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omvendelse til dette folk og kun føre 
én sjæl til mig, hvor stor skal da ikke 
jeres glæde være sammen med ham 
i min Faders rige!« 1

Clive følte en glæde, fordi han 
fulgte områdepræsidentskabets 
opfordring og inviterede sin ven 
med i kirke. Han havde tidligere haft 
adskillige samtaler om evangeliet og 
givet ham et eksemplar af Mormons 
Bog – alle vidunderlige ting at gøre. 
Den virkelige glæde kom, da han 
fulgte Åndens tilskyndelse og invi-
terede sin ven. Invitationen var i sig 
selv så vigtig og nødvendig, uden 
den havde hans ven måske aldrig 
været i kirke og i sidste ende, var han 
måske aldrig blevet omvendt til Jesu 
Kristi evangelium.

Jeg er overbevist om, at den inspi-
rerede invitation, vi alle har modtaget 
– »Bring en ven« – er en, vi alle kan 
følge og anvende i vores liv. Clives 
eksempel er et af mange, der vidner 
om glæden, som kommer af at invi-
tere. Jeg har både overværet og ople-
vet sådanne eksempler.

Må vi alle søge inspiration til at 
finde frem til, hvem vi kan invitere. 
Og må vi alle have tro og forpligte 
os til at følge op og invitere, så vi kan 
føle den samme glæde. ◼

NOTE
 1. L&P 18:15

RUNDT OM DANMARK

 Ved CCM (møde for stavspræsidenter, 
missionspræsidenten og område-

halvfjerdseren) i London Syd- missionen 
i England, er der tradition for at se en 
præsentation med billeder af alle med-
lemmer, som er blevet døbt i løbet af de 
sidste tre måneder, ved begyndelsen af 
mødet. Ofte er det nye medlem klædt i 
hvidt og står sammen med familiemed-
lemmer, missionærer og personen, som 
døbte dem, på billedet.

Ved et møde for nyligt var der især et 
billede, der rørte mig! På billedet stod, 
klædt i hvidt og med armen om en 
anden mand, min kære ven Clive, som 
jeg husker, at jeg stod med på et lig-
nende billede for næsten tyve år siden.

I 1998 havde en række oplevelser 
skabt en åndelig sult hos Clive. Efter 
at have modtaget et eksemplar af 
Mormons Bog fra en kollega, beslut-
tede han sig for at cykle til menighe-
den i Slough, og gå i kirke der. Han 
gik gennem dørene, ivrig efter at lære. 
Som biskop hilste jeg på Clive og var 
begejstret for at høre, at han ønskede 
at lære om Kirken. To missionærer 
var der straks og tog sig ivrigt af deres 
nye ven. Clive blev, efter nogle svære 
valg og betydelige ændringer, døbt 
nogle uger senere og begyndte på sin 
rejse af tro og forpligtigelse, som et 
medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste 
Dages Hellige

Mange år senere, hvor han tilhørte 
en anden menighed og en anden 
stav, benyttede Clive muligheden for 
at tale om Kirken med en kollega. 
Efter en række samtaler og en stærk 
tilskyndelse gav han et eksemplar af 
Mormons Bog (hvori han havde skre-
vet sit vidnesbyrd) til sin ven.

Der gik noget tid, og Clive var i sin 
egen menighed, da han så en præsen-
tation om de tre dele i områdeplanen: 
»Tag en ven med«, »Bliv selvhjulpen« 
og »Find en forfader.« Mens Clive sad 
der, tænkte han på sin ven, som han 
havde givet Mormons Bog til. Han 
henvendte sig til sin hustru og sagde: 
»Jeg har en ven, som jeg kan invitere 
med i kirke.«

Clive handlede på denne inspira-
tion og ringede til sin ven. Han invite-
rede ham i kirke og aftalte at mødes 
med ham på parkeringspladsen, inden 
mødet begyndte. Det blev søndag, og 
hans ven kom og nød mødet og følte 
sig meget velkommen. Hans ven blev 
sidenhen introduceret for fuldtidsmis-
sionærerne, som underviste ham i 
lektionerne. Kan I forestille jer Clives 
glæde, da hans ven nogle uger senere 
spurgte ham, om han ville døbe ham? 
Det var en invitation, han med glæde 
tog imod!

