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kærlighed, som hun kunne føle blandt 
medlemmerne.

På et tidspunkt havde Setúbal Stav 
udfordret de unge til at deltage i en 
tur til templet i Madrid i april 2016.

Telma var ked af det, fordi hun 
ikke kunne komme med på turen til 
templet med sin seminarklasse, da 
hun ikke var medlem af Kirken. Så 
hun besluttede sig for at sætte sin tro 
på Jesus Kristus på prøve og beslut-
tede sig for at blive døbt. Men det var 
ikke nok for hende, for eftersom hun 
skulle til templet, blev hun også invol-
veret i at lære sine forfædre at kende 
for at kunne udføre ordinancerne for 
dem i dåbens vande.

Telma blev ikke blot født igen, men 
havde også på grund af seminar lært 
om den forskel, hun kunne gøre i sin 
familie ved at tage navnene på sine 
forfædre med til templet, så de kunne 
få oplevelsen med den nye dåb, en 
fantastisk åndelig oplevelse.

Deraf ved vi, at vi elsker Guds 
børn, »at vi elsker Gud og handler 
efter hans bud.« 4 Vores kærlighed til 
Gud ses også, når vi elsker alle hans 
børn, både dem, der er blandt os, 
dem, der skal komme, og dem, der 
allerede er taget afsted.

En af de største måder at vise 
kærlighed på er, når vi gør noget for 
nogen, som de ikke selv kan gøre.

RUNDT OM DANMARK

 »Enhver, som tror, at Jesus er Kristus, 
er født af Gud. Og enhver, som 

elsker den, der har født ham, elsker 
også den, der er født af ham«.1

At være født af Gud er en unik, 
personlig og uforglemmelig oplevelse, 
der gør os i stand til at overvinde 
vores livs udfordringer.

Oplevelsen ved vores første 
møde med missionærerne er altid 
et tidspunkt, vi aldrig vil glemme, 
som fx da vi havde vores første 

åndelige oplevelse med at få vores 
vidnesbyrd.

Ved disse storslåede oplevelser er 
det som om, at vores »sovende støv« 2 
får nyt liv, og vi føler »livsånde i [vore] 
næsebor« 3 og fødes igen.

Det skete for en 15- årig, der hed-
der Telma Silvia fra Seixal Menig-
hed i Setúbal Stav. Selvom hun ikke 
var medlem af Kirken, deltog hun 
i morgenseminar og fik et ønske 
om at blive døbt på grund af den 

Find en forfader
Ældste Joaquim J. Moreira, Portugal
Områdehalvfjerdser

Ældste  
Joaquim J. Moreira,

»Når medlemmer af Kirken 
finder navne på deres for-
fædre og tager disse navne 
med til templet for at udføre 
ordinancer, bliver tempelople-
velsen beriget meget.« 

— Det Første Præsidentskab
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Den mest storslåede kærligheds-
handling her på jorden var vor 
Frelsers, Jesu Kristi sonoffer. Hans 
forsoning giver os mulighed for at få 
forladelse for vore synder, som vi ikke 
kunne opnå af os selv.

På samme måde kan vore forfædre 
ikke hvile i Guds nærhed uden først 
at modtage frelsens ordinancer.

Vore forfædre lever under nogle 
meget særlige omstændigheder: »Når 
vi dør, går vores ånd til åndeverdenen. 
Døden ændrer hverken vores person-
lighed eller vore ønsker om at gøre 
godt eller ondt … I åndeverdenen 
forkyndes evangeliet for dem, som 
ikke har adlydt evangeliet, eller som 
ikke har haft mulighed for at høre om 
det, mens de levede på jorden.« 5

Profeten Obadias har profeteret, at 
der vil være »befriere« på Zions bjerg.6 
Vi kan passe ind i denne kontekst ved 
at bringe frelse til dem, der ønsker det, 
men ikke kan opnå det af sig selv.

