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 Da min hustru og jeg ble intervjuet 
for vårt nåværende kall, spurte 

hun: “Hva er vårt viktigste ansvar?” 
Svaret var direkte og avslørende. 
“Dere er misjonærer.” Disse enkle 
ordene fikk meg til å tenke dypt med 
hensyn til hva et kall egentlig er.

Hver gang vi mottar et kall, begrenser 
vi vanligvis vår tjeneste til den modellen 
vi bruker til å definere vårt kall. Med 
andre ord tenker en quorumspresident 
at han først og fremst har ansvar for 
eldstene i sitt quorum. En Primær-leder 
fokuserer på barn, og det samme skjer 
i alle andre kall. Men i virkeligheten har 
alle kall et felles fundament, et kall i kal-
let, eller faktisk det egentlige kallet.

Herren hjelper oss å forstå dette 
prinsippet. “Derfor stiller jeg, Herren, 
dere dette spørsmål: Hva ble dere ordi-
nert til? Til å forkynne mitt evange-
lium” (L&p 50:13-14). Profeten Joseph 
Smith sa: “Etter alt som er blitt sagt, 
er [vår] største og mest betydningsfulle 
forpliktelse å forkynne evangeliet” 
( Joseph Smith, HC 2:478). Derfor, uav-
hengig av hvilket kall vi er beskikket 
til, eller hvilket prestedømsembede vi 
er ordinert til, er det “sanne” kall for 
hver og en av oss å forkynne evan-
geliet. En sytti er med andre ord en 
misjonær, og det samme er en stavs-
president, en biskop og ethvert med-
lem av Kirken. Vi er alle kalt til å være 
misjonærer, fordi det i realiteten er det 
alle kall i Guds rike består i. 

misjonær selv. Jeg ville aldri ha trodd 
at jeg skulle forkynne evangeliet for 
en ung mann som også ville påvirke 
manges liv som misjonær, akkurat som 
hans barn etter ham og mine barn etter 
meg, som en åndelig kjede uten ende. 
Til syvende og sist kan vi ikke engang 
forestille oss den evige betydningen av 
det vi gjør som misjonærer.

Ammon konsentrerte sitt misjonær-
arbeid om én familie, kong Lamonis, 
og velsignelsene nådde ut til en hel 
nasjon (Alma 19:36). Slik kan det også 
være for oss i denne miraklenes tid, 
hvis vi bare vil åpne munnen. Måtte vi 
virkelig forstå vårt kall som misjonæ-
rer, det sanne kall i kallet, vel vitende 
om at manges hjerte har blitt forberedt 
og at Herren vil velsigne vår innsats og 
mangfoldiggjøre vår innflytelse i evig-
heten. Vi er kalt til å være misjonæ-
rer. Nå er tiden inne til å utføre hans 
arbeid. “Se hen til meg i enhver tanke, 
tvil ikke, frykt ikke” (L&p 6:36). ◼

LokaLsider

B u d s k a p  f r a  o m r å d e t s  L e d e r e

Vårt “sanne” kall
eldste massimo de feo, Italia
områdesytti

Herren har besluttet å fremskynde 
arbeidet med å frelse sjeler i vår tid. 
Overalt rundt oss, i Sions menighe-
ter og staver i Europa, er vi vitne til 
mirakler i form av mange som tar imot 
evangeliet med glede og trofasthet. 
Mange ber til og med spontant om å 
få bli med i Guds rike gjennom dåpen. 
Jeg blir fortsatt rørt når jeg tenker på 
det mektige vitnesbyrdet en god søster 
bar på en konferanse. Hun snakket 
om at hun hadde hatt et ønske om å 
hjelpe en nabo som ikke var i stand til 
å ta vare på seg selv på grunn av en 
ulykke. Da hun hjalp henne, så hun 
mange andre som besøkte hjemmet, 
heriblant noen unge amerikanere. 
Da hun spurte hvem alle disse men-
neskene var, ble hun fortalt at de var 
medlemmer av denne kvinnens kirke 
og at amerikanerne var misjonærer. 
Da medlemmet av Kirken senere gikk 
til naboen for å spørre henne hvordan 
hun kunne gjengjelde hennes generøse 
hjelp, sa kvinnen ganske enkelt: “Jeg 
vil ikke ha penger eller gaver, men det 
er én ting du kan gjøre for meg hvis du 
virkelig ønsker å takke meg … la meg 
få møte deres misjonærer …” Hun ble 
døpt en uke senere, og hennes mann 
og sønn ble også døpt etter kort tid. 
Herren hadde forberedt en hel familie 
til å slutte seg til Kirken. 