Jesus sagde: »Og dersom I skulle 
arbejde alle jeres dage med at råbe 

Tag en ven med til ham
Ældste Clifford T. Herbertson,
områdehalvfjerdser i Storbritannien

 Ældste  
Clifford T. Herbertson
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Tilflugt fra uvejret
Ved et stavsrådsmøde i forsomme-

ren nedsatte stavspræsidentskabet 
en komité for flygtningetiltag, som 
en reaktion på områdepræsident 
Kearons inspirerende tale »Tilflugt 
fra uvejret« fra generalkonferencen 
i april, som netop omhandlede det 
voksende behov for hjælp på flygt-
ningeområdet. Et citat fra talen blev 
hurtigt et mantra for komitéen. Ældste 
Kearon sagde: »Herren har sagt til os, 
at Zions stave skal være et ›forsvar‹ og 
en ›tilflugt fra uvejret‹. Vi har fundet 
tilflugt. Lad os komme frem fra vores 

sikre steder og dele af vores overflod, 
vores håb for en lysere fremtid, vores 
tro på Gud og vore medmennesker og 
en kærlighed, der ser ud over kultu-
relle og ideologiske forskelle til den 
glorværdige sandhed, at vi alle er vor 
himmelske Faders børn.«

Vejledt af Ånden
Stavens hjælpeforeningspræsident, 

Lise Jensen (Odense 1. Menighed), 
blev kaldet som formand med repræ-
sentanter fra hhv. stavens Primary, 
stavens informationstjeneste og høj-
rådet som medlemmer af komitéen. 

Vejledt af inspiration fandt de sammen 
frem til, hvilken karakter projektet 
skulle have – nemlig at bede stavens 
medlemmer donere af deres forråd – 
og fandt efter nogle udfordringer frem 
til en samarbejdspartner i form af en 
lokal afdeling af Dansk Flygtninge-
hjælp i Aarhus. Samme afdeling del-
agtiggjorde komitéen i etableringen af 
en butik, hvor flygtninge kan handle 
alskens købmandsvarer, og for blot 
en rund 20’er fylde en indkøbspose 
med mad og andre fornødenheder. 
Overskuddet for denne handel går 
efterfølgende til fællesmåltider for selv 
samme flygtninge. Så de får virkelig 
valuta for pengene, disse vores lands 
nye tilflyttere.

Donerede fra forrådet
Det blev hurtigt klart at flere af de 

varer, flygtningehjælpen efterspurgte, 
var varer mange af Kirkens medlem-
mer med stor sandsynlighed havde 
liggende på deres forrådshylder, så der 
var tydeligvis hold i den inspiration, 
komitéen havde modtaget. Setup’et 
blev at medlemmerne blev opfordret 
til at gå deres forråd igennem, udvælge 
den mængde varer de kunne bidrage 
med og medbringe dem i forbindelse 
deres deltagelse i stavskonferencens 
møder hhv. lørdag aften og søndag. 
En ide, der var til at gå til, som ikke 
krævede en masse af medlemmerne, 
men som alligevel kunne gøre en 
masse gavn, for rigtigt mange.

N Y H E D E R

Aarhus Stav donerer forråd til flygtninge
Claes Knudsen, medlem af højrådet, Aarhus Stav

I forbindelse med afviklingen af stavskonferencen i Aarhus Stav d. 24. & 25. september  
blev der doneret og indsamlet store mængder mad fra medlemmernes forråd til gavn 
for flygtninge i Aarhus og opland.

