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BUDSKAP FRA OMRÅDETS LEDERE

selv ikke når det gjaldt å gjøre 
godt: «Se til at alt dette gjøres i 
visdom og orden, for det for-
langes ikke at en mann skal 
løpe hurtigere enn han har 
styrke til.» 1 Han formante oss 
også til å være flittige.

De kall vi får i Kirken, gir oss 
anledning til å tjene og utvikle 
oss. De beskytter oss. Når vi 
tar imot kall og blir beskikket, 
mottar vi denne velsignelsen:

«Beskikkelsen (på engelsk: 
‟setting apart”) kan forstås 
bokstavelig. Den er ensbety-
dende med å ta en bort fra 
synd, bort fra det kjødelige, 
bort fra alt som er grovt, 
nedrig, lastefullt, billig eller 
vulgært. Man blir tatt bort-
fra verden og plassert på et 
høyere tanke- og aktivitetsplan. 
Velsignelsen beror på trofast 
innsats.» 2

I stunder hvor jeg har følt at 
livet har vært litt for tungt, har 
jeg prøvd å følge eldste Neal A. 
Maxwells råd: «Når dere føler 
dere tomme, har dere også 
det uuttømmelige evangeliet. 
Dere vil aldri komme til bunns 
i det eller kunne måle hele dets 

Lokalsider

“OPPRETTHOLD BALANSEN I LIVET”
Eldste Hans T. Boom
Områdesytti fra Nederland

 I vår travle hverdag glemmer 
vi noen ganger å stoppe opp 
og tenke på hvor vi befin-

ner oss og hvor vi ønsker å 
komme. Noen opplever det sta-
dig vanskeligere å opprettholde 
balansen i livet.

Vi lever i en verden hvor 
mange føler seg tynget av stort 
press og ikke ser lyset i enden 
av tunnelen. Men vi lever også 
i en strålende tid, en tid det er 
uttalt mange profetier om.

Herren har gitt medlem-
mene av sin kirke alle de råd 
de trenger for å utføre sin 
jordiske misjon. Vi får beskyt-
telse gjennom de pakter vi 
har inngått med vår himmel-
ske Fader. Å leve opp til våre 
dåps-, prestedøms-, og tempel-
pakter vil gi oss den styrke og 
trygghet vi trenger.

Noen ganger kan livet virke 
overveldende, for eksempel  
når vi opplever sykdom eller 
mister en av våre nærmeste.  
Å oppdra barn kan også med-
føre stress. Selv manglende 
evne til å få barn kan medføre 
angst eller depresjon, og det 
samme kan arbeidsledighet 

eller utilstrekkelig arbeid, eller 
å prøve å sjonglere vårt person-
lige ansvar og vårt familieansvar 
med det som følger med et 
kall eller en plikt i Kirken. Våre 
utfordringer får oss noen gan-
ger til å glemme hvem vi er og 
hvorfor vi kom til denne jorden. 
Vi er Guds sønner og døtre, og 
vi kom ikke hit for å mislykkes.

Vi skulle ikke glemme kong 
Benjamins råd. Han rådet sitt 
folk til å ikke gå til ytterligheter, 

Eldste Hans 
T. Boom, 
Nederland 
Områdesytti 
for området 
Europa
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storhet. Så når dere fryder 
dere over Skriftene, vil dere 
bli fornyet selv når dere er 
utmattet.» 3

Skriftene gir oss den styrke 
og forståelse vi trenger. I dem 
finner vi storartede løfter til 
dem som foredler sine kall – 
de vil bli helliggjort av Ånden 
til fornyelse av sine legemer.4

Alma 37 lærer oss å 
påkalle Gud i alt vi gjør, å 
konsentrere alle våre tanker 
og følelser om ham og å 
gjøre ham til en del av vårt 
liv.5 Og så kommer det fan-
tastiske løftet i vers 37 om 
at hvis vi rådfører oss med 
Herren i alt vi gjør, vil vi til 
slutt bli opphøyet.

Jeg har et sterkt vitnesbyrd 
om dette prinsippet. Hvis vi 
påkaller Herren hver dag, 
studerer Skriftene, foredler 
våre kall og lever opp til våre 
pakter, får vi styrke til å fort-
sette, og vi finner balanse i 
livet, om og om igjen. Vi føler 
glede og lykke ved visshe-
ten om at Gud lever, at han 
elsker oss og at Kristus er vår 
personlige Frelser og Forlø-
ser. La oss sammen leve slik 
at vi kan gjøre krav på disse 
store velsignelsene. ◼

NOTER
 1. Mosiah 4:27.
 2. Forkynn mitt evangelium, s. 4.
 3. Prestedømmets opplæringsmøte, 

21. juni 2003, s. 16.
 4. Se L&p 84:33.
 5. Se Alma 37:36-37.

