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BUDSKAP FRA OMRÅDETS LEDERE

ondsinnede invitasjoner andre, 
og kan føre til åndelig fangen-
skap og også avhengighet.

Sann mening og lykke er å 
finne i den invitasjon som Frel-
seren ga oss: “Han innbyr … alle 
til å komme til ham og ta del i 
hans godhet” (2 Nephi 26:33). 
Inspirerte invitasjoner tilskynder 
folk til å gjøre det som er godt. 
De som gir dem, respekterer 
andres handlefrihet og er moti-
vert av kjærlighet.

Nephi forklarte den rolle vi 
spiller med hensyn til å over-
bringe Frelserens oppfordring: 
“Har han befalt noen at de ikke 
skal ta del i hans frelse? Se, jeg sier dere, nei. Men 
han har gitt den vederlagsfritt til alle mennesker, 
og han har befalt sitt folk at de skulle overtale alle 
mennesker til å omvende seg” (2 Nephi 26:27). 
For å motvirke den ugudelighet, fristelse og vill-
farelse som er så fremherskende i vår verden, 
trenger alle å motta inspirerte invitasjoner som 
kommer av oppriktig kjærlighet og omtanke for 
dem. Hvis vi gir slike invitasjoner, er det mange 
som vil ta imot dem.

I fjor oppfordret vi alle medlemmer i området 
Europa til å gi inspirerte invitasjoner til familie-
medlemmer og venner i og utenfor Kirken. Vi 
berømmer alle som trofast gjorde dette. Mange 

Lokalsider

Inspirerte invitasjoner
Eldste Erich W. Kopischke, Tyskland
Områdepresident Europa

 Profeter i Mormons bok forutså ikke bare sitt 
eget folks endelige ødeleggelse, men også 
vår tid. Moroni sa: “Jeg taler til dere som om 

dere var tilstede, og likevel er dere ikke det. Men 
se, Jesus Kristus har vist meg dere, og jeg vet hva 
dere gjør” (Mormon 8:35). Moroni og andre kjente 
til den stolthet som ville finnes i verden i vår tid – 
en stolthet som ville føre til en mengde synder  
(se Mormon 8:36, 37).

Profetene, både før og nå, minner oss på at 
løsningene på katastrofer, personlig lidelse, urett-
ferdighet og verdens onder ligger i Jesu Kristi evan-
gelium og dets frelsende ordinanser. De oppfordrer 
oss til å velge i dag hvem vi vil tjene (se Josva 
24:15), og de formaner oss til å komme til Kristus 
og gripe enhver god gave (se Moroni 10:30).

Vår mest dyrebare gave fra Gud – den som skil-
ler oss ut som hans sønner og døtre – er vår hand-
lefrihet. Vi kan handle på egenhånd. Imidlertid 
“kunne ikke mennesket handle på egenhånd uten 
å bli påvirket av den ene eller den andre” (2 Nephi 
2:16). Ettersom det må være motsetning i alle ting, 
er verden full av fristelser. Reklame, media og Inter-
nett tilbyr raske løsninger på alt mulig. Altfor ofte 
blir ikke disse løftene innfridd. De gir tilbyderen 
adskillig mer enn mottakeren, og folk “er forblindet 
ved listige menneskers kløkt” (L&p 123:12).

Invitasjoner som bedrar andre, kommer av 
ondskap. Dette er de fristelser vi møter hver 
eneste dag. Motivet for å friste andre er alltid ego-
isme. På underfundig vis manipulerer og presser 
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hundre har blitt velsignet, både de som ga  
invitasjonene og de som tok imot dem.

Et ektepar fortalte meg en gang at bestefaren 
i familien ble døpt etter å ha avslått det i mange 
år. Et barnebarn i Primær-alder feiret bursdag, og 
bestefaren spurte henne: “Hva ønsker du deg til 
bursdagen din?” Hun tenkte seg om et øyeblikk 
og sa: “Jeg ønsker at du blir døpt, bestefar!” Invita-
sjonen overrasket ham, men til alles forbauselse sa 
han: “Greit.” Han ble døpt, og kort tid senere ble 
hele familien beseglet i templet.

