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gåtur, til at spise hos 
jer og til at komme 
i kirke med jer. I vil 
blive mere opmærk-
somme på den vens 
glæder og behov og 
få mulighed for at 
fortælle om Kristi rene 
kærlighed.2

For det andet, bliv 
åndeligt og timeligt 
selvhjulpne. Når åben-
baring kommer, så 
reager straks. Åbenba-

ring kan være rettet mod både åndelige 
og timelige anliggender. Åndelig styrke 
kan forøges ved at læse i skrifterne 
mere regelmæssigt og faste med større 
formål. I kan modtage en tilskyndelse 
til at læse videre, søge et bedre arbejde 
eller øge jeres personlige opsparing. 
Når I bliver mere selvhjulpne, vil I blive 
bedre i stand til at styrke andre.

For det tredje, find en forfader. 
Når I finder en forfader, kan I opdage 
mere om, hvem I er, og hvor I kom-
mer fra. Denne kundskab vil føre til 
endnu større forståelse af, hvor I er 
på vej hen. Når I finder nye forbin-
delser til jeres forfædre, vil I få en 
større forståelse for, at I er Guds 
elskede døtre eller sønner.

RUNDT OM DANMARK

 Frelseren er det fuldkomne 
eksempel på kærlighed i tanker, 

ord og gerninger. Skrifterne giver 
os indsigt i hans kærlige person-
lighed. Da Forløseren vaskede 
apostlenes fødder, sagde han: »Et nyt 
bud giver jeg jer: I skal elske hinan-
den. Som jeg har elsket jer, skal også 
I elske hinanden.« 1 Kristus indbyder 
os til at se efter, hvordan vi kan vise 
og føle større kærlighed i vores liv.

Gennem denne enkle plan har vi 
mulighed for at lære om Frelseren og 
hans kærlighed. Disse tre trin bringer 
os tættere på ham og hans lærdomme.

For det første, medbring en ven. 
Frelseren elsker hver og en af Guds 
børn. Vi kan udvikle os, så vi ser os 

selv og andre, som han gør. Vær en god 
ven. En enkel sms eller et telefonopkald 
kan gøre en stor forskel i en anden 
persons liv. Inviter en ven med på en 

Budskab fra områdets ledelse Styrk troen 
gennem Kristi konstante kærlighed
Ældste Patrick Kearon, Storbritannien
Præsident for Det Europæiske Område

Ældste  
Patrick Kearon
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En smuk indledning
Primarybørnene fra Odense 

2. Menighed fik lov til at indlede 
årets første stavskonference søn-
dag den 12. februar 2017. Det 

blev en miniudgave fra sidste års 
nadvermødeprogram. Børnene tog 
os på rejse gennem emner som 
skriftstudium, dåb, Jesus Kristus 
og missionering.

Der var 
mange glade 
gensyn til 
konferencen
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Bror Strange 
Nielsen og bror 
Bornemann 
henrykkede 
deltagerne
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Stavskonference i Århus 
Stav stod i hjertets tegn
Marlene Olsen, assisterende redaktør

Efterhånden som I handler på 
disse tre invitationer og sætter et mål 
for hver, vil I begynde at modtage 
den lovede belønning til dem, der 
stræber efter retfærdighed, nemlig 
fred i denne verden og evigt liv i 
den tilkommende verden.3 Hvis I 
arbejder på disse mål med konstant 

kristuslignende kærlighed, vil I få en 
dybere påskønnelse for det gode i 
evangeliet og et ønske om at fortælle 
om det.4 ◼

NOTER
 1. Johannes 13:34.
 2. Moroni 7:47.
 3. Lære og Pagter  59:23.
 4. Alma 34:4.

Børnene sluttede af med at synge 
»Vi vil bringe verden hans ord«. Efter 
1. vers rejste alle fuldtidsmissionæ-
rerne sig op og sang med på 2. vers. 
Sluttelig stod resten af salen op, 
og sammen sang vi 3. vers. Dette 
blev en ganske særlig åndelig ople-
velse og en fantastisk indledning til 
konferencen.

