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 Den 26. april 1832 mottok 
profeten Joseph Smith 
følgende åpenbaring fra 

Herren:
«For Sion må tilta i skjønnhet 

og i hellighet, hennes grenser 
må utvides, hennes staver må 
styrkes, ja, sannelig sier jeg dere, 
Sion må stå opp og iføre seg 
sine skjønne klær» (L&p 82:14).

I alle evangelieutdelinger 
har Herren formant de hellige 
å bygge opp Sion, og i dag, 
mer enn noensinne, er denne 
oppfordringen rettet til hver 
enkelt av oss. Noen ganger kan 
vi synes at vi er for unge, for 
gamle, for opptatt, utilstrekkelig 
begavet eller for ubetydelige til å 
hjelpe til med å bygge opp riket. 
Det er ikke sant! Følelser av util-
strekkelighet er ikke riktige og 
kommer fra djevelen. Hver av 
oss besitter talenter som Herren 
kan bruke.

Hvordan kan vi så faktisk 
bidra til Kirkens virkelige vekst? 
Hvordan kan jeg som enkeltper-
son bidra effektivt?

President Harold B. Lee ga 
oss et klart svar ved å forklare 
at Kirkens virkelige styrke måles 
ved styrken på vitnesbyrdet 

bære frukt. Og deres frukt 
skal vare, for at Faderen skal 
gi dere alt det dere ber ham 
om i mitt navn» ( Johannes 
15:16).

 2. Omvende oss: På vår vei 
til frelse må vi bruke den 
dyrebare gaven som Frelse-
rens sonoffer er. Vi kan søke 
hans hjelp til å forandre oss. 
Omvendelse er en vedva-
rende prosess som medfører 
virkelig utvikling for sjelen. 
Den krever ikke bare at vi må 
oppgi våre synder og dårlige 
vaner, men også at vi erstatter 
dem med gode handlinger og 

Lokalsider
BUDSKAP FRA OMRÅDETS LEDERE

For Sion må tilta i skjønnhet og i herlighet
Eldste Patrick Boutoille, Frankrike
områdesytti

til hvert av dens medlemmer 
(Rapport fra områdekonferanse 
i Mexico, 25.-27. august 1972).

Dermed innebærer virkelig 
vekst i Kirken at hver og en av 
oss er trofaste i vårt vitnesbyrd 
og aktive i tjeneste, at våre ung-
dommer holder seg kyske, at 
våre unge menn trofast utfører 
en misjon og at våre unge menn 
og unge kvinner gifter seg i tem-
plet, holder seg sterke i troen og 
oppdrar en rettferdig etterslekt. 
Det innebærer også å integrere 
nye konvertitter ved å nære dem 
med Guds gode ord, være deres 
venn og støtte og gi dem mulig-
heter til å tjene.

Brødre og søstre, vi kan 
gjøre rikets vekst til en del av 
vår hverdag. La meg foreslå fire 
tiltak som vil hjelpe oss å styrke 
Kirken.

 1. Utvikle ønsket: Enten vi har 
vært medlem en kort stund 
eller i svært lang tid, må vi 
utvikle et ønske om å gjøre 
godt, være god og følge det 
eksempel Jesus har gitt oss. 
«Dere har ikke utvalgt meg, 
men jeg har utvalgt dere, og 
bestemt dere til å gå ut og 

Eldste Patrick 
Boutoille
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helt og holdent vender hjer-
tet og våre ønsker til Gud.

 3. Motta evangeliets ordinan-
ser: «Derfor, i dets ordinanser 
blir guddommelighetens kraft 
tilkjennegitt. Og uten pres-
tedømmets ordinanser og 
prestedømmets myndighet, 
blir ikke guddommelighetens 
kraft tilkjennegitt for menne-
sker i kjødet» (L&p 84:20-21). 
Ordinanser er vesentlige 
trinn i vårt liv, og vårt mål må 
være å søke den ordinans 
som er den neste for oss. For 
noen vil det være dåp, for 
andre å reise til templet, og 
for atter andre vil det være å 
fornye sine pakter ukentlig 
ved samvittighetsfullt å ta del 
i nadverden.

