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 I disse tider med prøvelser og 
trengsel, når vi mest trenger å 

føle Ånden og holde oss sterke, 
må vi huske president Ezra Taft 
Bensons ord om Mormons bok: 
“Det finnes en kraft i boken 
som vil begynne å tilflyte deres 
liv i samme øyeblikk som dere 
begynner på et seriøst studium 
av den. Dere vil få større kraft 
til å motstå fristelse. Dere vil få 
kraft til å unngå å bli ført vill. 
Dere vil få kraft til å holde dere 
på den snevre og smale sti.” 1

Da jeg fant Kirken i en alder 
av 20, ba misjonærene mine – 
eldste Daniel Grigg og eldste 
Thayne Whipple – meg om 
å lese kapittel 11 i 3 Nephi i 
Mormons bok. Da jeg begynte 
å lese, følte jeg kraften som 
president Benson snakket om. 
Jeg hadde samme opplevelse 
som Parley P. Pratt, da han sa 
at han ikke kunne slutte å lese 
boken. Da jeg leste den, gjorde 
dens læresetninger om Israels 
innsamling sterkt inntrykk på 
meg. Da jeg var ferdig med 
kapittel 10 av Moroni, kunne 
jeg ikke annet enn å begynne 
å lese boken om igjen, men 
denne gangen begynte jeg på 

denne kraften når jeg har lest 
den fra perm til perm, men jeg 
føler også dens dype innflytelse 
når jeg leser dens historier når 
som helst eller under en hvil-
ken som helst omstendighet. 
Jeg husker da min datter, Lidia 
Maria, og jeg bestemte oss for 
å lese den sammen. Vi brukte 
flere dager på innledningen og 
hadde hellige opplevelser som 
hun og jeg aldri vil glemme. 
Mormons bok forenet og styr-
ket oss enormt.

Akkurat som profeten Enos, 
som etter å ha fått tilgivelse 
for sine synder følte et ønske 
om sine brødres velferd, eller 
som profeten Lehi, som etter 
å ha smakt frukten på livets 
tre ønsket at hans familie også 
skulle komme og spise, har 
jeg også følt behov for å dele 
Mormons bok med andre. I sin 
uforglemmelige tale Mormons 
bok skal oversvømme hele 
jorden sa president Benson: 
“Gud har åpenbart for meg 
at det nå er et absolutt behov 
for å bringe Mormons bok til 
verden.” 2

Mormons bok har hjulpet 
meg å forkynne evangeliet. 
Hver gang jeg har gitt bort en 
Mormons bok, har mitt vitnes-
byrd blitt styrket fordi jeg utø-
ver tro og følger profetens råd. 
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Kraften i Mormons bok
av eldste José L. reina, spania
områdesytti

begynnelsen. Da jeg kom til 
3 Nephi 11, motiverte freden 
og gleden jeg følte, meg til å ta 
bedre beslutninger i livet.

Å lese Mormons bok har 
hjulpet meg i de vanskeligste 
øyeblikk i livet. Jeg har lest den 
fra perm til perm på tider da 
jeg har hatt størst behov for å 
føle dens kraft og inspirasjon, 
som da jeg var på MTC, da jeg 
ble kalt som stavspresident, da 
jeg måtte forberede en kon-
feransetale, eller da president 
Gordon B. Hinckley utfordret 
oss til å lese den i august 2005. 
I hvert av disse tilfellene har 
den hatt en fantastisk innflytelse 
på meg. Ikke bare har jeg følt 

Eldste José L 

Reina, Spania
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I hvert tilfelle har Herren ledet 
meg og hjulpet meg slik at hver 
enkelt har mottatt boken med 
takknemlighet. Jeg ber om at jeg 
en dag vil få vite hvordan hver 
av disse verdifulle gavene har 
påvirket andres liv.

Jeg liker å tenke på søster 
Elena Henriquez, som alltid 
hadde en Mormons bok i butik-
ken sin og benyttet enhver 
anledning til å spørre sine kun-
der: “Liker du å lese?”

