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andens bøn finder vi ofte svaret på 
vore egne.« 5

Et medlem skrev for nyligt: »Hver 
gang jeg er i templet, føler jeg Ånden 
brænde dybt i mig. Bare det at være 
på tempelområdet er en forbløffende 
åndelig oplevelse, men at være inden
for og tjene Herren og hjælpe mine 
forfædre ved at give dem muligheden 
for at acceptere evangeliet giver mig 
en følelse, jeg har svært ved at sætte 
ord på … en følelse, der overvælder 
mig i det øjeblik, jeg går gennem 
døren ind i templet.« 6

Altoverskyggende velsignelser 
venter alle dem, der udfører og indgår 
hellige ordinancer og pagter i tem
plet. Vi bliver bedre mennesker, bedre 
Kristi disciple. Konstant tempeltjeneste 
styrker vores kærlighed til Gud, vores 
tro på Herren Jesus Kristus og vores 
evne til at føle Helligånden i vores liv.

I dag må vi spørge os selv: Er vi 
helt og fuldt omvendt? Afspejler vi i 
vores ansigt glæden ved at efterleve 
Jesu Kristi evangelium, sådan som en 
sand discipel bør gøre?

»Hvis I endnu ikke har været i 
templet, eller hvis I har været, men 
for tiden ikke opfylder kravene 
til en anbefaling, så er der ikke 
noget vigtigere mål for jer end at 
arbejde hen imod at være værdig 
til at besøge templet … Erhverv en 

RUNDT OM DANMARK

 Profeten Esajas erklærede: »Kom,  
lad os drage op til Herrens bjerg … 

han skal vise os sine veje, og vi vil gå 
på hans stier.« 1

Herrens hellige tempel er »Her
rens bjerg«, hvor vi kan styrke vores 
tro på vor himmelske Fader og hans 
enbårne Søn, Jesus Kristus. Inden for 
templets hellige mure bliver vi under
vist i hans »veje«, hvor vi kom fra, 
vores formål her på jorden, idet vi går 
»på hans stier«, og hvor vi kan komme 
hen. Herrens hus er en storslået 
ramme til at udøve vores handlefrihed 
til at lære og til at blive.

Som jeres områdepræsidentskab 
glædes vi sammen med jer over de 
mange velsignelser, som templet brin
ger i vores liv. »Vores største ønske er 
at se mennesker, der har glæde i livet 
og forbereder sig til at tage til templet 
for at modtage deres ordinancer og 
indgå de nødvendige pagter for deres 
families ophøjelse og blive åndeligt 
og timeligt selvhjulpne.« 2

I denne foranderlige verden står 
templet fast og urokkeligt. Tempel
tjeneste minder os om realiteten af 
at binde familier sammen og om det 
ansvar, forældre har for deres børn. 
»Den guddommelige plan for lykke 
gør det muligt for familiebånd at 
fortsætte på den anden side af graven. 
Hellige ordinancer og pagter, der er 

tilgængelige i hellige templer, gør det 
muligt for enkeltpersoner at vende 
tilbage til Guds nærhed og for familier 
at være forenet for evigt.« 3

Målet for 2015 er, at I personligt 
føler den sammenkædende ånd 
i familien i jeres eget liv. Dette 
begynder med, at I udfylder hæftet 
»Min slægt« med beretninger og 
slægtshistoriske oplysninger om 
jeres forfædre og bagefter tager 
dem til templet.

Når vi er i templet, yder vi kristus
lignende tjeneste, når vi handler i 
kærlighed på vegne af dem, som ikke 
selv kan gøre det. Præsident Joseph 
F. Smith har sagt: »Ved vore anstren
gelser for deres bedste vil deres træl
domslænker falde, og det mørke, der 
omgiver dem, vil forsvinde, så lyset 
kan skinne på dem, og de vil i ånde
verdenen høre om det arbejde, der 
bliver gjort for dem af deres børn her, 
og de vil fryde sig med jer i udførelsen 
af disse pligter.« 4

