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dig for ikke at gå glip af at komme 
i kirke eller at læse i skrifterne, især 
Mormons Bog. Læs Mormons Bog med 
den hensigt at lære Frelseren bedre at 
kende. Du kan eventuelt understrege 
enhver henvisning til hans egenskaber 
og lærdomme. Beslut dig for det andet 
for, efterhånden som din tro udvikler 
sig, at efterleve hans lærdomme. »Når vi 
har tro på Kristus, accepterer og anven-
der vi hans forsoning og lærdomme. Vi 
stoler på ham og på det, han siger … 
Vi tror på Kristus, og vi tror på, at han 
ønsker, at vi skal holde alle hans befa-
linger. Vi ønsker at vise vores tro ved 
at adlyde ham.« 24

Når vi engang kommer til at lære 
ham at kende, vil vi få et større ønske 
om at holde hans befalinger.25 Frelse-
ren sagde ganske enkelt: »Elsker I mig, 
så hold mine bud.« 26 Denne lærdom 
er lige så stærk, som den er enkel. Vi 
bør holde befalingerne, ikke på grund 
af frygt, men motiveret af kærlighed. 
Herren inviterer os til at holde sine 
befalinger og værdsætte sin lov som 
vores øjesten og skrive dem i vores 
hjerte.27 I forordet til den nye pagt i 
de sidste dage har Herren sagt: »Jeg 
lægger min lov i deres indre og skriver 
den i deres hjerte. Jeg vil være deres 
Gud, og de skal være mit folk.« 28

Efterhånden som verden fortsætter 
med at ændre sig og hjertet synker i 
livet på menneskene, er der styrke og 
fred i troen på Jesus Kristus. Kristus 

RUNDT OM DANMARK

 Vi lever i en verden med stort postyr. 
De daglige nyheder og vores per-

sonlige udfordringer kan få vores mod 
til at svigte og få frygten til at overtage 
os.1 Men profeterne har sagt, at tro 
fordriver frygt og bringer håbets lys.2 
Skrifterne definerer tro som en tillid til 
og tro på Jesus Kristus. Vi stoler på, at 
han er Guds Søn, og at han gennem 
forsoningen har kraften til at frelse os.

Tro på Herren Jesus Kristus er 
evangeliets første princip.3 Den giver 
os kraften til at –

• behage Gud,4

• modtage hjælp og vejledning 
fra ham,5

• modtage svar på bønner og få 
sandheden tilkendegivet for os,6

• få vores hjerte forandret,7

• omvende os og blive døbt,8

• få tilgivelse,9

• opleve store mirakler,10

• give os styrke,11

• blive helbredt,12

• blive frelst,13

• se hen til Gud og leve,14

• holde fast ved det gode,15

• hjælpe forældre med at undervise 
deres børn16 og

• holde ud til enden.17

Tro er en stor positiv kraft, som kan 
løfte os op over bekymringernes skyer 
og hjælpe os til at blive hele i Kristus. 
Adgang til tro er ikke begrænset til 
dem, der allerede er stærke, ej heller 

afhænger den af en profession eller 
stilling. Den er i stedet tilgængelig for 
alle, som vælger at følge Kristus og 
hans enkle lære: Omvend jer og bliv 
døbt.18 Når vi en gang har valgt at 
antage det evangelium og følge den 
lære,19 bliver selv den svageste af os 
stærk.20 »Tro på Jesus Kristus er en 
gave fra himlen, der kommer, når vi 
vælger at tro, og når vi stræber efter 
den og værner om den.« 21 »Når vi væl-
ger at følge Kristus i tro snarere end at 
følge en anden vej på grund af frygt, 
velsignes vi med en konsekvens, der 
hænger sammen med vores valg.« 22

Hvis du vælger at forny din tro i 
dette nye år, kan du følge nogle enkle 
trin. Lær for det første Frelseren at 
kende og elsk ham. Du kan begynde 
ved at høre eller læse hans ord.23 Beslut 