President Benson sa: 
“Mormons bok ble skrevet for 
vår tid. Nephittene hadde aldri 
denne boken. Det hadde heller 
ikke de fordums lamanitter. Den 
ble skrevet for oss.” 3

Jeg vet at hvis vi følger våre 
profeter og leser Mormons bok 
hver dag, vil vi finne styrke og 
kraft til å møte enhver situasjon. 
Vi vil føle at Den hellige ånd 
er med oss dag og natt. Vårt 
vitnesbyrd om Jesus Kristus vil 
bli sterkere, og vårt ønske om 
å behage ham vil motivere alle 
våre handlinger. Måtte Herren 
hjelpe oss å “ikke ta lett på 
Mormons bok” (se L&p 6:12), 
slik at vi kan motta alle de vel-
signelser han har forberedt for 
oss. I Jesu Kristi navn, amen. ◼

Noter
 1. Ezra Taft Benson, “Mormons bok – 

sluttstenen i vår religion,” Lys over 
Norge, januar 1987, 3.

 2. Ezra Taft Benson, “Mormons bok skal 
oversvømme hele jorden,” Lys over 
Norge, januar 1989, 4.

 3. Ezra Taft Benson, “Mormons bok – 
sluttstenen i vår religion,” Lys over 
Norge, januar 1987, 3.

forbedret versjon 
som kalles Family 
Tree. Sammen med 
alle digitaliserte og 
indekserte opp-
tegnelser som nå 
finnes et museklikk 
borte, finnes det 
ingen geografiske 
hindringer lenger 
– i alle fall ikke for 
oss her i Norden. 
De tidsmessige 
hindringene er også 
for en stor del ryd-
det unna når man først er igang, 
og ikke behøver noen startstrek-
ning og kan komme langt med 
et kvarter om gangen.

For å begynne må du opprette 
en brukerkonto slik at du kan 
logge inn på Familysearch.org 
som er hovedsiden for all Kirkens 
slektsforskning. En av slektsforsk-
ningskonsulentene i menigheten 
din kan hjelpe deg med dette om 
det skulle behøves.

Hver måned i Liahona kom-
mer det til å finnes en slekts-
forskningsspalte med inspirasjon 
og «hvordan man gjør»-tips.

Om noen av dere har interes-
sante og trosstyrkende slekts-
forskningserfaringer som dere 
har lyst til å dele med andre, 
går det bra å e-poste dem til 
meg. kari@sandum.se ◼

L o k a L N y t t

Månedens slektsforskningshjørne
kari sandum
slektsforskningsmisjonær for Sverige og Norge

 Da jeg ble medlem av Kirken 
for drøyt 40 år siden, tok 

det ikke lang tid før jeg ble bitt 
av slektsforskningsbasillen. Jeg 
bodde i Oslo og hadde mulighet 
flere ganger i uken til å sitte på 
arkivet og lete i gamle kirkebø-
ker. Duften og følelsen i disse 
originalmanuskriptene gjorde at 
jeg følte meg nær mine forfedre 
og deres samtid.

Siden kom livet imellom som 
det ofte gjør. Hverdagen hadde 
fullt opp med sitt, og slektsforsk-
ningen ble lagt på hyllen og ble 
liggende der i 35 år til jeg en dag 
ble presentert for Kirkens inter-
nettbaserte slektsforskningspro-
gram New FamilySearch. Da var 
mannen min, Birger, og jeg nylig 
kalt på misjon til Familiehistorisk 
bibliotek i Salt Lake City. For meg 
var det som en åpenbarelse, og 
jeg tenkte: Det er dette jeg har 
ventet på i alle disse årene! Plutse-
lig føltes alt tilgjengelig, enkelt og 
fremfor alt morsomt. Nå er jeg bitt 
av basillen igjen – man kan nesten 
si at jeg har blitt avhengig. Men 
det føles som en sunn og velsig-
nelsesrik avhengighet. Dessuten 
vet jeg at jeg aldri kommer til å få 
det kjedelig så lenge jeg lever, og 
at jeg alltid kommer til å føle at jeg 
har en meningsfull oppgave i livet.

New FamilySearch har nå 
blitt erstattet av en forenklet og 
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Kirkens 
beredskapsprogram 
i avisen Vårt Land
ole podhorny

Forsiden på 
Vårt Land 
med Sidsel 
Amundsen
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Pettersen lyt-
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Mosseordfører på beredskapskveld i kirken
ole podhorny

 Den 31. januar arrangerte Yvonne Forsberg på 
vegne av Hjelpeforeningen og Informasjons- 

og samfunnskontakt en beredskapskveld i kirken 
i Moss. Ordfører Tage Pettersen og beredskaps-
ansvarlig i Moss kommune Knut Bjørndalen ga 
begge presentasjoner om kommunens beredskaps-
planer i forskjellige tenkte krisesituasjoner. Anne 
Sofie Bondeson fra Kvinners Frivillige Beredskap 