En af de velsignelser, vi kan få ved 
at udføre arbejdet for vore forfædre, er 
næstekærlighed, for det er en handling 
af storslået kærlighed, og »medmindre 
menneskene nærer næstekærlighed 
kan de ikke arve det sted, som du har 
forberedt i din Faders boliger.« 7

»Først og fremmest skal I holde fast 
ved den indbyrdes kærlighed, for kær-
lighed skjuler mange synder.« 8

Hvilken velsignelse det er, at vi kan 
udvikle sådan en kærlighed for dem, 
som vi ikke kender personligt, men 
som er der for os, når vi har brug for 
hjælp, for de er som skytsengle, der 
beder for os, bekymrer sig om os og 

ønsker, at vi gør vores bedste.
Må vi elske og derved selv blive 

elsket, tjene og derved selv blive 
betjent og velsigne og derved selv 
blive velsignet.

I Jesu Kristi navn, Amen. ◼

NOTER
 1. 1 Joh 5:1.
 2. L&P 138:17.
 3. 1 Mos 2:7.
 4. 1 Joh 5:2.
 5. Forkynd mit evangelium, s. 52.
 6. Obad 1:21.
 7. Eter 12:34.
 8. 1 Pet 4:8.
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Stavskonference i  
Aarhus Stav marts 2016
Bror Jørn Holm Bendtsen, Aarhus Stav

Mødet lørdag aften
Denne konferenceaften blev mødet 

afholdt i kirken på Langenæs Alle i 
Aarhus. Det var et helt specielt møde, 
idet alle tidligere stavspræsidenter var 
indbudte til at tale.

Stavspræsident Kreiberg
Præsident Kreiberg var den før-

ste taler og omtalte de spor, vi alle 
sætter os. Når vi tjener med de gaver, 
vi er givet, støtter og fremmer vi 
Herrens værk.

Han blev efterfulgt af tidligere 
stavspræsident Knud B. Andersen, 
der berettede om staven første tid 
og en del af de oplevelser, han 
havde haft gennem kaldelsen, 
heraf en meget dramatisk med 
et væltet tog.

Søster Inge Karin Ilskov fortale om 
den berigelse, der havde været i at 
have en mand, der tjente med iver.

Endnu en stavspræsident.
Præsident Carsten Larsen udtrykte 

glæde og taknemmelighed for sine 
rådgivere og sin og deres hustruer.

Han mindede om, at vi i Kirken 
ikke er de eneste, der tror på Gud, 
eller de eneste, der beder og får svar 
fra Gud. Men lad os huske hvad der 
er unikt, og hvad vi har i Guds rige 
og i evangeliet.

Han efterfulgtes af søster Georgia 
Nielsen, der vidnede om, at vore fami-
lier er i gode hænder, når vi tjener, så 
godt vi kan.

Og en til
Efter en sang af højrådet, talte 

præsident Ryttersgaard, der berettede, 
hvordan han havde en følelse at, at 
han ville blive kaldet nogen tid før 
det skete.

Han udtrykte taknemlighed for sin 
hustrus aldrig svigtende opbakning.
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Han blev efterfulgt af søster 
Meline, der fortalte om de velsignel-
ser, familien modtog, medens hendes 
mand, præsident Pete Meline, tjente 
i stavspræsidentskabet.

Præsident Kurt Frederiksen
Præsident Frederiksen talte om 

vigtigheden af at lytte til Helligånden 
og følge dens tilskyndelser – en lektie, 
han lærte som missionær

At tjene kan være en udfordring, 
men det styrker og udvikler os.

Han blev efterfulgt af søster 
Annette Jakobsen, der vidnede om 
den store kærlighed og omsorg Gud 
viser, når man tjener – også selvom 
man kan opleve svære tider.

Præsident Steen Kreiberg
Præsident Kreiberg afsluttede 

mødet og vidnede om, at Zion ledes 
af kaldede brødre som de, der har talt 
her – brødre, som anvender kraften i 
præstedømmet med kærlighed.

Konferencens hovedmøde
Under hovedmødet, der blev 

afholdt i Aarhus Musikhus, blev alle 
udsendte fuldtidsmissionærer nævnt 
under opretholdelserne.

Præsident Torben Steen Jensen
Præsident Jensen var første taler. 