I min egen familie har nogle af vore 
mest skattede oplevelser været, når 
vi har været sammen i templet for at 
udføre hellige beseglingsordinancer 
for vore afdøde forfædre. »Uselvisk 
hengivenhed og tjenestegerninger 
forædler vores ånd, fjerner skællene 
fra vore åndelige øjne og åbner him
lens vinduer. Ved at blive svaret på en 

Lad os drage op til Herrens bjerg
Ældste Timothy J. Dyches, USA
Det europæiske områdepræsidentskab

Ældste  
Timothy J. Dyches
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tempelanbefaling og betragt den som 
en dyrebar ejendel, for det er den.« 7

Jeres liv bliver aldrig det samme 
igen. Større fred, glæde og tro venter 
på jer. Lad os i år gå frem med større 
tro og med vores øjne rettet mod tem
plet. Vær tempelværdig hver dag. ◼

NOTER
 1. Es 2:3.
 2. Europas områdeplan 2015.
 3. Familien: En proklamation til verden.
 4. Evangeliske lærdomme, s. 395.
 5. Dieter F. Uchtdorf, »Venter på vejen til 

Damaskus«, Liahona, maj 2011, s. 76.
 6. Personlig korrespondance.
 7. Thomas S. Monson, »Det hellige tempel – Et 

fyrtårn for verden«, Liahona, maj 2011, s. 93.

torsdag eftermiddag begyndte fædre 
og sønner at strømme til. Nogle tog 
hjem igen om aftenen – andre kom 
til fredag, men alt i alt var vi omkring 
80 deltagere, hvoraf vel 10 11 ikke var 
medlemmer, men som dog glædede 
sig sammen med os andre over turen.

Der var fælles spisning torsdag 
aften – et projekt, der var i hænderne 
på bror Mats Lindberg (der kloge
lig havde trukket lidt på sin hustrus 
kulinariske fortræffeligheder). Menuen 
stod på shawarma og falafel med 
skyldig hensyntagen til de, der på 
grund af diverse allergier er »lidt spe
cielle« – godt gjort. Der blev spist op, 
men nogle var ved ikke at få mad, da 
serveringen endte med at ske ½ time 
før annonceret. Heldigvis havde Mats 
gemt/glemt noget, så alle fik nok.

En del små bålpladser
Ud over en fælles bålplads, hvor 

der blev holdt et par samlinger, blev 

N Y H E D E R

Københavns Stavs Far/Søn tur 2015
Finn Lykkegaard, redaktør

Bedre sent end …
Invitationerne til dette års far/søn 

tur i Københavns Stav var – af forskel
lige her unævnte årsager – lidt sent 
ude i forhold til tidligere, men de lå da 
pænt klar sammen med andre til stavs
konferencen. De blev efterfølgende 
rundsendt til en række »ambassadø
rer«, så alle menigheder blev orien
teret. Måske var det de blot 12 dages 
varsel, der gjorde det, men vi savnede 
i hvert fald flere af »de sædvanlige«.

Stedet og vejret
Det sted, der med kort varsel blev 

lejet, var Amagerhuset, der ikke befin
der sig på Amager, men på Falster 
– nærmere betegnet få kilometer fra 
Eskildstrup og i nærheden af Nykø
bing F. Det er et ældre, slidt hus, men 
dog med såvel køkken som toilet  og 
brusefaciliteter. Til gengæld hører der 

meget stor og herlig grund til, og da 
vejret var solrigt, var det hele slet ikke 
så galt – tværtimod.

Pladsen fyldes og der spises
Måske var det den sene invitation 

der gjorde, at der var større »udskift
ning« end normalt, men fra først på 

Fællesspisning under ledelse af chefkok Mats Lindberg
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der indrettet mindre pladser rundt  
om i lejren til brug dels for de efterføl
gende måltider, dels til familiehygge. 
Der blev da også arrangeret en grill 
ved det store bål.

At blæsten i løbet af aftenen lagde 
sig, var herligt for de, der længe sad ved 
bålet og hyggede sig på forskellig vis.