Nogle af de gavmilde medlemmer
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Overskuelig ide
Ofte holder folk sig tilbage i indsatser, 

hvor eksempelvis flygtninge har behov 
for hjælp, fordi de enten ikke ved, hvor 
og hvordan de kan hjælpe, eller fordi 
opgaverne synes uoverskuelige. Derfor 
virkede denne idé som en fantastisk 
måde at gøre en forskel på, netop 
fordi den var til at overskue, og fordi 
komitéen på forhånd havde formidlet 
kontakten til Dansk Flygtningehjælp. 
Medlemmerne tog virkelig godt imod 
idéen. Den ene pose efter den anden og 
papkasser i hobetal blev afleveret i den 
opsatte »drop off zone« i kirkebygningen 
i Aarhus. Medlemmerne havde et smil 
på læben og flere havde også gjort en 
indsats for at delagtiggøre deres børn i 
projektet. Der emmede af næstekærlig-
hed og tjenstvillighed i kirkebygningen 
denne weekend, og alle var enige om, 
at det var et godt tiltag Dansk Flygtnin-
gehjælp havde fået stablet på benene.

UV’ere og missionærer hjælper
Torsdagen efter konferencen var 

UV’erne i institutklassen i Aarhus 

samt lokale missionærer behjælpelige 
med at aflevere de donerede mad-
varer hos Dansk Flygtningehjælp, 
og meldingerne derfra er at man er 
meget overvældede og taknemlige 
for den store indsats, der er blevet 
ydet, og den megen mad, der blev 
doneret til gavn for de mange af 
vores medmennesker, der er havnet 
i en svær situation.

Flygtningehjælpen var overvældet
Sascha fra Dansk Flygtningehjælp, 

skrev således efter at have modtaget 
donationerne: »Vi var overvældet over 
al det mad, vi modtog i torsdags! Vi 

er så utrolig taknemmelige. Vi havde 
første maduddeling i mandags, hvor 
noget af maden blev givet ud. Det gik 
rigtig godt, og vores nye borgere var 
meget taknemmelige. Vi har desværre 
ikke haft mulighed for at lave en 
optælling, men jeg kan sige, det blev 
til 3 paller (!) med kasser, da jeg fik 
sorteret det. Så det er bare super flot!

Endnu engang tusind tak for al 
jeres gavmildhed. Det kan slet ikke 
siges nok …«

Hvor er det dejligt, når vi menne-
sker kan hjælpe hinanden. Og dejligt 
at se, hvordan hele staven tog idéen til 
sig og bidrog. ◼

Københavns Stavs EV på tur
Adyrene Thorsen, Gladsaxe 1. Menighed

En tur på museum
EV + 45 i staven samledes på 
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm 
mellem Roskilde og Ringsted. den 
10 september 2016.

Vi spiste først på Golfrestauranten 
kl. 12.00.

Når du besøger sporvejsmuseet, 
bliver du modtaget af en sporvognskon-
duktør, som sælger billetterne til Museet.

Der var mange glædelige gensyn
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Ved remiserne holder sporvogne, 
som kørte os ud på den 1,8 km lange 
strækning.

Undervejs på den 1,8 km lange 
strækning er der 5 stoppesteder. 
Stoppestederne er anlagt med samme 
afstand, som var almindelig på de 
københavnske sporvejslinjer.

Spændende ting undervejs
På Sporvejsmuseet Skjoldenæ-

sholm kører sporvogne ud til ende-
stationen ved Eilers Eg, hvor der er 
en picnicplads med mulighed for at 
købe is og vand ved Cafevognen. 
Da vi kom derud, kunne vi kun 
købe med rede penge, da det ikke 
virkede med Dankort endnu. Det 
var, som om vi kom på en anden 
planet.

Selve Eilers Eg er en amerikansk 
rød- eg, hvorfra der er afmærkede ture 
i Skjoldenæsholm Skovene.

Lidt »sporvognshistorie«
Både i København, Odense og 

Århus var det mange pigers og 
drenges drøm at blive vognstyrer 
eller sporvognskonduktørn, når de 
blev store.

