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spare mer. Når du blir mer 
selvhjulpen vil du bli mer 
i stand til å styrke andre.

Tre: Finn en av dine for-
fedre. Ved å finne en av dine 
forfedre kan du oppdage mer 
om hvem du er og hvor du 
kommer fra. Denne kunnska-
pen vil lede deg til en enda 
større forståelse av hvor du 

er på vei. Når du oppdager nye for-
bindelser til dine forfedre vil du få en 
dypere forståelse for at du er en elsket 
sønn eller datter av Gud.

Når du konsekvent handler ifølge 
disse tre invitasjonene og setter mål 
for hver av dem, vil du begynne å 
motta den belønning som er lovet 
dem som streber etter rettferdighet, 
nemlig fred i denne verden og evig 

liv i den kommende 
verden.3 Å arbeide 
med disse målene med 
vedvarende Kristus- 
lignende kjærlighet vil 
gi deg en dypere verd-
settelse av evangeliets 
godhet og et økt ønske 
om å dele det.4 ◼

NOTES
 1. Johannes 13:34
 2. Moroni 7:47
 3. Lære og pakter 59:23
 4. Alma 34:4

LOKALSIDER

Frelseren er det fullkomne 
eksempel på kjærlighet i 

tanke, ord og gjerning. Skriftene 
gir oss forståelse for hans kjærlige 
vesen. Da Forløseren vasket apost-
lenes føtter, sa han: “Et nytt bud gir 
jeg dere: Dere skal elske hverandre, 
likesom jeg har elsket dere.” 1 Kristus 
inviterer oss til å se etter måter vi kan 
vise og føle større kjærlighet i livet vårt.

Gjennom denne enkle planen har 
vi muligheter til å lære om Frelseren 
og hans kjærlighet. Disse tre trinnene 
bringer oss nærmere ham og hans 
læresetninger.

En: Ta med en venn. Frelseren 
elsker hvert eneste av Guds barn. 
Vi kan lære å se oss selv og andre 
slik han gjør. Vær en god venn. En 
enkel tekstmelding eller telefonsam-
tale kan utgjøre en stor 
forskjell i en annens liv. 
Inviter en venn til å gå 
en spasertur sammen 
med deg, spise et måltid 
sammen med deg og 
komme til Kirken sam-
men med deg. Du vil bli 
mer bevisst på den ven-
nens gleder og behov, og 
du vil bli gitt anledninger 
til å dele Kristi sanne 
kjærlighet.2

To: Bli åndelig og timelig selvhjul-
pen. Når åpenbaring kommer, reagér 
raskt. Åpenbaring kan rettes mot både 
åndelige og timelige anliggender. 
Åndelig styrke kan økes ved å lese 
Skriftene mer regelmessig og faste 
med større hensikt. Du kan motta en 
tilskyndelse til å gå videre med utdan-
nelse, søke på en bedre jobb eller 

Styrke tro gjennom Kristi 
vedvarende kjærlighet
Eldste Patrick Kearon, Storbritannia
President for området Europa

Eldste  
Patrick 
Kearon
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 Det ble gjort endringer i stavspre-
sidentskapet i Drammen stav 

høsten 2016. Jørn Ivar Berg ble avløst 
etter kall til biskop i Bergen. Stefan 
Fromgren ble førsterådgiver og Stian 
Sande andrerådgiver. Tarjei Pedersen 
fortsetter som stavspresident.

Stefan Fromgren er født og opp-
vokst i Stockholm av gode foreldre. 
Han er eldst av tre søsken. Foreldrene 
er konvertitter til Kirken og Stefan 
ble døpt som 8- åring. Stefan sier han 
har hatt “verdens beste” oppvekst og 
ungdomstid med mange gode venner 
i og utenfor Kirken.

Stefan blir inspirert og begeistret av 
misjonærarbeid. Han fikk mulighet å 
virke som misjonær i Skottland. Han 
har også vært misjonsleder og stavens 
misjonspresident.

Etter sin misjon traff Stefan Janne 
Weggersen fra Drammen, og de gif-
tet seg 1993 i Stockholm tempel. De 
har fem barn; Emma gift med Håkon 
Amundsen, Hanna tjener som misjo-
nær i London, Tobias går siste året på 
videregående, Isak (14) og Mila (8).

