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om at blive kaldet til at omdele nadve-
ren og dermed gøre det, som Herren 
selv havde bedt mig om, hvilket var at 
hjælpe ham med det, der var vigtigst for 
ham og for mig. Så hver gang jeg hørte 
mit navn blive råbt op for at omdele 
nadveren sammen med andre, tænkte 
jeg: »Herren har endnu engang besvaret 
min bøn denne søndag.« Det gjorde 
ingen forskel, om der kun var to eller 
tre diakoner – altid de samme – der 
blev råbt op hver søndag. Det gjorde 
ingen forskel for mig. For mig havde 
det intet at gøre med antallet eller logik, 
for mig handlede det altid om Ånden. 
Jeg vidste, at det var Herren, der kaldte 
mig, og for mig var det hver gang et 
svar på en bøn, jeg havde bedt, mens 
jeg gik til kirke. Jeg troede fuldt og fast 
på, at han havde brug for mig, uden at 
indse, at det var mig, der i virkelighe-
den havde brug for ham.

Når jeg har grundet over disse  
minder, har jeg lært tre princippen  
om åndelig selvhjulpenhed.

Det første er, at når vi aktivt delta-
ger i nadveren – hvad enten vi tager 
den eller omdeler den – og gør det i 
hjertets oprigtighed, kan vi føle en vir-
kelig kraft i vores tilværelse, der rører 
vores hjerte og åbner vores sind og 
giver os mulighed for at vokse ånde-
ligt. Denne kraft er forbundet med 

RUNDT OM DANMARK

 Jeg kan stadig huske følelsen, da 
jeg som 12- årig blev kaldt ind på 

grenspræsidentens kontor en søndag 
morgen, og han fortalte mig, at 
Herren ønskede, at jeg blev ordineret 
som diakon. Jeg husker den stærke 
følelse, jeg fik, da jeg modtog præ-
stedømmet, da jeg blev en officiel 
repræsentant for Herren, bemyndiget 
til at handle i hans navn. Det var 
så stærk en følelse, at jeg følte, at 
Herren virkelig talte til mig gennem 
min grenspræsident. Jeg husker, at 
jeg troede, at jeg hørte Herrens blide 
stemme sige: »Det er Herrens vilje, 
det er ham, der taler til dig …« Det 

var så stærk en følelse, at det for 
evigt forandrede mit hjerte.

Under det interview forklarede 
præsidenten mig, at det vigtigste for 
mig var omdelingen af nadveren om 
søndagen og dermed hjælpe Herren 
med den meget hellige ordinance. 
Jeg følte et stort ansvar, som Herren 
selv havde betroet mig. Da grenspræ-
sidenten lagde sine hænder på mit 
hoved og ordinerede mig til diakon, 
følte jeg en stor glæde og myndighe-
den til at handle i forbindelse med det 
vigtigste for Herren og for mig.

Jeg kan stadig huske, hvordan jeg 
hver søndag, når jeg gik til kirke, bad 
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evangeliets ordinancer, for som Frelse-
ren har belært os: »Derfor tilkendegi-
ves guddommelighedens kraft i dets 
ordinancer.« 1

Hver gang vi deltager i evangeliets 
ordinancer som nadveren eller dem 
i templet, kan vi føle guddomme-
lighedens kraft i vores tilværelse, en 
virkelig kraft, der fornyer vores sjæl, 
ændrer vores hjerte, styrker vores 
tro og hjælper os til at blive åndeligt 
selvhjulpen. Præsident Uchtdorf har 
sagt: »At leve i overensstemmelse med 
de grundlæggende principper vil 
bibringe kraft, styrke og åndelig selv-
tillid i alle sidste dages helliges liv.« 2

Evangeliets grundlæggende prin-
cipper er tæt forbundet til ordinan-
cerne, og hver gang vi tager del i dem, 
får vi kraft og bliver mere åndeligt 
selvhjulpne.