Dette er en tid med mirakler. Herren 
forbereder hjertene til våre venner, våre 
slektninger og våre naboer som aldri 
før. Hvis vi virkelig forstår hva våre 
kall består i, vil vår innsats bli foredlet 
og forøket. På min misjon underviste 
jeg en ung mann i evangeliet. Han 
reiste på misjon mens jeg fortsatt var 

Eldste Massimo De Feo, Italia, områdesytti
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i verden, hvorav 16 
i Norge, og man fin-
ner dem oftest i våre 
kirkebygninger. Man 
kan i korthet si at de 
lokale sentrene er 
filialer til det familie-
historiske biblioteket 
i Salt Lake City. Selv 
om våre sentre ofte 
er små i størrelse, 
tilbyr de i prinsipp 
de samme tjenes-
ter og muligheter 
som det store hovedbiblioteket. 
Slektsforskningssentrene abon-
nerer på forskjellige betalpro-
grammer som du kan benytte 
der gratis. De tilbyr opplæring 
i Kirkens internettbaserte slekts-
forskningsprogram, og de tilbyr 
personlig hjelp – både i hvordan 
man kommer i gang med å slekts-
forske og hvordan man benytter 
de forskjellige ressursene. Dersom 
de opptegnelser som du vil søke 
i, ikke finnes på nettet, går det an 
å bestille mikrofilmer og lese dem 
på en del av sentrene våre.

Slektsforskningssentrets konsu-
lenter er ikke der for å forske for 
deg – velsignelsen og gleden ved 
å finne dine avdøde slektninger vil 
Kirken gjerne at du skal få selv – 
men de står til tjeneste for å gjøre 
din tid i senteret så meningsfull, 
inspirerende, spennende og ånde-
lig som mulig.

Det er mange 
som spør hvorfor vi 
behøver slektsforsk-
ningssentrene nå 
som så mye slekts-
forskning kan gjøres 
hjemmefra på egen 
datamaskin. Kirkens 
ledere ser lengre 
enn det vi kanskje 
gjør selv. De sier at 
sentrene ikke skal 
legges ned – tvert 
imot skal de opprus-

tes for å kunne ta imot og betjene 
en økende strøm av besøkende 
både i og utenfor Kirken. Med 
alle nye ressurser som kirkens 
slektsforskningsorganisasjon, 
FamilySearch, allerede tilbyr og 
fortsetter å utvikle, er slektsforsk-
ningen på vei til å få en helt ny 
og betydningsfull rolle i kirkens 
virksomhet. Visjonen er at den 
skal gjennomsyre hele kirkens 
virksomhet og bidra til å øke 
aktiviteten og åndeligheten hos 
alle kirkens medlemmer. Slekts-
forskningen er dessuten et kraft-
fullt misjonærredskap, og våre 
misjonærer er nå forberedt på å 
kunne møte denne nye mulighet 
og utfordring. Slektsforsknings-
sentrene kommer til å spille en 
viktig rolle i denne spennende 
utviklingen.

Velkommen til å besøke ditt 
lokale slektforskningssenter! ◼

L o k a L n y t t

Slektsforskningshjørnet 
Slektsforskningssentret – templets forgård
kari sandum, Västerhaninge

 Templet i Jerusalem på Jesu 
tid besto av selve tempelbyg-

ningen samt templets forgård. 
På samme måte som idag fantes 
det regler for hvem som fikk 
komme inn i selve templet, men 
forgården var åpen for alle. Den 
ga en fornemmelse av det som 
fantes inni templet – skjønnhet, 
ærbødighet, ånd, fred og ro.

I vår tid kan slektsforsknings-
sentrene fungere som templets 
forgård. Når du kommer inn i sen-
tret, skal du kunne få en følelse 
av å være nær templet og dine 
avdøde slektninger. Innredningen, 
bildene og atmosfæren bør innby 
Elijahs ånd til å være tilstede.

Elijahs ånd er den samme ånd 
som finnes i templet, og den 
fyller alle som søker etter sin 
slekt – uansett om du er medlem 
av Kirken eller ikke. Templet og 
slektsforskningen er to sider av 
samme mynt. Ved at du selv gjør 
forberedelser for at dine avdøde 
slektninger skal få motta templets 
velsignelser, forbereder du deg 
selv for å få enda større utbytte 
av ditt eget tempelbesøk. Selv om 
du bor langt fra nærmeste tempel 
eller har begrensede muligheter 
til å komme dit av andre årsaker, 
kan du alltid komme til slekts-
forskningssentret og føle nærhe-
ten til templet der.