Stefan har vært Unge menns presi-
dent flere ganger og opplevd gleden 
av å se “sine” unge menn reise på 
misjon og gifte seg i templet.

Stefan blir inspirert av eventyr, opp-
dagelser og fysisk aktivitet sammen 
med familie og venner. Hvis anlednin-
gen byr seg, tar han gjerne en mor-
gentur på ski, kajakk eller løping.

Stefan har også 
virket som Seminar- , 
Institutt-  og Søndags-
skolelærer, biskop og 
som høyrådsmedlem 
til fire stavspresidenter.

Stefan har arbeidet som politi 
i Stockholm og er Siviløkonom fra  
NHH (Norges Handelshøyskole).

I dag arbeider Stefan i EVRY  
(IT- selskap) med ansvar for strategi 
og forretningsutvikling.

Stian Sande vokste opp på en 
bondegård i utkanten av Stavanger 
sammen med far og mor og to søs-
ken. Det var en trygg og god plass å 
vokse opp, hvor han tidlig fikk lære 
verdien og gleden av å jobbe. Det var 
mormor og morfar, Gerda og Noralf 
Steffensen, som først sluttet seg til 
Kirken i 1959. De etterlot seg en 
rik arv av tro og kunnskap som har 
betydd mye i livet hans.

Selv om Stian var med i Kirken 
fra han var liten, skulle han bli 14 år 
før han fikk muligheten til å bli døpt. 
Det er en dag han ser tilbake på med 
stor glede og takknemlighet, en dag 
han hadde lengtet etter i flere år. For 
å spare penger til misjon, jobbet han 
tre år som avløser på hjemme- gården. 
Han ble kalt til å tjene i Manchester i 
England like etter å ha avsluttet vide-
regående skole. Til å begynne med 
syntes han at sjenanse gjorde det litt 
vanskelig å være en misjonær, men 

Stefan Fromgren med familie
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Stefan Fromgren med Tobias og Isak
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Stian Sande med familie
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Drammens stavs rådgivere
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vokste etter hvert inn i oppgaven. 
Han gir uttrykk for at han i ettertid ser 
at misjonen endret alt. Den forankret 
troen og beslutsomheten om å alltid 
tjene Herren.

Trude Beate Nilsen avsluttet sin 
misjon på Temple Square omtrent 
samtidig som Stian kom hjem fra 
Manchester. De giftet seg i Stockholm 
tempel omtrent et år etterpå og flyttet 
til Trondheim hvor Stian studerte til 
sivilingeniør på NTNU. Trude og Stian 
er foreldre til fire barn; Maren Sofie 
(15 år), Kristian Andre (13 år), Espen 
Johannes (10 år) og Jared Elias (7 
år). De er bosatt i hjemkommunen til 
Stian like utenfor Stavanger, hvor han 
er ansatt i prosjektorganisasjonen til 
oljeselskapet ConocoPhillips.

Stian har fått muligheten til å ha 
flere forskjellige kall i Kirken, noe han 
er svært takknemlig for. Han har blant 
annet virket med barn og ungdom i 
Primær, Unge menn, Søndagskolen og 
Institutt. Han virket og som grenspre-
sident like før Stavanger ble organisert 
som en menighet, og nå sist som høy-
rådsmedlem i Drammen stav. ◼

Store norske leksikon 
har oppdatert sin 
artikkel om Kirken

Stian Sande med Trude
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Kirken annonserer  
BYU- Pathway Worldwide

 Programmet er tilgjengelig i 35  
land over hele Europa
Det første presidentskap i Jesu 

Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 
har annonsert opprettelsen av en 
verdensomfattende organisasjon for 
høyere utdanning, BYU- Pathway 
Worldwide (BYU- PW). Denne institu-
sjonen vil ha ansvar for alle nettbaserte 
årsstudier og gradsprogrammer som 
blir tilbudt av Kirkens skoleverk (CES).

Clark G. Gilbert, nåværende pre-
sident for BYU- Idaho, vil lede denne 
nye organisasjonen. BYU–Pathway 
Worldwide vil ha sitt kontor i Salt Lake 
City, Utah, og vil ha oppstart 1. mai 
2017. President Dieter F. Uchtdorf, 
annenrådgiver i Det første presi-
dentskap, opplyste om dette på en 
pressekonferanse på Temple Square 
7. februar 2017.