Det andet princip, jeg lærte, er, 
at tjeneste for Herren som den, jeg 
ydede som ny diakon, styrker os hver 
gang, vi følger hans kald. Med andre 
ord, jo mere vi giver til Herren, jo 
mere styrke og kraft får vi fra ham, 
eller med andre ord, jo mere vi tjener, 
jo mere bliver vi åndeligt selvhjulpne.

Til sidst lærte jeg, at tro på Jesus 
Kristus virkeligt er det første princip 
om kraft. Han sagde: »Kom nær til 
mig, så vil jeg komme nær til jer.« 3

Troen hos en ny diakon, der på vej 
til kirke bad om, at han kunne få lov 
til at gøre det vigtigste, som Herren 
havde bedt ham om, er vokset enormt 
sidenhen. Jo tættere jeg er kommet 

på ham, jo tættere er han kommet på 
mig, har hjulpet mig til altid at være 
åndeligt selvhjulpen. Jeg vil altid være 
Herren taknemlig for det. ◼

NOTES
 1. L&P 84:20.
 2. Dieter F. Uchtdorf, »Kristuslignende egenska-

ber – Vinden under vore vinger«, Liahona, 
nov. 2005.

 3. L&P 88:63.
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Kongernes Jelling
Bent Bisgaard, Fredericia Menighed

Overvældende besøg
Den 6. juni 2015 åbnede Konger-

nes Jelling, og man regnede med et 
besøg af 600- 700 mennesker, men der 
kom 3.000 til åbningen. I løbet af de 
sidste 5 måneder er museet besøgt 
af 125.000 mennesker, og heriblandt 
mange museumsfolk, som gerne vil 
låne ideer til deres udstillinger.

Fra rum til rum
Vi kommer ind i det første rum, og 

her er Gorm Den Gamles tronstol, et 
kunstigt bål, halvmørkt og igennem 
højtalerne høres om vikingers liv.

Næste rum er fyldt med små borde 
med knapper, vi skal trykke på og så 
kommer skriften på væggen. Vikinger 
der sejler på røvertogt til England, 
Frankrig og Østeuropa. Tegninger der 
fremkommer igennem opbygning af 
vikingernes huse, deres måde at dyrke 
jorden omkring tusindtallet, drabelige 
slagsmål, hvor blodet flød, og hoveder 
hugges af.

Næste gang er der vist fundne ting 
fra Jellings fortid, og herefter bevæger 
vi os ind til de fire trin til Valhalla. Her 
går vi igennem ild og storm omgivet af 
tusinde krigere hørende mange lyde.

Sagn og flere knapper
Vi bevæger os nu op på 1. sal og 

lytter til de gamle gudesagn Odin og 
Thor m.fl. illustreret med tegninger, 
levende billeder som lysshow og 
oplysninger kommende fra højtalere.

Så kommer der et stort rum, hvor 
vi ser en kopi af Jellingestenene, 
Ravningbroens pæle og træværk.

Og det næste er et stort bord med 
kort over Jelling. Tryk på knapperne 
og du møder Jelling på Gorm Den 
Gamles tid, i Middelalderen, ja, gen-
nem flere tidsaldre frem til 2015.

Slægtshistorie
På en stor væg er der lavet genealo-

gisk tavle over kongefamilien fra Gorm 
Den Gamle til kronprins Frederiks fire 
børn. Alle der har været på tronen er 
skrevet med rødt, resten af familiemed-
lemmerne er med sort. Det giver et 
klart overblik over kongerækken.
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En gåtur op på 
højene og nyde udsigten 
og se hele kongsgården 
indefra samt skibssæt-
ningen, der er markeret 
med sten og fliser.

Noget måtte opgives
Stavens medlemmer 

var inviteret til at opleve 
Kongernes Jelling, så vi 

mødtes kl. 10.00 og brugte tre timer 
til at bese det beskrevne ovenfor.

Nu gik turen til Vingsted til Jernal-
derlandsbyen, hvor vi spiste vores 
mad, men så kom regnen, og vi opgav 
at gå rundt for at se jernalderlands-
byen og fravalgte også Hærvejsmar-
chen. Vi kørte til Bindeballe gamle 
købmandsgård, som er en mellemting 
mellem et museum og en købmands-
handel, der har varer, som vore 

bedsteforældre kunne købe. Vi ople-
vede også et loppemarked, som blev 
afholdt på Købmandsgårdens plads.

