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 Ikke længe efter ankomsten 
til Salt Lake Vally forudsagde 

Heber C. Kimball, rådgiver til 
præsident Brigham Young: »Der 
kommer en tid, hvor vi vil blive 
sigtet, og mange vil falde, for … 
der kommer en prøve, og hvem 
vil være i stand til at stå imod?« 1 
Selvom han talte om en tid for 
længe siden og et sted meget 
langt væk, er hans ord lærerige 
for os i dag. Med det brede gab 
mellem Kirkens lære og dem 
i verden, hvordan kan vi som 
medlemmer af Kirken forblive 
i sikkerhed og møde vore dages 
prøver?

Skrifterne lærer os, at i præ-
stedømmets ordinancer »tilken-
degives guddommelighedens 
kraft«.2 Ordinancer er stærke. 
Jeg husker min dåb og glæden, 
jeg følte, da jeg tilsluttede mig 
Kirken. Men så stærk, som den 
ordinance end var, har jeg opda-
get, at de pagter, der er for-
bundet med ordinancerne, kan 
opretholde guddommelighedens 
kraft i vores liv.

En pagt er en hellig aftale 
mellem Gud og hans folk. Alle 
præstedømmets frelsende ordi-
nancer ledsages af pagter. Vi 
indgår en pagt, når vi bliver 

Det var en pagt, der styrkede 
konge Josijas bestræbelser på at 
befri hans rige fra tilbedelsen af 
afguder.4 Det var en pagt, som 
inspirerede de trængte hellige i 
Winter Quarters til at tage tilbage 
til Iowa og opsamle dem i de fat-
tiges lejre, der var for svage til at 
følge med. Det var en pagt, der 
gav min oldemor den nødven-
dige styrke til at møde udfordrin-
gerne i hendes tid.5

Bertha Marie Hansen boede 
i Danmark tidligt i 1880’erne, da 
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Overholdelse af pagterne beskytter os
Ældste David P. Homer, USA
Områdehalvfjerdser

døbt, og vi fornyr den pagt hver 
gang, vi deltager i nadveren. De, 
der modtager Det Melkisedek-
ske Præstedømme, indtræder i 
præstedømmets ed og pagt. Og 
tempelbegavelsen og beseglings-
ordinancen omfatter også hellige 
pagter.

Overholdelse af vore pagter 
vil hjælpe os til at undgå det, 
som vi ikke skal se eller gøre. 
På samme måde hjælper vore 
pagter os til at gøre godt, selv - 
om det ikke er belejligt. Ældste 
M. Russell Ballard har sagt:

»Nogle gange fristes vi til at 
lade vores liv styre mere af, hvad 
der er bekvemt, end af pagter. 
Det er ikke altid belejligt at efter-
leve evangeliske standarder og 
forsvare sandheden og vidne om 
genoprettelsen. Det er normalt 
ikke belejligt at fortælle andre 
om evangeliet. Det er ikke altid 
belejligt at modtage en kaldelse 
i Kirken, især en, der synes at 
overgå vore evner. Muligheder 
for at tjene andre på menings-
fulde måder, således som vi har 
indgået pagt om at gøre, kom-
mer sjældent, når det er belejligt. 
Men der er ingen åndelig kraft 
i at leve bekvemt. Kraften kom-
mer, når vi holder vore pagter.« 3
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hun mødte Kirkens missionærer 
og fik et vidnesbyrd om deres 
budskab. Efter sin dåb blev hun 
udstødt af sine forældre og flyttede 
med et tungt hjerte til København, 
hvor hun arbejdede for at spare 
penge sammen til at følge profe-
tens kald om at emigrere til Utah.

Efter flere år var hun i stand 
til det. Med store forventninger 
fandt hun vej til Utah og håbede 
på at blive genforenet med sine 
venner. I stedet stod hun helt 
alene og ude af stand til at tale 
sproget. Det ville have været 

onder. Men vor himmelske Fader 
har ikke efterladt os uden hjælp. 
Han har givet os ordinancer og 
pagter, som, når vi husker dem, 
vil beskytte og hjælpe os til at 
møde de udfordringer, der kom-
mer vores vej.