Noen ganger unnlater vi å gi en invitasjon fordi 
vi frykter en negativ reaksjon, eller vi har prøvd 
tusen ganger før og tror ikke at folk vil forandre 
seg. Vi skulle ikke bekymre oss for andres reak-
sjoner – vi er ikke ansvarlige for hvordan de vil 
reagere. Vi skulle heller ikke anta at folk ikke vil 
forandre seg. President Monson har sagt: “Menn 
forandrer seg hver eneste dag.” 1

Slik jeg ser det, vil økt vekst av Kirken i Europa 
være betinget av vår evne til å gi inspirerte opp-
fordringer. Vi oppfordrer dere derfor igjen til å 
delta i et spesielt eksperiment i juni. Be og studer 
prinsippet knyttet til inspirerte invitasjoner. Grunn 
på det enkeltvis, sammen med familien og i Kir-
kens klasser. Hvis dere studerer og ber, vil Ånden 
veilede dere, og navn vil komme til dere. Dere 
vil vite hvordan og hvem dere skal gi en inspirert 
invitasjon til. Folk vil bli påvirket av deres kjærlige 
appell om at de må lytte til misjonærene eller bli 
med dere til nadverdsmøtet.

Vår tro på Jesus Kristus vil øke når vi gir sterke 
invitasjoner til dem vi er glad i. Når vi inviterer 
andre til å komme til Kristus, vil de utvalgte høre 
og gjenkjenne Hyrdens røst: “Mine får hører min 
røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir 
dem evig liv” ( Johannes 10:27, 28). Jeg ber om at 
vi må gi invitasjoner som vil lede andre til evig liv, 
som er den største av alle gaver. ◼

NOTER
 1. Thomas S. Monson, “Til unnsetning”, Liahona, juli 2001.

Vår families erfaring  
med “invitasjonsmåneden”
Leland E. Mayall

 Områdepresidentskapet 
vårt ba om at vi som 
stavspresidentskap, 

måtte oppfordre våre medlem-
mer til å invitere sine venner 
og kjente til Kirkens møter og 
aktiviteter. Vi bestemte oss for 
å utpeke oktober som “invi-
tasjonsmåneden” for Ashton 
England stav.

Søndag 4. september 2011 
sto president Kevin G. Fletcher, 
president Matthew R. Preston 
og jeg på toppen av Hartshead 
Pike kl 07.00 en typisk høstmor-
gen. Mens vi skuet ut over sta-
vens grenser, utvekslet vi tanker 
om fremtidsutsiktene til denne 
store staven. Vi sto tett sammen 
bak varden, i ly av vinden og 
med bøyd hode, mens presi-
dent Fletcher oppsendte en 
bønn til vår himmelske Fader 
på vegne av alle stavens med-
lemmer. Han uttrykte takknem-
lighet og ba om at velsignelser 
måtte bli utøst over oss alle idet 
vi forpliktet oss til å gjøre okto-
ber til en invitasjonsmåned.

Den dagen tok jeg en per-
sonlig beslutning om at vår 
familie skulle bruke september 
til å forberede oss til invita-
sjonsmåneden. Mandagen etter 
hadde vi en spesiell familiens 

hjemmeaften hvor vi snakket 
om familiens mål om å invitere 
så mange som mulig i løpet 
av oktober. Vi laget en liste 
over hvem vi kunne invitere 
og hvilke arrangementer vi 
kunne invitere dem til. Alle 
familiemedlemmene deltok, 
fra vårt yngste barn Rachel, 
5 år gammel, til meg selv. Vi 
hengte listen over navn og 
arrangementer på kjøleskaps-
døren (den mest brukte døren 
i hele huset).

Så inviterte vi heltidsmisjo-
nærene, både eldster og søstre, 
hjem til oss. Vi hadde et bud-
skap og viste dem listen vår slik 
at de kunne be sammen med 
oss om at vi måtte lykkes med 
våre anstrengelser.

Resultater
Rachel inviterte sin venninne 

fra skolen til kirken, og min 
hustru Berny inviterte moren 
hennes med. De takket nei til 
invitasjonen – i denne omgang.

10 år gamle Hannah invi-
terte venninnen sin med seg til 
kirken. Berny inviterte moren 
til å bli med datteren. Hannahs 
venninne kom til kirken og 
likte det. Moren takket nei – 
i denne omgang.
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Den siste søndagen i måne-
den inviterte Hannah en annen 
venninne med til kirken, og 
Berny inviterte moren. Moren 
takket vennlig nei, men lot sin 
datter bli med oss til kirken. 
Hun likte det hun opplevde der, 
og hun kjente allerede noen av 
Primær-barna fra skolen.

