
 D e s e m b e r  2 0 1 6  L1

LO
K

A
LSID

ER 

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

til å dele sitt deilige måltid med oss, og 
la oss delta i deres julefeiring. De ga til 
og med hver av oss en enkel julegave. 
Den godhet de viste for over 40 år 
siden, er et dyrebart minne for meg.

President Howard W. Hunter ga oss 
en rekke forslag til ting vi kan gjøre i 
julen. Legg merke til hvor mange av 
disse forslagene som innbefatter å vel-
signe andre mennesker:

“Bilegg en uoverensstemmelse 
denne julen. Oppsøk en glemt venn. 
Kvitt deg med mistenksomhet og 
erstatt den med tillit. Skriv et brev. 
Gi et mildt svar. Oppmuntre de unge. 
Tilkjennegi din lojalitet i ord og gjer-
ning. Hold et løfte. Glem at noen har 
fornærmet deg. Tilgi en fiende. Be om 
unnskyldning. Prøv å forstå. Undersøk 
dine krav til andre. Tenk først på en 
annen. Vær vennlig. Vær mild. Le litt 
mer. Gi uttrykk for takknemlighet. 
Ønsk en fremmed velkommen. Gled 
et barn. Fryd deg over jordens skjønn-
het og undere. Gi uttrykk for din kjær-
lighet, og gjør det om igjen.”3

I julen feirer vi at Guds Sønn, vår 
Frelser, ble født. La oss rekke ut en 
hånd, slik han ville gjort det, til dem 
som trenger å føle hans kjærlighet på 
denne spesielle tiden av året. ◼

NOTES:
 1. Thomas S. Monson, Det første presidentskap 

juleandakt, desember 2000.
 2. Thomas S. Monson, Det første presidentskap 

juleandakt, desember 2009.
 3. Thomas S. Monson, Det første presidentskap 

juleandakt, desember 2009.

LOKALSIDER

 President Thomas S. Monson sa: 
“Det finnes ikke noe bedre tids-

punkt enn nå, nettopp nå i julehøy-
tiden, for oss alle til igjen å vie oss til 
prinsippene Jesus Kristus forkynte. Det 
er en tid for å elske Herren vår Gud 
av hele vårt hjerte – og vår neste som 
oss selv.” 1 Frelseren utførte tjeneste 
for andre hele sitt liv, og i julen passer 
det perfekt å utføre tjeneste for andre.

President Monson sa også: “Mine 
brødre og søstre, høytidens sanne 
glede kommer ikke av å haste og 
jage for å få mer gjort eller av å kjøpe 
de obligatoriske gavene. Sann glede 
kommer når vi viser kjærlighet og 
medlidenhet inspirert av verdens Frel-
ser, som sa: “Alt dere gjorde mot én av 
disse mine minste … det gjorde dere 
mot meg.” 2 Kan vi få en bedre tid til å 
finne noen som trenger våre hjelpende 
hender og hjerter enn denne julen?

Hvis vi åpner våre øyne og vårt 
hjerte, kan vi finne noen å velsigne 
med det gode vi har i løpet av denne 
spesielle tiden. Vi kan be om inspira-
sjon om hvem vi kan hjelpe. Det kan 
være en flyktning, en nabo, et med-
lem av menigheten eller grenen, eller 
et familiemedlem.

Vi kan også be om inspirasjon om 
hvordan vi best kan hjelpe. Noen kan 
trenge en venn, og vi kan være den 
vennen. Vi kan hjelpe noen som er 
ensom og trenger litt av vår tid. Vi 
kan være i stand til å velsigne noen 
som sliter med sykdom eller har 
mistet en av sine kjære. Noen kan ha 
økonomiske utfordringer, og vi kan 
kanskje hjelpe en familie å glede seg 
over noen enkle gaver til jul. Vi kan 
finne noen som har fysiske eller følel-
sesmessige utfordringer, og som kan 
få en oppmuntring av vårt vennskap, 
vår kjærlighet og vår tjeneste.

