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Hei!  
Jeg heter 

LUCY!

B A R N  M E D  H J E R T E

LUCYS TANKER OM 
Å VISE KJÆRLIGHET
Ha kjærlighet i hjertet.
Kjærlighet hjelper deg å være lykkelig.
Vær hyggelig og snill mot andre.

EN SPESIELL MÅTE Å KOMMUNISERE PÅ
Det er vanskelig for Lucy å fortelle andre hva 
hun føler. Men hun ønsker å hjelpe folk å føle seg 
elsket og lykkelige. Og det gjør maleriene hennes!

EN KJÆRLIG SØSTER
Da Lucy fant ut at maleriet hennes vant 
konkurransen, sa hun til søsteren Ruby: 
“Ditt er så fint. Jeg skulle ønske du hadde 
vunnet istedenfor meg.” Lucy kunne ikke 
tro det da hun fant ut at maleriet hennes 
vant konkurransen for hele USA også!

LUCYS HJERTE
Lucy og storesøsteren har deltatt i 
en kunstkonkurranse på skolen om 
å gjøre verden bedre. Lucy visste 
at hun ville male et hjerte. Hun sa: 
“Verden ville være et bedre sted 
om vi hadde kjærlighet i hjertet.”

KUNSTMALING
Lucys mor er kunstner. Da 
Lucy var liten, elsket hun å se 
sin mor male. Nå lærer mor 
henne også å male. Lucy liker 
å bruke farger som er fine 
sammen, og hun maler veldig 
nøye. En dag ønsker hun å ha 
et atelier sammen med mor.

SEND OSS ET HJERTE
Hvordan kan du følge Jesus ved å vise 
kjærlighet? Send oss et hjerte med 
historien din og et fotografi, sammen 
med dine foreldres tillatelse. Send det 
via liahona. lds. org (klikk på “Submit 
an Article”) eller som e-post til  
liahona@ ldschurch. org.

STADIG STERKERE
Lucy ble født med et synd-
rom som gjør at musklene 
ikke samarbeider som de 
skal. Det gjør det vanske-
lig for henne å svelge og 
snakke. Hun sykler på en 
spesiell sykkel og går på 
turer sammen med fami-
lien for å bli sterkere.

Jeg bor i Utah sammen med 
familien min. Jeg liker å male, 
og jeg liker å dele kjærlighet 

med andre.

Av Jill Hacking, New York, USA

Hun maler 
KJÆRLIGHET