Et nyt år med tro på Kristus
Ældste Axel Leimer, Områdehalvfjerdser

Ældste  
Axel Leimer, 
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tilbyder at gøre vores byrde let.29 Må 
vi, som den svageste af de svage, tage 
fat i kilden til den styrke og opleve et 
nyt år med større tro og en større tillid 
til vores egne frelse. ◼

NOTER:
 1. L&P 88:89- 91.
 2. 2 Ne 31:20.
 3. TA 1:4.
 4. Hebr 11:6.
 5. 1 Ne 7:12; 1 Ne 16:28; Moro 7:26.
 6. L&P 10:47, 52; Mosi 27:14; Moro 10:14.
 7. Mosi 5:7.
 8. 2 Ne 9:23.
 9. En 1:3- 8.
 10. 2 Ne 26:13; Eter 12:12; Moro 7:27- 29, 34- 38.
 11. Alma 14:26; Eter 12:27- 28, 37.
 12. 3 Ne 17:8.

Det var 65 forventningsfulde og 
spændte medlemmer, der mødte op 
denne søndag.

Stavspræsidentskabet præsiderede 
og ledte mødet.

Ikke tilfældigt, men gennem  
åndelig inspiration

Stavspræsident Steen Kreiberg 
indledte med at bære sit vidnesbyrd 
om, hvor stærk en tilkendegivelse 
og åndelig oplevelse det igennem 
hele processen havde været at danne 
denne nye gren. Alle tilstedeværende 
blev bedt om ved håndsoprækning, 
at godkende dannelsen af den nye 
gren. Præsident Kreiberg takkede alle 
for den store støtte og positive ånd, 
som de viste.

Afløsning af »gamle« og oprethol-
delse af nye ledere

Herefter blev tiden overgivet til 
præsident Ravn- Petersen, der også 
bar et stærkt vidnesbyrd – og herefter 
afløste alle medlemmerne fra deres 
kaldelser i Silkeborg Gren.

Præs. Jensen foretog det samme for 
alle medlemmerne i Herning Gren.

Så var tiden inde til opretholdelse 
af et nyt grenspræsidentskab. Karl- 
Henrik Hansen blev opretholdt som 
grenspræsident, med Erik Holm 
Larsen som 1. rådgiver, Kirk Bush 
som 2 rådgiver, samt Bo Norman 
Amdi som sekretær.

Brødrene blev bedt om at 
sætte sig på forhøjningen – og 
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Ny Gren i Aarhus Zion Stav
Dorthe Holm Larsen, Midtjyllands Gren

En historisk dag i Aarhus Stav
Søndag den 10. juli 2016 var en 

historisk dag i Aarhus Stav. En ny 
gren blev organiseret!

Den består af medlemmer fra Sil-
keborg, Herning og omegn. Den nye 
gren hedder Midtjyllands Gren. Den 
har til huse på Viborgvej 8 i Herning.

 13. Mosi 3:12; Ef 2:8; 2 Ne 25:23.
 14. Hel 8:15.
 15. Moro 7:28.
 16. L&P 68:25.
 17. L&P 20:25, 29.
 18. L&P 10:67
 19. L&P 101:78.
 20. Eter 12:27; L&P 1:19; L&P 133:58.
 21. Ældste Neil L. Andersen, »Tro kommer  

ikke tilfældigt, men ved valg«, Liahona,  
nov. 2015.

 22. Quentin L. Cook, »Lev ved tro og ikke ved 
frygt«, Liahona, nov. 2007.

 23. Rom 10:17.
 24. Forkynd mit evangelium: Vejledning til 

missionering, 2007, s. 61, 62.
 25. 1 Joh 2:3.
 26. Joh 14:15; Joh 15:10; L&P 46:9; L&P 124:87, 

Mosi 13:14.
 27. Ordsp 7:2- 3.
 28. Jer 31:33.
 29. Matt 11:30.