13 år gamle Abigail inviterte 
venninnen med på en spesi-
ell aktivitet for Unge kvinner 
som misjonærene organiserte. 
Hun ble med på aktiviteten og 
koste seg hele kvelden. Moren 
hennes sa at hun er glad for at 
hennes datter og Abi er vennin-
ner, fordi hun kjenner og setter 
pris på normene vi har i fami-
lien vår.

Abigail inviterte en annen 
venninne med på Unge kvin-
ners leir, og hun takket ja. Til 
å begynne med lengtet vennin-
nen hjem, men hun ble med på 
hele leiren. Torsdag kveld kom 
vi som stavspresidentskap til 
leiren for å presidere over vit-
nesbyrdsmøtet. Hver av oss talte 
om hvor viktig dyd er for våre 
unge kvinner og understreket 
hvor verdifulle de er. De unge 
kvinnene ble så oppfordret til 
å bære sine vitnesbyrd.

Det var virkelig en fantas-
tisk opplevelse å se disse Guds 
døtre uttrykke sine følelser om 
Frelseren, hans evangelium 
og hverandre. Da møtet nær-
met seg slutten, reiste Abigails 
venninne seg og fortalte hvor 

stavsplan i nær fremtid.
15 år gamle Leah inviterte 

en gutt med på en dans i kirken. 
Hun inviterte også en venninne 
med på leiren. Den første ven-
nen gikk på dansen sammen 
med Leah, min sønn Nathan og 
meg. Venninnen kunne ikke bli 
med på leiren fordi hun hadde 
andre planer.

17 år gamle Nathan hadde 
ingen på kjøleskapslisten vår – 
hans prosjekt var å finne noen. 
Han hadde utviklet et godt 
forhold til eldstene i området 
vårt, og ble med dem på en 
undervisningsavtale. Nathan og 
misjonærene møtte en familie 
på fem som besto av en mor og 
fire barn. Moren, en datter (på 
15) og en sønn (på 10) hadde 
bestemt seg for å bli døpt. På 
slutten av undervisningsavtalen 

godt hun hadde likt leiren. Hun 
takket alle for at de hadde tatt 
så godt imot henne, og hun 
klarte ikke å holde igjen tårene 
da hun avsluttet med: “Takk 
for at jeg fikk være med.” Etter 
møtet gikk jeg bort til henne og 
takket henne for at hun hadde 
blitt med, og fortalte henne 
hvor modig hun var som hadde 
stått foran alle de andre. Hun 
smilte, og forsvant så mens en 
gruppe unge kvinner med tårer 
i øynene klemte henne.

Vi inviterte denne venninnen 
og moren hennes med oss til 
kirken 30. oktober, da de unge 
kvinnene talte om sin opple-
velse på leiren. De ringte på 
søndag morgen for å si at de 
ikke kunne komme, men Abi-
gail vil invitere venninnen sin 
med på en ungdomsaktivitet på 

Familien 

Mayall på en 

hjemmeaften
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spurte eldstene sønnen hvem 
han ønsket at skulle døpe ham, 
og han sa: “Nathan.” Da jeg 
hentet Nathan etter avtalen, 
følte han seg begeistret, nervøs 
og beæret. Vi hadde fire dåp 
tidlig i oktober, og den ene var 
min sønn som brukte sitt pres-
tedømme for aller første gang 
til å døpe denne unge gutten. 
Hvilken velsignelse det var for 
meg som far å få oppleve dette!

Min hustru Berny inviterte 
flere av mødrene til våre døtres 
venninner til kirken. Ingen av 
dem har takket ja til invitasjo-
nen, men alle var takknemlige 
for å bli invitert.

For min del prøvde jeg å 
arrangere en kveld hvor vi 
som stavspresidentskap skulle 
besøke noen mindre aktive 
medlemmer, men alle fire vi 
hadde håpet å besøke, takket 
nei til invitasjonen vår. Jeg tok 
isteden en 22 år gammel under-
søker med meg til Institutt slik 
at han kunne være sammen 
med jevnaldrende. På veien 
dit fikk jeg god anledning til å 
snakke med ham om åndelige 
ting. Han bestemte seg for å bli 
døpt, og ba meg om å utføre 
dåpen. (Alt som min sønn kan 
gjøre, må jeg også gjøre.)