 4. Leve ut vår omvendelse: 
«Så mange av lamanittene 
som trodde på deres forkyn-
nelse og ble omvendt til Her-
ren, falt aldri fra» (Alma 23:6). 
Dette er det nivå av omvend-
else vi må søke. Vi må utvikle 
vår tro i en slik grad at uan-
sett hva som kommer, uan-
sett hva som skjer, vil vi stå 
fast og forankret i vår Frelser 
Jesu Kristi evangelium.

Brødre og søstre, jeg vet 
virkelig at vi, både hver for oss 
og som kirke, kan vokse i antall 
og i personlig rettferdighet, noe 
som vil gjøre det mulig for Sion 
å reise seg og iføre seg sine 
skjønne klær. ◼

 Norgeskonferansen 21-22. 
april på Romerike og 
i Oslo ble historisk på 

mange måter. «Alle» syntes å 
være der. Medlemmer fra hele 
landet kom – fulle av forvent-
ning – for å oppleve organise-
ring av en ny stav i Norge. Det 
var mange kjære ansikter å se 
og glade gjensyn å observere. 
I den vakre kirkebygningen 
på Romerike fortalte presi-
dent Kopischke til en mer enn 
fullsatt sal at en Sions stav er 
«et forsvar og en tilflukt fra 
stormen» (L&p 115:6), men at 
den også vil kreve et offer av 
medlemmene og villighet til å 
tjene. Han hadde selv erfaring 
fra at han som distriktspresi-
dent i Tysklands siste distrikt 
Nürnberg ble kalt som stavspre-
sident, og denne staven ble slått 
sammen med et amerikansk 
militært medlemsdistrikt. Lørdag 
formiddag og ettermiddag ble 
det foretatt mange intervjuer 
med prestedømsledere for å 
finne den stavspresidenten Her-
ren hadde forberedt.

LOKALnyTT

Historisk helg i Oslo
Ole Podhorny

Søndag var mer enn 1600 
medlemmer samlet i Folkets hus, 
og først da røpet eldste Kopischke 
at han og eldste Teixeira hadde 
i et brev fra Det første president-
skap 15. desember 2011 fått i 
oppdrag å organisere Drammen 
stav fra Stavanger distrikt og 
den østre delen av Oslo stav. 
Stavspresident i den nye staven 
ble Tarjei Pedersen, opprinnelig 
fra Bergen, bosatt i Drammen 
og med advokatkontor i Oslo 
(advokatfirmaet Kluge). Så fulgte 
avløsninger og oppholdelser av 
rådgivere og høyrådsmedlemmer 
i begge staver. Eldste Teixeira fra 
Portugal omtalte det hele som et 
mirakel og la til at «nå er Norge 
enda vakrere». Vi lar bildene tale 
for seg. Trondheim gren ble lagt 
til Oslo stav, og stavspresident 
Tom-Atle Herland, som mintes sin 

Norges
konferansen
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Drammen stavs 
presidentskap, f.v: 
Stefan Fromgren, 
2.rådgiver, Tarjei 
Pedersen, presi
dent og JørnIvar 
Berg, 1. rådgiver.
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Oslo stavs presidentskap, f.v: JanErik Landsverk Kittelsen, 2. rådgiver, 

TomAtle Herland, president og Kjetil Porsbøll, 1. rådgiver.
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Gunvor  

Pedersen,  

Bergen talte 

varmt om 

familien  

lørdag kveld.
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Eldstene 

Kopischke 

og Teixeira 

omtalte 

prosessen som 

et mirakel og 

en glede.
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«La oss stemme i et kor».  

Søster Bente Karlsson ledet både kor og forsamling.
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Lise Bjørneng 

i samtale med 

Asmund Hernes.

Kittel Heistø 

Kittelsen tolket 

for eldste Teixeira.
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misjon i Trondheim 20 år tidligere, 
presiserte at det sto høyt på hans 
prioriteringsliste å besøke med-
lemmene i Trondheim og støtte 
dem i arbeidet for å bli en fullt 
organisert menighet.