Lægehjælp virker gennem 
forsoningen

Søster Solveig Miller fra Esbjerg 
Menighed talte herefter ud fra Joseph 
Smiths prøvelser i fængslet i Liberty, 
hvor Herren belærer om, »at Menne-
skesønnen steg ned under alt dette, 
er du større end ham?«. Søster Miller 
fortalte meget personligt om, hvor-
dan hun som ung var indlagt på en 
psykiatrisk lukket afdeling og var 
rigtig forpint i sjælen. Det føltes som 
om, Gud havde forladt hende. I løbet 
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af de næste 3 års pendlen ind og ud 
af psykiatriske afdelinger bankede 
missionærerne på døren. Hun troede 
på hvert eneste ord, de sagde. Hun 
blev efterfølgende døbt og havde en 
drøm om, at alle psykiske problemer 
ville blive begravet i dåbsvandet. Det 
blev de ikke, men hun er gået frem 
i evangeliet og har udviklet sig lige 
siden. De sidste 15 år har hun fået 
medicin. Hun bar vidnesbyrd om, at 
medicin, psykologsamtaler, psykia-
tere m.v. virker gennem Kristi forso-
ning. Joseph Smith fik at vide, at alt 
ville tjene ham til det bedste. Sluttelig 
bar hun vidnesbyrd om, at vi kan 
høste gavn af de prøvelser, vi får.

Lev, så du kan være evangeliet
Leif Petersen fra Esbjerg Menighed 

var med sine 88 år alderspræsidenten 
på programmet. Han var taknemmelig 
for at være født i et land og i en tid 
med religionsfrihed. Vi må være tak-
nemmelige for vores medlemskab af 
Guds sande kirke på jorden. Evange-
liet bør kunne afspejles på den måde, 
vi lever evangeliet. Vi er velsignet med 
alle de templer, vi har over hele jor-
den. Bror Petersen var taknemmelig 
over alle de missionærer, der bliver 
sendt ud over hele jorden. Hans håb 
var, at »vi kan leve evangeliet, så vi 
kan være evangeliet«.

En dejlig ungdom
Herefter fulgte 3 ungdomstalere, 

Jesper Højvang fra Aalborg Menighed, 

Pernille Andersen fra Aarhus Menig-
hed, og Tobias Kuntz fra Sønderborg 
Gren. De berørte flot emnerne – at 
prioritere sin tid korrekt, så man sæt-
ter Herren først – gode principper der 
hjælper en til at træffe gode valg – samt 
det at være anderledes, men at efter-
leve evangeliet, så vi kan blive hellige.

Vi må være ét
Præsident Ravn Petersen fra stavs-

præsidentskabet mindede os om, at 
Herren kaldte os Zion, fordi vi er ét. 
Det er ikke passende med grupperin-
ger. Vi skal ikke være ens, men ét, og 
vi skal forliges med vores bror. Det 
evige liv er, at vi kender Gud. Strid 
og uvenskab er ikke af Gud. Hvis 
man holder fast i de følelser, fjerner 
man sig fra Gud. Han tænker ikke på 
sine børn i grupper eller masser. Gud 
tænker på hver enkelt. Vi udfører 
ordinancerne for hvert enkelt. Det 
var måske mere produktivt at udføre 
ordinancerne i grupper, men det gør 
vi ikke. Herren understreger, at »du 
er hans, og han er din«.

Bjarne Stange Nielsen og Thomas 
Bornemann spillede herefter et 
medley af Kirkens salmer på hen-
holdsvis 2 forskellige violiner 
og klaver. De var en »gåsehuds«- 
oplevelse. Vi håber, at de får lov 
til at spille i himlen engang.

Ånden taler til hjertet
Præsident Jensen talte om den 

gode påvirkning, vi får, når Ånden 

taler til os. Herren kommunikerer 
med os gennem Ånden i vores 
hjerte. Vi skal dømmes efter vore 
gerninger, men også efter vores 
hjertes ønsker. Når Ånden taler til os, 
vil det have en langt mere vidtræk-
kende påvirkning, end hvis det er 
fysisk. Lad os følge hjertets påvirk-
ninger. Lad os holde os til de ånde-
lige opløftende ting. Vi skal forstå 
hjertets kommunikation, overvinde 
selvet og lytte, så vi kan vende hjem 
til vores evige hjem.

