi har 
været vidne til, både fra tempel
tjenere og fra besøgende.

Det har også været dejligt at 
opleve, at brødre, der i deres 
ungdom tjente som missionæ
rer i Danmark, efter mange års 
forløb har valgt at komme til
bage til Danmark sammen med 
deres hustruer for at virke som 

glade for, at turister, ikke mindst 
amerikanske medlemmer, der 
har været på krydstogt, har 
fundet det vigtigt, også at afse 
tid til at besøge templet. Vi har 
også oplevet, at søskende fra 
Nordtyskland i stigende grad 
har valgt at tage til København 
i stedet for at tage den længere 
rejse til Frankfurt.

Personlig udvikling
Vores tjeneste i templet haft 

en markant indflydelse på vores 
liv. Den har medvirket til, at vi 
ser på livet i et større perspektiv 
end før, og at vi bedre forstår 
Malakias’ ord om at vende bør
nenes hjerter til fædrene.

Vi har set og selv oplevet, 
hvordan regelmæssigt delta
gelse i templets ordinancer kan 
hjælpe os til at holde fast i for
ståelsen af vores plads i Guds 
store plan.

Tak
Vi vil gerne udtrykke vores 

taknemmelighed for den mulig
hed, vi har haft for at tjene i 
templet, og takke de søskende, 
medarbejdere, missionærer, tem
peltjenere og besøgende, som 
er kommet i templet, herunder 
også de mange medlemmer fra 
menighederne i nærheden, som 
trofast er kommet for at hjælpe 
til med at holde templet rent og 
præsentabelt. ◼

fuldtids tempeltjenere. De har 
været uundværlige med hensyn 
til at sikre, at vi altid har haft 
de tempeltjenere, der har været 
behov for.

Vidne til udvikling
Vi har gennem de seks år 

været vidner til, at Kirken har 
brugt resurser på løbende at 
udvikle de ITsystemer, der 
bruges til at registrere arbejdet, 
og som søskende kan bruge i 
deres slægtsforskning og i deres 
klargøring af navne til templet. 
For os viser det den vigtighed, 
hvormed vore ledere betragter 
dette arbejde.

Vi har for et par år siden 
tilpasset mødeplanen til bedre 
at modsvare efterspørgslen. 
Der har dog været dage og 
perioder, hvor vi har været 

Ellen Haibrock 
og Hans Hjort 
Nielsen (foto 
ved Hans Hjort 
Nielsen)
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givet videre til Kirken. Meningen er, at gode ideer 
fra hele verden efterhånden kan indgå i et endnu 
større katalog.

Planlægnings/kalenderdel
Når en menighed/stav bruger kalenderdelen, vil 

der være mulighed for direkte at overføre aktivite
ter. Når man inde i en kategori har valgt et emne, 
ser man neden for et felt »Føj til kalenderen«. Ved 
tryk herpå føres man videre til en planlægnings
seddel, hvor man anføre tid og sted, deltagere, 
formål, beskrivelse samt bemærkninger. Når alt er 
udfyldt kan man trykke »Gem aktivitet«, hvorefter 
aktiviteten er overført til Planner. Fra Planner kan 
man gå videre til menighedskalender.

Når menighedskalender virker, vil aktiviteterne 
hermed være overført. Ganske fikst.

Siden og systemet henvender sig til og kan 
benyttes af unge, forældre og ledere.

Udtalelse af ældste  
Stanley G. Ellis fra De Halvfjerds:

En af de fremragende ting ved denne side er, 
at den sætter de unge i førersædet. Ikke alene 
opmuntrer den kvorums og klassepræsidentska
ber til at gå i spidsen med planlægning, men den 
sætter også de unges behov, interesser og mulig
heder i centrum af planlægningen. Kvorums og 
klassepræsidenter opfordres til at lære de unge, 
de leder, at kende – Hvad interesserer de sig for? 
Hvad kan de hver især tilbyde? Hvor har de behov 
for at udvikle sig? – og benytte aktiviteterne som 
en måde at velsigne deres liv på. Det er sand 
tjeneste

Aktivitetsforslagene på denne hjemmeside 
er udformet, så de kan tilpasses en bred vifte 
af lokale forhold. Vi anerkender dog samtidig 
at mange gode aktivitetsforslag findes derude i 
menigheder og stave verden over – de ting, som 

I har afprøvet og fundet succes
fulde. Vi opfordrer unge og ledere 
til at dele jeres gode ideer med os 
på denne hjemmeside. Fortæl os 
om aktiviteter, I har afholdt, der 
virkelig har styrket de unge. På 
den måde bliver denne hjemme
side en rig, inspirerende ressource 
for den internationale kirke.

Det er vigtigt at huske, at 
denne aktivitetside ikke er et program, som ledere 
absolut skal følge. Det er en ressource, der hjælper 
dem med at planlægge effektive aktiviteter. Ingen 
forventes at følge aktivitetsforslagene skridt for 
skridt eller ord for ord. Nogle gange vil det at læse 
om en ide til en aktivitet sætte en ny ide i gang og 
inspirere jer til at gøre noget anderledes – noget, 
der opfylder de behov, som I har bedt for med 
hensyn til de unge, I leder. ◼
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Mange forskel-
lige aktiviteter 
(foto fra nettet)
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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 ◼