Det nye grenspræsidentskab
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EV stævne d. 11- 15 juli 2016
EV stævnet – fra 30 år og opefter 

– blev afholdt på Øse Efterskole i nær-
heden af Varde. Vi var en gruppe på 
ca. 100 mennesker fra 6- 7 forskellige 
lande. Ugen bød på åndelige møder, 
aktiviteter, dans og hyggeligt samvær.

Vi havde besøg af Tomas Kofod, 
Thomas Ilskov samt Kristian Ravn- 
Petersen og Steen Kreiberg fra 
stavspræsidentskabet, der gav os 
de åndelige budskaber.

Mange aktiviteter
En af aktiviteterne var at lave bam-

ser til velgørende formål til Uganda. 
Herud over lærte vi at tegne og male 
på en nem måde. Der var masser af 
aktiviteter, såsom at synge i kor, spille 
musik samt at bage kager. Vi havde 
også besøg af en frikirke fra Esbjerg 
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Stavskonference i Aarhus Stav
Marlene Olsen, Aarhus Stav

Aalborg smukt med »Brigthly Beams 
Our Fathers Mercy«.

Præsident Kreiberg fortalte om sit 
ønske: »At vandre i Jesu fodspor«.

Men hvad gør mig værdig til 
at vandre med ham? spurgte han. 
Det, som kvalificerer, er det samme 
som disciplene gjorde, nemlig 
ved at sætte det ene ben foran det 
andet. Vi fokuserer ofte på hans 

lærdomme, men vi kan også se på, 
hvad han gjorde.

Jesu forældre – Josef og Maria – var 
også ude på en lang vandring, de 
rejste til Betlehem for at lade sig skrive 
i mandtal. Normalt ønsker jeg, at julen 
skal gå hurtigt, men det er anderledes i 
år. I år skal Aarhus Stav skrives i mand-
tal i december måned. Jeg håber vi vil 
vandre til mødehusene i december og 
lade os skrive i mandtal, ikke alene for 
tallet skyld, men det er der, vi hører 
til, så vi sammen kan nyde nadveren 
og føle styrken i at være mange. Må vi 

Summer Convention
Susanne Ring Andersen
Odense 2 menighed

en aften, hvor vi sang forskellige sange 
sammen og delte åndelige oplevelser.

I løbet af ugen var vi fælles om alle de 
praktiske opgaver, så som at lave mad, 
dække bord, vaske op.

2 aftener festede vi med dans og 
musik, og en aften havde vi en bålaften.

Om onsdagen var en dag, hvor vi 
kunne gøre, hvad vi ville. En del af os  
tog en skøn kanotur.

En herlig oplevelse
Det var skønt at knytte nye venskaber 

på tværs af så mange lande. ◼

Nogle af de flittige deltagere

 Under ledelse af stavspræsident 
Steen Buur Kreiberg samledes knap 

600 søskende fra Århus Stav til stavs-
konference den 25. september i Århus 
Musikhus en smuk sensommer søndag 
formiddag. Ældste Tom- Atle Herland 
præsiderede over mødet, hvor et ånde-
ligt festmåltid var planlagt for os.

Efter afløsninger og opretholdelser 
til nye kaldelser indledte en kvartet fra 

efterfølgende bære deres vidnes-
byrd. De var alle enige om at dette 
var en ny spændende begyndelse 
og glædede sig meget til at gå i gang 
med arbejdet.

Søstrene Linda Donati og Kirsten 
Amdi bar også stærke vidnesbyrd, 
med håb og tro på en god og opbyg-
gende fremtid.

Et nyt hjem
Præsident Kreiberg afsluttede 

mødet med bl.a. at sige: »Vi er alle 
flyttet ind i et nyt hjem – Vi skal 
værne og passe på dette hjem og 
passe på hinanden med, kærlighed, 
omsorg, rummelighed, tilgivelse og 
igen, endnu mere kærlighed.«

Det nye grenspræsidentskab har nu 
en stor opgave i at kalde, opretholde 
og indsætte medlemmerne i deres 
nye stillinger. ◼
Liahona ønsker tillykke og lykke til.
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også nyde samværet med Frelseren, 
være stille og lytte til hans ånd.