 Norges største kristne avis, Vårt Land, spanderte 
20. oktober 2012 seks helsider i tillegg til forsiden 

på temaet beredskap. Og hovedfokus i reportasjen 
var et hjemmebesøk hos Sidsel Sofie Amundsen, som 
er Informasjons- og samfunnskontakt i Oslo. Kirkens 
program for beredskap ble positivt omtalt, mens over-
skriften lød: “Nordmenn er dårlig rustet for kriser”. ◼

og ansvarlig for beredskap i Norges Kvinne- og 
Familieforbund ga også en presentasjon. På vegne 
av Hjelpeforeningen i Moss avsluttet Cathrine 
Apelseth-Aanensen med å vise og fortelle fra sitt 
beredskapslager. Ordføreren uttrykte takknemlig-
het for initiativet og viste til at det var første gang 
de var blitt invitert til å presentere kommunens 
beredskapsplaner til en frivillig organisasjon. ◼
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 Kirken i Norge ved leder for Informasjons- og 
samfunnskontakt, Øystein Amundsen, hedret 

Øivind Benestad, en norsk teolog fra Kristiansand 
som i mange år har arbeidet for ekteskapets ukren-
kelighet. Organisasjonen MorFarBarn som Benestad 
leder, arbeider utrettelig for det tradisjonelle ekteska-
pet mellom mann og kvinne og for barns rett til en 
mor og far. Øystein Amundsen overrakte en mini-
atyrstatue av en familie som leser en bok sammen. 
Dette skjedde i Kirken i Kristiansand en søndag i 
februar der Benestad deltok på Kirkens møter og 
var i dialog om tro og tanke i våre trossamfunn. ◼

Etter videregående skole 
begynte jeg på Florida Atlantic 
University i USA. Jeg ble velsig-
net med et golfstipend og fikk 
gratis utdannelse og spilte golf 
for universitetets golflag. Jeg ble 
utdannet som barneskolelærer 
og storkoste meg i USA.

Jeg ELSKET golf, og så fort 
jeg var ferdig med utdannelsen, 
ble jeg profesjonell golfspiller 
og medlem av Ladies European 
Tour. Jeg hadde tenkt å bli rik og 
berømt og kaste et bedre lys på 
min familie!

I løpet av de årene jeg stu-
derte og spilte golf, døde venner 
og familie rundt meg. Min beste-
far og helten min som hadde lært 
meg å spille golf, døde da jeg 
var 17 år, min far døde av alko-
holisme da jeg var 20, min beste 
venn døde året etter det, og da 
min religiøse farmor gikk bort 
mens jeg spilte en golfturnering, 
var jeg fortvilet og sint. Hvorfor 
dør de, og hva skjer med dem 
når de dør? Dette var spørsmål 
jeg stilte, uten å finne svar.

Jeg spilte den siste runden 
av Austrian Open i 1999 da 
jeg traff en sørafrikansk golf-
spiller som het Laurette Maritz, 
og hennes trener og manager, 
Reeve Nield fra Zimbabwe. De 
var veldig hyggelige mennesker, 

Kirken i Norge hedret 
leder for organisasjonen 
MorFarBarn
ole podhorny

Overrekkelse av miniatyrstatue til Øivind Benestad
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Herren elsker golf,  
for Herren elsker oss
Cecilie Lundgreen, fredrikstad menighet

Jeg vokste opp i et hjem hvor 
religion ikke var viktig. Min 

mor lærte meg å be da jeg var 
liten, jeg hadde kristendom på 
skolen, men det var ikke interes-
sant for meg eller min familie.

Foreldrene mine skilte seg da 
jeg var elleve år gammel. Alkohol 
og misbruk hadde ødelagt fami-
lien min. Det var da jeg begynte 
å spille golf. Jeg forsto ikke da 
effekten det vil ha på livet mitt 
da morfar introduserte meg for 
sporten. Det forandret alt!

Golf ga meg et nytt formål, 
en “vei ut” fra det urolige fami-
lielivet jeg hadde, og etter å ha 
spilt golf i 3 år representerte jeg 
Norge i “Junior-VM”, senere i 
nordiske, europeiske og verdens-
mesterskap. Min mor støttet meg 
100% og gjorde at jeg kunne 
utvikle meg og bli den beste 
golfspilleren jeg kunne være.