Det finnes over 4600 slekts-
forskningssentre rundt omkring 

Kari Sandum
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av den nye stavspresidenten – 
kom til Gaute L. Amundsen som 
hadde virket som rådgiver til bis-
kopen en del år. Før det hadde 
han erfaring fra stavens høyråd, 
Unge menns presidentskap, 

eldstenes quorumspresident-
skap. Biskop Amundsen vir-
ket som misjonær i Frankfurt 
Tyskland-misjonen etter avlagt 
militærtjeneste i marinen. Han 
er gift med Ågot, og de har tre 
barn. Han er utdannet bygg- og 
tømmermester og jobber nå som 
takstmann i eget firma.

Hans rådgivere er Christian 
Karlsson og Stein Carlsen. Bror 
Karlsson har erfaring som stavs-
sekretær, høyrådsmedlem, Unge 
menns president, søndagssko-
lepresident, søndagsskolelærer, 
menighetssekretær og rådgiver 
til tre andre biskoper. Han har 
også vært både primær- og 
seminarlærer. Han var misjonær 
i Sverige og gjorde deretter mili-
tærtjeneste i kystartilleriet. Han 
er gift med Elisabeth, og de har 
fire barn. Bror Karlsson har sin 
utdannelse fra Brigham Young 
University, med en bachelorgrad 
i kommunikasjon og en Master 
of Business Administration. Han 
jobber som konsulent.

Bror Carlsen er opprinne-
lig fra Trondheim, og har hatt 
mulighet til å virke som lærer i 
Seminar, assistent i Barnestuen, 
misjonsleder, rådgiver i UM, 
finanssekretær i staven, revisor, 
utøvende sekretær for biskopen 
og eldstenes quorumspresi-
dent. Han var på misjon i New 
Zealand Auckland misjon, etter 
først å ha utført sin militærtje-
neste i hæren. Han er utdannet 
som elektro/EDB-ingeniør, og 
arbeider nå som seniorkonsu-
lent. Han er gift med Lorraine, 
og de har to barn. ◼

nytt biskopsråd i Sandvika
ole podhorny

 Da biskop Stein Arthur 
Andersen i Sandvika ble kalt 

som stavspresident i oktober 
2013, ble det fort klart at en ny 
biskop måtte kalles i Sandvika 
menighet. Kallet – formidlet 

Biskopsrådet 
i Sandvika 
menighet
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11. juni 2013

Kjære unge kvinner i norge!

jeg kan se dere for meg på leiren på den vakre øya utenfor Arendal. min mann og 
jeg ble glad i den fantastisk vakre norske landsbygden og kysten da vi reiste rundt på 
taleoppdrag. Vi savner det, og vi savner å se deres strålende ansikter i templet. for en 
dyrebar og kjær tid det var for oss å arbeide i templet da dere kom for å utføre dåp for 
de døde. ingen er mer trofast og ingen kommer i større antall enn ungdommene fra 
norge! Dere er et eksempel for oss alle.

Søster marit Evensen beskrev leirplassen deres for meg, med de store bølgene som 
slår inn over stranden på den ene siden av øya, den fredelige stranden på den andre 
siden, de store steinene og de flotte turstiene. jeg skulle ønske jeg kunne gå der 
sammen med dere og bære vitnesbyrd og fortelle historier om kvelden når dere samles 
rundt bålet. får dere lov til å ha bål der? jeg håper det. jeg vil fortelle dere hva jeg ville 
ha sagt til dere om jeg kunne ha vært der sammen med dere. jeg ville ha fortalt dere 
at ingenting i livet er viktigere enn å holde paktene dere inngikk i dåpen, og å leve 
verdig til å reise til templet. Verdens røster er sterke i dagens samfunn, og disse røstene 
vil fortelle dere at det ikke er noe galt i å senke normene og at religiøs tro er gam-
meldags og utdatert. Vi vet bedre. Vi vet at jesus Kristus sonet for våre synder og er 
vår frelser og forløser. Vi vet at han fortsatt lever og at han gjenopprettet sin kirke på 
jorden gjennom profeten joseph Smith. Vi vet at vi fortsatt har levende profeter som 
mottar åpenbaring for Kirken. Vi vet at mormons bok er sann hellig skrift. Vi vet at vi 
i bokstavelig forstand er døtre av en kjærlig himmelsk fader som kjenner hver av oss 
ved navn, og som ønsker å hjelpe og velsigne oss.