Han fortalte, at det er gennem troen 
på vor himmelske Fader, Jesus 
Kristus og Helligånden, at vores 
forståelse for livet og vores tilværelse 
udspringer. Det er her vi begynder, 
når vi ønsker virkelig at kende vores 

evige endemål og de velsignelser, 
vi har fået, og ikke mindst dem, der 
venter fra en kærlig Fader og Moder, 
som har sendt os her.

Det vigtigste i livet er ikke sejren, 
men kampen. Det essentielle er ikke 
at have sejret, men at have kæmpet 
godt (Pierre de Frédy, grundlægger 
af den olympiske komité).

Han blev efterfulgt af søster Anne 
Ryttersgaard fra Esbjerg, der talte over 
emnet: »Hvordan har troen hjulpet mig 
gennem livets udfordringer?«

Søster Birgit Bendtsen fra Randes 
talte dernæst over: »Min tro på Kristus 
giver mig glæde.«

Præsident Kristian Ravn- Petersen
Præsident Ravn- Petersen talte om 

vigtigheden af at vide, hvem vi er, og 
om, hvordan templet kan og bør være 
det store symbol i vores liv.

Han nævnte, at Gud har en særlig 
plads til de unge i sit hjerte.

Han blev efterfulgt af bror Oliver 
Bornemann fra Fredericia, der talte 
om emnet: »Hvordan styrker min tro 
mig i hverdagen?«

Søster Katja Laursen- Ørtegren fra 
Frederikshavn talte over emnet: »Gode 
oplevelser, der styrker min tro.«

Præsident Steen Buur Kreiberg
Præsident Kreiberg var afslutteende 

taler. Vi har symboler i Kirken, de er 
enkle – lette at forstå. Ved dåben går to 
hvidklædte personer ned i vandet, og 
den døbte får et nyt liv. Samme betyd-
ning kan nadveren have, når vi nyder 
brød og vand og ihukommer Kristi liv.

Om søndagen er vi leret, og vi siger 
til Gud, at han kan forme os. Leret 
er intet uden forarbejdning, men det 
kan blive til mange ting, deriblandt 
mursten. Vi er alle formere, og vi er 
alle ler. Vi har alle en tro, som er smuk 
nok til at gøre gode gerninger. Kirken 
er som et formningslokale. ◼
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En del af deltagerne ved konferencen
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Vi går til messe
Den 20. og 21. februar 2016 var alle 

mulige organisationer og firmaer sam-
lede til Randers Messen, og i år valgte 
Randers Gren også at være med.

En stand og et arbejde
En præsentabel stand med informa-

tioner om slægtshistorie og Mormons 
Bog blev bemandet af omkring 15 
medlemmer fra Randers Gren. Missio-
nærerne var også med på messen og 
arbejdede ihærdigt på at få besøgende 
til at besøge standen.

Hvorfor deltage
»Vi håbede på at gøre Kirken mere 

synligt for vores medborgere her i 

Randers,« forklarede Kim Holst, som 
kom med ideen om at være med på 
Messen, som har over 25.000 besø-
gende over 2 dage. »Vi ønskede også 
at udbrede kendskabet til Mormons 
Bog og at engagere mennesker 
i slægtshistorie, men mest af alt 
ønskede vi at nedbryde den frygt, 
der nogle gange kan være omkring 
Kirken.«

Et godt resultat
Over 70 mennesker tog imod en 

Mormons Bog, 170 deltog i vores 
stands konkurrence, og der var 
mange, der gav udtryk for interesse 
i slægtshistorie. »Der var så mange, 
der spurgte, hvor de kunne gå hen 

for at få hjælp med FamilySearch, at 
vi valgt at vælge en dato til et Åbent 
Hus arrangement 10 dage senere, 
som vi kunne invitere dem til,« 
siger Annette Paulsen der tidligere 
har været slægtshistorisk konsulent 
i Randers Gren

Glæden ved at deltage
Et andet medlem udtrykte det 

således: »Det var bare dejligt virkeligt 
at tale med mennesker og høre om 
deres tilgang til kirke og det åndelige. 
Det er ikke så tit, at man får mulighed 
for det i det daglige.«

