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B U D S K A B  F R A  O M R Å D E T S  L E D E L S E .

Vi afholdt os fra at arbejde på sab-
batsdagen, spille sport, studere eller 
andre aktiviteter, der ville få andre til 
at arbejde på Herrens dag. Så vi søgte 
inspiration til at forstå, hvilke trin vi 
var nødt til at tage for at følge denne 
opfordring fra en levende apostel.

En søndag eftermiddag spurgte 
vores børn, om vi ville spille et af 
deres yndlingsspil. Formålet med 
spillet er at svare rigtigt på så mange 
spørgsmål som muligt. Spørgsmålene 

RUNDT OM DANMARK

 I sin tale »Sabbatten er frydefuld« ved 
aprilkonferencen 2015 opfordrede 

dengang ældste Russell M. Nelson os 
til »at undersøge [vores] følelser for og 
handlinger på sabbatsdagen.« 1

Han rådgav os til, hvordan vi kan 
søge inspiration til at holde sabbatsda-
gen hellig og sagde: »Jeg [lærte] ud fra 
skrifterne … at min handlemåde og 
min holdning på sabbatten var et tegn 
mellem mig og min himmelske Fader. 
Med den forståelse … når jeg skulle 

træffe beslutning om, hvorvidt en akti-
vitet var passende på sabbatten eller 
ej, spurgte jeg blot mig selv: ›Hvilket 
tegn ønsker jeg at vise Gud?‹« 2

Disse ord fik min hustru Sara og jeg 
til at tænke over, hvilket tegn3 vi gav 
Gud med de ting, vi foretog os om 
søndagen. Vi indså, at vi ikke var nødt 
til at foretage store ændringer, men 
følte, at vi skulle begynde at være 
mere opmærksomme på de små ting. 
Vi gik allerede i kirke hver søndag. 

Budskab fra områdets ledelse 
Sabbatsdagen derhjemme
Ældste Alessandro Dini- Ciacci, Italien
Områdehalvfjerdser

Ældste Alessandro 
Dini- Ciacci
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var altid for svære for børnene, men 
den virkelig grund til, at vores børn 
elskede spillet, var lyset og den høje 
lyd fra spillernes buzzer.

Jeg var allerede klar til at bede dem 
om at vælge en anden aktivitet, da 
Sara bekendtgjorde, at vi ville spille 
spillet, børnene havde valgt, men 
på to betingelser: (1) hun ville stille 
alle spørgsmålene; (2) vi ville ikke 
bruge spørgsmålene på kortene, men 
hun ville lave fire kategorier, og de 
ville alle handle om evangeliet. Da 
vi gjorde tingene klar, undrede jeg 
mig over, hvordan Sara ville klare at 
komme op med så mange spørgsmål 
om evangeliet, kende alle de rigtige 
svar og sikre sig, at alle spørgsmål 
passede til hvert barn. Ud over det 
skulle hun gøre det hele på stedet. Jeg 
troede, det ville blive en katastrofe. Da 
vi begyndte at spille, blev det hurtigt 
tydeligt, at en mors ønske om at lade 
sine børn spille og en datters ønske 
om at adlyde sin himmelske Faders 
befaling om at holde sabbatsdagen 

hellig havde givet Helligånden mulig-
hed for at inspirere en forælder til 
at finde en måde både at helliggøre 
Herrens dag og også gøre det til en 
fryd for sine børn.

Jeg blev da mindet om Nefis ord: 
»Og det skete, at jeg, Nefi, sagde til 
min far: Jeg vil tage af sted og gøre 
det, som Herren har befalet, for jeg 
ved, at Herren ikke giver nogen befa-
ling til menneskenes børn, uden at 
han bereder en udvej for dem, så 
de kan udføre det, som han befaler 
dem.« 4 Når Herren beder os om noget, 
om det er direkte eller gennem vores 
ledere, kan vi somme tider tænke, 
at vi ikke kan gøre det, men hvis vi 
beder om inspiration og er villige til 
at handle, vil han åbne en udvej, lige 
som vi tænkte, at der ikke var nogen.

Søndag er en dag, vi ser frem til. 
På denne særlige dag styrker vi vores 
forhold med Gud og Frelseren ved 
at tage i kirke og tage nadveren. På 
denne særlige dag styrker vi vores 
familie ved at deltage i sunde familie-
aktiviteter, der bringer os tættere sam-
men og tættere på Gud. At tilbringe 
tid sammen om søndagen på måder, 
som hjælper os til at mindes og ære 
Gud, har hjulpet os til at gøre denne 
dag virkelig »frydefuld«.5 ◼

NOTER:
 1. Russell M. Nelson, »Sabbatten er frydefuld«, 

Liahona, maj 2015, s. 129.
 2. Ibid., s. 130.
 3. 2 Mos 31:13.
 4. 1 Ne 3:7.
 5. Es 58:13.