BYU- Pathway Worldwide har 
sin opprinnelse i BYU- Idahos 

Pathway- program, som begynte i 
2009 med 50 studenter totalt ved tre 
prøvesteder i Idaho, Arizona og New 
York. Programmet har siden vokst til 
nesten 500 steder i 50 land og har blitt 
brukt av 57,000 studenter.

Hva er BYU- Pathway?
Pathway er et årsstudium i 

Kirkens skoleverks program som 
er tilgjengelig på Internett gjennom 
BYU- Idaho til alle voksne medlem-
mer av Kirken i mer enn 35 land 
over hele Europa. Pathway har 
fokus på utdannelse og profesjonell 
utvikling, men suksess måles ved 
disse 3 åndelige målene:

1. Få evangeliet inn i studentenes 
hjerte

2. Hjelpe studenter bli flinke til å lære
3. Forberede studentene til å kunne 

lede og forsørge en familie

Du finner artikkelen på denne lenken 
https://snl.no/Jesu_Kristi_Kirke_av_
Siste_Dagers_Hellige ◼
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Nettundervisning blir supplert 
ved ukentlige samlinger eller video-
konferanser med lokale studenter 
og Pathway- misjonærer der en dis-
kuterer kursmaterialet i en sosial 
sammenheng. Tilbudet om videokon-
feranser er for dem som bor for langt 
unna et Pathway- senter til å kunne 
delta personlig.

Programmet er tilgjengelig i føl-
gende land i Europa: Albania, Belgia, 
Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, 
Frankrike, Hellas, Island, Irland, 

Italia, Kosovo, Kroatia, Kypros, Latvia, 
Litauen, Moldova, Nederland, Norge, 
Polen, Portugal, Romania, Russland, 
Slovenia, Spania, Storbritannia, 
Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, Ukraina, 
Ungarn og Østerrike

Studentene lærer praktisk 

livsmestring, viktige lederferdigheter, 
de studerer matematikk og økonomi, 
og tilegner seg kompetanse i å kom-
munisere på engelsk. Pathway er 
akkreditert ved og ledet fra USA, ved 
BYU- Idaho. Gå til pathway.lds.org for 
mer informasjon. ◼

Cecilia Greenfield Wie fra Oslo har 
nydt  godt av Pathway
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Hilmar Eugen Freidel – en trofast 
visjonær
Stein Pedersen
Romerike menighet

 Jeg ønsker å gi heder til en mann 
som i nesten 50 år satte sitt preg på 

Kirken i Norge og spesielt Oslo gren 
fram til sin død i 1976. Hilmar Eugen 
Freidel er for mange medlemmer i dag 
en glemt person. Hans virke i Kirken 
og i sine omgivelser har satt sine 
spor etter seg som vi i dag kan høste 
mange velsignelser av. Hilmar var 
bl. a. en svært dyktig historiker, han 
innhentet opplysninger fra Kirkens 
virksomhet i Norge helt fra 1852 og til 
sin død i 1976 og ordnet disse opplys-
ningene kronologisk.

Bakgrunn
Hilmar ble født i Kristiania 

18. februar 1908. Hans foreldre var 
Theodor Freidel Gydar Pedersen og 
Ingeborg Marie Larsen som begge var 
medlemmer av Kirken. Hilmar må ha 

vært et aktivt medlem fra barneårene 
av. Jeg har hentet en del opplysninger 
om ham fra hans to utgitte bøker om 
Den norske misjons og Oslo grens his-
torie, begge med tittelen “Under Nord-
lysets himmel”. I disse bøkene har han 
vært veldig sparsom med personlige 
opplysninger om seg selv og sin kone 
Paula – noe som gjenspeiler hans 
karakter som en beskjeden person 
som ikke ønsket å fremheve seg selv.