København var Nordens største 
sporvejsby, da sporvejsnettet var mest 
udbygget. Fra 1955 begyndte Køben-
havns Sporveje at nedlægge og/eller 
erstatte sporvognslinjerne med busser. 
Den sidste sporvognslinje blev nedlagt 
i 1972 – det var linje 5.

I 1960 fik sporvognene kvinde-
lig billettør, men kvinderne blev 
aldrig vognstyrere. Den post afgav 

mændene aldrig.
Linje 2 var resultatet af en sam-

menlægning af 2 linjer, Valby- linjen 
og Christianshavns- linjen i 1902. En 
specialitet for linje 2 var de 8 sidste 
rent danskbyggede sporvognene, som 
blev bygget på grund af en tiltrængt 
modernisering af de københavnske 
sporvogne lige efter 1945. Linje 2 
kørte sidste gang som sporvogn den 
18. oktober 1969.

En særlig kuriositet er en åben grøn 
sporvogn, der om sommeren kørte fra 
Odense centrum til Zoologisk Have.

En rigtig dejlig dag
Vi havde en rigtig dejlig tur. 

Solen skinnede, og vi havde en 
med i gruppen, der kunne huske 
meget fra dengang og kunne for-
tælle meget. Vi glæder os allerede 
til næste tur. ◼

Referat af kvindekonference 2016
Lis Nielsen, Roskilde Menighed

En fælles aktivitetsdag  
for begge stave

Lørdag den 29. oktober afhold-
tes i Odense en kvindekonference 
eller fælles aktivitetsdag for søs-
trene i begge stave i Odense under 

præsidium af stavspræsident Steen 
Kreiberg fra Aarhus Stav.

De første 3 indlæg var fra hhv. præ-
sident Kreiberg, søster Susanne Duus 
Andersen fra Københavns Stav og søster 
Dorte Klitgaard fra Aalborg Menighed.

En af de skønne gamle sporvogne
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Præsident Kreiberg talte over emnet 
»Vær stille og lyt til Herren«, søster 
Andersen ud fra Ordsprogenes Bog 31 
om en duelig kvinde og søster Klitgaard 
om de øjeblikke med åndelig inspira-
tion, hvor vi kan føle Herrens nærhed.

Aktiviteter, musik og flere indlæg
Vi skulle jo ikke bare blive sid-

dende, men under ledelse af sø ster 
Anne Marie Ilskov Nielsen gen-
nemførte vi en række strækøvelser 
for ikke at falde helt hen, hvorefter 
vi nød et smukt musiknummer 
ved Carrie Rasmussen og Carroll 
Klestrup.

De blev efterfulgt af søster Pia 
Klestrup fra Gladsaxe 1. Menighed, 
der fortalte om Herrens hjælp og 
støtte gennem et liv, hvor hendes 
mand valgte Kirken fra. Søster Susi 
Jørgensen fra Roskilde havde oplevet 

det samme, men begge søstre bar 
vidnesbyrd om Herrens kærlighed og 
vigtigheden af – trods svære prøver – 
at holde sig til Herren.

Efter disse to søstre så vi en dejlig 
video: »May you be blessed«, hvorefter 
vi nød en herlig frokost og hinandens 
selskab.

Nye indlæg og mere film
Efter frokost hørte vi et indlæg 

fra søster Lise Jensen fra Odense 1. 
Menighed om vigtigheden af næste-
kærlighed, der kan udrette mirakler, 
hvorpå vi nød filmen ”Hjælpsom-
hed”. Den blev fulgt op af indlæg 
fra søstrene Charlotte Hentzen, 
Gladsaxe 2. Menighed, Louise Hai-
brock, Gladsaxe 1. Menighed, og 
søster Anne Marie Ilskov Nielsen, 
Odense 1. Menighed, der talte hhv. 
om at glemme sig selv og tjene andre 

– bruge vore evner til gavn for andre 
og om projekter til hjælp for flygtnin-
gen, der har været afholdt og bliver 
afholdt i begge stave.