Drammen stav favner det 
tidligere Stavanger distrikt

Følgende enheter inngår i den 
nye staven:

Menigheter (ledet av bisko-
per): Drammen, Skien, Kristians-
and, Stavanger og Bergen

Grener: Tønsberg, Arendal, 
Evje, Haugesund og Ålesund

De 12 høyrådsmedlemmene 
(høyprester) i Drammen stav:

Fra Drammen menighet:  
Egil Aabo jr., Steffen Waal,  
Per Øyvind Moen

Fra Skien menighet:  
Niklas Permats

Fra Stavanger menighet: 
Johannes Bjerga, Einar 
Lundegård, Annstein Olsen,

Fra Bergen menighet:  
Robert Luke, Tor Martin Løvstad, 
Bjarne Hansen

Fra Kristiansand menighet: 
Geir Olav Berg, Sebastian Salgado

Misjonspresidentskapet pre-
siderer nå utelukkende over 
medlemmene i Nord-Norge og 
på Svalbard. Dette innebærer at 
de får mer tid til å besøke disse 
enhetene, samt ha fokus på 
misjonærenes arbeid i hele Norge.

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 Favorittskriftsted (for 
ungdommer og unge voksne) og 
Prøver å ligne Jesus (for barn). ◼
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 Da vi kom til Norge for 
snart tre år siden, var vi 
veldig begeistret over å 

kunne tjene i mine forfedres land.
Vi har lært oss å elske Kir-

kens medlemmer i Norge og har 
fått stor respekt for dem. Det har 
vært et privilegium og en ære å 
tjene sammen med dere.

Vi takker også for at dere 
godtok oss og tok imot oss med 
en slik varm gjestfrihet fra første 
stund. Dette har medvirket til 
at det ikke har vært noe offer å 
tjene. Vi har blitt rikelig velsig-
net ved å være her. Videre har 
vi lært mye av deres hengivne 
tjeneste og offer.

Norge har vært under påvir-
kning av Herrens ånd, akkurat 
slik som eldste L. Tom Perry pro-
feterte ville komme til å skje, og 
som et resultat av dette har arbei-
det hatt fremgang. og vi har hatt 
fremgang i antall dåp. Det største 
miraklet har vært organiseringen 
av Drammen stav. Vi vet at det er 
Herrens vilje at vi skulle få en stav 
til. Vi møtte mange utfordringer 
da vi begynte å tenke på å organi-
sere en stav nummer to. Men etter 
hvert som vi tok fatt på arbeidet, 
forsvant utfordringene, og vi fant 
løsninger som vi følte var riktige.

Arbeidet går fremover i 
Norge, Herrens velsignelser 
utøses over dette flotte landet. 

Rigmor Heistø  
 1920-2012 – uten 
menneskefrykt
Espen Lynne Amundsen

SAGT AV LOKALE SISTE-DAGERS-HELLIGE

Armand og Juliet 
Johansen tar farvel

Bare tenk dere at Kirkens enhe-
ter i Oslo, Drammen, Bergen, 
Stavanger og Moss blir delt, så 
har vi en tredje stav, og da kan 
vi kanskje få et tempel. Dette 
kan godt skje i løpet av de neste 
5-10 årene ved stadig flere dåp 
og ved å bringe tilbake med-
lemmer som er mindre aktive. 
Nøkkelen er at medlemmene 
engasjerer seg og deltar aktivt.

Våre vitnesbyrd har blitt ster-
kere i løpet av de siste tre årene. 
Vi har sett at Herrens hånd har 
stadfestet hans vilje. Mirakler 
har funnet sted så mennesker 
har kunnet motta evangeliets 
budskap. Vi vet at Gud lever. 
Han har gjengitt sitt evangelium 
i disse siste dager. Dette er hans 
verk. Jesus er Kristus som ga oss 
den store forsoningen. Evange-
liets frukter er større og søtere 
enn noe annet. Ingenting annet 
har større betydning i våre liv.

Vi ber om at Herrens utsøkte 
velsignelser vil være med hver 
eneste en av dere og med dette 
landet, og at hjemmene deres 
må være fylt med kjærlighet, 
fred, glede og lykke. ◼

 Rigmor Heistø var veldig 
glad i musikk, hun sang 
i kor både som barn og 

voksen, og hun spilte også 
piano. For en del år siden var 
hun i en begravelse og kom-
menterte etterpå at hun syntes at 
musikken hadde vært stusselig. 
Så utbrøt hun spontant til sin 
datter Karin: «I min begravelse 
må dere alle sammen spille!»

Og slik ble det – mye musikk 
av familien.