Tjenesten som vi utfører, kan være 
enkel og ikke virke heroisk for oss, 
men kan likevel ha varig virkning. Min 
første jul hjemmefra var som misjonær 
i Norge. Jeg hadde vært i landet i ca to 
måneder da desember kom. Jeg savnet 
familien og juletradisjonene våre. En 
medlemsfamilie var så vennlig å invi-
tere min ledsager og meg til å tilbringe 
julaften sammen med dem. Denne 
familien hadde ikke mye penger, men 
de hadde mange skjønne barn som 
gledet seg til jul. De var generøse nok 

Gi en håndsrekning på denne 
spesielle tiden av året
Eldste Paul V. Johnson, USA
Førsterådgiver, presidentskapet for området Europa

Eldste  
Paul V. Johnson
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 President Stein Arthur Andersen, 
president for Oslo stav og president 

Eivind Sterri, annenrådgiver i stavs-
presidentskapet, besøkte Romerike 
menighet søndag 14. august 2016.

Biskop Paul Gardner med råd-
giverne Arnfinn Amundsen og Erik 
Borge ble avløst som biskopsråd på 
nadverdsmøtet og ble takket for trofast 
tjeneste i sine kall.

Øystein Kjetil Pedersen ble opp-
holdt som ny biskop med Arnfinn 
Amundsen som førsterådgiver og 
Martin Frank Strand som annen-
rådgiver. Det nye biskopsrådet ble 

ønsket lykke til i sine oppgaver.
Biskop Pedersen arbeider som 

systemkonsulent i datafirmaet Making 
Waves. Han er gift med Heidi Wyssen-
bach Pedersen, og de har 3 barn.

Arnfinn Amundsen arbeider som 
markedssjef i Solar Norge A/S. Han er 
gift med Bente Andresen Amundsen, 
og de har 4 barn.

Martin Frank Strand arbeider som 
førsteamanuensis på Høgskolen Kris-
tiania og arbeider også innen forsk-
ning innenfor molekylærbiologi. Han 
er gift med Mina Fjeldbu Strand, og 
de har 3 barn. ◼

L O K A L N Y T T

Nytt biskopsråd i Romerike menighet
Stein Pedersen
Romerike menighet

Biskop Pedersen flankert av sine rådgivere
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Festinord 50 år
Heidi Morrell Andersen
Moss menighet

 Festinord er en uke med nye 
bekjentskap, morsomme aktiviteter, 

sport, dans og fest for 18- 30- åringer.
Festinord 2016 i Handen, Stock-

holm ble en spesiell begivenhet. Det 
har gått 50 år siden første Festinord 
ble avholdt, også da i Stockholm. 
Siden den gang har festen alternert 
mellom steder i Sverige, Finland, 
Norge og Danmark.

På facebook- siden står det at «Fest-
inord er en SDH- konferanse for UEV 
fra Sverige, Norge, Danmark, Finland 
og Island. Ta med deg en venn!»

Og det gjorde de. Ryktene om 
Festinord har nådd alle jordens 

ender, og i år kom rundt 800 unge 
fra 33 land. Spaserte man rundt 
blant deltagerne, kunne man høre 
både tysk, spansk og italiensk, for 
å nevne noen språk. Engelsktalende 
kom fra Australia, New Zealand, 
Skottland, England og USA. Til og 
med Hawaii var representert. Bøn-
ner ble holdt på blant annet tahi-
tisk, fransk og svensk.

Ukens høydepunkt var gala- 
aftenen med middag og dans holdt 
på Artipelag, et nydelig kunstgalleri 
i Stockholms skjærgård. Alle som har 
vært på en Festinord i løpet av de 
siste 50 årene, var invitert dit. Musikk 
på scenen var ved BYU Synthesis, et 
band med røtter i sving, blues, jazz 
og latinamerikansk musikk.

Da Alfhild Aanensen (81) ble invi-
tert opp på scenen på gala- aftenen, 

Rebecca Sterri og Emilie Horgmo
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som en av de som var i Festinord- 
komitéen i 1966, sa hun:

– Festinord var opprinnelig med 
deltagere fra Norden. Dette er ikke 
bare Festinord!

Hva gjør Festinord for et ungt med-
lem av kirken? Mange bor på mindre 
steder uten mange jevnaldrende. 
Dette er stedet for UEV med samme 
tro og samme standarder å komme 
sammen. De koste seg selv om noen 
brakk benet og forstuet ankler i 
sportsaktivitetene. De hygget seg med 
å skravle når de sto i lange køer for 
midnatts- snack. De ble kjent med folk 
fra andre land gjennom morsomme 
og oppbyggende aktiviteter.