Cecilie Nørrung talte herefter om, 
hvordan hun inviterer Kristus ind i sit 
hjem.

Om hvordan hjemmet skal være 
en beskyttet borg, et sted, hvor man 
har lyst til at være, fordi man føler sig 
beskyttet fra verdens dårlige indflydelse.

Jeg ønsker mig at være den bedste 
udgave af mig selv i de situationer, jeg 
kommer i.

Jeg klynger mig til Guds befalinger. 
Ikke at det er let, men jeg tør ikke andet.

Jeg tror på, at Gud kigger på vores 
hjertes ønsker, og hvordan vi handler 
på det i de omstændigheder, vi står i.

Søster Williams havde fået 5 
minutter til at tale om, hvordan man 
kan styrke sin tro på Jesus Kristus. Det 
tog hun helt bogstaveligt. Hun havde 
mange gode forslag til, hvordan man 
kunne gøre det … på 5 minutter:

• Have familiebøn
• Personlig bøn
• Læse et kapitel i Mormons Bog
• Ringe til en ven eller nabo og dele 

en opløftende tanke
• Sende en mail med en trosfrem-

mende beretning til et barnebarn
• Hænge et billede af templet i dit hjem

• Invitere en til en af Kirkens 
aktiviteter

• Smile – lad evangeliets glæde 
skinne i dit ansigt.

Vores tro vokser, når vi udøver den 
og deler den med andre. Vi er hver 
især i forskellige situationer, men vi 
har alle 5 minutter her og der, som 
vi kan bruge til at styrke vores tro 
og være et lys for andre.

Tempelpræsident Williams 
citerede adskillige profeter og 
apostle omkring tempeltjeneste, 
blandt andre David A Bednar:

»Indenfor min stemmes række-
vidde er der mennesker, som burde 
have, men som endnu ikke har 
modtaget ordinancerne i Herrens 
hus. Uanset hvad grunden er, eller 
hvor længe det har været udskudt, 
indbyder jeg jer til at påbegynde 
de åndelige forberedelser, således 
at I kan modtage de velsignelser, 
som kun er tilgængelige i templet. 
Forkast det i jeres liv, som står i 
vejen. Søg efter det, som er af evig 
betydning.«

Kom til templet for at tilbede 
Herren, for at arbejde for de døde 
og for at få templets styrke, kraft 
og velsignelser.

Søster Lisa Buur Pedersen  
bar sit vidnesbyrd

Hvad betyder det for mig i hverda-
gen at have et vidnesbyrd om Frelseren.

Jeg har et vidnesbyrd om Kristus. 
Jeg har fået mange velsignelser ved 
blot at udvise den mindste smule tro, 
og det viser, at man kan have tillid til 
og stole på hans magt. Det er et tillids-
forhold. Gud elsker os, og han er villig 
til at velsigne os. Gud har brug for os til 
at styrke hinanden. At være kristen er 
ikke at bære kors, men det er måden, 
jeg lever mit liv på. Den fred, jeg føler 
ved at gøre det rigtige, gør, at jeg er 
villig til at gøre mere af det samme.

Musiknummer: Bjarne Stange  
Nielsen og Tomas Bornemann

Medley over »Frelser jeg vil følge 
dig«, »Han lever vor Forløser stor« og 
»Come Thou Fount of Every Blessing«.

Ældste Tom- Atle Herland havde 
flere rørende personlige anekdoter og 
vidnede om, at evangeliet er forbløf-
fende, og om, hvordan det igen og 
igen havde rørt hans hjerte, rørt hans 
ånd og positivt udfordret hans logiske 
sans og intellektuelle ræsonnement. 
Det er utroligt, hvilken ændring evan-
geliet kan betyde i vores liv

»Jeg vidner om, at Gud elsker os 
alle, selv de af os, der er noget galt 
med, og han ønsker at være med og 
reparere os gennem hans Søn, Jesus 
Kristus, præstedømmet, tro og nåde,« 
afsluttede han.

