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TIL DEM SOM KOMMER FOR Å BLI BESEGLET I HERRENS HUS 

 

VELKOMMEN! 

 

Vi gleder oss over at dere kommer til tempelet for å bli beseglet som ektemann og hustru 

for evigheten. Vi vet at Herren er glad for deres tro og lydighet når dere inngår evige 

pakter i hans hus. 

 

Vi ønsker at denne dagen skal bli en rik, vakker og dyp åndelig opplevelse, og vi vil 

hjelpe dere å gjøre dette til en minneverdig dag. 

 

Dette brevet inneholder viktig informasjon som kan være til hjelp i deres forberedelser til 

å komme til Herrens hus. 

 

Vennlig hilsen, 

 

 

 

________________   __________________   _________________   ______________ 

 

Lars G. Malm Espen Lynne Amundsen  Leif Eriksson           Ola Kärn 

Tempelpresident         1. rådgiver                2. rådgiver               Tempelskriver 
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TA KONTAKT MED TEMPELET OG GJØR EN AVTALE FOR BESEGLINGEN 

DERES 

 

Det er viktig at dere leser dette brevet nøye, slik at dere får all den informasjon dere 

trenger.  Hvis dere har noen spørsmål, kan dere ringe tempelets kontor på +46(0)8 500 

655 00. Vi vil gjerne hjelpe dere. 

 

 
1. TEMPELANBEFALINGER 

 

Dere må ha med to tempelanbefalinger til tempelet. 

 

A. Tempelanbefaling. Du må ha en anbefaling fra biskopen eller 

grenspresidenten din. Forsikre deg om at den er fullstendig utfylt, og at den har 

tre underskrifter – en fra biskopen/grenspresidenten, en fra stavs-

/misjonspresidenten og din egen. 

 

B. Anbefaling for ordinanser for levende. Dere må også ha en anbefaling for 

ordinanser for levende fra biskopen eller grenspresidenten. Stavs-

/misjonspresidenten må også undertegne denne anbefalingen. Denne 

anbefalingen kan også brukes ved besegling til en avdød ektefelle. 

 

 
2. BESEGLING ETTER BEGAVELSESSESJONEN 

 

Hvis en av dere, eller begge, planlegger å motta deres begavelse og bli beseglet direkte 

etter begavelsessesjonen, vennligst kom til tempelet 1,5 time før planlagt sesjon. Du kan 

gjerne ta med en slektning eller venn som din personlige ledsager. En bror skulle be en 

annen bror som allerede har mottatt sin begavelse om å være hans ledsager, og en søster 

skulle be en annen søster som allerede har mottatt sin begavelse om å være hennes 

ledsager. Hvis du ikke har med en ledsager, vil tempelet skaffe en for deg. Andre som 

ønsker å delta skulle ankomme ikke senere enn 30 minutter før planlagt begavelsessesjon. 

 

 
3. BESEGLING NÅR DERE ALLEREDE HAR MOTTATT BEGAVELSEN 

 

Hvis dere kommer bare for beseglingen, vennligst ankom tempelet en time før den 

planlagte beseglingen. Gjestene deres skulle ankomme tempelet ikke senere enn 30 

minutter før seremonien tar til. Bare familiemedlemmer og nære venner som allerede har 

mottatt sin begavelse og har en gyldig tempelanbefaling kan overvære seremonien. De 

trenger ikke å være kledd i hvite klær. Fotoapparat skulle legges i anbefalingsskranken. 

Du vil få en kvittering. 

 

 
4. VITNER 

 

Vennligst inviter to brødre (familie eller venner) til å være vitner under 

beseglingsseremonien. Hvis dere ikke har noen vitner, vil tempelet skaffe dem for dere. 
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Vitnene må ankomme tempelet 30 minutter før beseglingen begynner for å undertegne 

nødvendig dokumentasjon. 
 

 

 

 

 

 

 

5. VENTEPERIODE ETTER DÅP OG SIVILT INNGÅTT EKTESKAP 

 

En venteperiode på minst ett år etter å ha blitt bekreftet som medlem av Kirken kreves før 

du kan motta din begavelse. En venteperiode på ett år etter et sivilt inngått ekteskap 

kreves også før et par kan bli beseglet i tempelet. 

 

Et verdig par som ikke har hatt mulighet til å inngå ekteskap i tempelet, på grunn av at 

begge eller den ene ikke har vært medlem av Kirken i ett år, kan motta sin begavelse og 

bli beseglet når som helst etter at de har vært medlem minst ett år. Hvis dette er tilfelle for 

dere, vennligst rett en forespørsel til deres biskop/grenspresident. Han vil gi dere råd i 

henhold til deres omstendigheter. Dette skulle være gjort før dere kommer til tempelet. 