En god dag
Vi sagde nu farvel til nogle søskende 

fra Frederikshavn, Silkeborg, Randers, 
Odense og Fredericia ved kl. 16.00 
tiden. Den hårde kerne ville gerne 
opleve Ravningbroen. Her er rejst ca. 
10 m af den gamle bro, der var på 750 
meter. Danmarks længste bro før Lille-
bæltsbroen. Ved broen er der også en 
gammel stationsbygning (nu museum 
med mange billeder fra vikingebroen) 
også fra da Vandelgrisen kørte fra Vejle 
til Vandel. I dag er jernbanen nedlagt, 
og der er lavet en fin cykelsti, hvor 
sporene gik. En tur værd på cykel – 
bare spørg Fredericia Menighed.

En god dag med mange oplevelser. 
Hærvejen venter til en tur i 2016. ◼

Sidste rum viser, hvad der er fundet 
i Nordhøjen, et gravsted for måske 
Gorm den Gamle eller dronning Thyra. 
I dag ligger resterne af Gorm den 
Gamle i Jelling Kirke under sølvbøl-
gen. Sydhøjen blev gennemgravet i 
1941, men man fandt intet i denne høj.

Ud i det fri
Op på taget, hvorfra man kan se det 

store palisadeanlæg og huse på Harald 
Blåtands tid. 130.000 kvadratmeter 
indhegnet kongsgård er afmærket med 
hvide søjler. Se i kikkerterne og drej 
dem og du har mulighed for at opleve 
Jelling gennem flere tidsaldre.

Så går vi ned til Jellingestenene og 
læser på den lille »Gorm Konge gjorde 
disse kumler efter Thyra sin kone, Dan-
marks pryd«. Stenene står foran kirken, 
der ligger lige imellem højene. Den store 
sten, som der findes en kopi af i vores 
pas. Teksten på stenen lyder: »Kong 
Harald bød gøre disse kumler efter 
Gorm sin fader og efter Thyra sin moder, 
den Harald som vandt sig hele Danmark 
og Norge og gjorde danerne kristne«.

Aarhus Stav på besøg  
i Madsbyparken i Fredericia
Bent Bisgaard, Fredericia Menighed

Søskende fra nær og  
fjern fulgte invitationen

En sommerlørdag var alle med-
lemmer i Aarhus Stav inviteret til at 
samles i Madsbyparken i Fredericia. Vi 
mødtes godt før middag og begyndte 
arrangementet med at grille medbragt 
mad. Der var familier fra Sønderborg, 
Esbjerg, Odense, Aarhus, Randers og 

Fredericia, der deltog. Det var meget 
hyggeligt at tale med søskende fra 
andre menigheder/grene under afslap-
pede forhold. Vi hyggede os sammen.

Skattejagt
Første aktivitet var en skattejagt for 

grupper især sammensat af familier, 
hvor børnene var i centrum. Igennem 
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Bror Bisgaard fortæller om stenene
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Tilbud fra RootsTech
Der har gennem en årrække været 

afholdt et slægtshistorisk arrangement 
i Salt Lake City kaldet RootsTech. I 
2014 fik alle stave i verden tilbud om at 
afholde en lokal »Family History Fair«, 
hvor man fik tilbudt at vise de film, som 
var blevet optaget under RootsTech, 
med lokale undertekster. Sammen med 
tilbuddet fulgte en del information og 
retningslinjer om, hvordan en sådan 
»Family History Fair« kunne afholdes.

Der havde været afholdt lignende 
arrangementer tidligere i Aarhus Stav. 

Således afholdt lederen af slægtshisto-
risk center i Aalborg, Peter Christensen, 
et arrangement allerede i maj 2012, 
hvor han sammen med lokale slægts-
forskerforeninger holdt en Slægtshisto-
risk Dag i Aalborg kirkebygning.