Jeg ble tilskyndet til å invitere 
en av spillerne på fotballaget 
som jeg leder og trener, en ung 
mann på 20 år. Jeg inviterte ham 
til en andakt i Ashton om Lehis 
reise. Han tok imot invitasjonen, 

veien, men de har blitt oppslukt 
av alle oppturene. Oktober var 
bare begynnelsen. Vi har nå vår 
egen familiens misjonsplan og 
personer som vi ønsker å jobbe 
med. Vi vil få flere anledninger 
til å invitere andre, og jeg tror vi 
vil få se personer bli undervist 
av misjonærene og utvikle seg til 
dåp eller reaktivisering, og føle 
vår Frelsers kjærlighet til dem. 
Jeg ser begeistringen i min hus-
trus og mine barns øyne når de 
forteller meg om sine erfaringer 
med å invitere, og jeg vet at Her-
ren i stillhet rører ved vårt liv. 
Hellige ting skjer med oss som 
familie, etter hvert som vi lærer 
å forstå våre daglige anledninger 
til å innby alle til å komme til 
Kristus. ◼

og før møtet fikk jeg anledning 
til å lære ham litt om Kirken og 
gi ham en Mormons bok. Min 
sønn og min yngre bror, som 
også spiller på samme fotballag, 
satt sammen med gjesten min 
for å vise vennskap og felles-
skap. Før vi gikk fra andakten, 
presenterte jeg gjesten min for 
heltidsmisjonærene for å gi ham 
anledning til å lære mer om Kir-
ken. Jeg har ennå ikke snakket 
med ham om å bli undervist av 
misjonærene, men da han gikk 
fra møtet, sa han: “Det føltes 
godt. Det virket logisk. Jeg er 
interessert.”

Min familie har vært et fan-
tastisk eksempel for meg på 
den rette måten å invitere på. 
Vi har hatt noen skuffelser på 

Invitasjonsliste 
på kjøleskapet
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for å oppdatere dem om menighetens 
fremgang.

•	 Menighetens	medlemmer	fortsatte	å	følge	
menighetens misjonsplan, som innbefattet  
å be daglig om misjonæranledninger.

Juni måned var full av mirakler. Mange  
medlemmer opplevde oppturer. En av dem sa: 
“Marken er så hvit at frukten faller rett i hendene 
på oss. Det gjelder bare å strekke ut hånden for 
å ta imot den!” Ikke alle lyktes, men alle gledet 
seg over å ha prøvd og over å se andre lykkes. 
26. juni, den siste søndagen i måneden, var det 
187 tilstede på nadverdsmøtet – cirka 50 % flere 
enn vanlig. Som følge av invitasjonsmåneden 
i juni fikk misjonærene gleden av å undervise 
mange familier. Noen medlemmer som var mindre 
aktive, kom dessuten tilbake til Kirken.

Områdepresidentskapet skapte fremtidstro med 
sin oppfordring om å “invitere” (se Salomos ord-
språk 29:18). Erfaringen i Nogent menighet viser 
at når et menighetsråd samarbeider om å løse 
inspirerte utfordringer, vil store ting skje. ◼

Mobiliser menighetsrådet for å invitere andre
Thibault Crucy

 I april i fjor fikk Nogent menighet i Paris,  
Frankrike brevet fra områdepresidentskapet med 
oppfordring om å vie juni måned til å invitere 

andre. Biskopen og hans rådgivere ble henrykt over 
dets store løfter. Slik de ble bedt om, leste de brevet 
på nadverdsmøtet. I menighetsrådet snakket de 
også om hvordan de best kunne gjennomføre “invi-
tasjonsmåneden” i sin menighet. Menighetsrådet 
grep fatt i denne anmodningen og gjorde følgende:

•	 Den	femte	søndagen	i	mai	holdt	biskopsrådet	
en leksjon om å invitere på prestedømmets  
og Hjelpeforeningens fellesmøte.

•	 Primær	hadde	en	spesiell	samlingsstund	om	 
å invitere, og oppfordret alle barna til å våke 
over og hjelpe sine naboer.

•	 Både	Unge	menn	og	Unge	kvinner	hadde	 
en leksjon om å invitere.

