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BUDSKAP FRA OMRÅDETS LEDERE

vi ikke kommer regel
messig og i god tid til 
nadverdsmøtet?

Husk at av alle 
Kirkens møter er nad
verdsmøtet det eneste 
vi kan nyte sammen 
som familie. Hvilken 
mulighet!

Selv trenger jeg det 
løfte jeg får gjennom 
nadverden om at «hans 
Ånd alltid kan være hos 
[oss]» for å kunne takle 
utfordringene som kom
mer i løpet av uken. Vi 

trenger dette løftet for ikke å 
bli svekket i vårt kall. Vi kan få 
veiledning i våre avgjørelser og 
beskyttelse mot fysiske farer, 
men ikke minst mot negativ 
innflytelse rundt oss.

Jeg trenger også den påføl
gende undervisning som gis 
av inspirerte talere. Det er ikke 
noe lite ansvar å hjelpe tilhø
rerne å føle Ånden. Ved å være 
tilstede og følge med på det 
som foregår, støtter jeg talerne 
og føler Ånden.

Vi har fått befaling om å 
være et lys for verden og å 
være menneskers frelsere.3  
For å klare dette, trenger vi fullt 

Lokalsider

«Så hans Ånd alltid kan være hos dem»
Eldste Manfred Schütze, Tyskland
Områdesytti

 Uken før påske ringte 
to menn på døren vår 
og ga oss følgende 

invitasjon: «Vi vil gjerne feire 
Herrens nadverd med dere  
1. påskedag.» Dette utløste  
en kort samtale hvor jeg blant 
annet forklarte at vi i vår kirke 
har nadverdsmøte hver søn
dag, og at det er vårt viktigste 
religiøse møte hver uke. Vi tar 
del i nadverden av minst to 
grunner – for å minnes våre 
pakter og for at vi ved hver 
nadverdsbønn igjen kan få 
fornyet løftet om at «hans Ånd 
alltid kan være hos [oss]».1

Jeg inviterte mennene til vår 
kirke, men de var ikke innstilt 
på det og gikk snart sin vei. 
Deres besøk fikk meg imidler
tid til å grunne ganske lenge på 
viktigheten av nadverdsmøtet 
og nadverden.

Jeg kom straks til å tenke 
på L&p 59:9 med den påfal
lende befalingen om at vi på 
søndag skal gå til bønnens 
hus og ofre våre sakramen
ter, for at vi i større grad skal 
kunne holde oss ubesmittet 
av verden. Jeg undret om det 
noensinne hadde vært større 
behov for nettopp dette enn i 

vår tid. Med tanke på 
hvor viktig det er, kan 
vi ikke bare stå over et 
nadverdsmøte fordi:

•	 Vi	er	på	ferie	og	 
ikke går dit, selv  
om Kirken finnes  
i nærheten.

•	 Vi	har	reist	langt	 
på lørdag eller hatt 
en stor fest, og derfor 
ikke føler oss i stand 
til å gå.

•		Vi	føler	behov	for	å	
sove lenge på søn
dag og tenker at det 
vil komme flere søndager  
i fremtiden.

I Hebreerbrevet leser vi: «[La 
oss ikke holde oss borte] fra vår 
egen forsamling, slik noen har 
for vane; men la oss formane 
hverandre, og det så meget mer 
som dere ser at dagen nærmer 
seg.» 2 Vi skulle også være påpas
selige med å komme i god tid 
til nadverdsmøtet, så vi ikke går 
glipp av nadverdens ordinans.

Kan det hende at utfordringer 
vi har med våre barn, eller tvil 
hos oss selv, som kan skyldes at 
vi ikke føler hans Ånd i tilstrek
kelig grad, egentlig skyldes at 

Eldste Manfred 
Schütze, Tyskland 
Områdesytti for 
området Europa
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oppladede åndelige batterier. 
Nadverdsmøtet er en lader som 
er lett tilgjengelig for oss. Ved å 
delta i nadverden mottar vi det 
uunnværlige løftet om åndelig 
veiledning.

For noen måneder siden 
utførte de unge kvinnene i 
grenen vår et flott tjenestepro
sjekt som en del av program
met «Personlig fremgang»: «Kom 
med den skitne sykkelen din 
om morgenen, og hent den ren 
om kvelden!» Hvordan kunne 
jeg motstå dette? Det aronske 
prestedømme hjalp jentene 
med småreparasjoner. Lyset på 
sykkelen min virket ikke, og 
jeg hadde ikke tatt meg tid til 
å reparere det. Den kvelden 
fant jeg ut at reparasjonen bare 
hadde tatt noen minutter, og 
at det bare var snakk om riktig 
justering. Nå var jeg godt forbe
redt på mørket.