Erfaring fra 2014
I november 2014 afholdt Aarhus 

Stav en »Family History Fair« i Aarhus 
kirkebygning under navnet »Slægts-
historisk Dag«. Komiteen, som havde 
arbejdet næsten et helt år med for-
beredelserne, besluttede sig for, at 

skattejagten kom man hele parken 
rundt. Der var poster rundt omkring, 
og her skulle man besvarede spørgs-
mål. Når man afleverede sit besvarel-
seskort med rigtige svar, var der en 
skat til hvert barn.

Flot anlæg med mange muligheder
For 20- 30 år siden var Madsbypar-

ken et sumpet område nær Fredericia 
Banegård. En ingeniør og en del 
arbejdsløse gik i gang med at lave en 
kunstig sø, hvori der nu kan roes rundt 
i fine robåde. Der blev anlagt et fint 
legeland med gokarts, rutsjebaner og 
andet legeudstyr for de mindre, samt 
en Tarzanbane for de lidt større børn. 
Et område har mange forskellige slags 
dyr, og især gederne er der mange af, 
således at børnene kan kæle med dem. 
En musiktribune, hvor forskellig slags 
musik og dans opføres efter aftale. Duk-
keteater er også af og til på programmet 
i Parken. Sct. Hans er der tale og bål og 
aften sluttende med fyrværkeri.

Der findes tre bjælkehytter, som kan 
lånes til fester og til spisning i regnvejr. 
Der er et tog, som kører rundt på plad-
sen, og det kører også om til Fredericia 
Miniby, som er i størrelsesforhold 10:1 
og forestiller Fredericia 1849, da vi smed 
tyskerne ud af landet. Husene i mini-
byen er lavet af frivillige pensionister.

En opfordring
Tilbage til stavsarrangementet, som 

vi sluttede ved 16.00- tiden, men ellers 
kunne resten af dagen bruges ved, at 
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Slægtshistorisk Dag  
d. 31. okt. 2015 i Aarhus Stav
Steffen Vestergaard, Aarhus Stav

man gik rundt og prø-
vede alle aktiviteterne 
i eget tempo.

Vi blev opfordret til 
at gøre det populære 
besøg om en anden 
gang.

På Google skrives 
»Madsbyparken Fre-
dericia«. Her kan vi 
læse, at TV2 kårede 
Madsbyparken til en 
1. plads over gra-
tis legelande rundt 
omkring i landet.

Mange børnehaver og mindre 
skoleklasser besøger Parken. Tag selv 

forbi et par timer, hvis I kommer  
igennem Fredericia. ◼

De mange interesserede deltagere
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der også skulle inviteres gæstetalere 
udefra, som for det første kunne tilføre 
en masse viden til os, men også for 
at gøre dagen til et offentligt arran-
gement, som kunne tiltrække mange 
ikke- medlemmer. Der blev fremstillet 
plakater, Roll- ups og annonceret i avi-
ser og på opslagstavler. Succesen blev 
overvældende med over 100 deltagere, 
hvoraf flertallet ikke var medlemmer, 
og derfor blev det besluttet at følge op 
med en »Slægtshistorisk Dag« igen i år.

Forberedelserne
En komite blev nedsat bestående 

af Peter Højvang Christensen (for-
mand), Steffen Vestergaard (højrådet), 
Bodil Christensen, Lene Køster, Fre-
derik Køster, Lise Andersen og Dorte 
Kreiberg.

Peter, Bodil, Lene, Lise og Dorte er 
alle ledere af slægtshistoriske centre 
i Aarhus Stav. Frederik er konsulent.

Formålet med dagen var at vise 
medlemmerne, hvordan vi hver især 
har ansvaret for, at vore

forfædre får tilbudt de frelsende 
ordinancer og at vise medlemmerne 
og de besøgende, hvilke hjælpe-
midler Kirken har at tilbyde mht. 
slægtsforskning.