Vi gik hjem med ordene: »Tak for 
at du er den, du er. Tak for, at Gud er 
Gud, og tak for, at Jesus er Kristus.« ◼

Mødets talere på forhøjningen
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Gentagelse af tidligere succes
Den 7. og 8. oktober 2016 opførte 

en gruppe søskende stykket »Haven«, 
der første gang opførtes i 2003. Den-
gang som »The Garden«, der er et 
religiøst musikalsk værk skrevet og 
komponeret af Michael McLean, der 
vil være mange bekendt.

Til forskel fra 2003, hvor stykket 
opførtes efter Tomas Kofods ide og på 
engelsk med klaverakkompagnement, 
blev stykket denne gang opført på 
dansk i sin helhed med et kor samt 
med orkesterledsagelse fra et såkaldt 
»minus- track«, altså musik uden sang.

Kort om handlingen
Publikum skal forestille sig at være 

tilskuere i et himmelsk amfiteater, 
hvor en gruppe vil give et kunstne-
risk indtryk af de vanskeligheder, der 
vil møde os på vores snarlige rejse til 
jordelivet. Gennem nogle »elemen-
ters« vanskeligheder – et frø, der ikke 
vil spire, en vædder, der er fanget i 
en busk, et oliventræ, der ikke kan 
bære frugt, og en møllesten, der ikke 
synes at have nået sit potentiale – 
føres publikum ind i en symbolik, 
der viser de mange vanskeligheder, 
livet på jorden kan byde på. De 
befinder sig i en have, hvor slange, 
ukrudt og tidsler er tilfredse med at 
opleve vanskelighederne. Og sce-
nen var forvandlet til en have, dels 

ved hjælp at et fra militæret venligst 
udlånt kæmpe sløringsnet, der funge-
rede som bagtæppe og gav den rette 
grøn/brune baggrund samt et hav af 
planter og buske.

Haven passes af en havemand/
gartner, symboliserende en pro-
fet, missionær eller kirkeleder. Han 
bekæmpes af Herremanden, symbo-
liserende mørke kræfter eller Luci-
fer, der vil have haven for sig selv. 
Til haven kommer – som lovet af 

gartneren – Manden med de mange 
navne, symboliserende Mesteren.

Gennem en række sange symbo-
liseres kampen i haven mellem godt 
og ondt, der kulminerer med Meste-
rens bøn.

Alt ender godt. Elementer kommer 
fri af deres trængsler, og stykket sen-
der til alle budskabet om en kærlig 
Frelser og det faktum, at der trods alle 
vanskeligheder og problemer er håb.

Fantastisk forestilling
Efter omtrent et års forberedelser, 

heraf de sidste 1½ måned særdeles 
intensivt, leverede såvel solister som kor 
og teknik 3 fremragende forestillinger. 
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Opførelse af »Haven«  
i Københavns Stav
Finn Lykkegaard, redaktør

Kulminationen på Frelserens bøn

Forsamlingen og deltagerne hyldede instruktøren
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Dette skriftsted har været mit ynd-
lingsskriftsted i mange år. Jeg kan 
huske, at vi læste det til 
en familieaften kort tid 
efter min farmors død. 
Det gav mig stor trøst 
at vide, at min farmor, 
fordi hun havde levet 
retfærdigt, var i en 
tilstand af fred. Hun 
ville ikke længere have 
det besværligt eller 
bekymre sig. Gennem 
dette skriftsted vidste 
jeg, allerede i en ung 
alder, at vi kan komme 
tilbage til Gud igen. Jeg 
har læst dette skriftsted 
mange gange efter-
følgende, og det har 
været et vidnesbyrd 
for mig om, at jeg kan 
være sammen med min 
familie for evigt. Jeg har 
et ønske om, at jeg kan 
leve et retfærdigt liv, 
med min nuværende 

Der blev ageret og sunget, så det var en 
fryd. At opleve talenter i Kirken få lov at 
folde sig ud er en sand fornøjelse.