Noen ting sagt på vitnesbyrdsmøtet:
– Gjennom bønn har jeg blitt 

velsignet på overraskende 
måter.

– Hvis vi vil bidra og gjøre noe 
godt, vil Gud hjelpe oss.

– Hver og en av oss kan streve etter 
å gjøre noe godt.

– Jeg er takknemlig for at Gud alltid 
er der.

– Jeg føler meg velsignet fordi Han 
vet hvem jeg er, og at jeg er spesi-
ell for Ham.

– Vi burde alltid handle når vi får 
innskytelser.

– Hvor utrolig det er at Han er villig 
til å tilgi meg.

– Hva som helst som er ødelagt 
i vårt liv, kan Han fikse.

– Vi må holde sammen.

Og da de sa farvel den siste dagen, 
var det mye klemming. De håper på 
å se hverandre om ett år – om de ikke 
gifter seg i mellomtiden. ◼

Norges fotball- lag 2016

Nye bekjentskaper

Kjøkkenhjelp og ledere fra Oslo stav
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 Onsdag 1. juni i år var Ole Podhorny 
og jeg invitert til en omvisning i 

bygningen i Osterhausgate 27 i Oslo. 
Mange husker denne bygningen som 
den som huset Oslo gren fra 1903 til 
1964, og også Den norske misjons 
administrasjon og misjonspresidentens 
bolig frem til 1957. For medlemmene 
i Oslo gren ble “27” et begrep.

Leder for arkitektfirmaet som eier 
bygningen, Lars Eirik Ulseth, tok imot 
oss denne dagen og lot oss vandre 
rundt i bygningen fra loft til kjeller. For 
at bygningen skulle kunne brukes til 
kontorer i henhold til dagens krav, var 
det gjort store renoverings-  og ombyg-
ningsarbeider til flere millioner kroner 
de siste 3 årene. Bygningen fremstår 
i dag som et moderne og tidsmessig 
oppdatert kontorbygg. Allikevel var 
det mange rom som står i dag slik de 
en gang fortonet seg, f. eks. de gamle 
klasserommene på loftet, kjøkkenet i 

3. etasje og kjellerlokalene og mange 
av de gamle klasserommene og kon-
torene. I det gamle dåpsrommet i 
kjelleren som i dag er et lagerrom, så 
vi konturene av den ovale døpefonten 
som nå er fylt igjen med betong.

Vi skrev følgende brev til arkitekt 
Ulseth etter omvisningen:

Hei, Lars Eirik.
Takk for sist og takk for at vi fikk 

en omvisning i Osterhaus gate 27 sist 
onsdag.

For oss som ikke har vært i denne 
bygningen siden 1964, var det en stor 
opplevelse å være der, både for å se 
hvor delikat og oppdatert huset har 
blitt, og for å la minnene strømme på 
fra tiden mellom 1944- 1964.

Jeg sender deg noen bilder jeg har 
funnet fra tiden Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige eide og brukte 
bygningen som menighetshus, både 
som hovedkvarter for Kirken i Norge 

og som samlingspunkt for medlem-
mene i Kristiania/Oslo fra 1903 til 
1964. Her er også et kort sammen-
drag av eiendommens historie fra 
25. januar 1871 og til den nåværende 
bygningen ble ferdigstilt 24. juli 1903:

«Skjøtet på eiendommen ble over-
dratt «Contorist Peter Brown» 25. januar 
1871 fra murersvenn Engebregt Olsen 
for 850 specidaler. (Se Skjøde-  og 
Pantebog nr. 44, blad 153, tingsak 24). 
Alt 9. november 1870 tok arbeidet fatt, 
bare 2 dager etter at tomten var kart- 
tegnet og oppmålt. Selve utgiftene til 
bygget ble dekket med lån og gaver. 
En del faste inntekter kom ved utleie 
av første og annen etasje til beboelses-
rom, men ellers måtte grenens (menig-
hetens) medlemmer selv forsøke å 
betale avdragene. Det ble problemer 
med betalingen fordi medlemmene var 
fattige, derfor måtte Kirken ta seg av 
det som sto tilbake å betale (tusen dol-
lar). Gård og grunn ble derfor Kirkens 
eiendom fra 13. februar 1880. Følgende 
fra Panteregister nr. 7, side 215. Pan-
tebok nr. 52, blad 231, tingsak nr. 17: 