LOKALNYTT

Stavskonferanse i Oslo stav
Ole Podhorny

 Stavskonferansen i Oslo stav 
29-30. oktober ble holdt 
på Romerike med leder-

skapsmøte og kveldsmøte på 
lørdagen. Søndagens møter ble 
delt i 2 sesjoner for å få plass til 
alle. I Drammen møtte medlem-
mer fra Sandvika til Skien kl. 
10, mens medlemmer fra Oslo, 
Akershus, Østfold og Hedemark 
møtte på Romerike kl. 14. Vi lar 
bilder fra konferansen tale for 
seg om fine øyeblikk. ◼

Stavspatriark Espen 
Lynne Amundsen
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Oslo stavs familiedag
Arne H. M. Fagertun
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Stavskoret
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Stavspresidentskapet etter siste møte
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Samtaler etter møtet
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 Lørdag 5. november ble Stavens fami-
lie- og ekteskapsdag (for alle voksne 
medlemmer) avholdt i kirkebygget 

på Romerike. Siden 90-tallet har den tradi-
sjonelle familiedagen blitt avholdt en gang 
i året, og ca. 60 medlemmer hadde fun-
net veien. Etter en felles åpning kunne de 
fremmøtte  velge mellom seks forskjellige 
foredrag, og hver enkelt kunne få med seg 
tre av dem.

Foredrag 1 «Skal vi alle være støpt i samme 
form?» ved Niklas Permats.

Foredrag 2 «Applying the Saviors Atonement 
to make me whole», ved søster 
Burton.

Foredrag 3. «Nøkler til mellommenneskelige 
relasjoner» ved Morten Isaksen.

Foredrag 4 «Hvordan håndtere den digitale 
hverdagen» ved Vidar og Lillian 
Top.

Foredrag 5 «Hvordan bli ett når vi er så 
forskjellige?» ved Christoffer og 
Maria Andersen.

Foredrag 6 «Glede gjennom tjeneste» ved 
Paul og Karoline Gardener.

Engasjerte foredragsholdere engasjerte de 
60, og flere skulle ønske de kunne få med seg 
alle klassene, og ikke bare tre. I lunsjen ble det 
servert gode baguetter og drikke for 50 kroner, 
og samtalene gikk lett. Mange ønsket å dele 
sine inntrykk fra første økt.

Bror Isaksen fortalte blant annet at han 
og hans hustru hadde innført en 1-10 skala. 
Våknet de begge om natten fordi et barn 
gråt, sa f. eks bror Isaksen til sin hustru. Hvor 
sliten er du på en skala fra 1 til 10? Hvis 



L4 L i a h o n a

Nye grenspresidenter
Ole Podhorny
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 Erik Paulsen (27), 
opprinnelig fra 
Trondheim, ble ny 

grenspresident i Aren-
dal gren i oktober 2011. 
Han var heltidsmisjo-
nær i Sverige, fullførte 
sin siviløkonomgrad i 
august 2011 fra Trond-
heim Økonomiske 
Høgskole, og er nå 
ansatt i Achilles Infor-
mation System. Avløst 
ble Ronny Stulen, som 
har vært grenspresident 
i ti år, med rådgiverne 
Dagfinn Løvold og Mats Loe.

Jared McFadzean (33), 
opprinnelig fra Canda, ble ny 
grenspresident i Kristiansand 
gren i oktober 2011. Han var 
misjonær i Danmark, er arkitekt-
utdannet fra Bergen og arbeider 
for Trollvegg Arkitektstudio i 
Kristiansand. Som rådgiver fikk 

Erik Paulsen med kone

Morten, Isaksen, rådgiver til 
biskopen i Oslo menighet
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hennes tall var høyere en hans, sto han opp. 
Her er selvfølgelig total ærlighet nødvendig.

Bror Vidar og søster Lillian Top ledet oss 
igjennom den digitale verden, og bror Top 
anbefalte alle å gå inn på  
hhp://bit.ly/bednar.ces og høre eldste  
Bednars tale om emnet.

Bror Permats konkluderte med at nei,  
vi skal ikke være støpt i samme form. ◼

han Frode Gundersen. Avløst 
ble Geir Olav Berg med rådgiver 
Tommy Lund.