Min farmor var en fantas-
tisk dame og sa alltid til meg: 
“Cecilie, du vil få din belønning 
i himmelen en dag for alt det 
gode du gjør her på jorden.” Jeg 
smilte alltid til henne når hun 
sa det, men trodde det ikke. 
Jeg var så glad i henne og likte 
å være sammen med henne, 
men delte ikke hennes tro. Hun 
var den eneste i familien som 
trodde på Gud.

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

alle artikler redigeres og publiseres med hensyn 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@broadpark.no, tlf 37086085 eller
ole podhorny, Vestbrynet 13, 1519 Moss, e-post: 

ole@podhorny.com, tlf. 92648934 eller 
69271704 ◼
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og vi ble gode venner. De var 
begge medlemmer av Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige, 
en kirke jeg ikke visste noe om. 
Men Reeve, som hadde vært på 
misjon i Provo, Utah, flere år tid-
ligere, var inspirert og delte sin 
tro med meg. Da jeg hørte om 
frelsesplanen, lød det fantastisk. 
Men verden og berømmelse var 
fortsatt topp prioritet. Lite visste 
jeg om at mitt vennskap med 
Reeve og Laurette ville forandre 
og “redde” livet mitt.

Jeg tilbrakte mye tid sammen 
med Reeve og Laurette når vi 
reiste rundt i Europa for å spille 
golf, og jeg fikk ta del i et velde-
dighetsprosjekt de startet i 1996 
som heter “Eyes for Zimbabwe”, 
en organisasjon som samlet 
inn penger for å gi gratis grå 
stær- operasjon til mennesker i 
Zimbabwe som var blinde som 
følge av sykdommen. Det var 
utrolig flott å få reise til Zimbabwe 

24 timene ble mamma lammet 
i hele kroppen, og en respira-
tor måtte hjelpe henne å puste. 
Innen 3 dager falt hun i koma. 
Hun hadde hatt blodpropp i 
hjernen og var helt avhengig av 
respirator. Jeg ba, fastet og gikk 
i kirken. Jeg tryglet Herren om å 
hjelpe mammaen min og ba om 
et mirakel. Jeg snek misjonærene 
inn på intensivavdelingen for å gi 
mamma en velsignelse, men det 
var ingen fremgang. Jeg beholdt 
troen, men visste at det var ikke 
min vilje, men Herrens vilje som 
skulle skje. Fire uker etter denne 
tragiske telefonsamtalen, den 
25. oktober 2002, holdt jeg mam-
mas hånd da de slo av respirato-
ren og hun døde. Aldri hadde jeg 
følt en slik fysisk og følelsesmes-
sig smerte. Aldri hadde jeg følt 
meg så hjelpeløs og fortapt. Hva 
skulle jeg gjøre uten mamma?

for å hjelpe dem og bruke det 
talentet jeg hadde fått. Det ga livet 
mitt en annen mening.

Golf var fortsatt det viktigste 
for meg, men det var vanskelig 
å ignorere mirakler jeg var vitne 
til, følelsen jeg fikk når jeg gikk 
i kirken med Reeve og Laurette, 
og det at jeg faktisk begynte å 
nyte å gå i kirken, lese i Skriftene 
og “henge” med misjonærene. 
Min familie likte ikke at jeg del-
tok i kirken, men mamma sa en 
dag: “Uansett hvilken avgjørelse 
du tar, så er det greit. Jeg vet at 
du har hodet skrudd på riktig, så 
jeg vil støtte din avgjørelse uan-
sett hva den blir.” Disse ordene 
skulle gi meg mye trøst senere.

En fredagmorgen i septem-
ber 2002 ringte min stefar meg 
og sa jeg måtte komme hjem til 
dem med en gang. Noe var galt 
med mamma. Innen de neste 

Cecilie Lundgreen, Fredrikstad 
menighet
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Det var da min “nye” tro ble 
satt på prøve. Var det Reeve og 
Laurette hadde delt med meg om 
frelsesplanen sant? Kunne virkelig 
misjonærene vitne om et evange-
lium og en plan som tillot familier 
å være sammen for alltid? Var det 
mulig at jeg kunne være sammen 

med mamma, pappa, morfar, far-
mor og min beste venninne igjen? 
Herren vitnet for meg at “Ja, det 
kunne jeg!” Herren lot meg også 
vite at den eneste måten jeg ville 
finne fred på, var gjennom evan-
geliet. Jeg slet med å finne en 
mening med min mors bortgang 
og med livet mitt, og ba Herren 
om hjelp til å finne løsninger for 
livet mitt fremover.