Hvor ofte er det bare snakk 
om justering?

Hvis vi trenger å forandre 
noe, la oss gjøre det for å 
kunne motta mer lys og være 
forberedt.4

Jeg elsker Herrens løfte: 
«Den som eter mitt kjød og 
drikker mitt blod, har evig liv. 
Og jeg skal oppreise ham på 
den siste dag.» 5

Dette stoler jeg på, og det 
kan du også! ◼
NOTER
 1. L&p 20:77.
 2. Hebreerne 10:25.
 3. Se L&p 103:9.
 4. Se L&p 50:24.
 5. Johannes 6:54.

LOKALNYTT

 Søndag morgen klokken halv ni har 
Karinya nett opp stått opp for å dra 
i kirken. Nesten hver søn dag kjører 

hun og moren til Sandvika for å delta på 
nadverdsmøte sammen med menigheten.

•	 Oftest	er	det	kjempegøy,	men	av	og	til	
kan det også være litt kjedelig. Noen 
ganger hender det at jeg føler Ånden, 
noe som er kjempebra og vik tig, for
teller Karinya, som har vært en del av 
kir kesamfunnet hele livet.

Før nadverdsmøtet samles jentene 
mellom 12 og 18 år til et eget møte. Her 
snakker de om viktige verdier og tekster 
fra Bibelen og Mormons bok. Deretter 
samles guttene og jentene til søndags
skole før nadverdsmøtet begynner.

•	 Det	å	være	med	kirkevennene	mine	
er anner ledes enn å være med venner 
utenfor kirken, for med kirkevennene 
kan jeg være litt mer fri, jeg trenger 
ikke å tenke på at jeg er mormon, for
klarer Karinya.

Karinya synes det er en stor støtte å ha 
venner fra menigheten i nærheten.

•	 Det	er	veldig	fint	å	ha	en	med	samme	
tro i nærheten, vi kan støtte hverandre, 
legger hun til. Hun forteller at det fin
nes mange misoppfatnin ger om kirken.

•	 En	venn	av	meg	opplevde	at	en	dame	
kom og spurte: «Hvor mange koner har 
pappaen din?» Mange tror at mormonene 
har flere koner, men det stemmer ikke. 
For 120 år siden hadde noen medlem
mer det, men det praktiseres ikke i dag.

Fra Ringerike Blad: Livet som mormon
Av Ragnhild Frøhaug
Karinya Vega (16) er medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Karinya Vega, 16 fra Sandvika menighet
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Selv om Karinya har vært en del av 
kirken hele livet, har hun hatt perioder 
da hun har vært skeptisk til sin tro. For litt 
over et år siden skjedde det en forandring. 
Da deltok hun på et møte hvor en mann 
fortalte en spesiell historie om Jesus.

•	 Jeg	fikk	en	sterk	opplevelse	hvor	jeg	
visste at kirken var riktig sted for meg, 
etter det har jeg jobbet for å være ver
dig. Jeg har mange venner i kirken og 
har begynt å se litt annerledes på Gud 
og verdiene i verden.

I dag bruker Karinya mye tid på kirken. 
I tillegg til å være i kirken hver søndag er 
hun også med på en aktivitet hver onsdag. 
Menn og kvinner har ulike oppgaver. Bare 
menn kan ha prestedømme, men kvin
nene har lederansvar på andre områder.

•	 Kirken	kunne	ikke	eksistert	hvis	ikke	
kvinnene kunne være med og lede, 
forklarer hun. Det er likt fordelt fordi 
mennene og kvinnene må støtte hver
andre, sier Karinya. ◼
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Ung mor fra Moss engasjerte seg 
og ble valgt inn i kommunestyret
Av Johanna Podhorny
Fra Byavisa Moss før valget: Ny KrF-er i Våler

 Lorna Kathrin Munthe (28) 
bor på Folkestad i Våler 
med mann og barn. I tillegg 

har hun engasjert seg i lokalpo
litikken. Partiet som står hennes 
hjerte nærmest er Krf, og idet hun 
entret det politiske liv sa hun ja til 
å stille som nummer to på listen.