Rigmor var et menneske som 
det var lett å bli glad i fordi 
hun viste så stor kjærlighet og 
åpenhet mot alle hun møtte. 
Hun omfavnet bokstavelig talt 
alle som sin venn og fikk derfor 
også mange venner.

Og hun mente at alle menne-
sker i utgangspunktet var heder-
lige og ærlige, og kunne ikke 
skjønne at det gikk an å være 
det motsatte. Gjennom et langt 
liv fikk hun imidlertid erfare at 
folk ikke alltid var gode, men for 
henne var bare slike tilfeller unn-
taket som bekreftet regelen, hun 
tenkte bestandig godt om alle.

Rigmor var født i 1920 og ble 
nesten 92 år. En anselig alder 
for de fleste av oss, men ikke 
helt for Rigmor. Hun var nemlig 

President Johansen talte 
på Norgeskonferansen
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stadig opptatt av gjestelisten for 
sin 100 års-dag, og hadde hun 
fått leve, så ville gjestelisten ha 
blitt veldig, veldig lang, for på 
den festen skulle alle inkluderes 
og inviteres!

Slik var hun, varm og inklu-
derende mot alle hun møtte.

Gjennom livet hender det fra 
tid til annen at vi møter perso-
ner som i positiv forstand er litt 
voldsomme, de tar litt pusten 
fra oss andre som er av det mer 
ordinære slaget. Rigmor var en 
slik person. Og det var ikke noe 
tilgjort, hun bare var sånn helt 
fra barnsben av. Et naturlig midt-
punkt i klassen og vennegjengen 
i oppveksten på Bekkelaget. Alle 
ville være venner med Rigmor! 
Også han som senere skulle bli 
hennes mann, Helge, de traff 
hverandre da hun var 14.

Rigmor tok realartium i 1939, 
og samme høsten tok hun 
Excamen philosophicum ved 
Universitetet i Oslo – samtidig 
med kjemistudier. Dette er i god 
Rigmor-stil!

Hun var formann for ikke 
mindre enn 10 diakonforeninger 
i Den norske kirke og gikk i bre-
sjen for å samle inn penger til 
den første bilen til hjemmesyke-
pleien på Nordstrand, som til da 
hadde brukt sykkel. Hun saftet 
og syltet og hermetiserte etter 
all kunstens regler, og hennes 
mange slags bakverk var alles 
favoritter. Og selvfølgelig, da fel-
les fryseboks-anlegg dukket opp 

Jeg synes jeg ser henne 
for meg, frisk og freidig 
med stødig blikk. Det 
stemmer så godt med det 
hun mange ganger sa: 
«folk kan si mye rart om 
meg, men ingen kan si at 
jeg har menneskefrykt, for 
det har jeg aldri hatt!»

Hun snakket like lett 
med høy og lav og kunne 
kodeksen for korrekt 
oppførsel samme hvor 
hun var, det være seg 
blant akademikere på Univer-
sitetet på Blindern eller blant 
de innsatte på Ila Landsfengsel, 
hvor hun var besøksvenn.

Rigmor ble medlem av Jesu 
Kristi Kirke av siste Dagers Hellige 
i 1964, og etter nesten 20 år som 
hjemmeværende husmor begynte 
hun omtrent samtidig som lærer-
vikar på Lambertseter ungdoms-
skole. Dette ga mersmak, og som 
50-åring tok hun lærerskoleek-
samen. Så fulgte et 3-årig kvelds-
studium i spesialpedagogikk, 
læreplanarbeid på oppdrag av 
skolesjefen i Oslo på begynnelsen 
av -80 tallet, ytterligere studier og 
forfatterskap fulgte ved BYU Uni-
versity i Provo, Utah, og deretter 
ble det grunnfag i Kristendom 
ved Menighetsfakultetet.

Da hun var 68 år gammel fikk 
hun sin adjunkttittel.

De fleste av oss ville da ha 
vært mer enn utslitt, men Rig-
mor hadde fremdeles energi til 
nok et lite sosialt opprør.

på 60-tallet, var Rigmor blant de 
første som leide plass der. Da 
kunne hun jo safte og sylte og 
bake enda mer!