Giv dit hjerte til Gud
Stavspræsident Kreiberg fortalte 

slutteligt, hvordan han inviterer 
Ånden til præsidentskabets møder. 
Alt går nemmere, og beslutninger 
er meget nemmere at træffe. Vi kan 
også invitere Ånden ind i vores 
hjem, familier mv. Rækkefølgen er 
ikke, at vi først renser vores hjerte, 
og så giver vi det til Gud. Vi skal 
først give vores hjerte til Gud, lige 
som det er, og herefter renser han 
det. Forandringen er ikke blot, at 
det bliver rent. Forandringen er det, 
der sker efterfølgende. At vi bliver 
hellige. At være hellig er at give sit 
hjerte hen til Gud og deltage i den 
ugentlige hjerterengøring. Det er 
det, der sker i nadveren. Gud vil 
give os rene intentioner, rene tan-
ker og hjælpe os til at elske andre. 
Hellig er den, der giver sit hjerte til 
Gud. Vi skal øve os i at se det gode 
i hinanden. ◼
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Et skift på en strålende dag
Søndag den 15. januar 2017 blev 

et nyt biskopråd i Horsens Menighed 
opretholdt og indsat. Biskop Ryan 
Steve Kristensen og hans to rådgivere 
Claus Stenholm Paulsen og Mehrdad 
Mohammadpour Ahranjani Rosenkilde 
blev afløst fra deres kaldelser og som 
nyt biskopråd blev følgende opretholdt:

Michael Andersen som biskop
Claus Stenholm Paulsen som 

1. rådgiver
Douglas Emil Nielsen som 

2. rådgiver
Biskopskiftet skete i forbindelse 

med den årlige menighedskonfe-
rence, som fandt sted på denne kolde, 
men solbeskinnede vinterdag, og 

kirkesalen summede af glade, for-
ventningsfulde og spændte stemmer. 
Der var omtrent 100 medlemmer og 
gæster til stede. Alle var klar over, at 
et nyt biskopråd skulle opretholdes 
denne dag, men kun de få implice-
rede vidste besked om detaljerne.

Den nye biskop
Michael Andersen er 46 år og har 

været gift med Lisbeth i 25 år. Sammen 
har de 3 børn: Anne Mette er 23 år og 
studerer i København på CBS, Mathias 
er 20 år og ansat hos Bestseller i 
København, Josephine er 16 år og går 
i 9. klasse. Michael Andersen fik sin 
lederuddannelse inden for militæret, 
hvor han var premierløjtnant i hæren. 
I dag er han selvstændig erhvervs-
drivende, idet han sammen med sin 
hustru Lisbeth driver en virksomhed, 
der sælger smykker en gros. Michael 
Andersen er født og opvokset i Kirken 
og har tjent som missionær i England 
London South Mission. Han har haft 
mange forskellige ansvar i Kirken, 
f.eks. som missionsleder, rådgiver i 
tidligere biskopråd, højrådet og senest 
som højpræsternes gruppeleder i 
Horsens Menighed.

Førsterådgiver
Claus Stenholm Paulsen er 49 år 

og gift med Lise. Sammen har de 

2 børn: Marcus er 22 år og har netop 
afsluttet sin fuldtidsmission i Orem 
Utah Mission, Nicoline er 16 år og går 
i gymnasiet. Claus Paulsen er uddannet 
tømrer og har efterfølgende uddannet 
sig til bygningskonstruktør. I dag er 
han ansat i en entreprenørvirksomhed i 
Herning. Han er født og opvokset i Kir-
ken og har tjent på en fuldtidsmission 
i Skotland. I årenes løb har han haft 
mange kaldelser og ansvar i Kirken, 
hvor han altid specielt har haft ansvar 
for de unge, som han har et vældig 
godt tag på. I kirkebygningen er der 
også ofte brug for en praktisk mand 
med et godt håndelag, når der skal 
saves eller skrues skruer i, og her stiller 
han op. Claus Paulsens seneste kal-
delse var som førsterådgiver i det tidli-
gere biskopråd; så han fortsætter med 
de samme ansvar i det nye biskopråd.