Det vil være svært her på tryk at 
gengive de følelser, publikum ople-
vede, men mange kommentarer efter 
de 3 forestillinger vidnede om, at styk-
ket på mange måder ramte plet.

»Helt kanon«, »jeg græd«, »utroligt 
flot«, »fantastisk«, »hvor var I gode« og så 
videre – publikums roser blomstrede.

Og smukt, at transitionen fra det 
mørke til det lyse blev forstærket af 
5 henrivende blomsterpiger, der ikke 
alene fyldte scene med blomster, men 
også sørgede for, at oliventræet bog-
staveligt blomstrede – smukt.

En succes
Det er absolut på sin plads at 

betegne det som en succes. I løbet 
af de tre forestillinger så omkring 
400 personer – heraf en del gæster 
– stykket. Når man har fulgt tilblivel-
sen, herunder arbejdet med at huske 
teksterne, arbejdet med at give slip på 
usikkerheden, korets vanskeligheder 
med at skaffe nok stemmer – især her-
rer – og de tekniske drillerier, var det 
en sand fornøjelse at følge (og med-
virke i) de 3 forestillinger og opleve, 
at tingene lykkes med hjælp fra him-
len og en god portion tro.

Tak herfra til solister og kor, 
instruktør (Cecilie Paulsen), korleder 
(Lis Løve Andersen) og den tekniske 
chef (Kasper Valgren) samt naturligvis 
stavspræsidentskabet for at give os 
plads til at vise Kirkens talenter på 
en anderledes måde. ◼

Alma 40:11- 12
»Se, angående sjælens tilstand mellem døden og opstandelsen: Se, det er blevet 

mig kundgjort af en engel, at alle menneskers ånder, så snart de har forladt dette 
dødelige legeme, ja, alle menneskers ånder, hvad enten de er gode eller onde, 
bliver ført hjem til den Gud, der gav dem livet.

Og da skal det ske, at de retfærdiges ånder bliver modtaget i en tilstand af 
lykke, som kaldes paradis, en tilstand af hvile, en tilstand af fred, hvori de skal 
hvile fra alle deres besværligheder og fra al bekymring og sorg.«

og fremtidige familie, så vi kan være 
lykkelige både nu og for evigt. ◼

Søster Amanda R.J., Horsens Menighed
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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
Amanda R. J., 17 år, Horsens Menighed
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Jeg har et rum i kælderen med 

hylder til forråd. En dag så jeg til min 
skræk, at der var et tykt lag støv på alt 
forrådet. Jeg havde ikke lige tænkt, 
at jeg skulle støve dåser med bønner 
eller flasker med shampoo af. At 
samle forråd og få det til at rotere er 
en øvelse i sig selv, men at skulle støve 
af dåse for dåse, og tandpasta for 
tandpasta oversteg selv min vildeste 
forrådsbegejstring.

En fornuftig løsning
Jeg har nu købt plastikkasser med 

låg i Ikea. Alt mit forråd er nu nemt at 
overskue, og det er let at tørre kasserne 

f.eks. sidste salgsdag på en pakke mel i 
marts 2017 skriver jeg: 03/17. Tuschen er 
nem at fjerne med husholdningssprit. ◼

De praktiske nye kasser
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af. Jeg skriver med whiteboard tusch på 
kasserne, hvad jeg har der i, hvilken måned 
og år madens holdbarhed udløber. Er der 

H J Æ L P E N D E  H Æ N D E R

Projekt »Hjælpende hænder«  
i Frederiksberg Menighed
Ruth Røder, informationsmedarbejder

Frivillig Fredag godt brugt
Lørdag den 24. september havde 

Frederiksberg Menighed arrangeret 
et »Hjælpende Hænder« projekt på et 
plejecenter i kommunen. Der var ca. 
50 medlemmer, børn, unge og voksne, 
og 6 lokale missionærer der mødtes 
ved plejecentret kl. 10.30 i meget 
smukt vejr. En af deltagerne havde 

endda taget hele sit volleyballhold 
med (ikke- medlemmer)!