NOTER
 1. Som citeret af ældste Edward 

Stevenson i Life of Heber C. Kimball, 
Bookcraft, Salt Lake City, Utah, s. 446.

 2. Se L&P 84:20.
 3. Ældste M. Russell Ballard, »Som en 

uudslukkelig ild«, Liahona, juli 1999, 
s. 102.

 4. Se 2 Kong 22:1- 13; 2 Kong 23:1- 3;  
2 Krøn 34:1- 2, 8, 14- 21, 29- 33.

 5. The Young Family, Dorothy Marie 
Young Folk, s. 293.

nemt at blive desillusioneret, 
men det blev hun ikke. I stedet 
for holdt hun fast i sin pagt om 
at følge profetens kald om at 
samles og gå fremad. Jeg vil 
altid være taknemlig for, at hun 
gjorde det, for hun efterlod vores 
familie med en arv af tro, der 
velsigner os i dag.

Præsident Heber C. Kimball 
havde ret. Det brede gab mellem 
Kirkens lære og dem i verden er 
en prøve, som gør det svært for 
os som medlemmer af Kirken at 
forblive i sikkerhed fra vor tids 

Templet i 
København
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lys for verden og samarbejde mel-
lem medlemmer og missionærer.

Præsident Paulsen talte over 
emnet »Herrens forventninger til 
mig«, hvorefter bror Jens Hjarup 
Andersen talte om den vished, 
evangeliet giver, inden præsi-
dent Bernskov afsluttede med 
et opløftende budskab.

Søndag
Konferencens hovedmøde 

søndag afholdtes endnu engang 

Roskilde, søster Jette Eskelund 
og Helle Rosenkilde, begge fra 
Allerød, samt bror Palle Foss fra 
Amager og en søstermissionær, 
søster Ripplinger. De kom langt 
omkring og berørte Guds kær-
lighed, begejstring for evangeliet, 
arbejde med frelse i familien, et 

N Y H E D E R

Stavskonference i Københavns  
Stav den 8. og 9. november 2014
Gitte Røder, Roskilde Menighed

Lørdag

 Lørdagens møde afholdtes som 
sidst i Roskilde, hvor stavens 

unge mænd og piger glædede 
os med et flot kornummer.

Vi havde derefter lejlighed til 
at høre fra en række søskende. 
Søster Lærke Petersen fra 

Talerne fra 
lørdagens møde
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på Skt. Annæ Gymnasium. Som 
optakt kunne vi glæde os over 
en skøn minikoncert ved et 
herligt kor ledes af søster Amy 
Vestbø med bror Vestbø ved 
flyglet.

Vi hørte derefter fra søster 
Lea Meilsøe fra Gladsaxe  
2. Menighed, der netop har 
modtages sin kaldelse, og bror 

Søster Tanja Paulsen talte om 
at være i verden, men ikke af 
verden, inden missionspræsident 
Sederholm bar sit vidnesbyrd.

Stavspræsidentens 
belæringer

Efter en fællessang afsluttede 
præsident Bernskov konferen-
cen med en lignelse om briller, 

Nogle af talerne 
fra søndagens 
møde
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Jonathan Leit, ligeledes Gladsaxe 
2. Menighed, der lige er kom-
met hjem. Vi hørte om, hvordan 
Gud elsker alle sine børn. Der-
efter talte søster Celeste Kosak 
om at lade sig lede af Ånden, 
inden bror Tomas Kofod med 
udgangspunkt i emnet »Far« talte 
om vigtigheden af at række ud 
til andre.
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Begyndelsen

 Slagelse Menighed har med succes før 
afholdt et åbent hus arrangement, men det 

ligger omkring 20 år tilbage. Tanken om at 
gøre det igen opstod i kølvandet på Kulturnat- 
arrangementerne i Staven. Baggrunden var det 
professionelle udstillingsmateriel, der var blevet 
fremskaffet til den seneste Kulturnat med velvillig 
hjælp fra bror Steen Kreiberg – nu stavspræsident 
Kreiberg – og hans hustru.