Men hva får en travel 
mamma til å engasjere seg i 
nærmiljøet? Lorna forteller at det 
var via jobben på Våk skole hun 
fikk spørsmål om hun ville bli 
med i politikken.

Engasjert mamma
Det var rundt juletider jeg ble 

spurt om jeg ville ta andreplas
sen. Først tenkte jeg «hjelp, hva 
har jeg gjort». Men jeg skal gjøre 
mitt beste. Jeg sier ikke ja til noe 
om jeg ikke har tenkt til å bidra, 
sier hun. Likevel tror Lorna at 
det først og fremst er henne 
selv engasjementet vil gavne. 
Dette har jeg mye å lære av. 
Jeg har også blitt tatt godt imot, 
spesielt av lokalleder Brynjar 
Høidebraaten. Hadde ikke han 
og resten av gjengen støttet meg 
og vært så inkluderende, hadde 
jeg ikke sagt ja til listeplass, 
sier hun. Lorna kan fortelle at 
det er hyggelig på møtene. Det 
diskuteres ikke bare politikk 
heller. – Det er gode mennesker 

der, som bryr seg om andre 
og er opptatt av verdier og 
medmenneskelighet.

•	 Hva	er	dine	hjertesaker?
•	 Det	er	skole	og	familie	jeg	

er opptatt av. Og så nærmil
jøet. Dette er de sakene jeg 
vil fronte, og her synes jeg 
KrF står sterkt. Jeg liker også 
innvandringspolitikken, den 
er balansert. Det er en raushet 
i partiets ideologi som mange 
ikke får med seg. Her er det 
tradisjoner for bistandsarbeid, 
nestekjærlighet og omtanke 
for andre mennesker. Det 
kristne ståstedet er også viktig.

Trygt og trivelig
Lorna finner tid til politik

ken i tillegg til sine små barn, 
Marcus (5) og Michelle (2). 
Hun er opptatt av at de skal ha 
et godt og trygt sted å vokse 
opp. Hun, mannen og barna 
har alle norsk statsborgerskap. 
Men de har også røtter på 
Trinidad.

•	 Pent	vær	og	solskinn	gir	ikke	
trygghet og velstand. Vi er 
norske. Trinidad er et fint 
sted å feriere, men det er her 
vi hører hjemme, sier hun.

Våler er et godt sted å 
bo, synes Lorna. Der er 

Lorna Munthe, Moss menighet er valgt 
inn i kommunestyret i Våler
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svømmehall og nærbutikk og 
skole. Det kunne nok ha vært 
litt mer spenstige tilbud til ung
dom, men for småbarn er det 
ypperlig. Trygt og skjermet.

•	 Dette	ønsker	jeg	å	være	med	
på å utvikle og ta vare på.  
Et	godt	oppvekstmiljø	betyr	
så mye.

•	 Hva	skal	du	gjøre	i	politik
ken fremover?

•	 Vi	får	se	etter	valget	hva	
slags oppgaver det blir på 
meg. Håper jeg kan være 
til nytte, jobbe med ting jeg 
brenner for og lære masse, 
avslutter Lorna. ◼
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hyggelig over
raskelse. Med 
ungdommelig 
iver og glød 
fortalte han om 
hvordan han 
hadde brukt 
utdelingskortene, spesielt om Mormons bok, og 
hvilken suksess det hadde vært. Hans fortellerevne 
fanget virkelig tilhørernes oppmerksomhet.

Konsert
Kvelden ble avsluttet med en forrykende  

«Beatles» konsert hvor ungdommene i UK 
og UM under ledelse av Øyvind Steffensen 
både spilte og sang, bare litt hjulpet av «The 
Real Neils» innimellom. Det var imponerende 
høy kvalitet på det de fremførte. Denne 
konserten burde absolutt gjentas for et mye 
større publikum. Kan vi foreslå en liten turné 
til andre grener og menigheter i Norge?

Søndagens hovedmøte ble en verdig avslut
ning på en flott konferansehelg. To ble oppholdt 
som eldster i Det melkisedekske prestedømme, 
bror	Per	Anders	Ellingsen	fra	Trondheim	og	bror	
Anton Hansen fra Bergen. Som nytt presidentskap 
i Unge kvinner i distriktet ble søster Lindy Ann 
Dybvik Andersen oppholdt som president, med 
søster Christine Thommesen Salgado som 1. råd
giver og Lisbeth Grindheim som 2. rådgiver. Bror 
Frode Helgesen ble med stor takk for utført arbeid 
avløst som medlem av distriktsrådet, og bror 
Bjarne Hansen oppholdt til den samme stillingen, 
med spesielt ansvar for Seminarprogrammet. ◼

«Kom og se!»
Av Ronny Stulen

 Dette var invitasjonen som gikk ut i forkant 
av høstens distriktskonferanse i Stavan
ger, og mange fulgte oppfordringen. 