Noget må være gjort rigtigt
I de år, hvor jeg tjente i Informa-

tionstjenesten i Københavns Stav, 
oplevede vi ved flere lejligheder, at 
mennesker, der havde besøgt kirken 
(i vort regi) vendte tilbage »efter mere«, 
og det var meget positivt. Således 
blev vi flere gange inviteret tilbage til 
skoler, som vi havde besøgt, eller fik 
besøg og deltagelse af de samme per-
soner de år, vi deltog i Folkemødet.

Nogle var endog meget vedhol-
dende. Således havde vi i januar 2017 
besøg for femte gang af en klasse fra 
Nyborg Gymnasium (altså den samme 
lærer, men ny klasse hvert år) og vi 
fik kort før nytår en anmodning fra 
professor Spencer Dew, der er leder 
af Fakultetet for Religiøse Studier ved 
Centenary College of Louisiana, der 
for tredje gang gerne ville besøge os 
med en gruppe studerende.

Planlagt og gennemført
Gennem mailkorrespondance 

fastlagde vi besøget fra USA til at finde 
sted den 8. maj om formiddagen. I 
mellemtiden skete der så det, der jo 
altid sker på et eller andet tidspunkt, 
nemlig at jeg blev afløst fra mine 
opgaver i Informationstjenesten. Jeg 
fik dog alligevel det privilegium at 

N Y H E D E R

Altid rart med 
gengangere
Finn Lykkegaard, redaktør

»Og det skete, at jeg, 
Nefi, sagde til min far: 
Jeg vil tage af sted og 

gøre det, som Herren har 
befalet, for jeg ved, at 

Herren ikke giver nogen 
befaling til menneskenes 

børn, uden at han 
bereder en udvej for dem, 

så de kan udføre det, 
som han befaler dem.«
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være en del af det planlagte besøg 
efter aftale med min afløser i Informa-
tionstjenesten, bror Willemann.

Så da gruppen kom sammen 
med professor Dew, tog såvel bror 
Willemann og jeg os af dem, og vi 
havde en virkelig rar tid sammen.

Rundt om mange ting
Det aftalte formål med besøget 

var dels at høre noget om religion i 
Danmark generelt og mere specifikt 
om os og missioneringen. Vi havde 
deltagelse af to ældster, der berettede 
om deres oplevelser som missionærer 

i Danmark og deres begrundelse for 
at tjene. De studerende fik en gen-
nemgang af kristendommens indfø-
relse til Danmark lige fra vikingetiden 
over reformationen og grundlovens 
indførelse til vor tid samt en gennem-
gang af evangeliets gengivelse og 

Gruppen samlet på Nitivej
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vores tro. De fik naturligvis lejlighed 
til at stille alle de spørgsmål, de ville, 
hvorefter vi sluttede af med en kort 
rundvisning samt en frokost, inden 
vi skiltes.

Kulturelt forskellige fra danske 
studerende.

En af de ting, der slog mig, var, 
hvad jeg kun kan opfatte som en 
kulturel forskel mellem unge dan-
skere og amerikanere.

Når man som jeg gennem mere 
end 4 år har fortalt rigtig mange 
grupper – skoleklasser, gymnasieklas-
ser og diverse voksne grupper – 
om kirken og vores tro, er der visse 
spørgsmål, som man med usvigelig 
sikkerhed ved, går igen, nemlig 
spørgsmål omkring homoseksuali-
tet, polygami og kvindelige præster 
(kvinder uden præstedømmet) 
med mere.

Det eneste af disse spørgsmål, 
vi berørte ganske kort med de 
unge amerikanere, var det sidste. 
Der var på intet tidspunkt så meget 
som bare en antydning af, at de 
øvrige emner skulle drøftes. Ganske 
forfriskende.