Spørgsmålet blev debatteret flere gange i 
menighedsrådet allerede i efteråret 2013, men af 
forskellige årsager var det først i 2014, at der kom 
gang i sagerne.

En komite blev nedsat
Efter drøftelserne i menighedsrådet blev det 

besluttet at nedsætte en komité, der skulle påbe-
gynde arbejdet med planlægning af arrangemen-
tet og senere iværksættelsen. Man blev enige om 
at komiteen skulle bestå af højpræsternes grup-
peleder/ældsterne kvorumspræsident, hjælpe-
foreningspræsidenten, missionslederen samt den 
lokale informationsmedarbejder. Da jeg – som 
er stavens informationschef – tilhører Slagelse 
Menighed, blev jeg tilknyttet som hjælper/vejle-
der. At jeg undervejs i forløbet blev kaldet som 
menighedsassistent, gjorde blot min deltagelse 
endnu mere rimelig.

Arbejdet begynder
Søster Sofie Johnson, medlem af stavens 

informationsråd med ansvar for Slagelse, blev 
hurtigt valgt som formand for vores lille komité, Flere af talerne fra søndagens møde
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Åbent Hus i Slagelse
Finn Lykkegaard, Informationschef i Københavns Stav

hvordan Helligånden bør være 
vores åndelige briller, som vi 
kan se skarpt med i en ver-
den, der bliver mere og mere 
verdslig.

Han nævnte de mange for-
mer for afhængighed, der kan 
binde os. Han nævnte også, at 
verdens holdning lægger pres på 

kvinders rolle. Alt dette er noget, 
der forværres, og vores briller 
kan blive fedtede eller ryge af. Vi 
kan fanges af disse ting, men lad 
os rejse os, pudse OG rense bril-
lerne og tage dem på igen ved at 
studere, bede, faste og prioritere. 
Gamle åndelige oplevelser er 
ikke nok, nye skal til. ◼
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hvorefter vi mødtes jævnligt gennem forsommer 
og sommer. Vi overvejede tidspunktet for det 
åbne hus, herunder om det eventuelt skulle afhol-
des i forbindelse med den lokale kulturnat, der i 
Slagelse kaldes Skt. Mikkels Nat, og som umiddel-
bart betragtes som den største kulturnat uden for 
København og afholdes hvert år den sidste fredag 
i september. Den har været afholdt 19 gange.

Problemet var imidlertid, at stort set alt foregår 
i Slagelse bymidte, hvorfor næppe nogen ville 
finde vej forbi kirken, der ligger lidt »yderligt« i 
forhold til bymidten. Efter flere tiltag endte vi 
med at fastlægge lørdag den 29. november som 
vores åbent hus- projekt.

Mange blev involveret
Komiteen blev hurtigt enig om, at så mange 

som muligt skulle bidrage til arrangementet, 
hvorfor ikke alene Hjælpeforeningen, men 
også menighedens andre organisationer blev 
involveret. Alle blev bedt om at forberede 
en udstilling samtidig med, at en generel 
udstilling blev lagt i hænderne på stavens 
informationstjeneste.

Missionspræsidenten blev kontaktet og fore-
lagt planen lovede han, at vi til lejligheden 
kunne »låne« 6 yderligere missionærer. Menighe-
dens korleder blev kaldet til at arrangere mini-
koncerter som en del af arrangementet.

Et udsnit af de 
flotte plancher
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Et kig på um/
up’s udstilling
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Forberedelserne iværksættes
I løbet af efteråret gik vi i gang med at iværk-

sætte forberedelserne. Der blev kreeret indbydel-
ser i form af flyers, der blev trykt hos den altid 
villige bror Henrik Als.

Stavens udstillingsmateriel blev skaffet til veje. 
En del havde været anvendt til stavens tempel-
udstilling og skulle bringes fra København. Noget 
skulle skaffes via den nationale informationschef.