Ny andenrådgiver
Douglas Emil Nielsen er 37 år 

og gift med Canna. Sammen har de 
3 børn. Noah på 10 år, Hugo på 8 år 
og Elin på 4 år. Emil Nielsen er uddan-
net cand.merc. i marketing og har i 
dag en stilling i Lego i Billund som 
senior business performance manager. 
Han er født og opvokset som medlem 
af Kirken og har været på mission 
i England Leeds Missionen. Han har 
tidligere tjent som medlem af højrådet 
under det tidligere stavspræsident-
skab. Emil Nielsen og hans familie 
er for ganske nylig flyttet til Horsens 
fra Sønderborg Gren. ◼

Det nye biskopråd
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Nyt biskopråd i Horsens Menighed
Marlene Olsen, assisterende redaktør
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 Du planlagde ikke selv din fødsel. 
Du ved ikke, hvornår eller hvordan 

du skal dø. Men hvad der skal ske, NÅR 
du dør, kan du heldigvis selv bestemme.

Sådan lyder ordene fra Preben 
Klitgaard, Aalborg Menighed, der 
har forfattet bogen »Afslut livet med 
værdighed«.

Ingen overraskelse, at vi skal dø
Ideen til bogen kom i kølvandet på 

en vens uforberedte død, der efterlod 
familien ikke blot i stor sorg, men 
også med forvirring og frustration.

»Det MÅ bare ikke ske,« siger 
Preben Klitgaard. Han fortsætter: 
»Vi er sendt herned på jorden for at 
dø. Vi kan ikke blive forbavset over, 
at vi dør. Det må simpelthen ikke 
ske for en sidste dages hellig.«

Fra Facebook til vågekone
Med bogen i hånden er man godt 

på vej. Her bliver man guidet igen-
nem de mange aspekter, der følger 
med at afslutte sit liv på jorden. Og 
der er mange ting at tage fat på. 
Livsforlængende behandling, organ-
donation, testamente, gravsted og 
arv er nok det, de fleste kan komme 
i tanke om, og selvfølgelig … hvor-
dan skal min begravelse foregå. Men 
der er også tænkt på andre ting som 

»hvordan lukker jeg min facebook-
profil ned?«, adgangskoder til net-
bank, økonomi, sidstehjælpskurser, 
vågekoner og meget mere.

Bogen er bygget op således, at for 
hvert afsnit er først beskrevet Kirkens 
holdninger og anbefalinger med hen-
visning til Kirkens håndbog, dernæst de 
offentlige myndigheders regler og krav, 
og til sidst har man mulighed for at til-
kendegive sin egen holdning og ønske.

Åndelig forberedelse
»For se dette liv er tiden for menne-

skene at berede sig til at møde Gud, 

ja, se dette livs dag er dagen for men-
neskene at udføre deres arbejde … 
bønfalder jeg jer derfor om, at I ikke 
udsætter jeres omvendelses dag indtil 
enden … da kommer den mørke nat, 
hvori intet arbejde kan udføres« (Alma 
34:32- 34).

Nogle ting skal gøres på jorden. 
Ting, andre ikke kan gøre for dig, eller 
som man kan lade stå ugjorte hen. 
Den åndelige forberedelse til døden 
kan kun foretages af en selv. Er der 
alvorlige synder og overtrædelser, 
der skal bekendes for Kirken, så er 
tiden i dag. Disse ting bør ikke udsæt-
tes. Bogen peger ligeledes på, at det 
at få en patriarkalsk velsignelse, en 
tempelanbefaling og det at tilgive sin 
næste og selv få tilgivelse, er vigtige 
elementer i den åndelige forberedelse 
til livets afslutning.

Vi har god tid, eller hva’?
Det kan måske synes en smule 

morbidt at skulle forholde sig til disse 
alvorlige emner, for regner vi ikke 
alle med at dø mæt af dage i en varm 
seng med familien samlet omkring os? 
Og gør vi det, er der jo laaaang tid at 
forberede sig i. Og så alligevel, ingen 
af os ved, hvornår det er vores tid, og 
om vi til den tid mentalt er i stand til 
at tage de beslutninger, vi gerne vil.