Skrifteforeningen
Hilmars far, Theodor Pedersen 

var på begynnelsen av 1900- tallet 
sterkt engasjert i det som ble kalt 
for “Skrifteforeningen” i Kristiania, 
senere Oslo gren. I tillegg til heltids-
misjonærene som virket i grenen, ble 
mange av grenens medlemmer kalt 
som grensmisjonærer. Disse virket i 
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sine kall gjennom Skrifteforeningen. 
Personlig har jeg Skrifteforeningen i 
daværende Kristiania gren å takke for 
at min mormor og morfar og hans mor 
og flere i hennes familie ble døpt på 
begynnelsen av 1900- tallet, delvis som 
et resultat av Theodor Pedersens under-
visning i deres hjem på Vålerengen.

De tidligste opplysningene om 
Hilmar Freidel som er funnet i hans 
historiske beretning om Den norske 
misjon, var i 1926. Da var han 18 år 
gammel og ble kalt av misjonspre-
sident Martin Christophersen som 
lokalmisjonær. Oppgavene var å 
besøke hvert medlems hjem for å 
samtale med dem og finne ut hvorfor 
de som hadde vært borte fra Kirken 
i årevis, ikke ønsket å komme tilbake. 
Hilmar fikk Oslo gren som sitt virke-
felt. Medlemmer som var blitt borte for 
20- 30 år siden, ble funnet, og mange 
av dem kom tilbake. Noen ønsket 
også å bli døpt pånytt da de mente 
at de var blitt utelukket fra Kirken 
mange år tidligere, og opptegnelsene 
var ikke fullstendige fra den tiden.

President Christophersen hadde 
en visjon om å gjennomføre denne 
besøksvirksomheten i hele Den 
norske misjon. Etter hvert som med-
lemmene vokste seg sterkere i antall 
og i sin hengivenhet for evangeliet, 
skulle flere grener arbeide med dette 
programmet. Dessverre ble president 
Christophersen syk, og fordi hans hel-
setilstand syntes å forverre seg, beslut-
tet Det første presidentskap å avløse 
ham som misjonspresident og sendte 

ham hjem til sin familie i Utah. Han 
døde i Salt Lake City 24. august 1927. 
Han ble etterfulgt av Lorenzo William 
Anderson. Oppgaven med å besøke 
mindre aktive medlemmer som bl.a. 
Hilmar Freidel var blitt kalt til å utføre 
i Oslo gren, forsvant dessverre med 
president Christophersen.

For å gi et bilde av “Skrifteforenin-
gens” betydning på begynnelsen av 
1900- tallet, siterer jeg en rapport fra 
januar 1904 fra konferansepresidenten 
(distriktspresidenten) i Kristiania til 
misjonspresidenten i København: “Det 
er en unge menns skrifteforening med 
i alt 15 medlemmer; de unge søstre har 
like ens deres skrifteforening med i alt 
31 medlemmer. Disse foreninger ble 
organisert for noen år siden, hver med 
en president og to rådgivere, og de har 
utført en stor og god virksomhet ved å 
utdele bøker og skrifter til byens befolk-
ning. Da det kanskje vil være en spore 
for andre konferanser til å opprette 
lignende foreninger, hvor slike ikke 
allerede finnes, meddeler jeg en liten 
oversikt over virksomheten fra 1903: 
De unge brødre har besøkt 1800 fami-
liers hjem og gratis utdelt 2498 skrifter. 
De har solgt 179 bøker og hatt 404 
evangeliske samtaler. De unge søstre 
har besøkt 7151 familiers hjem og gra-
tis utdelt 6238 skrifter. De har solgt 221 
bøker og hatt 226 evangeliske samtaler. 
– Skrifteforeningens arbeide blir i 
regelen utført om søndagene.” I april 
1910 ble Unge menns og Unge kvin-
ners Skrifteforeningen slått sammen 
til Kristiania GUFs Skrifteforening. 

Foreningen skiftet navn i 1932 til 
Misjonsforeningen og nedlagt i 1934. 
Det ble gjort forsøk på å reorganisere 
Misjonsforeningen i 1946 med lokalmi-
sjonærer som den bærende kraft. Men 
foreningen opphørte etter et halvt års 
virksomhet. Min mormor Mina Mørk 
og min morfars kusine, Thea Johansen 
var blant Misjonsforeningens med-
lemmer. Det interessante er at Hilmar 
Freidel hele tiden var en pådriver 
for at Skrifteforeningen og senere 
Misjonsforeningen skulle ha sin plass 
i grenens virksomhet.