Om grenen vil gentage fornøjel-
sen ved at udstille til messen er ikke 
afgjort endnu, men det var for mange 
medlemmer en rigtig positiv oplevelse 
og ikke nær så farlig, som de troede, 
det ville være. Sådan oplevelser vil 
vi gerne have flere af. ◼

Den velbesøgte stand på messen
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Messe i Randers
Søster Claire Nielsen, Randers Gren, informationschef i Aarhus Stav
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Meet the Mormons tilpasset  
lokale forhold

»Mød mormonerne i Slagelse« 
Sådan lød invitationen til en fireside 
i Slagelse menighed søndag, den 
21. feb. 2016. Initiativet kom fra de 
kreative og iderige søstermissionærer 
i menigheden, som havde taget ideen 
fra filmen »Meet the Mormons« op og 
tilpasset den danske forhold.

En god begyndelse
Aftenen begyndte med salmen 

»Alting som Gud har skabt er stort«, 
en god indfaldsvinkel til de for-
skellige livsfortællinger, der blev 
fortalt i løbet af aftenen. At hvert 

menneskeliv er stort og fantastisk, 
især når det lader sig forme af Guds 
hænder, var netop, hvad der blev 
båret vidnesbyrd om gennem 4 vidt 
forskellige fortællinger.

Opvækst på landet
84- årige Hans Larsen tog os langt til-

bage i tiden og fortalte om sin barndom 
og opvækst på landet, og hvordan han 
gennem sin fars påvirkning var blevet 
interesseret i uddannelse og religion.

»2 ting har gjort den største forskel 
i mit liv,« fortalte Hans, »mit ægteskab 
med Ulla,« som han savner mere, end 
man kan sætte ord på, og hans medlem-
skab af Kirken, som begyndte i 1961.

Hans har altid troet på Gud, men 
da han for alvor begyndte at tilegne 
sig kundskab om evangeliet, fandt han 
for alvor mening med tilværelsen, et 
formål med livet og fred på trods af 
udfordringer. Med denne overbevis-
ning tjente han og Ulla på en halvan-
den års mission i Danmark.

Hans’ klare forståelse i dag er, at 
Kristus har overvundet verden, Gud 
lever, han er en realitet, Kristus er hans 
Søn, vor Frelser og Forsoner. Kirken støt-
ter alt, hvad der er godt, især familielivet.

Ingen pension i kirken
Dernæst fortalte Finn Lykkegaard, 

som nu har været pensioneret i 11 år, 
lidt om sin familie og karriere indenfor 
politiet og anklagemyndigheden. Det 
skinnede tydeligt igennem, at han ikke 
er gået på pension, når det drejer sig 
om at tjene i Kirken. »Nu går jeg og 
hygger mig med at arbejde for Kirken,« 
var hans udtryk for et omfattende 
engagement indenfor mange områder 
bl.a. Informationstjenesten.

Finns personlige kirkehistorie går 
tilbage til 8- års alderen, da han boede 
i Nyborg på Fyn.

Der bankede missionærerne på 
hans forældres dør, og de blev begge 
døbt i 1950, Finn selv blev døbt i 51.

Finn sluttede sin fortælling med:
»Der har aldrig i mit liv været et 

tidspunkt, hvor jeg ikke vidste, at 
Kirken var sand. Det er en sandhed, 
jeg er overbevist om, jeg har kendt 
fra forudtilværelsen. Herren står bag 
denne kirke. Gud taler til os og bøn er 
en stærk faktor.«
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Mød mormonerne
Søster Hanne Larsen, Slagelse Menighed, Informationsmedarbejder

De 4 medvirkende ved programmet
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En hårdtslående pige
Den 3. fortælling stod søster Sofie 

Mølholt for. Med avisnotater og 
fotos, tv- klip og skriftsteder gav hun 
et spændende og interessant billede 
af, hvordan hun gennem 10 år havde 
fundet en balance mellem sin bokse-
karriere og sit religiøse standpunkt. 
Hun var overbevist om, at hendes 
tro på Gud havde betydning for 
gode bokseresultater.