Paktene dere inngikk med deres himmelske fader da dere ble døpt, og de pakter 
dere vil inngå senere når dere drar til templet, løfter dere, styrker dere og er avgjørende 
for deres opphøyelse. mitt håp for dere denne uken når dere nyter skjønnheten på øya, 
er at dere vil ta dere tid til å lese i Skriftene, grunne på deres betydning og tenke på 
deres forhold til deres fader i himmelen. jeg håper dere vil lytte til Åndens tilskyndelser 
for å undervise og inspirere dere. Husk hvem dere er, og forny deres beslutning om å 
holde dere rene, dydige og verdige til å komme til templet. Dere skal vite at deres him-
melske fader elsker dere og at han sendte dere til jorden for å velsigne andre og leve slik 
at dere kan vende tilbake til hans nærhet en dag. jeg skulle ønske at jeg kunne snakke 
med dere alle personlig, men vit at jeg tenker på dere denne uken og at jeg håper 
dere får en fantastisk opplevelse på leiren. jeg vil aldri glemme den tiden vi tilbrakte i 
Stockholm tempel og med å besøke deres menigheter og grener. Dere er utvalgte og 
vakre unge kvinner som har ubegrensede muligheter, og jeg er stolt av dere!

måtte Herren velsigne dere i deres ønsker om å ”stå på hellige steder”.

Kjærlig hilsen
bonnie oscarson

brev fra søster oscarsson til Unge kvinners leir i Arendal:
THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS

YOUNG WOMEN 76 NORTH MAIN STREET. SALT LAKE EITY. UTAH 84150-1702

UK-leir på Tromøya ved Arendal
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•	 Slik	er	sannheten	som	kom-
mer fra Gud.

•	 Sannhet	stemmer	med	
sannhet.

•	 “Én	Herre,	én	tro,	én	dåp.”	
(Efeserne 4:5)

•	 Sannheten	er	enkel,	tydelig	 
og logisk!

•	 Sannheten	er	vakker!
•	 Jesu	Kristi	Kirke	av	Siste	 

Dagers Hellige har sannheten!
•	 Jeg	er	takknemlig	for	Lyset	og	

Sannheten! ◼

Rannveig Wie, 
Trondheim 
menighet
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Kanokamp med guttene da UK og UM møttes like ved 
Hove leir
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Sørlandsk badeidyll

Kj
Er

ST
i S

An
DU

m

Leirvenninner

Kj
Er

ST
i S

An
DU

m

Du er velkommen til åsende inn  
nyhetsartikler 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: rostulen@broadpark.no,  

tlf 37086085 eller
ole Podhorny, Vestbrynet 13, 1519 moss, 

e-post: ole@podhorny.com, tlf. 92648934 
eller 69271704 ◼

d e r f o r  V e t  j e g

mine tanker og mitt vitnesbyrd
rannveig Wie, trondheim menighet

 Det er ikke så mye, men det er mine tanker og mitt vidnesbyrd som 
jeg har fått inspirasjon til å skrive i fjorten setninger eller punkter:

•	Jesu	Kristi	Kirke	av	Siste	Dag-
ers Hellige går dypere inn i 
kristendommen enn andre 
kristne kirker (dvs. trossam-
funn med alle varianter av 
motstridende læresetninger). 

•	 Denne	kirke	bruker	ikke	
begrepet kristendom så mye, 
men “Jesu Kristi evangelium”.

•	 Den	går	dypere	inn	i	Jesu	
Kristi evangelium.

•	 Går	dypere	–	samtidig	er	det	
enklere.

•	 Det	som	forkynnes	er	
tydeligere.

•	 Hver	læresetning	er	som	byg-
gestener lenket til hverandre.

•	 Lærdommene	henger	i	hop	i	
en logisk kjede.

s a g t  a V  s I s t e - d a g e r s - h e L L I g e

Alf Andersen 1922-2013 –  
En pioner i Trondheim
kjell paulsen med Borghild andersen, trondheim

A lf Andersen hadde stor tro 
på evangeliet og at familier 

kan være sammen i evighet etter 
dette livet. Både hans foreldre 
og besteforeldre tilhørte kirken. 
Og Alf ble døpt ni år gammel 
og var trofast mot evangeliet 
hele sitt liv.

Jeg har fått mulighet til å 
besøke Borghild og Alf som 
«hjemmelærer fra Kirken». Vi 
har hatt mange fine stunder 
sammen.