Hvis noen av dere har vært beseglet i tempelet før, må dere også ha med et brev fra Det 

første presidentskap. 

 
 

6. BESEGLING AV BARN TIL FORELDRE 

 

Barn over 21 år, gift eller enslig, må ha mottatt sin begavelse for å bli beseglet til sine 

foreldre. Barn fra 8 til og med 21 år må ha blitt døpt og bekreftet, og ha en 

tempelanbefaling, for å kunne bli beseglet til sine foreldre. Menn som er 12 år og eldre 

må være bærere av Det aronske prestedømme. Unntak kan gjøres for mentalt hemmede 

barn. Snakk med biskopen/grenspresidenten eller tempelet om slike unntak. For barn som 

ennå ikke har fylt 8 år trengs bare en påføring på familiegruppearket. Se punkt 8 nedenfor. 

Hvis barnet som skal bli beseglet er adoptert eller fra et tidligere ekteskap, er det viktig at 

dere ringer til tempelet i god tid på forhånd for å forsikre dere om at dere har den rette 

dokumentasjonen. Denne telefonsamtalen kan forhindre skuffelse når dere kommer til 

tempelet. 

 

Hvis dere har noen spørsmål om besegling av barn til foreldre, vennligst ta kontakt med 

tempelet i god tid på forhånd for deres planlagte ankomst. 

 
 

7. VENTEPERIODE FOR BESEGLING TIL AVDØD EKTEFELLE ELLER 

AVDØDE BARN 

 

Hvis du skal besegles til en avdød ektefelle, eller hvis avdøde barn skal besegles til deg, 

må det ha gått ett helt år etter dødsdatoen før beseglingen kan utføres. 

 
 

8. FAMILIEGRUPPEARK 

 

Fyll ut et familiegruppeark med alle barn, levende eller døde. Ta det med til tempelet.  
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9. BARN SOM SKAL OVERVÆRE BESEGLINGER 

 

Med en gyldig anbefaling kan enslige personer fra 8 til 21 år, som ikke har mottatt sin 

begavelse, få tillatelse til å gå inn i tempelet og overvære beseglingen av sine brødre og 

søstre til sine foreldre, hvis de ble født i pakten eller tidligere ble beseglet til sine foreldre 

og at de er døpt. Menn som er 12 år og eldre må være bærere av Det aronske 

prestedømme. Barn under 8 år trenger ikke tempelanbefaling, men de må ha blitt født i 

pakten eller tidligere blitt beseglet til sine foreldre. 
 

 

 

10. BARNESTUE OG KLÆR FOR BARN 

 

Når barn som skal besegles tilbringer tid i tempelets barnestue, må de ha en barnevakt 

sammen med seg. Klær til disse barna kan lånes i tempelet. Hvis det er ønskelig, kan hvite 

klær medbringes til barna. Det er ikke nødvendig med sko for beseglinger. 
 

 

11. PÅKLEDNING I TEMPELET 

 

Når ordinansarbeid utføres, brukes hvite klær, noe som symboliserer renhet og verdighet. 

Passende klær kan leies i tempelet. Hvis kvinner ønsker å bruke sin egen kjole, må den ha 

full lengde, være helt hvit, ha lange ermer og ikke ha lav utringning. 

 

Menn må bruke en hvit, langermet skjorte, hvite bukser og hvitt slips eller sløyfe. Både 

menn og kvinner må bruke hvite sko eller tøfler med hvit, lys farget eller grå såler. 

 

Hvis dere har noen spørsmål angående påkledning, vennligst kontakt stavens eller 

distriktets Hjelpeforeningspresident, eller ring tempelet. 

 

Ta med deres egen tempelkledning (garments) hvis deres skal motta deres begavelse. 

Tempelkledning kan kjøpes på Distribusjonssenteret på Gjestehjemmet, etter å ha vist en 

gyldig tempelanbefaling. 

 

Distribusjonssenterets åpningstider: 

Tirsdag – torsdag 07.30–13.00  

Fredag   11.00–19.00  

Lørdag   07.30–13.00 

 
 

12. PÅKLEDNING NÅR MAN KOMMER TIL TEMPELET 

 

Søndagsklær er passende påkledning når man kommer til tempelet. 

 

 
13. FOTOGRAFERING 

 

Hvis dere ønsker å ta bilder inne i tempelet etter beseglingen, vil dette gjøres på et 

tilordnet sted. Fotografering på andre steder i tempelet er ikke tillatt. Hvis det er fint vær, 

anbefaler vi vårt vakre tempelområde. Før dere forlater tempelet, vennligst bytt til deres 

egne sko.           

  