Jeg ble døpt inn i Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige 
den 14. november 2002, og jeg 
visste med en gang at jeg hadde 
tatt det rette valget. Evangeliet 
ga meg fred, det ga meg veiled-
ning, og det ga meg et nytt håp 

Zimbabwe”- prosjektet.  Vi var på 
et sykehus i Harare, Zimbabwe, 
og ga klær og nødvendige ting 
til nyfødte barn og deres mødre, 
og jeg hadde en helt spesiell 
opplevelse. Jeg så en liten nyfødt 
gutt som skrek etter moren sin 
som fremdeles var på intensivav-
delingen siden hun såvidt hadde 
overlevet fødselen. Sykesøsteren 
fortalte meg at han het Daniel. 
Jeg gikk bort til ham, holdt hodet 
mitt nær hans hode og sang “Jeg 
er Guds kjære barn” mens jeg 
strøk ham over håret. Han sluttet 
å gråte med en gang og ble helt 
rolig. Han sovnet med en visshet 
om at Herren var glad i ham. Og 
jeg forsto at Herren hadde brukt 
meg til å formidle det til ham.

I juli 2009 ble jeg beseglet til 
mamma og pappa for tid og all 
evighet i Stockholm tempel. Det 
ble igjen bekreftet for meg at jeg 
hadde tatt det riktige valget, uav-
hengig av min families og mine 
venners innvendinger.

Jeg var så takknemlig for vår 
himmelske Faders rolle og ånde-
lige veiledning i mitt liv.

Vi er alle her på jorden med 
en hensikt, og jeg vet at jeg er 
her for å dele evangeliet med 
alle jeg kommer i kontakt med, 
og for å bringe familien min 
hjem igjen – hjem til en him-
melsk Fader som elsker oss alle 
så mye mer enn vi selv tror. Og 
etter at jeg nå har blitt godt kjent 
med Ham, så kan jeg si at jeg 
elsker også Ham. ◼

for fremtiden. Min familie var i 
opposisjon til min beslutning og 
ville ikke godkjenne mitt nye liv, 
men jeg brydde meg ikke. Jeg 
visste at dette ville gjøre meg 
lykkelig. Jeg mistet alle vennene 
mine fra barndommen, men fant 
så mange nye i Kirken. Jeg fant 
freden jeg så lenge hadde leng-
tet etter og en hensikt med livet.

Golf var ikke lenger viktig 
etter at mamma døde, det gikk 
mange måneder uten at jeg tok i 
en golfkølle. Reeve, som var min 
trener, så vel som min venn (hun 
ble min trener etter forespørsel 
fra mamma året før), hjalp meg 
å verdsette golfen igjen. Herren 
elsker golf, for Herren elsker oss! 
Det forsto jeg raskt! Men det var 
med et annet formål jeg spilte golf 
etter det. Ikke for å bli verdens-
stjerne. Mitt fokus var å være et 
godt medlem av Kirken og et godt 
eksempel. Jeg forsto at jeg traff 
mennesker verden rundt fordi 
Herren ville at jeg skulle treffe 
disse menneskene, så jeg ville 
gjerne dele med dem det som 
gjorde meg lykkelig. Jeg forsto 
også at tittelen som “Profesjonell 
golfspiller og mormon” ga meg 
mer oppmerksomhet og flere 
muligheter til å dele evangeliet 
med mange. Jeg ønsket å tjene vår 
himmelske Fader på best mulig 
måte, så jeg en dag kunne være 
sammen med mamma igjen. Jeg 
visste at jeg måtte gjøre min del.

Evangeliet forandret alt for 
meg. Det gjorde også “Eyes for 

Golferen Cecilie

M
eD

 t
ILL

at
eL

Se
 Fr

a 
Ce

CI
LIe

 Lu
ND

g
re

eN



 J u n i  2 0 1 3  L7

For en stund siden sto jeg ved et viktig veiskille 
i livet. Jeg skulle velge hva jeg ønsket å bli. 