Medlemmer og venner strømmet til kirkebygget 
i Tonåsveien 2 i Hillevåg, så på konferansens 
hovedmøte var omtrent 300 til stede. I tillegg 
kommer alle som overvar konferansen via stor
skjermer i Bergen og Trondheim.

Lederskapsmøter
Lørdagen var fylt opp av møter. På lederskaps

møtet fortalte distriktspresident Jørn Ivar Berg 
hvordan distriktet lå an i forhold til å kunne bli en 
stav. Det var veldig oppmuntrende. Største utford
ring er det totale antall medlemmer i distriktet slik 
det nå er organisert. Det er noe lavt, men ikke 
nødvendigvis så lavt at en søknad om stav ikke 
kan bli innvilget – i alle fall ikke om vi praktise
rer det som misjonspresident Armand Johansen 
så vellykket demonstrerte. Han kalte frem ledere 
fra alle plan i en gren og viste hvordan vi burde 
verne om, støtte og hjelpe undersøkere av kirken, 
nye medlemmer og medlemmer med svake vit
nesbyrd å vokse i tro. Det var veldig inspirerende!

Prestedømmets lederskapsmøte, et møte for søs
trene og en aktivitet for Unge kvinner, Unge menn 
og Unge enslige voksne gikk parallelt. Hos brø
drene foregikk undervisningen i grupper innenfor 
deres egne virkefelt, mens de unge var ute i natu
ren på en «åndelig orienteringstur» med poster som 
symboliserte forskjellige ting innenfor evangeliet. 
Etter	først	å	ha	forsøkt	å	finne	ut	hva	som	lå	bak	
symbolene, ble ungdommene undervist av lederne 
som var med på turen. Hovedtemaet var «Hvem er 
jeg, og hvordan kan jeg finne sann lykke?».

På kveldsmøtet fikk mange av oss stifte et første 
bekjentskap med Kittel H. Kittelsen, som er koor
dinator for kirkens skoleverk i Norge. Det ble en 

Noen av de  

300 deltagerne 

på distriktskon-

feransen  

i Stavanger
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Ivar Berg på 

talerstolen
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Beatles-konsert 
av ungdom-
mene hjulpet 
av godt voksne 
medlemmer
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Misjonæraktivitet i Moss 12. oktober
Av Ole Podhorny
20 heltidsmisjonærer gikk sammen med 20 lokale brødre til historisk kontaktinnsats.
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Misjonærer og 
noen medlem-
mer samlet 
etter sonekon-
feranse i Moss
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av besøkene
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Misjonsleder 
Arne Fagertun 
og eldste Farrer 
klare til innsats JU
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 Over 20 misjonærer og søstre fra Østlandet 
var samlet til sonekonferanse i kirken i 
Moss under ledelse av misjonspresident 

Armand Johansen og hans hustru. Klokken 18:30 
strømmet 20 lokale brødre til, og alle ble ønsket vel
kommen	av	misjonsleder	Arne	Fagertun.	Etter	sang	
og bønn og en hilsen fra president Johansen, ble de 
lokale brødrene forsynt med navn på medlemmer 
og interesserte personer som trengte besøk, og ble 
gitt en heltidsmisjonær hver som ledsager. Så dro de 
ut for å besøke, kontakte, undervise, oppmuntre og 
invitere. Ånden var god, stemningen oppløftet.

Mens dette foregikk, ble søstermisjonærene 
igjen sammen med Unge menn og Unge kvinner 

til en misjonærakti
vitet, der de fikk se 
film samt rollespille 
både misjonærer og 
personer med annen 
trosoppfatning.

Hjelpeforeningens 
søstre forberedte smør
brød og vafler til etter 
arrangementet, mens søster Johansen tok seg av 
barna til en undersøker som ble undervist i kirken.

Til sammen 38 besøk ble foretatt, og det ble 
satt opp mange avtaler for fremtidige besøk.