GUF/ungdomsstevner
Hilmar Freidel var i 1930- årene 

sterkt engasjert i Unge menns GUF 
virksomhet i misjonen. Paula, hans 
kone var tilsvarende engasjert i 
Unge kvinners GUF. Hilmar hadde 
også gode organisatoriske evner. 
Misjonspresident Milton H. Knudsen 
ga høsten 1935 Hilmar i oppdrag å 
organisere landsstevner for Kirkens 
ungdom i Norge. Det første stevnet, 
eller det vi i dag ville kalle ungdoms-
konferanse, ble holdt i Oslo i pinsen 
1936. I påsken året etter ble det holdt 
ungdomsstevne i Bergen også med 
Hilmar Freidel som initiativtaker. Til 
dette stevnet kom presidenten for Den 
europeiske misjon, eldste Richard L. 
Lyman, medlem av De tolv apostlers 
quorum på besøk. Han var på det 
tidspunktet president for Den euro-
peiske misjon. Det tredje ungdoms-
stevnet for Den norske misjon før 
krigen ble holdt i Trondheim i 1939.
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Norsk salmebok
Den første norske salmeboken ble 

utgitt i 1938. Hilmar Freidel fikk i opp-
drag å foreta et utvalg og en revidering 
av den danske teksten på de salmene 
som Kirken i Norge brukte på den tiden 
og få dem utgitt med noter. Omslagssi-
den på denne salmeboken forestiller et 
vikingskip med fulle seil og ble tegnet 
av Vidar Frende, Hilmars halvbror. 
Denne salmeboken ble brukt i Kirken 
i Norge helt til 1956, da Kirken besluttet 
å utgi nye salmebøker med felles utfor-
ming for alle misjonene i Europa.

Brevkontakt
Da Norge ble okkupert i april 1940, 

var Hilmar leder for GUF i Norge 
og redaktør for Lys over Norge. Han 
sendte ut en rekke brev til grens-
presidentene og andre i misjonen for 
å finne ut hvordan situasjonen var i 
de forskjellige grenene. Han oppmun-
tret også til fortsatt innsats for Kirken 
og ba om å få tilbakemeldinger om 
hvordan medlemmene hadde det. De 
svarene som kom, er rørende å lese. 
Alle har til felles en optimisme til tross 
for vanskelige tider og en forsikring om 
at medlemmene står fast i sin tro og 
sitt vitnesbyrd. GUFs ledere på gene-
ralplan sendte et oppmuntrende brev 
til medlemmene i Norge via Hilmar og 
Paula Freidel som ledere for misjonens 
GUF. Her er et utdrag av brevet som 
ble gjengitt i sin helhet i Lys over Norge 
i 1941: “Våre tanker går ut til dere tro-
faste hellige i Norge som kjemper under 
slike vanskelige forhold for å oppholde 

Herrens verk i deres land… Tap ikke 
motet! Prøvelser kommer og har alltid 
kommet til dem som av hele sitt hjerte 
strever for å tjene Herren. Bygg opp de 
unges tro i Jesu Kristi evangelium! …
Skriv når dere kan. Vi vil gjerne høre 
fra dere og minner dere om at vi husker 
dere i vår tro og våre stadige bønner 
om at dere må bli bevart og velsignet.”

Slektsforskning/fotografering 
av kirkebøker

I årenes løp virket både Hilmar 
og hans kone Paula i forskjellige kall 
og oppgaver. Begge engasjerte seg 
sterkt i slektsforskning fra slutten av 
1930- årene og fram til Hilmars død. 
Genealogisk forening i Oslo gren 
hadde mange fremtredende slekts-
forskere i sine rekker, blant annet 
Paula og Hilmar Freidel. De hjalp 
mange av medlemmene i Oslo gren 
med å finne deres forfedre for så å 
sende navnene til templene i Utah. 
Før 1955 var det ingen templer i 
Europa. Hilmar hadde iboende i seg 
omsorgsfølelse både for mennes-
ker rundt seg og også for dem som 
hadde gått over på den andre siden.