Menighedens informationsmedarbejder og 
ældsternes kvorumspræsident fik en aftale med 
byens borgmester, som de inviterede personligt 
til arrangementet, men han takkede nej.

En skriftlig invitation blev udstedt til de øvrige 19 
byrådsmedlemmer samt 8 lokale præster og under-
skrevet af biskoppen, men ingen af dem reagerede.

De lokale aviser blev kontaktet – forgæves. 

Men invitationer blev uddelt og organi-
sationerne begyndte at forberede deres 
udstillinger.

En cd med 12 udvalgte MormonMessages blev 
fremstillet, så de kunne køre kontinuerligt med 
hjælp fra bror Georg Warnsdorf.

Udstillingen
I løbet af onsdag til fredag før selve dagen blev 

det meste af udstillingen sat op, og resten kom på 
plads kort før åbningstidspunktet, der var sat til 
klokken 14.

I vores »lille« del af kirkesalen havde vi en 
udstilling med Kirkens ligheder med og forskel-
lige fra andre kristne kirker.

Vi havde flotte udstillinger fra slægtshisto-
risk center, Hjælpeforeningen, Unge mænd og 
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piger og Primary. I et rum kørte en tempelfilm 
kontinuerligt og i et andet MormonMessages. 
Missionærerne havde dåbsværelset med mange 
Mormons Bøger, og ved MormonMessages var 
der forfriskninger, hvorfor rummet blev et rum 
til »hyggesnak«.

I kirkesalen gennemførtes 4 minikoncerter 
dels med missionærer, dels lokale medlemmer.

19 medlemmer deltog i løbet af eftermid-
dagen sammen med 12 missionærer, og vi var 
så velsignede at have 8 ikke- medlemmer som 
gæster, der alle havde en meget god tid i kirken. 
Interessen hos disse gæster var tydelig.

Vi kunne ikke andet end at føle, at det var en 
succes, ligesom vi er sikre på, at vore anstren-
gelser på sigt vil blive velsignet af Herren.

Vil vi gøre det igen?
På et efterfølgende evalueringsmøde var der 

enighed om, at det hele havde været anstrengel-
serne værd, og at vi gerne gør det igen.

Vi føler, at vi har lært noget i processen, og 
har allerede drøftet ændringer ved fremtidige 
åbne huse.

Vi kan kun opfordre andre menigheder til at 
afprøve et sådant projekt, især fordi staven råder 
over glimrende materialer, der kan bruges alle 
steder. ◼
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Skriv til lokalsiderne

Artikler til lokalsiderne 
»Rundt om Danmark« er 

altid velkomne – OG VI MANG-
LER OFTE MATERIALE!!

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 

Bror Johannes G. 
H. fra Slagelse 
menighed
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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 ◼

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
Johannes G. H., 16 år, Slagelse Menighed

Jakobs brev, kapitel 1, vers 5- 6
»Men hvis nogen af jer står til-

bage i visdom, skal han bede at få 
den af Gud, som giver alle rund-
håndet og uden bebrejdelser, og så 
vil han få den! Men han skal bede 
i tro, uden at tvivle, for den, der 
tvivler, er som en bølge på havet, 
der rejses og brydes af vinden.«

Dette er mit  
yndlingsskriftsted fordi:

At følge dette ændrer menne-
skers liv. Vi lærer, at bøn – udover 
at være en oprigtig taksigelse til Gud – kan være 
som en opringning til Gud, hvor vi kan udtrykke 
vores bekymring og spørgsmål. Bøn skal ikke blot 
være en tillært remse. ◼

E N  P Å S K E G A V E  T I L  
D I G  O G  D I N E  V E N N E R

I denne påsketid vil Kirken lancere en video og en 
hjemmeside den 29. marts, som fokuserer på Frel-

serens opstandelse og den betydning, hans forsoning 
har i vores tilværelse. Vi opfordrer alle til at lære mere 
om hans offer, tage imod hans lære og få del i hans 
glæde ved at besøge easter.mormon.org. ◼