Egen formiddag
Slægtshistorisk Dag 2015 blev 

afholdt d. 31. oktober i Aarhus kirke-
bygning. Om formiddagen begyndte 
der et program specifikt rettet mod 
medlemmer af Kirken. Der blev 
budt velkommen af Peter Højvang 
Christensen fra Aalborg Menighed. 
Derefter begyndte foredragene og vis-
ning af forskellige film om slægtshisto-
rie. Bodil Grove Christensen fra Skive 
Gren holdt foredrag i kirkesalen og 
talte om, hvordan man kan bruge hjæl-
peprogrammer til FamilySearch, som 
fx Puzzilla.org og TreeSeek.com. Nede 
i kælderen underviste bror Frederik 
Køster fra Odense 1. Menighed om 
slægtshistorie for begyndere. Det var 
en succes for de cirka 30 medlemmer, 
der kom til det tidlige program.
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Eftermiddagsprogrammet, som var 
for alle, begyndte så kl. 12.30, hvor 
der blev budt velkommen af Aarhus 
stavspræsident Steen Kreiberg og igen 
bror Peter Højvang Christensen, der 
begge udtrykte vigtigheden af familien 
og derfor vigtigheden af det slægtshi-
storiske arbejde. Herefter begyndte en 
række spændende foredrag af gæster 
inviteret udefra, der underviste dybere 
om forskellige aspekter inden for 
slægtshistorie. Der blev undervist om 
faderskabssager af Ulrich Alster Klug, 
Ejendomshistorier af Anton Blaabjerg, 
og Slægtsbøger ud fra fotos og familie-
historier af Kurt Pajbjerg. Foredragene 
fra formiddagen af søster Bodil Grove 
Christensen og bror Frederik Køster 
blev også gentaget om eftermiddagen 
sammen med visningen af nogle flere 
film fra RootsTech.

Slægtshistorie og missionærer
Under hele arrangementet blev der 

også serveret forfriskninger i form af 
kage, boller og frugt nede i kælderen, 
og det blev flittigt benyttet af de besø-
gende i løbet af dagen. Dette var også 
en mulighed for mange til at tale om 
slægtshistorie. De to søstermissionærer, 
søster Reed og søster Lyman, som har 
fået en speciel kaldelse om, hvordan 
man kan bruge slægtshistorie som 
missionsredskab, sad ude i forhallen 
og tog smilende imod de besøgende 
og fortalte om deres erfaring med 
slægtshistorie.

De mange 
interesserede 
deltagere til 
konferencen
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For se, dette er min gerning og …
Skriftstedet fra Moses’ Bog, kapitel 

1, vers 39, var temaet for konferencen, 
der blev afholdt på Maglegårds Alle 
den 7. og 8. november 2015.

Efter et velbesøgt præstedømmele-
derskabsmøde blev der lørdag aften 
under præsident Jesper Paulsens 
ledelse afholdt det sædvanlige møde 
for alle voksne medlemmer.

Hvorfor?
Præsident Paulsen var selv første 

taler og stillede spørgsmålet: »Hvorfor 
gør vi det – og hvad er ›det‹«? Når vi af 
og til ligefrem må kæmpe for at være 
en del af Guds plan, er det vigtigt med 
en forståelse af, hvorfor vi gør det. Det 
er værd at efterleve frelsesplanen, og 
de, der ønsker at komme i det cele-
stiale rige, må nødvendigvis betale 
prisen for det her.

Betydning af Kristi forsoning
Den næste taler var medlem af 

stavens højråd, Henrik Rhod fra Rønne 
Gren, som omtalte den gode og den 
farlige vrede. Kristus peger på forpligtel-
sens vej, der – anset hvor svær, den kan 
være, er den eneste vej ud af den farlige 
vrede. Hvis vi lukker vores hjerte for 
andre, kan vi ikke åbne det for Kristus.

Bror Rhod blev efterfulgt af et 
smukt musiknummer ved søster 

Charlotte Leit fra Gladsaxe 2. Menig-
hed og hendes døtre.

Styrkelse af vidnesbyrd
Forsamlingen lyttede dernæst til 

søster Kirsten Koch fra Frederiksberg 
Menighed, der talte om, hvordan det 
at tjene havde styrket hendes vid-
nesbyrd. Hun fortalte blandt andet, 
hvordan hun tidligt lærte, at Herren 
hjælper os, når vi er villige til at tjene.

