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Omtrent hundre millioner 

mennesker bor på 

Filippinene, sammen med 

mange interessante dyr!

Åtte store språk brukes 

på Filippinene. Dette 

eksemplaret av 

Mormons bok er  

trykt på et språk  

som heter cebuano.

Dette er en VDR- ring på et filippinsk 

språk som heter tagalog. Slik 

sier man “velg det rette”:  

piliin ang tama.

Dette er templene i Cebu City og Manila.  

Og vet du hva? Et nytt tempel blir bygget i Manila! 

Det vil også bli bygget templer i to andre byer, 

Urdaneta og Cagayan de Oro.

Møt noen av våre venner  
fra Filippinene!

“Jeg gleder meg alltid til 

familiens skriftstudium hver 

kveld. Jeg føler godt hver 

gang jeg leser i Skriftene.” 

Lanneah D., 10 år, Central 
Luzon på Filippinene

“Da jeg lærte å lese, var jeg lei 

meg fordi jeg ikke kunne lese 

fort. Mor og far og søsteren 

min hjalp meg, og nå syns 

jeg det er spennende å lese 

i Skriftene.” 

Acumen D., 7 år, Central 
Luzon på Filippinene

Er du fra Filippinene?  
Skriv til oss! Vi vil gjerne  

høre fra deg!

Filippinske barn leker en lek som kalles 

luksong tinik, eller “Vi hopper over 

torner”. Ett eller to barn sitter på gulvet 

og stabler hendene og føttene sine oppå 

hverandre. Så prøver de andre barna å 

hoppe over uten å røre stabelen.

Takk for at du utforsket 
Filippinene sammen med 

oss! Vi ses neste gang!Hvordan kommer du deg til kirken? Noen filippinske familier 

kjører jeepneyer (en form for drosje) for å komme seg rundt!

Hei  
fra 

Filippinene!

Jeg 
heter Paolo. 

I år reiser  
vi rundt i verden for  

å lære om Guds barn.  
Bli med oss og  

besøk Filippinene!

Og jeg 
heter Margo.
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