I bagagen til træningslejrene var 
Mormons Bog en fast bestanddel. 
Når hun tog bogen frem og læste, 
grinede kammeraterne og spurgte, 
hvorfor hun læste i »mormors bog«. 
Til det svarede Sofie, at bogen hed 
Mormons bog, og det gav hende 
styrke at læse i den.

Måske svaret gav kammeraterne 
noget at tænke over, efterhånden 
som de oplevede Sofies succes. 
Hun kom på landsholdet i 2004, i 
2006 og 2008 fik hun en 4. plads til 
VM og i 2008 vandt hun bronze til 
Europamesterskabet.

Hun sluttede sin fortælling med 
at sige, at boksning lærte hende 
at kæmpe for det, hun tror på og 
ønsker, men glæden som missionær 
var langt større end glæden som 
succesfuld bokser.

En musikalsk missionær
Ældste Bradshaw fortalte, hvor-

dan han under sin high school tid 
havde fundet ud af, at han hellere 
ville spille musik end dyrke sport. 
Han lærte at spille guitar som 16- årig 
og spiller i dag flere instrumenter. 

Et broget billede
Hjælpeforeningen havde fødselsdag 

den 17. marts, og i 2016 fejrede vi det 
i Odense 2. Menighed med at »rejse 
verden rundt«.

Vi er 15 forskellige nationaliteter 
i Hjælpeforeningen i menigheden. I 
dag havde 9 forskellige mulighed for 
at deltage:

Brasilien, England, Bolivia, Spanien, SØ
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En fødselsdagsfest
Søster Tanya Køster, Odense 2. Menighed

Da han begyndte at spille i band og 
skrive egne sange, lå succesen lige 
for. Det blev til både koncerter og en 
talentkonkurrence, som han vandt 
sammen med sit band.

Nu, hvor han er på mission, er 
musikken stillet på stand by, det 

vigtigste for ham her i Danmark er 
at invitere og hjælpe mennesker at 
komme til Kristus. Med ordene: »Jeg 
har set mirakler her i Danmark,«  
sluttede han sin fortælling.

Tak til søstermissionærerne i  
Slagelse for det gode initiativ. ◼

Der lyttes med interesse
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Et af mine favorit skriftsteder 
er fra Almas Bog 3:27

For enhver får løn af ham, som han 
vælger at adlyde, og dette i overens-
stemmelse med profetiens ånds ord; 
lad det derfor være i overensstem-
melse med sandheden.

Det er vigtigt for mig, at jeg er lydig 
mod min himmelske fader, da det er 
ham som kan give mig evigt liv og 
åndelige velsignelser. ◼

En tilskyndelse følges
Jeg sad og læste, da jeg pludselig 

følte, at jeg måtte have fat i en bog. Det 
var som om Herren ville have, at jeg 
skulle læse noget, der kunne gavne 
mig. Min tanke gik til d. 18. i samme 
måned, hvor jeg oplevede det samme. 
Dengang kom der en tilskyndelse, som 
tydeligt fortalte mig, at det var Herren, 
som ønskede at fortælle mig noget, og 
hvor jeg fandt noget, der lige var til mig.

Denne gang rejste jeg mig og gik 
ind på mit kontor, og rakte ud efter 

en bog. Jeg troede, at det skulle være 
en af Kirkens standardværker, men 
da jeg stod foran bogreolen, fik jeg 
samme stærke fornemmelse, men 
min opmærksomhed denne gang 
faldt alene på en bog, skrevet af Bear 
Heart, en indiansk medicinmand. Jeg 
slog op midt i bogen, og her er så, 
hvad jeg fandt på siderne 88 og 89:

Rådet fra Bear Heart:
Lad aldrig tvivlen komme ind i dine 

tanker. Denne medicin er gået i arv 

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
Mikala O., Gladsaxe 1. menighed, – 17 år

Søster Mikala O., Gladsaxe 1. Menighed
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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

Min tro fik mig op af stolen anden 
gang i december 2014
Bror Knud Søltoft Holmboe, Esbjerg Menighed

Holland, USA, Vietnam, Danmark 
og Columbia.