Dette valget innebar en utdanning som ville 
ta mange år i tillegg til et helt liv i arbeid etter 
det. om jeg valgte feil, ville det ikke bare være 
bortkastet tid, men også store økonomiske tap. 
Situasjonen var ikke enkel, for antall yrkesvalg 
er enormt, alt fra lydteknikker til kirurg. Jeg fant 
heldigvis veiledning i Skriften i 2. Nephi 32:5. 
Løftet her er at Den hellige ånd vil vise oss alt 
som vi må gjøre. etter mye refleksjon og senere 
i bønn mottok jeg et spesifikt og gjenkjennelig 
svar om at den yrkeslinjen jeg vurderte var riktig. 
Nå, nesten fire år senere, har jeg et halvt år igjen 
av utdanningen før jeg trer inn i jobben, og det 
føles fortsatt riktig. Men det største vitnesbyrdet 
har ikke kommet når jeg ba eller nå som slutten av skoletiden 
nærmer seg. gjennom utallige utfordringer langs veien har jeg 
blitt hjulpet på måter som for meg har vært mirakler. Jeg tillater 
meg å dele et kort, men viktig eksempel: I år har jeg valgt å ta 
to skoleår på ett år for å få mer kompetanse. til tross for at det 
ville bli veldig mye å gjøre, hadde jeg bedt og fått bekreftelse på 
at det ville gå bra. rett før jul skulle jeg ha eksamen i et fag som 
jeg følte at jeg ikke hadde forberedt meg nok til. Jeg hadde lest 

hele pensum, men følte allikevel at jeg ikke forsto nok til å klare 
å bestå eksamen. allikevel hadde jeg ukene før fått bekreftelse 
gjennom Den hellige ånd på at det ville gå bra. på den store 

dagen gikk jeg tungt og dystert inn i den store 
eksamenshallen. Jeg satte meg ned på det første 
og beste stedet omtrent en halvtime før prøven 
skulle begynne. Noen medstudenter satt rett bak 
meg og diskuterte et bestemt tema fra faget. 
etter hvert kom en vakt bort og spurte om jeg satt 
på riktig sted. Jeg fant ut at rommet var delt inn 
i faste seksjoner som studentene skulle sitte ved 
ifølge kandidatnummer. Jeg ble bedt om å flytte 
meg og kom meg etter hvert til riktig sted. Men 
i tankene kom fortsatt det temaet de studentene 
snakket om. Jeg nektet å lytte fordi jeg var over-
bevist om at det ikke nyttet å repetere en siste 
gang på så kort tid. å lese på ett av tretti temaer 
var et meningsløst sjansespill. allikevel fortsatte 
det å dirre i tankene. til slutt ga jeg meg og leste 

litt i notatene. etter hvert begynte eksamen, og nå kan du sikkert 
gjette resten. Spørsmålet gjaldt akkurat det jeg repeterte, slik at 
det gikk bra allikevel. Det var nok ingen tilfeldighet at jeg aller 
først satte meg på feil sted og hørte medstudentenes samtale.

Jeg vet at vi har en himmelsk Fader som elsker oss og som 
alltid er beredt til å veilede oss. Han vil hjelpe oss på alle områder 
av livet, ikke bare det åndelige, men i alt fra jobb, familie og 
vennskap. ◼

s a g t  a v  s i s t e - d a g e r s - h e L L i g e

Hva skal du bli når du blir stor?
kris munthe, oslo menighet

Kris Munthe, Oslo menighet
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alexander paulsen Dahl, tidlig pionér fra Fredrikstad
søster susan d. evans
Den norske misjon

 Noen av Kirkens første misjonærer som ble sendt 
til Norge, kom til Fredrikstad i 1852. Der traff 

de en ung mann som het Alexander Paulsen Dahl, 
en snekkerlærling. Alexander lyttet til misjonærenes 
budskap. Han forsto snart at det de forkynte var 
sannheten. Han lærte at Kristi kirke var blitt gjen-
opprettet på jorden. Han leste Mormons bok. Han 
lærte om en ung mann i Amerika som hadde bedt 
for å få vite hvilken kirke han skulle slutte seg til, og 
at Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus hadde 
vist seg for ham. Alexander, hans bror og brorens 

hustru ble snart døpt, sammen med andre i omeg-
nen. Men det hersket mye forfølgelse og fiendtlig-
het mot Kirken på den tiden, og misjonærene ble 
ofte fengslet. Når det skjedde, overtok Alexander 
deres oppgave med å forkynne evangeliet.