Efter en fællessang – Jeg prøver at 
blive som Jesus – fortalte søster Jette 
Jensen fra Odense 1. Menighed (og 
Fares Osman, kaldet Ib Jensen) om 
de positive oplevelser, hun havde haft 
med at hjælpe ham med at lære dansk 
og komme videre med sit liv efter 
sin flugt fra Syrien.

Det blev fulgt op med filmen 
»Refuge from the storm«, hvorefter 
der afsluttede med salme og bøn.

En vidunderlig og lærerig dag
Vi var i alt 204 til stede, og jeg er 

sikker på, at alle nød de tankevæk-
kende budskaber og gik hjem med et 
fornyet ønske om at følge Herrens ord: 
Hvad I har gjort mod en af mine ◼

Stavskonference i Københavns Stav
Finn Lykkegaard, redaktør

Sædvanlig spænding
Det var med den sædvanlige 

spænding at søskende i Københavns 
Stav så frem til en ny åndelig fest i 
weekenden den 5.- 6. november 2016, 
og de blev da heller ikke skuffet. 
Selvom vejret kunne have vist sig fra 
en lidt pænere side, var det tydeligt, 
at søskende nød muligheden for såvel 
at kunne være sammen som at blive 
åndeligt opbygget og undervist.

En travl lørdag
Som sædvanlig blev konferencen 

afholdt over 2 dage, og lørdagen var 
en travl og spændende dag. Konferen-
cen denne gang var helt lagt i hæn-
derne på præsidentskabet, der virkelig 
havde forberedt en række skønne 
»event«, som det vel hedder i dag.

Om eftermiddagen afholdtes et præ-
stedømmets lederskabsmøde, hvor det 
gennemgåede emne var missionering, 

og hvor præsidentskabet havde sat de 
relevante højrådsbrødre i gang. Resultat 
var nogle værktøjer, der brugt rigtigt, 
fremover vil give menighedsrådene 
mulighed for i højere grad at være med 
til at styrke missioneringen i staven.

Lørdag aften
Mødet for de voksne medlemmer 

lørdag plejer at være et åndeligt 
opbyggende festmåltid og denne gang 
var ingen undtagelse.

Med emner som glæden ved at 
tjene andre og ved at dele evange-
liet, prioritere evangeliet i hjemmet 
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og være vidner for den opvoksende 
generation samt leve med fred i en tid 
med ufred gav en række søskende de 
forsamlede masser at reflektere over.

Konferencens hovedmøde
Søndagen begyndte som vanligt 

med et kort musikprogram – en mini-
koncert – ved stavskoret under ledelse 
af søster Lis L. Andersen inden selve 
konferencemødet tog sin begyndelse.

Efter den normale indledning med 
lidt bekendtgørelser samt afløsninger 
og opretholdelser lyttede vi først til en 
tale af søster Annita Olsen fra Glad-
saxe 1. menighed, der talte om sin 
glæde ved at studere i skriften.

Hun nævnte blandt andet, at også 
nutidig åbenbaring er hellig skrift fra 
en kærlig himmelsk Fader, der ved, 
hvad vi har behov for. Hun opfor-
drede alle til at få en god vane med 
dagligt skriftstudium.

Ny tempelpræsident.
Vi havde dernæst lejlighed til at 

høre fra vores nye tempelpræsident 
og hans hustru, præsident og søster 
Olsson. Præsident Olsson tjente indtil 
august 2015 som områdehalvfjerdser 
med ansvar bl.a. for Danmark.

Søster Barbro Olsson fortalte 
om sin baggrund og om den kær-
lighed, hun har til templet og de 
hellige pagter, og inviterede alle til 
at komme til templet med en følelse 
af kærlighed.