På den måde er bogen en fin forbe-
redelse, som man kan udfylde til ens 
efterladte, og der er endda en side til 
udrivning klar til biskoppen. Her er 
tænkt på alt.

Forsiden på den spændende bog
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Ny bog til SDH om at  
forberede livets afslutning
Marlene Olsen, assisterende redaktør
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Det er mange år siden
Da der er gået 50 år, siden jeg blev 

døbt i kirken, vil jeg fortælle lidt om, 
hvordan jeg blev medlem.

Et »tilfældigt« møde
En sommeraften, hvor jeg løb en 

lille tur langs kanalen på Amager, så 
jeg en ældre mand og en ung pige, 
som sad på en bænk i en lille park. 
Ved siden af sig havde de et lille stativ, 
hvor der var en tegning af nogle guld-
plader med inskriptioner.

Jeg løb hen til dem, og kom lidt 
i snak med dem. De fortalte mig, 
at disse guldplader som var samlet 
ligesom en bog, havde skrifttegn på 
et fremmed sprog.

Guldpladerne
De sagde at skrifttegnene på guld-

pladerne var indgraveret af profeter, 
som levede for længe siden i Amerika. 
De omhandlede disse folks liv og 
gudsdyrkelse. Dette folk kaldtes for 
nefitter og lamanitter.

De nedstammede fra Jerusalem. 
Disse plader indeholdt det sande og 
uforfalskede evangelium. Jeg syntes 
det var meget interessant og tænkte, 
at dette vil jeg undersøge nærmere. 
Der skulle dog gå et års tid, før jeg 
fik mere at vide herom.

F O R  D E  Y N G R E

Mit yndlingsskriftsted
Daniel S.R., 13 år, Slagelse Menighed

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

Hvordan jeg blev 
medlem
Johannes Vestbø, Aalborg Menighed

Andre menigheder kan bestille
Bogen er smukt illustreret med 

billeder og digte skrevet af bror 
Klitgaard selv og tilgængelig for alle. 

Bogen er i paperback udgave og kan 
bestilles ved henvendelse til Aalborg 
menigheds sekretær Vandy Frost 
sdh.aalborg.sek@gmail.com ◼

3 Nefi, kap. 14, vers 7- 8:
Bed, og der skal gives jer; søg, 

og I skal finde; bank på, og der skal 
lukkes op for jer.

For enhver, der beder, får;  
og den, der søger, finder;  
og for den, der banker på,  
skal der lukkes op.

Dette er (et af) mine yndlings-
skriftsteder, fordi jeg har prøvet 
mange gange og oplevet, at det 
virkelig virker.

Jeg er så taknemmelig for 
at vide, at når vi har problemer 
eller ting, vi mangler svar på og 

så videre, kan vi altid 
komme til vor him-

melske Fader og 
Jesus Kristus, 
for de vil aldrig 
svigte os. ◼

Daniel S. R., 
Slagelse  
Menighed
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Det bankede på døren
I 1966 i et kollegieværelse i Colbjørn-

sens Gade skete det en aften i august, at 
et par unge mænd bankede på min dør. 
De præsenterede sig som missionærer 
fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hel-
lige eller Mormonkirken, som den også 
blev kaldet. Jeg sad og hyggede mig 
med at se fodbold i fjernsynet. Det var 
vist VM eller EM, det gjaldt.

Jeg var på vippen til at sige: »Har 
ingen interesse«, men så kom jeg i 
tanke om den gamle mand og den 
unge pige i parken på Amager. Det 
endte med at jeg sagde: »Kom inden-
for så kan I altid se fodbold.« Jeg lod 
fjernsynet køre, medens de tog en bog 
frem. Bogens navn var Mormons Bog.

Et skriftsted med et budskab
De havde underskrevet flere vigtige 

skriftsteder i bogen, som de bad mig 
om at læse. Bl.a. var der et skriftsted i 
Moroni 10 vers 4 og 5, som lyder: »Og 
når I modtager dette, vil jeg formane jer 
til, at I spørger Gud den evige Fader i 
Kristi navn om ikke dette er sandt; og 
hvis I spørger af et oprigtigt hjerte, med 
oprigtig hensigt, idet I har tro på Kristus, 
så vil han tilkendegive sandheden af det 
for jer ved Helligåndens kraft.