•	 Høyprestenes	gruppe,	eldstenes	quorum	og	
Hjelpeforeningen samarbeidet om å gi hvert 
aktivt medlem et mindre aktivt medlem å  
invitere i løpet av juni.

•	 En	kopi	av	områdepresidentskapets	brev	 
ble sendt til alle menighetens 
medlemmer.

•	 Hver	søndag	minnet	
hver organisasjon om 
invitasjonsmåneden.

•	 Hver	uke	nevnte	menighets-
bladet invitasjonsmåneden.

•	 Misjonærene	ble	oppfordret	
til å besøke så mange med-
lemmer som mulig for å opp-
muntre dem til å delta.

•	 I	midten	av	juni	sendte	bis-
kopsrådet en e-postmelding 
til menighetens medlemmer 

Menighetsråd i 

Nogent menighet
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 Da medlemmene i Pori 
gren i det sydvestre hjør-
net av Finland mottok 

områdepresidentskapets brev 
med oppfordring om å gjøre juni 
2011 til en “invitasjonsmåned”, 
kastet de seg over oppgaven av 
hjertens lyst. I en ånd av bønn 
og tro begynte de å invitere sine 
venner, familiemedlemmer og 
bekjente til kirken.

Gjennom hele juni holdt de 
innsatsen for å invitere oppe. 
Dersom de fikk avslag på sin 
invitasjon, var ikke reaksjo-
nen: “Nå har jeg iallfall prøvd 
å invitere, og jeg har gjort min 
plikt.” Isteden fortsatte de å 
invitere hele måneden. Enkelte 
beboere i området fikk mer 

Samarbeid mellom medlemmer og misjonærer
Samuel Koivisto

enn én invitasjon til å delta på 
nadverdsmøtet.

Heltidsmisjonærene med 
ansvar for området trappet også 
opp sine anstrengelser for å  
invitere, og mange takket ja.  
De ba medlemmene om hjelp, og 
medlemmene reagerte med iver. 
De sørget for at de som trengte 
det, fikk skyss, tok godt imot alle 
besøkende og satt sammen med 
dem på møtene. De som takket 
ja til invitasjonen til å komme til 
kirken, følte oppriktig varme og 
kjærlighet fra grenens medlem-
mer da de deltok på deres møter. 
Grenens medlemmer samar-
beidet med misjonærene om å 
skape undervisningsanledninger. 
De åpnet sine hjem for dem som 

mottok misjonærleksjonene, og 
ledsaget misjonærene på deres 
undervisningsavtaler.

Bak denne innsatsen for å 
invitere lå en innstilling preget 
av lydighet, bønn, tro og stand-
haftighet fra både misjonærer og 
medlemmer. De var fast bestemt 
på å følge områdepresidentska-
pets oppfordring om å invitere. 
De ba oppriktig om hjelp i sine 
anstrengelser for å invitere og 
til å vite hvordan de kunne 
velsigne andre, og de hadde tro 
på at de ville bli velsignet. De 
lot ikke ett avslag hindre dem 
i å invitere andre.

Resultatet av deres anstren-
gelser var at den siste søndagen 
i juni hadde denne grenen, som 
i snitt er 36 medlemmer på nad-
verdsmøtet, ialt elleve besøkende 
fra andre trossamfunn – nesten 
en tredjedels økning i forhold 
til deres normale fremmøte. På 
grunn av denne innsatsen ble tre 
personer døpt i Pori i år. Misjo-
nærenes undervisningsavtaler i 
Pori økte i snitt fra én i uken til ni 
i uken mellom juni og november.

Herren har virkelig øst vel-
signelser over misjonærene og 
medlemmene i Pori. Disse gode 
medlemmene ser frem til dagen, 
forhåpentligvis om ikke så altfor 
lenge, når Pori gren vil bli Pori 
menighet. ◼

Medlemmer 

og misjonærer 

i Pori gren
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Søk Ånden for å invitere andre
Massimo De Feo

 I fjor vår oppfordret president-
skapet for området Europa 
alle medlemmer til å følge 

president Thomas S. Monsons 
råd om å ta kontakt med nydøpte 
medlemmer, venner, bekjente og 
familiemedlemmer og invitere 
dem til nadverdsmøtet i løpet av 
juni. Biskop Guilio Celestini fra 
Roma 2. menighet og hans fami-
lie fastet angående denne oppfor-
dringen, og de ba på en familiens 
hjemmeaften om å få vite hvilken 
familie de skulle invitere.