Præsident Ingvar Olsson udtrykte 
glæde over sin nye kaldelse og at 
være her. Vi lærer i vor tid mere og 

mere om templets betydning, og 
han nævnte med henvisning til en 
tale af ældste Vaughn Featherstone, 
at vi skal være opmærksomme på, at 
vi ikke alene lever i tidernes fyldes 
uddeling men at det også er mørkets 
fyldes uddeling, og at vi derfor har så 
hårdt brug for evangeliet og templet. 
Templet, der giver os kundskab om 
frelsesplanen og åndelige oplevelser, 
og hvor vi indgår pagter, der har kraft 
til at bringe os videre og hjem til en 
himmelsk Fader, der ønsker os hjem.

Budskab fra missionspræsidenten
Præsident O’Bryant havde netop 

været sammen med 35 andre missi-
onspræsidenter i Budapest og slog 
fast, hvor glad han var for at tjene 
i Danmark. Med baggrund i Almas 

besøg hos Amulek (en spiseaftale) 
opfordrede han os til at overveje, 
hvordan vi taler med missionærerne, 
når de spiser hos os. De har brug 
for, at vi ved at tale om glæden ved 
evangeliet og om positive missione-
ringsoplevelser kan opbygge missi-
onærerne til en forståelse af, at det 
er muligt at missionere i Danmark, 
hvilket de har brug for.

Rådgiverne i stavspræsidentskabet
Vi hørte dernæst fra præsident 

Jesper Paulsen, 2. rådgiver i præ-
sidentskabet, der fortalte, hvordan 
alle positive ting, vi oplever, peger 
tilbage på Kristus. Vi har brug for 
et kristent fællesskab, der bedst 
opnås ved ikke at dømme andre og 
undlade at tragte efter menneskelig 

Københavns Stavs smukke bygning
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anerkendelse. Vor himmelske Fader 
ønsker det for os.

Præsident Michael Olsen, 1. råd-
giver i præsidentskabet, fortalte, 
hvordan vi kan føle fred i livet, fordi 
Herren kender os, og hans plan er til 
for os. Hvis vi holder os nær til ham, 
vil han give os den fred, vi har brug 
for. Vi viser bedst vores taknemmelig-
hed ved at være lydige.

Afslutning ved præsident 
Bernskov

Stavspræsident Erik Bernskov holdt 
konferencens afsluttende taler og 
indledte med at gengive et par beret-
ninger fra de omvendelseshistorier og 
åndelige oplevelser, der står i de af 
staven udgivne bøger.

Et vidnesbyrd kommer ikke altid 
som et pludseligt lys, men kan komme 
på mange måder.

Mormons Bog er meget aktuel i vor 
tid og kan være med til at beskytte os. 
Selvom der er lange afsnit om krig i 
bogen, kan disse lære os om Herrens 
kærlighed til os og hjælpe os i vores 
krig og beskytte os mod satans pile.

Mormons Bog hjælper os mod stolt-
hed, underviser om Kristus og hjælper 
os til at fastholde vores vidnesbyrd.

Se fremad mod et nyt år
Med såvel en generalkonference som 

en stavskonference inden for kun 5 uger 
med herlige opbyggende budskaber 
ved begge lejligheder er der al mulig 
grund til med fred, ro og kærlighed i 
sindet at gå fremtiden i møde og se hen 
mod et snart kommende nyt år. ◼ FIN
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Afsked med endnu et præsidentskab
Finn Lykkegaard, redaktør

Så gik der atter 3 år
Med udgangen af oktober måned 

2016 var det på ny tid til at tage afsked 
med et tempelpræsidentskab – det 
fjerde i rækken siden vores herlige 
tempel åbnede i 2004.

Præsident og søster Williams, præ-
sident og søster Nilsson og præsident 
og søster Buur var afløst og skulle 
rejse hjem til hhv. USA, Hälsingborg 
og Esbjerg.

En travl fredag
Stavspræsidentskabet havde i 

forvejen udsendt en klar opfordring 
til, at vi flokkedes i templet den 
sidste fredag, de tjente der – den 
28. oktober. Opfordringen blev fulgt, 
og fra morgenstunden var der travlt i 
templet – kulminerende med de sidste 
forskellige sessioner.