Vi kan si at hun var represen-
tant for en av de siste generasjo-
nene som var hjemmeværende 
på heltid. Da barna kom fra 
skolen, stakk de hodet inn gjen-
nom døren og ropte «Mor!» Og 
da hun svarte, var alt i orden og 
de forsvant ut igjen for å leke, 
men med tryggheten og forviss-
ningen om at mor var der hvis 
de trengte henne.

1960-tallet var jo ellers en tid 
da konvensjonene sto sterkt. En 
ordentlig husmor skulle gjøre 
skikkelig rent på fredager slik 
at hjemmet skulle være rent og 
pent til helgen. Men dette var 
ikke logisk for Rigmor. For i hel-
gene var det som oftest mange 
aktiviteter både ute og inne, så 
det var mye bedre å gjøre rent 
på mandager mente hun! Dette 
fikk hun med seg flere vennin-
ner på, og startet det de kalte 
«fredagsklubben», et aldri så lite 
sosialt opprør som ble omtalt 
både i lokalavisen og i radioen.

Da Norge ble okkupert av 
tyske styrker i 1940, tok det ikke 
lang tid før Rigmors engasjement 
fikk utløp. Hun var jo offisers-
datter, så hennes måte å styrke 
forsvarsviljen på var å distribuere 
illegale aviser. Hun stappet dem 
under skjørtet og gikk selvsikker 
og smilende forbi tyske patruljer 
og vaktposter.

Rigmor Heistø, 
Oslo
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Denne gangen gjaldt det 
opprør mot lærebøker i tros- og 
livssynsfaget i skolen. Disse ble 
frem til godt ut på 90-tallet skre-
vet av teologer fra Menighetsfa-
kultetet eller universitetet med 
dårlig presisjonsnivå og hvor 
man ofte resirkulerte stoff fra 
tidligere lærebøker eller leksi-
konartikler fra inn- eller utland.

Dette opprørte Rigmor. Hun 
begynte derfor å utarbeide en 
egen bok hvor hvert enkelt 
tros- og livssynssamfunn selv 
fikk lov til å fortelle sin egen 
historie og beskrive sin egen 
tro. Hun samlet 36 av disse og 
de ulike manusene ble redigert 
etter samme mal for at det skulle 
bli lett for elevene å finne frem 
og sammenligne. Og det at hun 
fikk boken godkjent som lære-
bok i den norske skole var noe 
helt banebrytende på den tiden. 
Boken var ferdig i 1996, og da 
hadde hun fremdeles overskudd 
nok til å laste bilen sin full av 
nytrykte bøker og reise land og 
strand omkring for å selge dem 
til skoler og bibliotek.

I kirken vår har vi en besøks-
tjeneste som går ut på at hvert 
medlem får besøk av to kvin-
ner og to menn hver måned. 
Sammen med min gode venn 
Kristoffer har vi to besøkt Rigmor 
regelmessig i over 15 år. Og vi 
har fulgt utviklingen hennes på 
nært hold gjennom denne tiden.

I dag sitter jeg igjen med 
mange minner. Ikke minner om 

En drøm har gått  
i oppfyllelse
Kirsten Nielsen, Drammen

Vår store drøm begynte 24. august 2011,  
da vi satte oss på flyet til Minneapolis,  
Minnesota, for der å leie bil og kjøre pio-

nerveien til Salt Lake City.
Det var en varm solfylt morgen ferden begynte 

sydover til Nauvoo. Turen gikk milevis gjennom 
åkrer med mais eller bønner så langt øyet kunne 
se. Men storslått! Vel, selv dette kan være vakkert.

Ettersom vi hadde planlagt turen veldig godt, 
ble den ekstra fin. Fra første stund hadde vi den 
ærbødige, hellige følelsen for disse pionerene. 
I vårt sinn kunne vi se dem gå der og trekke 
vogner, kjerrer, dyr med seg. De var spesielle 

Kirsten og Tore Bernt Nielsen i Nauvoo besøkssenter
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en person som ble skrøpeligere 
og skrøpeligere, for selv om hun 
ble det, så var dét liksom ikke 
Rigmor likevel. Det jeg minnes 
er en sprudlende Rigmor, med 
overskudd, entusiasme og godt 
humør, og en som ga mange og 
lange klemmer.