Kvelden ble avsluttet med bønn, god mat og 
oppløftende historier fra de gode timene en mørk 
høstkveld i lysets tjeneste. ◼Du er velkommen til å sende inn  

nyhetsar tikler og foto til Lokalnytt .

Alle artikler redigeres og publiseres i forhold  
til plass, kvalitet og behov.

Nyhetsartikler bør være korte, cirka 600, 250 
eller 75 ord, og sendes inn senest to uker  
etter begivenheten.

Send artiklene til: 
Ronny Stulen på ronny.stulen@c2i.net,  
tlf 37086085 eller

Ole Podhorny, Vestbrynet 7A, 1519 Moss, 
e-post: ole@podhorny.com, tlf. 92648934 
eller 69271704
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Den rette veien – den  
smale stien tilbake til Gud.
Oddrun Jakobine Jensen, Drammen menighet

jeg klarte ikke få frem ett ord. Misjonæ
rene hjalp meg. For første gang følte jeg 
Guds	nærhet	i	min	bønn.	En	kveld	knelte	
jeg og spurte Gud om Jesu Kristi Kirke 
av Siste Dagers Hellige var sann.

Jeg følte at jeg var blitt bønnhørt og 
gledet meg til å fortelle misjonærene 
at nå visste jeg at de representerte den 
eneste	sanne	kirke	på	jorden.	Etter	den	
dagen har jeg aldri tvilt. 6. januar 1979 ble 
jeg døpt i kirkebygningen i Hekkveien 9, 
Oslo. Det var en stor dag for meg.

Slektsgransking ble viktig for meg. 
I min patriarkalske velsignelse fikk jeg 
bekreftet at jeg var utvalgt til å utføre tem
pelarbeid for mine slektninger. I 2009 fikk 
jeg gå gjennom templet for første gang. 
Det	var	den	fineste	dagen	i	mitt	liv.	Endelig	
kunne jeg hjelpe mine avdøde slektninger. 
Det føltes veldig godt å utføre stedfortre
dende arbeid for Anna og Helma, godt å 
kunne gi noe tilbake til dem som hadde 
sådd gode spirer til min tro. ◼

SAGT AV LOKALE 
SISTE-DAGERS-HELLIGE

Oddrun 
Jakobine 
Jensen, 
Drammen 
menighet
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og fremtidstro
Odd Arve Gjevik, Bergen gren

Jeg er født og oppvokst i 
Trondheim som nest eldst i 
en barneflokk på seks, i en 

sistedagershellig familie. Jeg 
er svært takknemlig for at mine 
foreldre tok imot evangeliet og 
for den gode omsorg og det 
eksempel de viste oss barna.  
Jeg trivdes svært godt i kirken. 
Det føltes som om hver bror  
og søster virkelig var mine søs
ken, både gammel og ung. Jeg 
husker at jeg tidlig gledet meg 
over Mormons bok, og spesielt 
beretningen om Kristi besøk på 
det amerikanske fastland (3 Ne 
11) og Moronis utfordring om  
å prøve ordet (Moroni 10:35).  
I mitt første eksemplar av  
Mormons bok er det svært iher
dig understrekning av akkurat 
disse kapitlene.

Da jeg var 12 (1979), skrev 
min far en artikkel til avisen om 
at verdige unge menn i vår kirke 
får prestedømmet og blir ordinert 
til diakoner. Det ble til et stort 
oppslag om meg i «Apressen» 
med overskriften: «12 år og prest», 
etterfulgt av intervju med NRK 
radio. Dette ble en «pangstart» på 
min prestedømstjeneste, og selv 
om flere av mine venner på for
hånd visste at jeg var medlem av 
kirken, visste alle det nå. Jeg fikk 
etter dette mange anledninger til 
å fortelle om kirken.

DERFOR VET JEG

 I min tidligste barndom bodde jeg i Oslo 
hos noen slektninger som het Anna og 
Helma. Begge var aktive i Metodistkir

ken. De lærte meg å synge for maten. Vi 
sang også godnattsang, leste i Bibelen, 
ba og ga hverandre godnattkyss.

Jeg bodde senere på Naurstad, en liten 
halvøy ved Skjerstadfjorden. Nærmeste 
by var Bodø. Mine foreldre var vanlige 
statskirkekristne. I bedehuset var det 
møter, basarer og juletrefester. Om søn
dagene var det alltid andakt fra radioen, 
mens vi barna gikk på søndagsskole.