S A G T  A V  L O K A L E  S I S T E -  D A G E R S -  H E L L I G E

Et perledykk i Oslo grens historie
Stein Pedersen, Romerike menighet

Juletrefest i Osterhausgt 27 Trangvikskvartetten
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«1880 februar 26. Jesu Christi Kirke av 
de Sidste Dagers Hellige ved den til 
enhver Tid officielle Befuldmæktigede 
for Tiden John Taylor er ved Skjøde av 
13 Februar 1880 fra Peter Brown ved 
Jonas Halvorsen ifølge Fuldmagt hjem-
let denne eiendom for kr. 23 965,50» 
Huset ble assurert for 6 530 specidaler.

Søndag 23. juli 1871 ble forsam-
lingslokalet i tredje etasje innviet. Om 
lag 400 mennesker var tilstede på inn-
vielsesmøtet, hvorav 75 fra Fredrikstad.

I august 1902 ble det besluttet å 
rive daværende bygning som var i 
meget dårlig forfatning. 14. august ble 
det holdt auksjon over bygningen for 
nedrivning, bygningsmaterialet ble 
solgt for kr. 1.300.

Allerede 24. juli 1903 ble den nåvæ-
rende bygningen innviet. Arkitekt var 
Olav Bøye.

Over portinngangen ble det støpt 
et emblem IHS (som fortsatt eksi-
sterer) som er forkortelse for: Iesus 
Hominum Salvator, eller Jesus, men-
neskenes Frelser.

En liten beskrivelse av bygningen: 
Inne i porten er det 2 inngangsdører, 
den til venstre var til en leilighet som 
vaktmesteren og hans familie dispo-
nerte. Til høyre var det inngang til 
kontor i 1. etasje mot gaten, i 2. etasje 
var det hovedinngang til leiligheten 
som misjonspresidenten (Kirkens leder 
i Norge) disponerte og til 2 kontorer 
mot gaten. Inne i gårdsplassen var det 2 
oppganger til den store salen i 3. etasje. 
Den til høyre ble regnet som hovedtrap-
pen, når man gikk opp til 3. etasje, kom 
man rett inn i salens bakre del, videre 
gikk trappen til 4. etasje som førte til 
galleriet eller balkongen. Oppgangen til 
venstre førte til kjellertrappen, kontorer 

i 1. etasje, i 2. etasje forsamlingssal (til 
høyre) og bakinngang til misjonspre-
sidentens leilighet (til venstre). I tredje 
etasje var det kjøkken (til høyre) og 
inngang til hovedsalen fortrinnsvis til 
den store forhøyningen foran. Innerst 
i gården til venstre var det en røm-
ningsvei som gikk helt opp til loftet.

I kjelleren var det lagringsboder, 
men til høyre ved trappen var «dåps-
rommet» med en hvit, oval døpefont 
med messingrekkverk.

Selv om Osterhausgate 27 ble solgt i 
1965 og Oslo- grenene hadde flyttet inn 
det nye møtehuset i Hekkveien 9 på 

Utenfor Osterhausgt 27
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Primær i Osterhausgate 27
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Kåre Porsbøll og Georg Pedersen maler

Fra venstre: Ramm Arveseter, Georg 
Pedersen, Charles Morteng og Randolf 
Gaarder i kvartett
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 Etter 3 og en halv måned som misjo-
nær i mitt eget hjemland sitter jeg 

igjen med noen minner og inntrykk 
som jeg utvilsomt kommer til å ta med 
meg videre i livet.

1. Vi har mange helt utrolige med-
lemmer i Norge. Jeg hadde gleden av å 
tjene i Skien, en by som har fått en helt 
spesiell plass i mitt hjerte. Jeg opplevde 
medlemmer som virkelig brenner for 
misjonærarbeid. Jeg fikk være sammen 
med mennesker som virkelig viste meg 
hvor mye som kan gjøres fra deres 
side. Det er jeg veldig takknemlig for.