Hun blev efterfulgt af bror Mark 
Petersen fra Gladsaxe 2. Menighed, 
der talte om, hvad han lært om Kristus 
på sin mission. Vi kan ikke dele noget 
med andre, som vi ikke selv har.

Præsident og søster Williams
Efter et vidnesbyrd af stavspatriark 

Hans Andersen lyttede vi til søster 
Williams og præsident Williams fra 
templet, der dels talte om, hvorledes 
Gud har givet os redskaber, der hjælper 
os til at øve os til en dag at blive som 
han samt om, hvordan vi ved at være 
lydige mod evangeliets love og ordinan-
cer kan få evigt liv gennem forsoningen.

De blev efterfulgt af præsident 
Olsen, der talte om sin kærlighed 
til medlemmerne.

Præsident Bernskovs budskab
Aftenens sidste taler var stavspræ-

sident Erik Bernskov, der først gentog 

Stavskonference i Københavns Stav
Finn Lykkegaard, redaktør

Mange, mange gæster
Før selve arrangementet var 

dagen blevet promoveret i lokale 
aviser, på Facebook, andre 
internetveje og rundt omkring i 
slægtshistoriske foreninger. Dette 
resulterede i, at mange fra slægts-
historiske foreninger og andre 
interesserede, der ikke var med-
lemmer af Kirken, deltog; nemlig 
omkring 120 ikke- medlemmer af 
de i alt ca. 175 deltagende. De 
kom vel at mærke fra alle egne af 
Jylland, men også fra Sjælland. De 
kørte i privatbiler og tog og nogle 
havde taget en færge.

Det strømmede ind med positive 
tilbagemeldinger og taknemmelig 
feedback fra de besøgende om, hvor 
dejligt det havde været, og hvor fan-
tastisk det var, at sådan noget kunne 
sættes op uden betaling for deltagelse 
og af frivillige.

Det var en fornøjelse at iagttage, 
hvordan de besøgende, som aldrig 
havde været i en af vore kirkebyg-
ninger før, var helt afslappede, mens 
de gik rundt og talte med hinanden 
og Kirkens medlemmer. På spørgs-
målet, om vi fik glæden ved at se 
dem igen næste år, sagde de sam-
stemmende: »Selvfølgelig. Det slipper 
I ikke for!«

Det var en fantastisk dag for både 
nye og erfarne slægtsforskere til at 
lære fra hinanden, og vi glæder os 
meget til næste år til en gentagen 
succes! ◼
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de budskaber, der blev givet ved to 
tidligere konferencer fra hhv. ældste 
Dyches og ældste Adler, nemlig dels 
vigtigheden af et fortløbende stu-
dium og af at holde sabbatten hellig 
og derigennem højne nadverens 
betydning.

Præsident Bernskov fortalte, at han 
var blevet opmærksom på, at langt 
færre end han hidtil troede holder 
familieaften og underviste i betydning 
og vigtigheden af – uanset familiens 
størrelse og sammensætning – at 
holde familieaften.

At følge vore ledere er ikke et offer, 
men en investering med evigtvarende 
»renter«.

En smuk søndag
De mange fremmødte til konfe-

rencens hovedmøde kunne ud over 
det smukke vejr glæde sig over en 
flot afviklet minikoncert ved stavsko-
ret under ledelse af søster Lis Loeve 
Andersen med søster O’Bryant ved 
flyglet, før vi efter de normale opret-
holdelser kunne lytte til den første 
tale ved søster Susanne Andersen fra 
Allerød Menighed, præsident for sta-
vens Hjælpeforening. Såvel hun som 
søster Anitta Toft fra Frederiksberg 
Menighed rørte forsamlingen dybt på 
baggrund af deres personlige og fami-
liemæssige udfordringer, der dog ikke 
kunne knægte deres glæde ved evan-
geliet og ved frelsesplanen. Kristus 
kender os, og evangeliet er kilden til 
glæde i livet.