Alf ble født i Tunes i 
Nordkapp kommune i Finnmark. 
Foreldrene til Alf traff hverandre 
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på Svalbard hvor de begge arbei-
det. De bodde i Tunes til Alf var 
ett år og flyttet så til Island, hvor 
de bodde noen år, før de flyttet 
til Sauda. Alfs far, Arthur, var der 
for å bygge et damanlegg oppi 
fjellet. Huset de bodde i var bygd 
på en bergskrent ved en elv. Det 
var bratt og rett ned til elva, så 
Alf og hans yngre bror, Claus, 
måtte gå i løpestreng når de var 
ute. I Sauda begynte Alf på sko-
len før de flyttet til Ålesund.

Ålesund har satt sitt preg på 
Alf. Det var der han sier han 
kom fra, han var Ålesund-gutt. 
Han gikk på skolen, blant annet 
i Bergen, og ble etter hvert 
maskinsjef og dro til sjøs.

Det var på en tur til Amerika 
Alf fikk ødelagt hånda si. Det 
var et hardt slag. Han ga liksom 
opp alt en periode. Men etter 
hvert kom livslysten tilbake. En 
sunnmøring ga ikke så lett opp. 
Så han mønstra på igjen og dro 
til sjøs. Han fikk under arbeid 
betennelse i hånda og ble da 
innlagt på sykehus i Frankrike. 
Derfra ble han overført til Norge 
og Rikshospitalet.

Det var der Alf traff Borghild 
for første gang. Hun var da syke-
pleier og jobbet på avdelingen 
der Alf lå. Det varte ikke lenge 
før Alf fridde, men han fikk nei, 
det var for tidlig for Borghild.

For Borghild var også dette 
med Kirken noe nytt. Hun 
skjønte ikke hva det var. Hun og 
Alf skulle på tur, men Alf måtte 
først på Søndagsskolen. Og det 
var noe nytt for Borghild: En 
voksen mann på Søndagsskolen? 

fint med hele Rotvoll som tumle-
plass. På Rotvoll bodde familien 
i tjenestebolig, så Alf begynte å 
planlegge egen bolig etter tiden 
på Rotvoll, med tanke på å bygge 
hus. Han lot aldri den ødelagte 
hånden være et handicap og 
klarte å bygge både hus og hytte. 
Alf har lagt ned et stort arbeid for 
Kirken i Trondheim. Han kom til 
Trondheim midt på 1950 tallet og 
begynte sitt virke her. Han har 
hatt et utall av stillinger.

Han var grenspresident i 1957 
i ett år, hvor han fortsatte som 
distriktspresident i nye 6 år. Han 
satt så som rådgiver til grenspre-
sidenter de neste 8-9 år. Fra 1978 
var Alf rådgiver i grenspresident-
skap eller distriktspresidentskap 
nesten sammenhengende til 
1995, dvs. 17 år. Jeg fikk også bli 
kjent med Alf i slutten av denne 
perioden da vi var i distriktpresi-
dentskapet sammen.

Alf Andersen 
med Borghild 
utenfor 
Stockholm 
tempel
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leder, for det var ikke naturlig 
at voksne folk gikk på Søndags-
skolen. Etter hvert kom det frem 
at Alf tilhørte et annet kirkesam-
funn. Det var vanskelig for Borg-
hild å fordøye. Hun kjente ingen 
i denne kirken, men begynte å 
være med Alf på møter og ble 
kjent med andre. Så det ble god-
tatt litt etter hvert.

Alf reiste ut til sjøs igjen, 
og Borghild reiste til Sarpsborg. 
Hun jobbet i den kirkelige 
menighetspleie under statskir-
ken. Hun reiste inn til Oslo og 
gikk på møter der og leste alt 
hun kom over om Kirken. Det 
gikk fire år før Alf kom hjem 
igjen, og i den tiden kom det 
adskillig mange brev med røde 
og blå striper på. Så postbudet 
lurte på om det var noe på gang. 
Så i 1955 giftet Borghild og Alf 
seg i Oslo rådhus.

Året etter kom Ellen Marie, 
og deretter reiste de med henne 
2 mnd. gammel til Sveits tempel 
i Bern.

Alf og Borghild flyttet til 
Trondheim. Her skulle de være 
ett års tid. Alf fikk jobb i rørleg-
gerfirmaet Setsaas. Han ble tatt 
med inn på kontoret til sjefen. 
Han som fulgte ham inn, spurte: 
Kan du bruke denne karen med 
én hånd. Det kunne han, og der-
med fikk Alf jobb hos Setsaas.

Så ble det ledig stilling som 
maskinist på Rotvoll. Alf søkte 
og fikk jobben. Familien flyttet 
dit, og resten av vi barna kom 
på løpende bånd, tilsammen 7 
barn på 10 år. Barna hadde det 