Det var en god dag, om end lidt 
vemodigt, da det umiddelbart var 
min sidste opgave for Information-
stjenesten, men jeg håber da, at 
såvel professor Dew som Nyborg 
Gymnasium vil fortsætte med at 
besøge os. ◼

Fridage i Danmark
Under sine indledende bemærk-

ninger fortalte ældste Andersen at 
han – på trods af danske forfædre og 
flere års tjeneste i Europa – aldrig før 
havde besøgt Danmark. I maj 2017 
havde han 2 opgaver – dels at deltage 
i indvielsen af det nye tempel i Paris, 
Frankrig, dels at deltage i et særligt 
møde i Lissabon med en række 
ledere, såvel religiøse som andre – 
og ind i mellem nogle få dage uden 
opgaver, hvorfor han havde bedt 
præsident Nelson om tilladelse til 
at besøge Danmark og fået det.

Det blev så i »maj- sommeren« og 
tiden blev brugt godt. Det blev til Carl 
Bloch malerier, Vor Frue kirke med 
Thorvaldsen, stedet hvor hans tipol-
demor blev døbt, møde med missio-
nærerne og så endelig fireside med 
søskende fra Københavns, Århus og 
Malmø stave.

Fuldt hus og stor glæde
Overalt, hvor der kunne parkeres 

en bil – eller motorcykel – var der den 
aften optaget på Maglegårds Alle – 
også på diverse sidevej m.m. Allerede 
fra midt på eftermiddagen begyndte 
de hellige at flokkes til kirken som 
en tørstende hjord til vandingsstedet.

Og ikke kun til Maglegårds Alle 
strømmede søskende, men også til 
diverse kirkebygninger rundt omkring, 
hvortil der var transmission.

Aftenen indledtes med en skøn 
præstation fra et UV- kor, der sang 
»En stakkels, sorgbetynget mand«, 
hvorefter den første taler var søster 
Jennifer Kearon.

En nøgle til livet
Med udgangspunkt i den skønne 

salme fortalte søster Kearon, at dens 
budskab reelt er nøglen til evigt liv. 
Lad os se på andre mennesker, som 
var de Frelseren. Ser vi nogen i nød 
eller lidende, da tænk på Frelseren 
og ræk ud, som var det ham. Som vi 
ville hjælpe ham, bør vi hjælpe hin-
anden. Hun delte en særlig lignelse, 
som mange nok vil huske længe. Det 
samme kogende vand, der hærder 
(koger hårdkogt) et æg, blødgør også 
en kartoffel. Vi skal selv afgøre i livet, 
om vi vil være et æg eller en kartoffel 
i de dage, der vil være hårde, men vi 
skal sætte vores lid til Herren i alle ting.

Solen vil skinne igen
Præsident Kearon, områdepræsident 

for Det Europæiske Område, var den 
næste taler. Han blev i øvrigt den 1. maj 

Fireside med ældste Neil Andersen,  
De Tolvs Kvorum, den 26. maj 2017
Finn Lykkegaard, redaktør
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af Det Første Præsidentskab annonceret 
som nyt medlem af De Halvfjerds Præ-
sidium og forlader således Europa.

Præsident Kearon glædede sig over 
den smukke dag og nævnte en dag i 
deres liv, der havde været alt andet end 
smuk. Det havde været en smertefuld 
dag, hvor det var svært at forstå, at alt 
andet var normalt og solen skinnede. 
Men – hvis nogen blandt tilhørerne 
kæmpede med vanskeligheder eller på 
anden måde havde det svært, forsikrede 
han, at solen vil skinne igen. Tiden vil 
gå og vi vil igen kunne nyde tilværelsen.

Han vidnede om, at vi til mødet 
ville lytte til en Herrens apostel. Frel-
seren udførte ofte sine gerninger i det 
stille, og det samme gør apostlene i 
dag. Kristus bekymrer sig for sine får. 
Han hører os og finder os. Han elsker 
os alle – også og måske især den, der 
tænker »ikke mig«.

Han opfordrede os til at lytte til 
ældste Andersen og følge de tilskyn-
delser, vi måtte få. Følge dem nu og 
ikke vente.

Et vidnesbyrd på dansk
Den næste i rækken af budbrin-

gere var søster Kathy Andersen, der 

til forsamlingens store overraskelse og 
beundring havde fået sin tale skrevet 
på dansk. Hun læste den klart og 
tydeligt op og vidnede om Frelseren, 
der dengang og nu kaldte apostle til 
at vidne om sig. Således vidnede hun 
om sin mands hellige kaldelse som en 
Herrens apostel.

Et blik ud over de mange spændte 
søskende
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Ældste Neil Andersen og præsident Kearon hilste  
på mange mange glade søskende
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Sang på opfordring
Efter søster Andersens tale lyttede 

forsamlingen til bror Tomas Kofod, 
der på anmodning fra ældste Ander-
sen sang den smukke sang »He is the 
Christ«. Vi fik under ældste Andersens 
tale en forklaring på ønsket, der havde 
relation til en hændelse under opta-
gelse til filmen »The Testaments« – hvor 
ældste Andersen på grund af sin davæ-
rende kirkeopgaver var involveret.