Også en som var usedvan-
lig hengiven overfor sine barn, 
svigerbarn og barnebarn. I løpet 
av alle disse årene hørte jeg ikke 
en eneste kritisk bemerkning om 
noen av barna. Det var faktisk 
heller av og til litt i overkant den 
andre veien! Hun var usedvanlig 
stolt av og glad i dem alle, og 
hun pekte på bildene på veggen 
og fortalte gang på gang hva 
som var skjedd med den enkelte.

Rigmor snakket også mye om 
faren og moren sin og hvilken 
glede det skulle bli å møte dem 
igjen på den andre siden. For 
det trodde hun fullt og fast på at 
hun skulle gjøre. Oppstandelsen 
fra de døde var for henne ikke et 
spørsmålstegn, men en realitet.

Og når den dagen kommer, 
tror jeg at hun ville ha sagt til 
oss alle på sin spøkefulle og 
selvironisk måte: «Dere finner 
meg nok hvis dere ser etter en 
låghalt, gammal kjerring med en 
kjepp i den ene hånden!»

Og ser vi en som står høyt 
oppe på en balkong og vinker, 
så kan dere være sikker på at da 
er det Rigmor! Den dagen vil bli 
en gledens dag for alle som fikk 
kjenne henne. ◼
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disse menneskene som kunne legge ut på en 
slik vandring. De hadde utrolig sterke vitnesbyrd 
om sannheten, derfor var de i stand til å gjøre 
det. Jeg er så takknemlig for hver og en av dem 
som gjorde det og var villig til å ofre så mye for å 
bygge opp Guds rike på jorden.

Tidlig lørdag morgen, i sol og varme, kom vi 
til Nauvoo, et lite, vakkert sted. Templet ruvet på 
en liten høyde ved Mississippi-elven. Vi følte igjen 
helligheten og ærbødigheten. Det ble anledning 
til å gå en sesjon i templet, som også var en opp-
levelse. Det var ikke stort, men like vakkert som 
alle Herrens templer.

Her i byen ble det også anledning til å se 
Joseph Smiths Mansion House, huset hvor Hjelpe-
foreningen ble planlagt, og der den startet. Noen 
av bygningene der eies av den reorganiserte kirke. 
Det ble også et besøk til Carthage fengsel.

Turen gikk videre mot Adam-Ondi-Ahman. Dette 
var et stort område, landlig, med et og annet lite 
gårdsbruk, men det var noe spesielt her. Av alle ste-
der så var det her vi følte at det rådet en spesiell ånd 
over området. Det var en merkelig følelse vi hadde 
i oss da vi sto og skuet utover dalen. Alt var så stille 
og fredfullt. Det var som om Herrens ånd fylte hele 
området. Vi visste at vi var på hellig grunn.

Bare noen få minutter herfra, like ved veien på 
en liten bakketopp, lå tempeltomten i Far West, 
med nydelig utsikt over området.

Landskapet var blitt mer grønt og variert da vi 
nærmet oss Independence, Missouri. Der ble det 
først et besøk til monumentet over de tre vitnene 
til Mormons bok i Richmond, så et besøk i Liberty 
fengsel, og til sist tempeltomten i Independence. 
Alt var bare overveldende – å få se og oppleve det 
som vi hadde lest om.

Den 29. august var vi kommet til Winter Quar-
ters i Omaha, Nebraska, hvor det ble et besøk ved 
templet, som ligger på en liten høyde i grønne 
omgivelser. Her ligger mange av de som omkom 
på veien mot Salt Lake dalen begravet.

1. september var det så Independence Rock og 
Martins Cove. Her ble det omvisning av en misjo-
nær som kunne vise oss hva dette kompaniet 
hadde brukt av midler på veien. Ærbødigheten for 
disse menneskene og deres lidelser føltes sterk i 
våre hjerter. I dag er dette et populært sted å dra 
med familien. Du kan leke pioner for en dag, låne 
tøy og vogn og ferdes litt i omegnen. Det er et 
tørt, varmt sted om sommeren, men spesielt.