Hver søster fra sin nationalitet 
havde forberedt noget omkring sit 
lands kultur, f.eks. hvordan man 
fejrer fødselsdag eller flagets betyd-
ning, medens andre havde lavet 
smagsprøver eller anden form for 
snack fra deres hjemland. Nogle 
havde ting med at vise og fortælle 
om, mens andre sang og dansede 
en typisk national dans og sang.

Diversiteterne styrker
Vi lærte, at nogle lande går meget 

op i at feste og danse til fødselsdage, 
mens andre – her i blandt Danmark 
– mest samles pga. al den mad, der 
skal spises. I nogle lande får man 
altid nyt tøj på sin fødselsdag, og der-
efter et æg slået ud i hoved på én.

Vi sang fødselsdagssang på hvert 
sprog, hvilket var en sjov udfordring J

Der var hvert lands national-
blomst, som repræsenterede, at 
hver søster er unik, at »kærligheden 
ophører aldrig«. I Hjælpeforeningen 
styrker det fællesskab, når alle de 
unikke blomster står sammen.

En lærerig aften
Det var en rigtig lærerig, sjov, hyg-

gelig og følelsesmæssig aften, hvor 
vi lærte om hinanden på en anden 
måde, end vi plejer.

Selvfølgelig måtte vi slutte af med 
forfriskninger, som dansk lagkage og 
boller med varm kakao til, og hver 
søster kunne gå hjem med en blomst: 
»Kærligheden ophører aldrig.« ◼
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fra generation til generation i meget 
lang tid, og den stammer fra kilden til 
alt liv. Så hvis du tvivler, så tvivler du 
på Hans kraft. Lad være med at proji-
cere din egen svaghed, for du trækker 
ikke kraften fra dig selv. Du trækker 
den fra en højere tilstedeværelse, som 
har al den kraft, der er nødvendig 
for at helbrede. Du må aldrig tænke: 
DET HJÆLPER MÅSKE – tænk i stedet: 
»Det vil hjælpe!« det har hjulpet mange 
mennesker, så det vil også hjælpe 
denne person.

Hvis du har en negativ følelse 
inden i, vil patienten opfange denne 
negative energi. Og så hjælper det i 
øvrigt ikke, om du står med et smil, 
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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 mellem  
ca. 75-700 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 ◼
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Skriv til lokalsiderne

K O N T A K T  O S

Nyligt udsendte missionærer
Finn Lykkegaard, redaktør

Søster Catrine Marie  Andersen, 
Aarhus Menighed 
Germany Frankfurt Mission 
21. januar 2016  
til 21. juli 2017

Søster Emely Eliza Hall,  
Odense 2. Menighed  

Scotland- Ireland Mission  
18. februar 2016  

til 1. august 2017 ◼

Fra Danmark er følgende medlemmer kaldet til at tjene en mission:
Fra Aarhus Stav er udsendt følgende:

der går fra øre til øre. Når du tilser en 
person, der er syg, om du er medicin-
person eller ej, er det meget vigtigt, at 
du udsender positive følelser til denne 
person. Din positive energi må følges 
med din tro på, at det vil virke, sådan 
som du tilbereder det. Din holdning er 
en del af medicinen, så du må have 
troen, fordi al medicin kommer fra 
den samme kilde.

At være lærd er godt, hvis …
Jeg tænker meget over, hvorfor 

ovenstående stadig er gældende hos 
en indianer, medens mange kloge 
belæste personer har tilsidesat det 
hele, men det var en mægtig stor 

glæde at opleve, at det gælder for alle 
mennesker, at de er Guds børn.

Det er normalt for os, at vi tænker 
meget over og røres meget af alt det 
onde, der sker kloden rundt. Den 
følelse kommer helt sikket gennem 
den kolossale medieinteresse, de 
onde ting oplever. Vi må imidlertid 
ikke være døve over for den sandhed, 
at der i verden udøves så meget kær-
lighed mellem mennesker, som aldrig 
er set tidligere. ◼