2. Den norske misjon nyter godt av 
en fantastisk generasjon misjonærer 
som har gitt meg et nytt perspektiv 
på hvilket arbeid som ligger bak. Vi 
skulle bare visst det arbeidet som 
ligger bak Søster og President Hill og 
deres 90 pluss misjonærer akkurat nå. 
Dette er en gjeng som jobber hardt og 
som virkelig driver arbeidet fremover. 
Det har vært inspirerende å oppleve. 
Jeg fikk nesten litt hakeslipp. Man 
kommer langt med god arbeidsmoral.

3. Jeg lærte en meget viktig lekse. 
Misjonærarbeid er misjonærarbeid, 
uansett hvor du er. Det er mange flere 
som er beredt til å ta imot evangeliet 
i Norge enn jeg trodde, og vi har mye 
arbeid igjen å gjøre fremover.

Min kjærlighet for den norske 
misjon og arbeidet de gjør, er umåtelig 
stor. Det har vært en ære å få stå side 
om side med mine kjære ledsagere og 
dele det gjengitte evangeliet med det 
norske folk.

For det er virkelig et privilegium 
å være misjonær. Vi vet veldig godt 
at vår Himmelske Fader fint klarer 
å gjøre arbeidet sitt på egenhånd. 
Men han ønsker at vi skal gjøre det 
for Ham. Han ønsker at vi skal få 
de velsignelsene som misjonærar-
beid gir!

Filosofen Confucius har sagt “Den 
som ønsker å sikre andres velferd, har 
allerede sikret sin egen”.

Slik virker også vår Himmelske Fader.
Jeg har et sterkt vitnesbyrd om at 

dette virkelig er det gjengitte evange-
lium. Joseph Smith så det han så. Han 
var en sann profet. Det er mitt vitnes-
byrd: At evangeliet bringer håp, per-
spektiv og kjærlighet.

I Matteus 10:8 står det: (…) “For intet 
har dere fått det, for intet skal dere gi det”.

Jeg kan ikke ignorere det faktum at 
mitt liv er blitt velsignet av Jesu Kristi 
sanne evangelium. Jeg kan ikke holde 
disse velsignelsene for meg selv. Det 
ville da vært svært egoistisk av meg.

Jeg følte meg ganske truffet da jeg 
nylig studerte Joseph Smiths historie, 

Fest i  
Osterhausgate 27

Carl Berners plass, er det fortsatt mange 
av de eldre medlemmene som hadde 
sin tilhørighet til Osterhausgate 27. 
Bygningen er full av historie, det kunne 
vært skrevet mange bøker om alle de 
spesielle hendelsene som fant sted der.

Her er et knippe av bilder fra både 
aktiviteter i det gamle møtehuset og 
av medlemmer som i sin tid tilhørte 
Oslo gren. ◼

Ærlighet varer lengst – ikke sant?
Eldste Simen Bjerga, Colorado, Denver North mission

Simen Bjerga, Stavanger og Denver
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Ludvig Arnesens 
grenspresidentskap
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der han sier (1:25) “jeg kunne ikke 
fornekte det, heller ikke våget jeg 
å gjøre det.”

Vi lærer i Lære og pakter 62:3 
“Likevel er dere velsignet, for det vit-
nesbyrd dere har båret, er nedtegnet 
i himmelen …”

Hver gang jeg får muligheten til 
å dele mitt vitnesbyrd, skjer det noe 
i mitt hjerte, mitt sinn, og min sjel. 
It makes a difference.

Misjonærarbeid er fantastisk, og 
noe av det som er mest fantastisk 
med det, er at man får gjøre det sam-
men med en ledsager, to og to.

“There is a destiny that makes us 
brothers, none goes his way alone. 
All that we send in to the lives of 
others, comes back into our own.”

Valget om å reise på misjon har 
forandret livet mitt til det bedre. Når 
vi holder oss til vår del av avtalen, 
holder Gud seg til sin del. Jeg vil 
hjelpe Ham å holde sin del av avta-
len. For de velsignelsene jeg ser i 
mitt liv som kommer fra å tjene, og 
å tjene sammen med andre, to og to, 
er fantastiske.

Jeg vil gjerne få sende en liten 
hilsen til medlemmene og misjo-
nærene, og spesielt mine ledsagere 
i Norge, Som mamma ville sagt: 
Namasté – jeg hilser det guddomme-
lige i dere. Dere forandrer vårt kjære 
hjemland steg for steg, og det takker 
jeg dere alle for. Norge trenger dere. 
Og tusen takk for at dere selvoppof-
rende tjener der hjemme.