En smuk indledning
Før der blev orienteret om, hvilke 

aktiviteter/ting man kunne hjælpe 
med, bad plejehjemmets demensko-
ordinator om, at man åbnede med 
en bøn. Det havde man gjort før til et 

foredrag, hun holdt i kirken, og det 
syntes hun var så rart.

Så blev der inddelt i en række hold, 
der fik hver sin opgave. Beboerne var 
blevet spurgt i forvejen, hvilke ønsker 
de havde, så man havde et overblik 
over behovet. Det var alt fra praktiske 
opgaver og hygge i boligen, indkøb, 
sy- reparationer, småkagebagning, ren-
gøring af cafe og aktivitetsrum, maling 
af dele af køkkenet, manicure, til cykel-
ture på rickshaw og gåture m.m.

En missionær spillede på flygel et 
sted i huset, mens en bror fra Amager 
spillede gamle melodier på piano i 

F O R R Å D S T I P

Forrådstips
Marlene Olsen, Aalborg Menighed
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forhallen, og andre missionærer og en 
ung kvinde spillede på guitar andre 
steder. Det gav en dejlig stemning, og 
flere beboere kom da også og satte sig.

Koncentreret og velkomment 
arbejde

Der blev arbejdet meget koncen-
treret, især rengøringen og repara-
tionsholdene havde travlt. En søster, 
som reparerede tøj sammen med en 
beboer af islandsk oprindelse, følte sig 
på et tidspunkt inspireret til at bede 
om hjælp fra reparationsholdet, fordi 
beboeren havde ønsket sig et nyt klæ-
deskab, hvilket ikke havde kunnet lade 
sig gøre. Den bror, der kom, var også 
fra Island (!), så de kunne tale sam-
men på deres sprog. Da han hørte om 
klædeskabsproblemet, foreslog han, at 
han opsatte en knagerække i stedet, så 
hun i det mindste kunne få sit overtøj 

ud af skabet. Han kørte resolut i byen, 
købte en knagerække og satte den op 
for hende – voila! En af de guitarspil-
lende missionærer sad sammen med 
en beboer og følte sig usikker på, hvad 
han skulle spille, hvorefter han bad en 
bøn om, at der måtte komme inspira-
tion til ham om en sang, og han følte, 
han skulle synge Yesterday, hvorefter 
beboeren gav sig til at synge med. 
Det virkede, som om netop den sang 
havde betydning for beboeren.

Et familieprojekt
En bonus ved projektet var, at 

familierne kunne arbejde sammen. 
Der var en del børn, som ikke havde 
været så glade ved at skulle være der 
i starten, men de begyndte snart at 
føle stor glæde ved at være der og 
fik en god forbindelse med beboerne 
mange steder. DA

NI
SH

Alle hjælperne fik serveret en dejlig 
frokost, der blev snakket på kryds 
og tværs, som medlemmerne ellers 
ikke så tit får mulighed for, og kl. 
14.30 stoppede indsatsen, hvor man 
samledes i forhallen og sang et par 
fællessange, hvorefter der var lækker 
dessert til deltagerne.

Der blev fra plejecentrets side 
udtrykt stor tilfredshed med forløbet, 
og der blev sagt, at det havde været 
det mest vellykkede forløb hidtil. De 
udtrykte også håb om, at det måtte 
blive gentaget næste år. Der var også 
stor tak til dem, der havde stået for 
arbejdet med logistikken, så alle 
holdene fungerede efter hensigten. 
Alt i alt, en succes og god »reklame« 
for Kirken. ◼

Nogle af de flittige arbejdere

K O N T A K T  O S

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- 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 ◼