Programløst
En af de fornøjelige ting ved far/

søn turen i Københavns Stav er 
manglen på et egentligt program. 
Ud over nogle praktiske bemærk
ninger og et indlæg fra stavspræ
sidenten, er der ingen fastlagte 
aktiviteter. Man hygger sig og gør 
det, der naturligt falder ind.

Ingen far/søn tur uden appel
sinkanon, og bror Lars Østergaard 
skuffede da heller nogen i år, da 
han bevæbnet med diverse VVS 
materialer, hårlak, ildtænder og en 
pose nyindkøbte appelsiner spredte 
undren blandt fuglelivet og glæde 

blandt deltagerne. Ikke kun appelsi
ner kom af sted i det lange løb.

Men der blev også spillet bold, 
skudt med riffel, kastet med knive og 
spidse pinde samt dels gået tur i den 

nærliggende skov, dels leget Capture 
the Flag i samme.

En god tur
Selvom det er uklart hvor mange – 

om nogen overhovedet – der kørte til 
vandet eller til de nærliggende attraktio
ner (traktormuseum og krokodillefarm), 
er der ingen tvivl om, at såvel fædre som 
sønner i alle aldre havde en god tid.

Det er herligt, at så mange slutter 
op om denne gode mangeårige tra
dition og at se, at nye generationer 
kommer til.

Faciliteterne til næste år er allerede 
bestilt (har jeg hørt), så vi kan roligt se 
frem til endnu en far/søn tur i 2016.

På gensyn og tak. ◼

De unge laver mad på bålet
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Endnu en skiftedag på Bornholm
Finn Lykkegaard, redaktør

Farvel til et missionærægtepar  
og et grenspræsidentskab

Efter at have tilbragt et lille års tid 
på Bornholm, var det søndag den 
22. marts tid til, at ældste og søster 
Middlemas tog afsked med Rønne 
Gren og de trofaste søskende.

Stavspræsident Bernskov afløste 
med tak præsident Middlemas og 
hans rådgiver, bror Peter Jensen Bech, 
der trofast måned efter måned har 

taget vejen fra København til Rønne 
for at passe sin kaldelse.

Så der var sorg, men også samtidig 
spænding, for farvel til et præsident
skab betød også goddag til et nyt.

Goddag til nyt missionærægtepar 
og et nyt grenspræsidentskab

Nyankommet til Danmark og til 
Bornholm er ældste og søster Johnson 
– Stanley og Polly. Ældste Johnson 
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tjente i Danmark som missionær fra 
1958 til 1961. Under sin mission blev 
han meget imponeret af Thorvaldsens 
arbejder, som han så i København. 
Det inspirerede ham til at blive skulp
tør, som han så siden har levet af. Han 
arbejder i bronze, og hans forskellige 
figurer er ret så kendte i USA.

Som rådgivere har ældste  
Johnson valgt de i Rønne gren  
tjenende ældster.

Danske aner og mange børn
Ældste Johnson har på sin 

mors side danske forfædre, der 
kom fra Ugilt i Hjørring amt, 
mens han bedstefar kom fra 
Holbæk området.

Ældste og søster Johnson, der 
allerede er begejstrede for den sær
prægede bornholmske natur, har 
tilsammen 20 børn.

De ser frem til arbejdet i grenen. ◼

Ældste 
og søster 
Johnson
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Mit yndlingsskriftsted
Susanna M., 13 år, Rønne Gren

L&P 122:9
Fortsæt derfor på din vej, så skal 

præstedømmet forblive hos dig, for 
grænserne er sat for dem, de kan ikke 
overskride dem. Dine dage er kendt, og 
dine år skal ikke blive færre, frygt derfor 
ikke for, hvad mennesket kan gøre, for 
Gud vil være med dig for evigt og altid.

Det er mit yndlingsskriftsted fordi 
…

Vor himmelske Fader ønsker virke
ligt, at vi skal forstå, at når vi gør det 
bedste, vi kan, så behøver vi ikke være 
bange eller frygte for, hvad andre kan 
gøre mod os.

Han elsker os og vil altid  
beskytte os. ◼

Søster Susanna M., Rønne Gren
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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 ca. mellem 75- 600 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 ◼

Skriv til lokalsiderne
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