President McFadzean er gift 
med Ida, tidligere Svendsen, 
som er lege i byen. Sammen har 
de fire barn: Ulrik (6), Tarald 
(4), Sigrid (1) og Elvira (født 
oktober 2011). ◼
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 Den siste helgen i 
september avholdt 
Drammen og Omegn 

Tros- og Livssynssamfunn 
(DOTL) sin store årlige sats-
ning Drammen Sacred Music 
Festival. 11 representanter 
fra Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige bidro under 
arrangementet med bla. vakt-
hold, billettsalg, servering, 
klargjøring av konsertlokaler, 
rydding og annet. Det ble 
nedlagt mange arbeidstimer 
fra kirkens representanter da 
forskjellige vakter kunne vare 
fra 2 til 7 timer.

Kirken var også represen-
tert under utstillingen «Troens 
Gjenstander», hvor forskjellige 
trossamfunn stilte ut gjenstan-
der som er viktige for dem. 
Kirken fikk plass i monteren 
for «Kristendom-
men», hvor  
Thorvaldsens sta-
tue av den opp-
standne Kristus 
samt Mormons 
Bok ble utstilt.

Det var flere 
konserter som 
ble avholdt under 
arrangementet – 
og under en av 

Tempel til 
pepperkakebyen
Kjell Arne Knutsen, Aftenbladet.no

 Mange gjorde store øyne da familien Lun-
degård ankom pepperkakebyen tirsdag 
kveld, forsiktig bærende på noe som 

kunne se ut som en diger katedral.

• Jeg har laget en modell av de siste-dagers-hel-
liges tempel i Salt Lake City, forklarer mor Elin, 
med et forsiktig sideblikk for å forsikre seg om 
at byggverket er trygt avlevert.

• Hvordan i all verden har du fått til noe så 
imponerende?

• Jeg blåste opp et bilde av originalen på en 
projektor og laget en forenklet arbeidstegning. 
Originalen er et fascinerende byggverk som 
vi fikk oppleve for to år siden. Vi tilhører selv 
denne kirken, så dette bygget betyr noe for 
oss, smiler hun.

I om lag en uke har Elin Lundegård brukt flere 
timer daglig på det møysommelige arbeidet å 
bygge sitt bidrag til pepperkakebyen. Hun stiller i 
år for tredje gang, og har gjort det skarpt tidligere.

Det tok for øvrig 40 år å bygge originalen i Salt 
Lake City! ◼

Familien Lundegård med sitt stolte byggverk
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Fra Kirkens norske nettside 
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige representert 
under Drammen Sacred Music Festival

konsertene fikk et primærkor 
bidra med noen primær-
sanger. De var noen supre 
ambassadører for kirken.

Du er velkommen til å 
sende inn nyhetsar tikler og 
foto til Lokalnytt. 

Alle artikler redigeres og 
publiseres i forhold til plass, 
kvalitet og behov.

Nyhetsartikler bør være 
korte, cirka 600, 250 eller 75 
ord, og sendes inn senest to 
uker etter begivenheten.

Send artiklene til:
Ronny Stulen på  

ronny.stulen@c2i.net,  
tlf 37086085 eller

Ole Podhorny, Vestbrynet 
7A, 1519 Moss, e-post: ole@
podhorny.com, tlf. 92648934 
eller 69271704 ◼

Primærbarn fra Drammen
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Jeg fant svar
Mia Jacobsen, Oslo menighet

 Da Odd og jeg giftet oss i 
Østre Aker kirke 12. juni 
1965, fortalte presten oss 

klart og tydelig at vi skulle leve 
sammen som ektefeller i både 
gode og onde dager inntil døden 
skilte oss. Denne vakre som-
merdagen tenkte vi ikke så mye 
over disse ordene. Det var lykke 
og glede som fylte våre hjerter. 
Tanken på død og adskillelse 
nådde ikke inn til oss.

Tiden gikk. Vi hadde det godt 
sammen. Odd var alltid kjærlig 
og omtenksom, hjelpsom og 
tålmodig. Jeg kan ikke huske at 
han noen gang var sint på meg. 
Han hadde en engels tålmodig-
het, og tok det med godt humør 
hvis vi trengte litt tid til å komme 
frem til enighet i en sak. Det var 
så trygt og godt å være to.

Så begynte barna å komme, 
først en jente, så en til. Nå var vi 
en perfekt familie som var tett 
sammensveiset. Vi hadde alt vi 
trengte og gledet oss over kjær-
lighet, trygghet og harmoni  
i vårt hjem – helt etter vår  
himmelske Faders ønske.