Jeg vet at dette er Hans kirke. 
Evangeliet er blitt gjengitt i de siste 
dager. Det gir meg gåsehud. Det gir 
meg glede. Til vi sees igjen Norge, 
til vi sees igjen. ◼

Jeg vil invitere dere med på en reise. 
For på mange måter er det nettopp 

det det har vært. 

1. Det første jeg gjorde, var å son-
dere terrenget. Hvor ville jeg dra 
hen? Jeg var på internett og kikket 
på Donny Osmond’s nettside, 
den delen av siden hans som heter 
My beliefs. Der kan alle som vil, 
stille ham spørsmål om kirken, hva 
den står for og hva kirken prakti-
serer. Det var mange spørsmål han 
fikk, om mye forskjellig. Jeg leste 
ganske mange av dem. Jeg var på 
nippet til å stille spørsmål selv, men 
det var noe som holdt meg tilbake, 
så jeg valgte å la være.

2. Jeg pakket kofferten … I begyn-
nelsen av desember i 2015 tok jeg 
til slutt likevel mot til meg og stilte 
Donny mine spørsmål om kirken. 
Jeg fortalte ham at jeg ikke hadde 
så mye kunnskap om kirken fra 
før. Mens jeg ventet på svar, spurte 
jeg en gammel venninne som jeg 
hadde gått på skolen med for over 
20 år siden, om hun hadde noen 
kjennskap til kirken. Hun hadde 
skrevet en oppgave om kirken 
da vi gikk på skolen sammen, og 
mormonkirken var den verste av 
dem alle. Hun fortalte også flere 
negative ting om kirken. Jeg ble 
ikke så veldig klok på dette, og følte 
ikke at hun hjalp meg noe særlig. 
Svarene hun ga meg gjorde meg 
usikker og forvirret. Jeg fant ut at 

det var best å holde meg til ‘kilden’: 
nemlig Donny. Han kunne svare 
meg. Og han svarte på spørsmålene 
mine. Kult! Jeg stilte ham nye spørs-
mål, som han også svarte på. Denne 
gangen ba han om å få kontaktin-
formasjonen min, så skulle han sette 
meg i kontakt med noen kvinne-
lige misjonærer i nærheten av min 
hjemby. De holdt til i Stavanger, 
en time unna med tog. I slutten av 
desember fikk jeg kontakt med søs-
termisjonærene Kristine Hoggard og 
Kariña Vega. Vi avtalte å møtes over 
nyåret på biblioteket i Stavanger.

3. Nå sto jeg klar på perrongen 
og ventet på toget. Jeg møtte søs-
termisjonærene en kald formiddag 
inne på Sølvberget, som biblioteket i 
Stavanger heter. Jeg var veldig spent, 
og samtidig litt smånervøs. Jeg visste 
ikke hva jeg skulle forvente meg. 
Men disse søstermisjonærene var 
bare søte og hyggelige. De fortalte 
meg litt om kirken, om Joseph 
Smith, og ikke minst om Mormons 
Bok. Da søster Vega viste meg 
boken, kunne jeg fortelle henne at 
jeg allerede hadde lastet den ned 
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Min reise
Kristin Bjåstad Jonasmoe
Stavanger menighet

Kristin Bjåstad Jonasmoe
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på iPaden min, og hadde lest helt 
frem til Mosiah kapittel 23. Snakk 
om VM i hurtiglesning! Jeg hadde 
ikke noe forhold til boken fra før, 
og jeg kjente jo ikke til profetene i 
boken. Men for meg, så betød ikke 
det så mye. Det jeg likte med boken, 
var at den hadde så mange hen-
visninger til det gamle testamentet 
i Bibelen. Jeg skjønte at det måtte 
være en slags forbindelse mellom 
disse to bøkene. Jeg glemmer aldri 
ansiktsuttrykket til søstermisjonæ-
rene. Hakene deres ramlet ned i 
fanget på dem! Vi avtalte at vi skulle 
møtes igjen uken etterpå, samme 
sted og samme tid. Jeg gledet meg 
til å se dem igjen. Neste møte ble vel 
så koselig og lærerikt. Vi avtalte så 
at jeg skulle bli med dem til kirken 
den påfølgende søndagen. Igjen, 
så visste jeg ikke hva jeg gikk til, 
men jeg syntes at nadverdsmøtet var 
veldig oppbyggelig. Selvfølgelig var 
den annerledes enn det jeg var vant 
til, men likevel en god opplevelse.