Og ved Helligåndens kraft kan 
I kende sandheden af alt.«

Det blev afprøvet
Så en aften besluttede jeg mig til at 

bede om dette. Men der skete ingen-
ting. Så jeg tænkte, at jeg skulle studere 

lidt mere i bogen. Og det gjorde jeg.
En aften nogle dage senere bad 

jeg igen, om jeg kunne få at vide, om 
Mormons bog er sand, og om Kirken 
er en sand kirke.

Så skete det, at jeg kunne føle en 
brændende følelse i brystet, som sam-
tidigt var en dejlig følelse, og så stærk, 
at det var, som om mit bryst skulle 
fortæres.

Jeg blev meget glad for denne 
oplevelse, og da ældste Sybrowsky og 
ældste Hersom kom på besøg senere, 
sagde de, at det var den Hellige Ånd, 
som havde vidnet om sandheden.

Den 16. oktober 1966 blev jeg ned-
dykket i dåbens vande i Københavns 
kirkebygning på Priorvej.

Et nyt kapitel i mit liv var begyndt: 
»Den sande lykke«. ◼
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Nyligt udsendte missionærer
Nye missionærer udsendt fra Danmark
Marlene Olsen, assisterende redaktør

Følgende missionærer er kaldet:

Ældste Rasmus Hegner Overvad 
Klitgaard fra Aalborg Menighed
England Manchester Mission
September 2016 til september 2018

Ældste Christoffer Bank Grabe  
fra Esbjerg Menighed
Scotland/Ireland Mission
September 2016 til september 2018

Ældste Frederik Hegner Odgaard  
fra Aalborg Menighed
England Birmingham Mission
Oktober 2016 til oktober 2018 ◼
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Forråd til én person i et år.  
Pris ca. 3000 kr.

Nogle gange kunne det være dejligt 
med en plan for, hvad man kan gøre 
for at samle sig sit 1 års basis forråd. 
Vi har forsøgt at komme med forslag 
til, hvordan man med et beløb på 250 
kr. pr. måned i løbet af et år kan samle 
sig forråd til én person.

Grundforråd til et år består af:
200 kg korn
50 l vand
30 kg sukker
30 kg bælgfrugter (tørrede bønner, 

tørrede ærte eller linser)

10 l. madolie
8 kg mælkepulver (200 g koster  

25 kr. i Brugsen).
4 kg salt

Juli: Køb 10 kg sukker og gem  
140 kr. til brug for køb af korn, når 
den nye høst kommer til september.

August: Køb 3 kg tørrede bønner 
(eller tørrede ærter eller linser)  
og gem 160 kr. til køb af korn.

September: Køb 200 kg korn 
(Korn-  og foderstoffirmaet Nielsen  
og Smith i Glostrup samt Aurion i 
Hjørring kan levere hvede).

Oktober: 4 kg salt, 10 kg sukker  
og 4 kg bønner

November: 600 g mælkepulver,  
5 l madolie og 10 kg sukker

December: 800 g mælkepulver  
og 5 kg tørrede bønner
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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. 75-750 ord.

Redaktionen forbeholder sig ret 
til at redigere og afkorte artiklerne. 
Offentliggørelsen af tekster og foto-
grafier afhænger af deres relevans, 
kvalitet og den tilgængelige plads.

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

Januar: 1 kg mælkepulver og  
4 kg bønner

Februar: 6 kg bønner og 5 l madolie
Marts: 2 kg mælkepulver
April: 4 kg tørrede bønner og  

1 kg mælkepulver
Maj: 3 kg tørrede bønner, 1 kg 

mælkepulver, 2 dåser ananas og to 
dåser fersken. (til at forsøde forrådet 
med).

Juni: 1.200 g mælkepulver,  
2 dåser ananas og 2 dåser fersken.

God fornøjelse med at samle dit 
forråd. ◼

F O R R Å D S T I P

Forrådstips
Britta og Keld Rasmussen,  
Gladsaxe 1. Menighed