Det ringte på døren
I 1971 bodde vi i Kristian-

sand. En dag ringte det på døren, 
og to misjonærer fra Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige 

spurte meg om jeg trodde på 
Jesus. Da jeg svarte bekref-
tende, lurte de på om de kunne 
komme inn og snakke med meg 
om sin tro. Jeg hadde en del 
spørsmål på den tiden, blant 
annet om hvem Gud Faderen 
var, og hva som var hensikten 
med livet. Jeg fikk svar på mine 
spørsmål. Misjonærene kunne 
også fortelle at det igjen fantes 
en profet på jorden som mottok 
åpenbaring fra Gud, på samme 
måte som i Bibelens dager.

Min interesse var stor da jeg 
fikk høre at Gud hadde gjort 
det mulig for familier å kunne 
være sammen for evig. I Herrens 
hellige templer kunne ektepar 
bli beseglet til hverandre for tid 
og all evighet av en person som 
hadde myndighet fra Gud til å 
utføre denne hellige handlingen. 
Der kunne også våre barn bli 
beseglet til oss for evigheten.

Beseglet i London tempel
Det var ingen ting jeg ønsket 

mer, og noen år senere kunne vi 
alle fem – vi hadde fått en jente 
til – reise til London tempel for 
å bli beseglet som en familie for 
tid og all evighet.

Odd og jeg fikk 45 år sam-
men som ektefeller her. Vi fikk 
oppleve at våre fire barn ble 

SAGT AV LOKALE 
SISTE-DAGERS-HELLIGE

Familien og ekteskapet
av Aud Borge, Romerike menighet

DERFOR VET JEG

Jeg har bestandig 
hatt Gud i livet 
mitt. Foreldrene 

mine er for at dåp 
skal gjøres av egen 
vilje og eget valg.

En dag satt jeg 
og lette på internett 
etter «Gratis kristen 
bok» og opp kom 
www.mormon.org. 
Jeg leste som i feber! 
Her var det svar å 
finne. «Hvorfor sitter 
jeg i rullestol?» for 
eksempel.

Jeg ble døpt 13. 
august 2011 etter 
uker med misjonæ-
rer og skriftstudium. Dette er mitt livs beste avgjø-
relse, jeg er stolt over å kunne leve verdig nok til 
å påta meg vår Frelsers navn.

Thomas S. Monson er en sann profet, og han vil 
ikke villede oss. Jeg vet at misjonærene er Guds 
tjenere, at rullestolbrukere også har en viktig plass 
i vår sanne kirke. Himmelske Fader fratar deg ikke 
noe, men gir deg alt fordi han elsker deg. ◼

Mia Andrea Jacobsen, 

mastergradstudent i 

antropologi ved UiO
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Vil du fortelle om en åndelig opplevelse?  
Skriv cirka 300–500 ord og send til  
ronny.stulen@c2i.net eller ole@podhorny.com.

Vi etterlyser også bidrag til spaltene Favorittskrift-
sted (for ungdommer og unge voksne) og Prøver å 
ligne Jesus (for barn).
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viet i Herrens tempel. Vi fikk 
oppleve at tretten barnebarn ble 
født. Vi fikk oppleve utrolig mye 
glede sammen med vår kjære 
familie, den viktigste rikdom-
men i vårt liv.

Jeg vet at president McKay 
har rett når han sier: «Gud 
hjelper oss å bygge hjem hvor 
himmelens ånd på jorda kan 
oppleves. Du og jeg vet at det er 
mulig. Det er ingen drøm. Det er 
ingen teori. Vi kan ha det gode 
kameratskap mellom mann 
og hustru, som blir kjærere og 
kjærere etter hvert som vi møter 
livets problemer sammen.»

Troens prøve
Kameratskapet som presi-

dent McKay snakket om, eller 

Et lite mirakel
Sandra Marisa Benjamin, Bergen gren

Søndag 8. mai 
2011 skulle jeg 
til Oslo for å 

få min patriarkalske 
velsignelse. Men jeg 
hadde ikke klart å 
skaffe de 3000 kro-
nene som jeg trengte 
til reisen. Jeg ba og 
ba Herren om at det 
måtte finnes en utvei, 
men dagene gikk. 
På fredag kom min 
søster på besøk. Hun ga meg 500 kroner uten at 
jeg hadde sagt noe som helst. Litt senere ga hun 
min lille datter 200 kroner for at hun skulle kjøpe 
seg noe fint. ”Hvorfor gjør du dette?”, spurte jeg 
henne. ”Fordi du trenger det”, svarte hun. Jeg 
hadde ikke ord. Det var så stort!