 4. Selve togturen! Jeg avtalte nye 
møter med søstermisjonærene, og 
nå skulle jeg få møte en ny misjo-
nær; Lynette Randall. Søster Randall 
og Hoggard underviste meg i kirkens 
lære i ukene og månedene som 
fulgte. Så ofte som jeg hadde anled-
ning, gikk jeg i kirken på søndagen. 
I mars måned begynte vi å snakke 
om dåp. Jeg følte meg ikke helt klar 
for det enda. Det var så mye mer 
jeg ønsket å få vite om kirken. Men 
i løpet av april måned fikk jeg en 
slags ro over meg, og følte at mai 
måned var den rette måneden å bli 
døpt. Datoen, den 15. mai føltes også 
som den riktige datoen. Etter hvert 

som dagen nærmet seg, følte jeg en 
indre ro. Jeg visste jeg hadde tatt det 
rette valget. Dåpsdagen min, den 
15. mai ble en spesiell dag på mange 
måter. Jeg har sagt at det var en ‘syk’ 
opplevelse. Jeg hadde fått bronkitt 
noen dager før, og var ikke blitt frisk 
ennå. Men det brydde jeg meg svært 
lite om. Jeg hadde bestemt meg for 
at jeg skulle døpes den dagen, selv 
om jeg var aldri så syk. Jeg glemmer 
aldri det øyeblikket jeg kom opp av 
vannet. Det eneste jeg klarte å si var 
WOW! Ånden var så sterkt tilstede 
den dagen. Det var en utrolig opple-
velse. Jeg har forresten glemt å nevne 
at jeg mottok en mail fra Donny 
Osmond før jeg ble døpt. Han hadde 
fått vite om dåpsdatoen, og han 
ønsket meg til lykke. Det satte jeg 
stor pris på. Jeg ble egentlig litt satt 
ut da jeg fikk mailen. Det hadde jeg 
ikke forventet i det hele tatt.

Jeg fortalte innledningsvis at dette 
er min reise. På en måte så er denne 
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reisen todelt. Da jeg ble døpt, gikk 
jeg av toget, for å starte min andre del 
av reisen, nemlig fjellklatringen. Jeg 
hadde med meg mitt sikkerhetsutstyr, 
nemlig skriftene; Bibelen, Mormons 
bok, Lære og pakter og Den kostelige 
perle. Og så var det bare å sette i gang 
med klatringen. Jeg vil opp til topps. 
Fra der kan jeg se alt og forstå alt. 
Men veien opp er lang og bratt, og det 
vil være mange hindringer på veien. 
Så det gjelder å holde fokuset på min 
Himmelske Far og Frelseren. De vil 
alltid være der. Og dem kan jeg alltid 
stole på. Jeg har tenkt på skriftstedet 
i Romerbrevet 8:31 “Hvad skal vi da si 
til dette? Er Gud for oss, hvem er da 
imot oss?”

Jeg vil avslutte med å si at jeg vet 
at jeg har tatt det riktige valget. Jeg vet 
at dette er Jesu sanne kirke. Jeg vet at 
Mormons Bok er Guds ord. I Filipen-
serne 1:6 står det ‘Og jeg er fullt viss 
på at han som begynte en god gjern-
ing i eder, vil fullføre den inntil Jesu 
Kristi dag.’ ◼

Leah B fra familien
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Snart er det jul
Leah B
Moss menighet

Snart er det jul. Det gleder jeg meg til, for da 
har vi det så koselig hjemme, og vi får gaver.
I julen feirer vi også at Jesus ble født. Jesus 

har skapt jorden og alt som er på den. Han døde 
på korset for oss, og oppsto igjen. Han gjorde 
det mulig for oss å bo på en himmelsk jord etter 
dette livet. Når jeg er i Kirken og lærer om Jesus, 
føler jeg Den hellige ånd, og blir glad. ◼