I 1946 var Hilmar leder for Genea-
logisk forening i Den norske misjon. 
Han reiste rundt til alle grenene i 
Sør- Norge og ga medlemmene under-
visning i slektsforskning. I 1948- 49 ble 
det laget lister over alle medlemmer 
av Kirken i Norge som var døde. Hen-
sikten var å få utført tempelordinanser 
for dem som selv ikke fikk anledning 
til å besøke et tempel mens de levde. 

Det ble utført tempelordinanser for 
alle som var døde etter 1913.

Garrett Myers fra Det genealogiske 
forenings kontor i Salt Lake City kom 
på den tanken å fotografere kirke-
bøker og lignende dokumenter. Han 
prøvde mange forskjellige metoder 
for filming og kom til slutt fram til den 
som var enklest og billigst og presen-
terte det endelige forslaget for Kirkens 
ledelse. Dette endte opp med Det 
første presidentskaps beslutning om å 
gjennomføre en verdensomspennende 
fotografering. Hilmar ble ansvarlig for 
å finne mulighetene for fotografering 
av kirkebøkene i Stats-  og Riksarkivet 
i Norge. Han henvendte seg til riks-
arkivaren som var positiv til forespør-
selen. Riksarkivet stilte som betingelser 
at de ikke skulle påføres kostnader, 
kun de beste metoder skulle brukes 

Hilmar Freidel
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og originalfilmene skulle tilfalle riks-
arkivet uten vederlag. Archibald F. 
Bennett, generalsekretær i Den gene-
alogiske forening i Salt Lake City kom 
til Norge i begynnelsen av august 1947 
for å ordne med fotograferingen. Alle 
kirkebøker, folketellinger, skiftepro-
tokoller, pantebøker, panteregistre og 
annet genealogisk materiale skulle 
fotograferes. Det fotografiske arbeidet 
ble overlatt til Hilmar og Paula Freidel.

Arbeidet ble påbegynt i juni 1948. 
Dette var opptakten til en heftig 
samfunnsdebatt der presteforeninger, 
biskoper, teologer og privatpersoner 
raste og protesterte. Det ble også skre-
vet mange protestskriv i dagspressen. 

Riksarkivaren sto imidlertid på sitt, 
og etter hvert roet gemyttene seg. 
Arbeidet ble fullført i begynnelsen av 
juni 1951. Da hadde man fotografert 
over 5 millioner sider. Noen år senere 
ble ytterligere flere millioner sider 
fotografert. Kirken ga originalfilmene 
til Riksarkivet og lagret kopier av 
samtlige filmer i Salt Lake City.

“Under Nordlysets himmel”
Hilmar Freidel begynte forberedel-

sene til en historisk opptegnelse om 
Kirkens virksomhet i Norge allerede 
på begynnelsen av 1930- tallet. Men 
det var først da president Dean A. 
Peterson i 1963 ga Hilmar i oppdrag 

å samle, revidere og utgi historiske 
begivenheter i bokform at første 
bind av “Under Nordlysets himmel” 
ble laget og utgitt i 1971. Noe senere 
kom annet bind av “Under Nordlysets 
himmel” som omhandlet i alt vesentlig 
Oslo grens historie.

Distriktssekretær for historiske 
opptegnelser

Tidlig på året i 1976 organiserte 
misjonspresident John Langeland det 
som ble kalt for Oslo stordistrikt med 
tidligere Oslo og Drammen distrikt som 
en forberedelse til en fremtidig Oslo 
stav. Magne Osvald Bjareng ble kalt som 
distriktspresident. Han så den kapasitet 
og de talenter Hilmar Freidel hadde når 
det gjaldt historieopptegnelser og kalte 
ham som distriktssekretær for historiske 
opptegnelser. Da hadde Hilmar fylt 68 
år, var blitt pensjonist og hadde mye tid 
til rådighet til å fylle denne oppgaven 
som kunne ha beriket Kirken i Norge 
i tiden fremover. Hilmar førte nøyaktig 
detaljerte notater over alt som skjedde 
i distriktet på denne tiden og uttrykte 
flere ganger at han så fram til og gledet 
seg til den dagen da det ville bli organi-
sert en Sions stav i Norge. Han forsto at 
medlemmene ville kunne nyte godt av 
Herrens fullstendige velsignelser ved å 
være tilknyttet en stavsorganisasjon der 
prestedømmets nøkler ville bli overdratt 
til lokale prestedømsledere.