Jeg sitter igjen med et stort, tungt fotavtrykk i 
hjerte og sjel etter alle disse menneskene som har 
krysset dette enormt store og utfordrende land-

skapet. Jeg har følt håpløs-
heten, fortvilelsen som de 
må ha hatt tross et sterkt 
vitnesbyrd om sannheten. 
Det var tro i hvert steg. 
Det var det vi fikk opp-
leve her. Det har vært en 
åndelig fest å få være med 
på deres reise mot vest, 
en tur vi sent eller aldri vil 
glemme. ◼

Håndkjerremo
nument utenfor 
besøkssenteret i 
Winter Quarters
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Jeg prøver å ligne 
Jesus ved ikke å 
bli sint. Hvis for 

eksempel mine småsøs-
ken plager meg, er jeg 
tålmodig og prøver å ikke 
bli sint. Jeg sier ifra at de 
skal slutte med det de gjør 
som er irriterende. Hvis 
de ikke hører etter, og jeg 
vet at de har hørt det, så 

bryr jeg meg bare ikke om det lenger. Da tenker jeg 
heller på noe annet. Og hvis noen ikke deler godteri 
med meg, blir jeg ikke sint, jeg bare tenker at da er 
jeg i alle fall sunn som ikke spiser godteri. ◼

Bente Wemundstad
Over 300 håndmalte postkort 

har kunstneren David Sandum 
fått tilsendt fra sine følgere på 
Twitter. Disse kan du se i Moss 
bibliotek.

Nettsamfunnet Twitter består 
av korte meldinger som kring-
kastes til dem som følger deg, 
eller followers. David Sandum 
har nær 22.000 followers på 
Twitter, og han har tvitret om at 
han ønsker seg små kunstverk i 
postkortstørrelse.

Det er ikke første gang han 
gjør dette stuntet. For halvannet 
år siden kom det inn 240 små 
kunstverk som ble hengt opp til 
salgs, og som resulterte i over 
200 barnebøker til biblioteket.

Lysglimt
Også denne gangen skal inn-

tektene gå til et godt formål.
– Jeg har valgt å gjøre dette 

for kvinnene og barna på Krise-
senteret i Moss, sier Sandum.

– Det er én ting at disse barna 
har vært vitne til vold, kanskje 
opplevd det på kroppen selv 
også. Men så blir de tatt ut av 
hjemmet, fra rommet sitt og alt 
de er vant til å ha rundt seg, og 
bragt til et fremmed sted hvor 
alt skal være hemmelig. Det må 
være en traumatisk opplevelse. 
Jeg ønsker å bidra til at barna 
– og mødrene – skal få noen 
lysglimt i tilværelsen.

– Vi på krisesenteret er 
meget takknemlige for at 
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PRøVER Å LIGnE JESUS

TÅLMODIGHET
Julian H, 11 år, Moss menighet

David Sandum 
med twitter
kunst på Moss 
bibliotek
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Byavisa Moss hadde 
følgende reportasje  
i april 2012:
Twitterkunst for Krisesenteret

David gjør dette for oss, sier 
Corinne Wirkola, nestleder ved 
Krisesenteret.

– Det er riktig som han sier 
– at barna må reise fra alt de er 
vant til å ha rundt seg, som leker 
og andre ting. Samtidig sier barna 
at de trives hos oss. De opplever 
trygghet, og det er det viktigste vi 
kan gi til barn. Nå gleder vi oss 
til å gi barna og mødrene noe 
ekstra, kanskje et kinobesøk eller 
en tur på McDonalds. Dette er 
lyspunkt i en hverdag som ellers 
er fylt med usikkerhet.

Mange bilder
Over 300 kunstnere fra 30 land 

har sendt inn et originalt kunst-
verk i postkortstørrelse. Hvert av 
dem selges for 200 kroner, og 
inntekten går da til Krisesenteret. 
Biblioteket stiller med lokaler, 
Galleri F15 med vegg og belys-
ning, og Sandums twitter-follovers 
altså med kunsten. Utstillingen 
skal henge i to måneder, og antall 
innsendte bidrag gjør at den skal 
byttes etter halvgått løp.

– Det har kommet inn såpass 
mange bilder, at jeg blir nødt til 
å bytte bilder etter en måned, 
smiler David Sandum.

Twitterbildene blir hengt opp 
sammen med navn på kunst-
neren, land og by, samt twitter-
navnet. Dermed kan alle som 
ønsker det, kommunisere med 
kunstneren via Twitter.

Utstillingen åpner med ordfø-
rer Tage Pettersen til stede. ◼