Som ungdom bestemte jeg meg for å 
lese hele Bibelen. Jeg ville vite hva det 
mentes med barnedåp og konfirmasjon. 
Dette førte til at jeg ikke ønsket å bli 
konfirmert, men da jeg ble lovet en syk
kel, lot jeg meg overtale.

Noen av mine kamerater var aktive i 
Maran Ata. Jeg ble med dem på møtene 
og ble døpt der i et lite kar i en kjeller 
på Sørarnøy. Kollektpenger satte menig
heten i stand til å kjøpe en båt. Med den 
reiste de rundt og holdt møter. Jeg var 
med og sang i menighetskoret.

Så reiste jeg til Oslo for å søke arbeid. 
Venner	og	gudstro	ble	gradvis	borte.	Etter	
en tid begynte jeg imidlertid igjen å søke 
etter Gud, men jeg var usikker på hva jeg 
skulle gjøre. Jeg ba Gud vise meg veien.

Da var det at misjonærer fra Jesu Kristi 
Kirke banket på min dør. De brakte lys 
og fred med seg, derfor avtalte jeg et nytt 
møte med dem. Jeg ble virkelig glad da 
jeg fikk høre om Frelsesplanen og om 
dåp for de døde. Vi knelte for å be, men 

Vil du fortelle om en åndelig  
opplevelse? Skriv cirka 300–500  
ord og send til ronny.stulen@c2i.net 
eller ole@podhorny.com.

Vi etterlyser også bidrag til spal-
tene Favorittskriftsted (for ungdom-
mer og unge voksne) og Prøver å 
ligne Jesus (for barn).
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Vi har nå endelig, på ny, blitt 
velsignet med en distriktsorgani
sasjon på SørVestlandet, denne 
gang også inklusive Møre og 
Trøndelag. Dette som en forbere
delse til at vi skal kunne etablere 
en stav nr. 2 i Norge. Vi har en 
stor oppgave foran oss. Først og 
fremst trenger vi flere medlem
mer, og vi er alle oppfordret til å 
lese «Forkynn mitt evangelium» 
og å be om anledninger til å 
dele evangeliet med andre, og 
så å følge tilskyndelsene vi får 
fra Den hellige ånd slik at vi kan 
nå ut til flere. Vi har de siste 18 
månedene hatt stor vekst i kirken 
i flere av våre byer. Herrens Ånd 
er virkelig over Norge. Herren er 
beredt til å velsigne hver og en 
av oss og lytter til våre bønner.

Jeg gleder meg over utsiktene 
til at vi snart kan få en ny stav i 
Norge, og kanskje, i kjølvannet 
av dette, også et Herrens tempel 
på norsk jord. ◼

FAVORITTSKRIFTSTED                                   SAGT AV LOKALE 
SISTE-DAGERS-HELLIGE

Odd Arve 
Gjevik,  
Bergen gren 
og Stavanger 
distrikt
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ting vil store ting skje
Elise Horgmo, Moss menighet

 Et skriftsted fra Mormons 
bok som jeg liker spesielt 
godt, finner vi i Alma 37: 

67. «Nå synes du kanskje at 
dette er tåpelig av meg, men  
se, jeg sier deg at ved små og 
enkle ting vil store ting skje,  
og ved små midler blir de vise i 
mange tilfeller gjort til skamme. 
Og Gud Herren benytter seg av 
midler for å gjennomføre sine 
store og evige hensikter, og ved 
meget små midler gjør Herren 
de vise til skamme og tilveie
bringer mange sjelers frelse.»

Et	eksempel	på	en	«liten	og	
enkel» ting kan være Mormons 
bok. Det er en liten bok blant 
millioner, men den kan forandre 
verdens kurs. Vi mennesker, 
enten vi er rike og berømte eller 
mer anonyme, kan også ha stor 
og positiv innflytelse på menne
sker rundt oss. Små handlinger 
i det daglige som vi selv føler 

Elise Horgmo, 
Moss menighet
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Jeg ble kalt på misjon til 
England	Manchester	misjon	
som 19 åring, og visste jeg ble 
kalt til rett sted. Det var kjempe
flott å være på misjon, og mitt 
vitnesbyrd ble virkelig styrket.