Bussulykke
Hilmar opplevde dessverre aldri å 

se hans store drøm bli oppfylt, nemlig 

Eldste James E. Talmages besøk til Oslo 21. juli 1926 sammen med Skrifteforeningen 
i Oslo gren. Eldste Talmage sitter i midten i annen rekke nedenfra. På hans høyre 
side er misjonspresident A. Richard Peterson med hustru. Andre som gjenkjennes: 
Rosa og Ramm Arveseter, Mary Jensen Nilsen, Ingeborg Bisjord, Borghild Strømnes, 
Anton Jensen, Ludvig Arnesen, Kathinka Bisjord, Margit og Gustav Fernsjø, Eyolf 
Arveseth, Einar Strand, Carl M. Hagberg.

KÅ
RE

 P
OR

SB
ØL

L



L8 L i a h o n a

organiseringen av Oslo stav. Han 
og hans kjære hustru dro ut på en 
bussreise til Vestlandet i måneds-
skiftet juli/august i 1976 for å oppleve 
den storslåtte naturen der. Tirsdag 
3. august kjørte bussen utfor veien 
og ned i en skråning i Ringøy, Horda-
land. Paula kom fra ulykken med en 
del skader, men Hilmar omkom på 
stedet sammen med seks andre.

Ettertanke
Det ble knyttet sterke bånd mel-

lom Hilmar Freidel og meg da han 
velsignet meg som barn da jeg var 
to måneder gammel. Min far var 
ennå ikke medlem av Kirken, han 
ble døpt 4 år senere. Jeg opplevde 
personlig Hilmar og Paulas varme 
omsorg for andre mennesker og 
Hilmars enorme kunnskap om Jesu 
Kristi evangelium og dets læreset-
ninger. Han ble en av mine mento-
rer i Kirken helt til sin bortgang.

Tilslutt noen ord fra innledningen 
til “Under Nordlysets himmel”, Den 
norske misjons historie: “…Den som 
gir av seg selv, så også den falne igjen 
kan gi lys og varme, risser sitt navn 
inn i evighetens historiebok, – for 
intet er skjult, glemt eller forgjeves så 
lenge der bak altets uendelighet fin-
nes intelligenser som troen benevner  
GUD  –  FRELSER  –  SANNHETSÅND! 
Denne misjonshistorie er skrevet for 
å bringe lyset og varmen fra søskens 
livsferd til kunnskap for dem som tror 
at fortidens vitnesbyrd kan være en 
styrke i nuet.” ◼

I dag er det 74 079 heltidsmisjonærer 
for Kirken og min bror Edward Andre 

er en av dem. Han er i Spania, blant 
annet har han vært på Tenerife med 
deilig varmt vær.

Jeg savner ham veldig, men vi får 
mail og bilder hver mandag der han 
forteller om mennesker han møter, om 
åndelige opplevelser og sitt vitnesbyrd 
om Jesus Kristus.

Han er flink til å minne meg og 
Marius på å lese i Skriftene – sikkert fordi 
han har forstått hvor viktig det er for oss.

Edward sa i en mail at “hjertet hans 
lærer å brenne for gode og viktigere 
ting og at han tenker mer på sin familie 
nå enn noen gang tidligere”.
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• Generalkonferanser – arkiv
• Tempelplanleggeren
• Områdeledelsen
• Selvhjulpenhet – materiell
• Hjelp til flyktninger ◼

Thomas Steven F
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P R Ø V E R  Å  L I G N E  J E S U S

Min misjonærbror
Thomas Steven F
Moss menighet

P Å  N E T T

På nettsiden www.jesukristikirke.no 
finner du raskt frem til slike emner som 
du ser nedenfor: Hjemmelærer- budskap 
denne måneden? Adressen til en 
menighet? Tempelplanleggeren? Se selv.

• Budskap fra Det første 
presidentskap

• Områdeplan for Europa 2017
• Budskap for besøkende lærerinner
• Finn en menighet
• Liahona, lokale sider
• Hjelpemidler, håndbøker

Jeg er enda gladere i broren min nå fordi 
han er et så godt eksempel for meg, og 
jeg har hatt tid til å savne ham. Jeg gleder 
meg utrolig til å møte Edward igjen når han 
kommer hjem i juni. ◼