Kort tid etter dåpen slo Alexander og hans bror 
Christian med hustru, Helena, seg sammen med 
en liten gruppe hellige for å reise til Salt Lake 
City. I september 1854 tok de fatt på reisen med 
dampskip til København. På grunn av uvær måtte 
båten dra tilbake, og den søkte ly i den klippefulle 
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havnen i Mandal. Da de endelig ankom Køben-
havn, slo de seg sammen med en større gruppe 
skandinaviske emigranter. Fra København dro 
de til Liverpool. De reiste videre mot Amerika i 
januar 1855. Skipet, James Nesmith, ankom New 
Orleans 23. februar 1855. Derfra gikk ferden med 
elvebåt på elvene Mississippi og Missouri til Fort 
Leavenworth og Mormon Grove.

Koleraen herjet i Mormon Grove, og mange døde. 
Alexanders bror, Christian, ble syk og døde. Hans 
hustru, Helena, besluttet å dra videre. I juni forlot 
kompaniet Mormon Grove og tok fatt på den siste 
strekningen. De ankom Salt Lake City 27. september 
1855. Reisen fra Norge hadde tatt nesten et helt år.

Alexander fikk snart arbeid som snekker. I 
juli 1858 giftet han seg med Ellen Jørgenson, en 
immigrant fra Sverige. De fikk ni barn, fem av dem 
vokste opp. Min bestefar, Soren Dahl, ble født i 
mars 1866. På den tiden bodde familien i Midvale 
i Utah. Alexander lyktes som melkebonde, og han 
eide en slakterbutikk. Min far, Ivan, ble født i 1910. 
Jeg er hans femte barn.

Da president Evans og jeg dro fra Salt Lake City 
28. juni ifjor, var vi begeistret over å vende tilbake til 
våre forfedres hjem. Vår reise varte i litt mer enn 24 
timer! Vi var trette, men takknemlige for jetfly, myke 
seter, god mat å spise og behagelig ventilasjonsan-
legg – svært forskjellig fra det min oldefar opplevde!

Jeg er veldig takknemlig for min oldefar og alt 
han ofret. Jeg er takknemlig for hans sterke vitnes-
byrd om Jesu Kristi evangelium og for at han var 
villig til å forlate sitt hjem i vakre Norge for å reise 
over havet, på elver, over øde sletter og ørkener 
for å slutte seg til de hellige i Salt Lake City. Jeg er 
takknemlig for den fantastiske norske arven jeg nå 
gleder meg over. Jeg er stolt over å være etterkom-
mer av en mann som sluttet seg til Kirken i det 
samme år som den ble etablert i Norge.

Etter at jeg kom hit, har jeg endelig forstått at 
mange av de tradisjonene min familie videre-
førte til meg, var tradisjoner som kom fra Norge. 

Eksempelvis pleide min far bare å spise ris hvis 
den var varm og kokt i melk, med kanel og sukker! 
Jeg spiste også dette da jeg vokste opp. Jeg visste 
ikke at jeg spiste risengrynsgrøt. Jeg trodde bare at 
det var slik alle spiste ris! Jeg oppdaget også at de 
små smultkakene min familie spiste på julaften, er 
tradisjonelle smultringer. Min bestemor Dahl laget 
dem, og min familie har fortsatt å lage dem siden.

Til slutt: Jeg elsker Norge. Jeg elsker Jesu Kristi 
evangelium. Jeg elsker min Frelser. Jeg er takk-
nemlig for å tjene ham under denne misjonen i 
mitt fedreland. ◼
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Marie K, Moss
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Søster Evans til 
høyre sammen 
med sin mann 
misjonspresident 
Evans og andre 
medlemmer i 
Gamlebyen i 
FredrikstadJo
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vil du fortelle om en åndelig opplevelse?
Skriv cirka 300–500 ord og send til til ronny.stulen@broadpark.no  

eller ole@podhorny.com.
Vi etterlyser også bidrag til spaltene Favorittskriftsted (for ungdommer 

og unge voksne) og Prøver å ligne Jesus (for barn).

p r ø v e r  å  L i g N e  J e s u s

en god venn
marie k og mamma

 Marie prøver å ligne Jesus 
ved å dele det hun har 

med andre og ved å ha godt 
humør.

Hun har trøstet både foreldre 
og søsken når de er lei seg, hun 
vil alltid at alle skal ha det bra.

På skolen tar hun ekstra godt 
vare på en gutt som er funk-
sjonshemmet, både gutten og 

moren hans er takknemlige for 
at Marie er en god venn. ◼