Men det manglet likevel en del til reisen. 
Samme kveld ringte min søster meg. ”Sandra, 
trenger du penger?” ”Nei, hvordan det?” spurte jeg. 
”Jeg føler bare at du gjør det”. Men jeg fikk meg 
ikke til å svare ja.

Lørdag kom, og problemet var ikke løst. Jeg 
fortsatte å be, og utpå dagen slo det meg at jeg 
kanskje kunne ringe banken og høre om jeg 
kunne få ut noe fra bsu-kontoen min. Damen i 
telefonen lo da jeg spurte og kunne fortelle at 
det akkurat da forelå en slik mulighet. Hvor stort 
beløp kunne jeg ta ut? 2000 kroner, var svaret. 
Akkurat det jeg trengte!

Jeg gikk ned på kne og takket min himmelske 
Fader for dette mirakelet. Så reiste jeg til Oslo og 
fikk min velsignelse, og jeg er så takknemlig for 
det og alt jeg har i livet mitt. ◼

Sandra Marisa Benjamin 

med sin kjæledegge
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enheten mellom Odd og meg, 
ble spesiell de siste to årene 
med sykdom. Vi møtte utford-
ringene sammen. Vi ble holdt 
oppe gjennom sykdom og 
prøvelser. Familien ble sveiset 
sammen. Barn, svigerbarn og 
barnebarn stilte opp. Vi hadde 
et lite stykke himmel på jorden 
midt i prøvelsene.

Så kom dagen da tiden var 
inne for oss til å fortsette vårt 
ekteskap og vårt familieforhold 
på hver vår side av sløret. Vår 
tro blir satt på prøve. Savnet er 
stort og sorgen er tung. Men 
gleden over at døden ikke kan 
skille oss er fantastisk! Jeg har 
et vitnesbyrd om at vår kjærlig-
het til hverandre føles gjennom 
sløret. ◼

Familien Borge
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 I Liahona i januar [2011] sa 
Thomas S. Monson at Her-
ren trengte flere misjonærer. 

Jeg vil forberede meg så jeg 
kan bli en misjonær.

Jeg vil holde meg ren  
og verdig,

jeg vil holde meg sunn  
og sterk,

Jeg vil holde bønn og  
studere Skriftene.

Jeg håper jeg blir kalt  
på misjon når jeg er  
gammel nok. ◼

Hjelpeforeningens 
blogg
Torill Solvang, Oslo menighet

Torill Solvang, Oslo menighet

M
ED

 T
ILL

AT
EL

SE
 F

RA
 T

O
RI

LL 
SO

LV
AN

G

PÅ NETTET

Søstre i Hjelpeforeningen har fått egen blogg: 
hjelpeforening.blogspot.com
Den inneholder inspirerende kommentarer 

og en imponerende samling linker til det vi 
trenger mest, f.eks:

Velferd – fremtidsrettet livsførsel
New FamilySearch
SDH musikk
Mormons bok som lydfil
Kirkens offisielle norske sider m.m.
Ta en titt på denne, meld dere inn her, 

og la oss dele erfaringer og inspirasjon med 
hverandre.

Om noen søstre ikke leser så godt norsk, kan 
de velge et annet språk på siden. Administrator 
er Mina Pedersen Strand fra Oslo. ◼

Jenny Renate Top,  

Skien menighet
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PRØVERÅ LIGNE JESUS

Jeg vil bli 
misjonær
Edvard Johan Wennerberg, 
6 år Moss menighet

FAVORITTSKRIFTSTED

Edvard Johan Wennerberg, 

Moss menighet
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 Lære & Pakter 88:63:  «Hold 
dere nær til meg, og jeg vil 
holde meg nær til dere. Søk 

meg flittig, og dere skal finne 
meg, be og dere skal få, bank på, 
og det skal lukkes opp for dere.»

Jeg liker dette verset fordi det 
sier at Gud alltid vil besvare våre 
bønner hvis vi søker ham. Han 
har svart meg i mange av mine 

bønner, og hvis vi noen gan-
ger har det ekstra vanskelig, er 
det en velsignelse å kunne ha 
mulighet til å be til Gud. Det gir 
meg en veldig stor trøst å vite at 
Han alltid er der for meg. ◼

Be og dere  
skal få                                   
Jenny Renate Top, Skien