Derefter var der inviteret til et 
»afskedsparty« – en stund sammen på 
Nitivej, hvor vi kunne gøre det, vi er 
så gode til (hygge os) samt sige farvel. 

Mange havde da også fundet vej og 
såvel foyeren som det store klasse-
værelse var fyldt med såvel søskende 
som med forfriskninger.

God stemning
Selvom det var en afskedsstund, 

var der en god stemning, hvor vi både 
havde lejlighed til at sige farvel og tak, 
og samtidig tale mere med hinanden, 
end vi normalt kan i templet.

Blandt tempeltjenere var der orga-
niseret en indsamling, og alle 3 par 
blev da også begavet med en meget 
fin »gavekurv«.

Mange medlemmer benyttede 
lejligheden til at takke alle seks med-
lemmer af præsidentskabet for de 
seneste 3 år og med god grund. Som 
en, der selv har tjent i templet i de 
år, kan jeg med rette sige, at det har 
været en herlig tid. Vi har lært disse 
dejlige søskende bedre at kende, 
lært af dem og glædet os over deres 
kærlige ledelse.

Det afgående 
præsidentskab
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Tak til templets gæster
Søster Williams gav overfor 

Liahona udtryk for sin store glæde 
– på hele præsidentskabets vegne – 
over at have tjent i templet i Køben-
havn. Hun udtrykte taknemmelighed 
for de mange, der har tjent flittigt i 
templet og for den kærlighed, hele 
præsidentskabet føler for søskende 
i tempeldistriktet.

Gensidig tak
Der er ingen tvivl om, at takken er 

gengældt. Det har været en fornøjelse 
at tjene sammen med disse dejlige 
søskende, og vi kan kun ønske dem 
alt godt fremover samtidig med, at vi 
ser frem til at tjene med det nye præsi-
dentskab – præsident og søster Ols-
son, præsident og søster Ravn- Petersen 
samt præsident og søster Svensson.

Et efterchok
Med viden om at præsident og 

søster Williams tirsdag den 1. novem-
ber meget tidligt om morgenen skulle 
flyve hjem fra Kastrup, var det noget 
af et chok i løbet af ugen at erfare, at 
de ikke kom af sted.

I lufthavnen faldt præsident Williams 
om med hjertestop efter at have løftet 
en kuffert op. Heldigvis var der hele 3 
læger i området, der omgående trådte 
til med genoplivende førstehjælp, hvor-
efter han blev kørt på hospitalet.

Tirsdag den 8. november gennem-
gik præsident Williams en 3- dobbelt 
by- pass operation på Rigshospitalet 
og i skrivende stund forlyder det, at 
alt er vel. ◼

Lære og Pagter 115:5
Sandelig siger jeg til jer 

alle: Rejs jer, og lad jeres lys 
skinne, så jeres lys må blive 
et banner for folkeslagene.

Det er mit yndlings-
skriftsted, fordi det fortol-
ker, hvem jeg bør være, 
og at jeg skal være trofast 
i min tro. ◼
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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 ca. 
75- 700 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.

Redar Finn Lykkegaard
E- mail: LiahonaDK@gmail.com ◼

Bror Jakob J., Nykøbing Gren
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Kontakt osF O R R Å D S T I P

Forrådstips
Søster Lis Commey, Gladsaxe 1. 

Menighed
1. Bønner og kikærter skal koges 

uden salt, så er kogetiden 
ca.10 min. Kommer du salt på 
fra starten, så går der en time 
eller mere.

2. Det er måske et godt tilbud at 
købe 1- 2 kg gulerødder. For at 
holde dem friske kan du lægge lidt 
køkkenrulle eller hvide servietter 
i posen, så suger det evt. fugt og 
gulerødderne holder sig længere.

3. Du sparer penge ved at stoppe 
sokker. Det er så nemt at kassere, 
men der er penge at spare. Jeg 
kan godt lære jer det. ◼

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
Jakob J., Nykøbing Gren