Et kraftfuldt vidnesbyrd
Efter en indledning hvor ældste 

Andersen som nævnt omtalte bror 
Tomas Kofod og også omtalte en ople-
velse med en familie i Frankrig med 
udgangspunkt i sin tid som missions-
præsident vidnede han om evangeliets 
gengivelse med såvel Mormons Bog 
som præstedømmet, om Peter, Jakob 
og Johannes’ besøgt samt besøgene i 
templet i Kirtland af Moses, profeten 
Elias og Frelseren selv.

Hvis vi vil tilegne os og efterleve de 
tre egenskaber, der er omtalte i Alma 
kapitel 32: Tro, flid og tålmodighed, 
vil det medføre opfyldelsen af Herrens 
løfte til os.

Ældste Andersen gennemgik præ-
sident Monsons korte tale til gene-
ralkonferencen og dagligt studium af 
Mormons Bog og lod det læse op på 
dansk af søster Ane Marie Kofod. Vi 
kan ikke leve på lånt lys og har alle 
brug for styrken i Mormons Bog. Han 
vidnede om, at et dagligt studium 

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
Finn Lykkegaard, redaktør

Måske ikke helt så ung
Her har vi normalt et yndlingsskrift-

sted fra en af vore mange dejlige unge 
i Danmark, men ind i mellem kan det 
væres svært, for de herlige unge men-
nesker har så mange ting for. Så jeg har 
valgt denne gang at tænke tilbage til 
den tid, hvor jeg var i deres alder – altså 
en ung mand i GUF i »gamle dage«.

Bror Finn 
Lykkegaard
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ville hjælpe os overvinde vores 
vanskeligheder.

Under en kort pause bad han sin 
hustru bære sit vidnesbyrd på engelsk, 
hvor hun gentog sit budskab og cite-
rede Helaman kapitel 5, vers 12.

Ældste Andersen fortsatte med at 
vidne om Frelseren og forsikrede, at 
beskrivelsen i Bibelen ikke er teater, 
men virkelighed. Alle smerter, 
byrder og synder blev lagt på ham, 
som den eneste, der kunne bære 
det. Han citerede fra Lære og Pagter 
afsnit 19 Frelserens egen beskrivelse 
af sine lidelser og lod citere fra en 
tale fra generalkonferencen i april 
2015 om det, der sker, når Frelseren 
vender tilbage.

Det celestiale rige er ikke for nogle få
Ældste Andersen vidnede sluttelig 

om, at der til den tid, hvor Frelseren 
vender tilbage, vil være retskafne 
mennesker overalt. Hver eneste dag 
skaber Frelseren den lille, verdens-
omspændende skare af disciple.

Vi skal ikke være utålmodige med os 
selv, men leve ved tro og tillid til, at de 
vanskelige ting i livet i Herrens tid vil 
blive løftet fra os. Han opfordrede os til 
at være flittige og at holde befalingerne.

Tid til at hilse
Selvom ældste og søster Andersen 

skulle videre og være til møde i 
Lissabon næste dag, tog han allige-
vel tid til, at enhver, der ville komme 

op på forhøjning og hilse, bare, bare 
skulle komme. Jeg ved ikke, hvor 
mange håndtryk det blev til, men da 
jeg kørte omkring kl. 21.00 stod stadig 
hundredvis af søskende i kø.

En ganske særlig aften med ganske 
særlige gæster. ◼
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Årets valgsprog
I vore dage udsender Unge Mænds 

og Unge Pigers hovedpræsidentskaber 
hvert år et tema for de unge. Dette 
tema tages op fra tid til anden med 
håb om, at alle unge vil lære det godt 
at kende og prøve at anvende det i 
hverdagen.

I min tids GUF fik vi også hvert år 
et valgsprog eller skriftsted, men til 
forskel fra nu var det en fast del af 
vores ugentlige forprogram. Måske 
skulle jeg nævne, at GUF den gang 
ikke blot var UM/UP, men for alle 
over 12 år – altså her var også en 
seniorklasse.

Forprogrammet bestod af et 
par små taler, men også af en fæl-
les fremførelse af årets skriftsted, 
hvilket betød, at man lærte en del 
skriftsteder at kende – den tids 
mesterskriftsteder.