Talerne fra lørdag aften
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Der var mange glade gensyn  
til konferencen
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Andre vidnesbyrd
Mellem de to søstre lyttede vi til 

et vidnesbyrd fra en hjemvendt mis-
sionær, bror Sebastian Paulsen fra 
Gladsaxe 2. Menighed, ligesom vi 
efter søster Toft lyttede til et vidnes-
byrd om Helligåndens vejledning ved 

bror Jens Ole Frederiksen fra Roskilde 
Menighed, inden vi hørte fra søster og 
præsident O’Bryant.

Deres budskab handlede om kær-
lighed samt om de nye tiltag, hvor 
missionering og slægtshistorie vil gå 
hånd i hånd med missionærernes 
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 Mit yndlingsskriftsted er i Moronis 
Bog, kap. 7, hvor jeg vil henvise 

til følgende vers: 3, 32, 34, 41 og 44- 
48, der handler om næstekærlighed.

Dette er mit yndlingssted i skriften, 
fordi det var først ved læsning af disse 
vers, at jeg fandt et formål med livet 
og en ambition, der ikke kunne fejle.

Gid vi alle en dag kan blive fyldt 
af næstekærligheden. Gid vi alle en 
dag må kunne leve i et samfund, hvor 
alle andre også er fyldte af næstekær-
lighed. Men enhver lang rejse starter 
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Fortæl jeres historier

Lokalsiderne bliver produceret at 
medlemmer i jeres område under 

ledelse af områdepræsidentskabet, 
så de kan handle om behov og 
oplevelser hos medlemmer, hvor I 
bor. Medtagelsen af lokalsider i hvert 
nummer afhænger af sider med 
lokalt indhold. Vi opfordrer jer til at 
bidrage med jeres trosfremmende 
tanker og oplevelser ved at kontakte 
jeres lokalredaktør på: 

LiahonaDK@gmail.com  ◼

Kontakt os

Skriv til lokalsiderne

Artikler til lokalsiderne »Rundt om 
Danmark« er altid velkomne.

Skriv venligst tydelig afsender, 
samt hvilket af lokalsidernes områ-
der du skriver til.

Nyhedsartikler bør indsendes 
senest 2 uger efter hændelsen, da 
der går ca. 3 mdr. før artiklen trykkes. 
Indsend venligst 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 ◼

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
Lasse Ronnenberg, UM præsident i Slagelse Menighed

med et enkelt skridt, og det er op til 
os, om vi vil følge i Guds Søns fod-
spor, eller om vi vil forsøge at finde 
glæden andre steder. ◼

Bror Lasse Ronnenberg, Slagelse 
Menighed

undervisning af såvel medlemmer som 
ikkemedlemmer i netop slægtshistorie.

Stavspræsident kaldte dernæst på 
bror Brian Søderquist, der vidnede 
om, hvordan han gennem Åndens 
tilskyndelse fandt vejen tilbage til 
Kirken.

Stavens unge piger og 
stavspræsidenten

Konferencens sidste budskab var 
fra stavspræsident Erik Bernskov, 
der atter mindede stavens medlem-
mer om vigtigheden af at holde 
familieaften.

Han fortalte om en bog, han havde 
modtaget. Med oplevelser og vidnes-
byrd fra de unge piger i staven, der 
havde gjort et meget stærkt indtryk på 
ham. Han delte en personlig oplevelse 
fra sin ungdom og førte os til, hvordan 
et hegn, der kan synes i vejen, ofte 
er opsat for at beskytte og som sådan 
kan lignes ved befalinger, der også er 
hegn til at beskytte os.

Han fremhævede, hvordan sabbat-
ten er et sådan hegn, vi bør respek-
tere. Han mindede os sluttelig om, at 
vi skal renses både udvendig og ind-
vendig for at få en plads i Guds rige.

En god og lærerig konference
Efter mødet var der som sædvanlig 

mulighed for at hilse på søskende, vi 
ikke ser løbende, og sammen glæde 
sig over en weekend, hvor Guds Ånd 
i rigt mål blev udgydt over konferen-
cens deltagere. ◼