Jeg var så heldig å treffe 
Bergensjenta og lærerstudenten 
Hege Pedersen på Balliaden i 
Skien i romjulen 1989, og etter 
en hyppig brevskrivningsperi
ode og mange besøk forlovet 
vi oss. Vi ble viet i Stockholm 
tempel høsten 1991. Vi har i 
årenes løp blitt velsignet med 
8 barn, 2 sønner og 6 døtre. 
Jeg føler stor kjærlighet til min 
hustru og er takknemlig for 
at hun så tillitsfullt har valgt å 
sette Herren og familien først i 
sitt liv. Tiden har gått svært fort, 
og det føles spesielt nå da vår 
eldste sønn, Ole Christian, har 
reist	til	England	Leeds	misjon,	
et steinkast fra min egen 
misjonsmark.
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er ubetydelige, blir ofte lagt 
merke til og har større betyd
ning enn vi tror. Dette har jeg 
selv erfart flere ganger.

Som ett av noen få medlem
mer på skolen, skiller jeg meg 
ut på flere områder. Mange av 
vennene mine har spesielt lagt 
merke til at jeg hverken røy
ker eller drikker. Til tross for 
at de fleste velger noe annet, 
respekterer de og ser opp til 
meg på grunn av de valgene 
jeg tar. Flere ønsker at de 
hadde den samme styrke og 
forståelse som de ser jeg har. 
Visdomsordet er et forholdsvis 
enkelt og lite bud, men igjen 
ser vi at en så enkel ting gjør 
en stor forskjell.

Jeg har også erfart at ærlig
het gir tillit. Andre mennesker 
legger merke til mine normer 
og vet at de kan stole på meg. 
Lærere har flere ganger gitt 
meg ansvar for ting som å 
følge opp ro og orden i klas
sen, utføre viktige ærend og ta 
hånd om penger og innkjøp. 
Ved å gjøre slike ting viser de 
at de stoler på meg.

Det er alle de små tingene 
vi gjør hver dag som gjør 
utslag. Jeg er kun ett medlem 
av Kirken som prøver så godt 
jeg kan å være et eksempel for 
det vi står for. Tenk på de store 
ting vi kan og vil utrette sam
men, når vi alle gjør dette. Det 
er slik Guds rike ruller frem og 
«tilveiebringer mange sjelers 
frelse» (Alma 37:7). ◼

 Kirkens nye Internettbutikk ble 
lansert 1. mai 2011 for å gjøre 
evangeliets læresetninger, ressurser 

og tjenester direkte tilgjengelige over hele 
verden i form av selvbetjening og til over
kommelige priser. Dette er ment å skulle 
styrke Kirkens medlemmer over hele 
verden. Du finner butikken på Internett 
på www.store.lds.org.

Nettstedet muliggjør:

•	 Bestilling	av	Kirkens	materiell
•	 Direkteleveranser	av	bestilt	materiell
•	 Forbedret	bestilling	av	hellige	klær
•	 Internett-tilgang	til	Kirkens	

publikasjoner
•	 Direkte	flerspråklig	kundestøtte

I Internettbutikken vil du finne varer 
som selges på distribusjonssentrene, som 
studiehjelpemidler (Skrifter, misjonær
ressurser og tidsskrifter), musikk, medier 
og kunst, klær (tempelkledning, ordinan
støy og tilbehør), samt lærebøker og andre 
undervisningshjelpemidler.

Innlogging til 
Internett-butikken

For å se på og kjøpe de 
fleste produkter i Internettbu
tikken, trenger du ikke logge 
inn. Hellige klær og administra
tivt materiell krever imidlertid 
innlogging med LDS Account.

Hva er LDS Account?
LDS Account er et bruker

navn og passord du oppretter Nettsiden for bestilling av materiell
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PÅ NETTET

Kirkens nye internett-butikk
Av Ronny Stulen

til bruk på Kirkens offisielle nettsteder. 
Din personlige LDS Account bekrefter 
din identitet og gir tilgang til sikrede 
deler av disse nettstedene.

Hvilke opplysninger trengs for å  
opprette en LDS Account?

•	 Medlemsnummer	(fra	menighetsse
kretæren eller tempelanbefalingen)

•	 Fødselsdato

Hvordan oppretter jeg en LDS 
Account?

•	 Gå	inn	på	store.lds.org,	og	klikk	
Logg inn øverst på siden.

•	 Klikk	Registrer	deg	for	å	opprette	
din LDS Account.

Nettstedet vil i første omgang bli 
lansert på engelsk, fransk, tysk, itali
ensk, spansk og russisk. Andre språk 
vil komme i løpet av året, herunder 
portugisisk, japansk, koreansk og 
kinesisk. ◼
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