Et yndlingsskriftsted
Et af de skriftsteder, som jeg stadig 

i dag – 60 år efter – erindrer særdeles 
tydeligt, og som vel derfor kan siges at 
være et yndlingsskriftsted, står i Josvas 
Bog, kapitel 24, vers 15, og blev citeret 
således (som det oftest gør):

Vælg i dag, hvem du vil tjene, men 
jeg og mit hus, vi vil tjene Herren.

Gennem de mange år, hvoraf nogle 
har været mere end turbulente, har 
dette altid stået for mig som et vigtig 
mål – et mål, jeg fortsat stræber efter 
at holde fast i. ◼

Forrådstip
Dorthe Holm Larsen, Midtjylland Gren/Fredericia Menighed
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Gode råd til de unge
Jeg tænkte, at der er kommet mange 

unge til siden, både ugifte og par. Dem 
vil jeg gerne give et par helt basale råd 
med på vejen.

Som ung har man sjældent meget 
plads i sit hjem. Prøv alligevel at 
finde en enkelt hylde i et skab, en 
kasse under sengen el.lign., hvor 

Søster Dorthe Holm Larsen, Midtjylland Gren

Hvad ved jeg?
Da jeg fik denne opgave tænkte 

jeg straks: »Åh, nej, jeg har jo aldrig 
været en forrådsnørd« eller for den 
sags skyld, haft særlig meget viden 
om forråd.

Derefter tænkte jeg, at det er mange 
år siden, at forråd sidst har været på 
programmet, i hvert fald i Aarhus Stav.
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du/I kan begynde at samle lidt for-
råd. Det er sådan en dejlig følelse at 
få begyndt.

Dernæst har jeg god erfaring 
med at købe en enkelt ekstra ting 
med hjem, når jeg er ude at handle. 
Især når der er tilbud. Pludselig er 
du/I rigtig godt i gang

Taknemmelig.
Jeg er taknemmelig for min mulig-

hed for at have forråd i mit hjem. Det 
har været til stor velsignelse for os 
mange gange i livet. ◼
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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- 760 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 ◼

Nyt fra internettet
Finn Lykkegaard, redaktør

Svært at følge med
Vi lever i en tid, hvor det kan være 

svært at forestille størrelsen på de før-
ste computere eller måden, der blev 
arbejdet på. Lige så svært kan det 
være at følge med i den strøm af nye 
programmer og ændringer, der hele 

tiden dukker op, men vi er velsignet 
i Kirken med personer, der hele tiden 
arbejder på at hjælpe os.

Nogle nyheder
Med hjælp fra officielle kirkekilder 

vil vi her forsøge at nævne enkelte 
nyheder:

Beretninger fra skriften og malebø-
ger: For at opmuntre til individuelt og 
familiemæssigt skriftstudium udgiver 
Kirken nye ressourcer med beretnin-
ger fra skriften, der begynder med en 
række malebøger til børn i alderen 
2- 8 år. Gratis PDF- udgaver findes på 
scripturestories.lds.org og den trykte 
udgave kan bestilles på store.lds.org.

Malebøgerne bliver oversat til 
sprog, der har SDH- udgaven af skrif-
terne. De oversatte udgaver kommer 
i løbet af 2017 og indledningsvist på 
spansk, portugisisk, fransk, japansk, 
koreansk, kinesisk (traditionelt), tysk, 
russisk og italiensk.

Opdateret Evangelisk bibliotek- 
app.: App’en, der anvendes af med-
lemmer i hele verden for at studere 
skrifterne, konferencetaler og andre 
materialer, blev for nylig udgivet med 
en stor opdatering for både iOS og 
Android. I version 4 er skriftstudiered-
skaberne mere intuitive, funktioner og 
funktionalitet arbejder bedre sammen, 
og der er nye undervisningsvideoer. 
Fordi man nu kan anvende noter i alt 
indholdet, kan man understrege, kom-
mentere, linke, tagge og organisere alt 

indholdet i notesbøger. Man kan lave 
noter i videoer, kapitelindledning og 
studiehjælp, lister i adskillige under-
visningsmaterialer, salmer og primary-
sange og mere.

Opdateret app LDS Tools: Version 
3.2.0 af mobilapp’en LDS Tools gør det 
nemmere at komme i templet. Der er 
tilføjet funktioner, der giver medlem-
mer mulighed for at se deres tempel, 
finde de fem nærmeste templer, kon-
takte et tempel eller finde ud af, hvor-
når der er planlagt lukning og blive 
påmindet om, at deres tempelanbefa-
ling udløber ◼

En af 
malebøgerneKI
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