Deres samlede innsats og 
Åndens tilskyndelser ledet dem 
til å kontakte en familie de 
hadde kjent en stund. De sto 
ikke familien veldig nær, men 
de kjente dem godt nok til å føle 
seg sikre på at de i det minste 
ville lytte til deres invitasjon.

Som et første trinn inviterte 
biskopen familien til familiens 
hjemmeaften, hvor han følte seg 
tilskyndet til å invitere dem til 
kirken. Litt nølende takket de ja 
til invitasjonen og kom til kir-
ken søndagen etter. Deres 15 år 
gamle datter Veronica begynte å 
gå på de ukentlige aktivitetene 
for Unge kvinner, og fikk venner 
både blant de andre unge kvin-
nene og deres ledere. Ikke lenge 
etter besøkte biskopen familien 
sammen med misjonærene, og 
de begynte å motta leksjonene.

fra flere templer ble vist. Bis-
kopen oppfordret dem til å 
tenke på familier som kunne 
være sammen for evig, templets 
betydning for å skape evige 
familier og at Roma tempel blir 
bygget i nettopp denne hensikt. 
De så bildene, følte Åndens 
kraft mens de tenkte på at de 
kunne få være sammen i all 
evighet, og bestemte seg for å 
bli døpt. De teller nå dagene til 
de kan bli beseglet i templet.

Alt dette hendte fordi en 
biskop og hans familie følte seg 
inspirert til å invitere en familie 
som var i deres innflytelsessfære. 
Dette mener jeg er et sterkt vit-
nesbyrd om kombinasjonen av 
å følge profetens råd, utøve tro 
på Herren, være glad i mennes-
ker, omslutte og omfavne dem i 
kirkefamiliens armer, og hjelpe 
dem å føle templets ånd. ◼

Én morgen møtte biskopens 
hustru moren i denne familien på 
et utendørsmarked. På spørsmål 
om hvorfor hun handlet, svarte 
naboen at hun skulle kjøpe et 
skjørt hun kunne ha i kirken søn-
dagen etter. Hun sa hun hadde 
sett at søstrene i kirken kledde 
seg på en bestemt måte, og hun 
ville vise Herren respekt ved å 
gjøre som dem. Biskopens hustru 
løp hjem, og med tårer i øynene 
ringte hun sin mann for å fortelle 
ham at hun følte sterkt at denne 
familien var klar til å bli døpt.

Oppfordringen om å bli døpt 
ble fremsatt, men bare Veronica 
takket ja. Den søndagen hun 
ble bekreftet, spurte biskopen 
henne om hun ville bli med 
til templet for å føle Ånden og 
utføre dåp for de døde. Fire 
uker senere var hun i Sveits 
tempel sammen med stavens 
ungdom. Da hun 
kom hjem, fortalte 
Veronica sine forel-
dre hvor glad hun 
var for å ha vært i 
templet og vitnet om 
den Ånd hun hadde 
følt der. De ble tyde-
lig rørt av hennes 
vitnesbyrd.

Foreldrene ble 
invitert til et spesielt 
møte hvor lysbilder 

Søster Celestini 

og Riccardo 

Celestini med 

familien Valle 

og biskop 

Celestini
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Jul i Toner er navnet på et 
2-årig musikkprosjekt som Oslo 
stav, sammen med Nasjonalt Råd 
for Informasjon og Samfunns-
kontakt, startet i begynnelsen av 
2011. Hensikten med prosjektet 
er å bruke musikktalenter til å 
skape små og store konserter som 
Kirkens medlemmer kan invi-
tere venner og bekjente til, samt 
etablere relasjoner til et lokalt 
musikkmiljø. Hovedmålet for 
2011 var å skape to julekonser-
ter av høy kvalitet i henholdsvis 
Romerike og Drammen menighet.

Hovedkomiteen, ledet av 
Sven-Erik Lundkvist, og alle 100 
deltakere med musikere, korister 

 Et kor på 64 sangere og et 
orkester på 12 musikere ga 
for fulle hus en strålende 

julekonsert og et inspirerende 
julebudskap i Romerike og Dram-
men menigheter. Profesjonelle 
solister og smågrupper fremførte 
på et høyt nivå nummere som 
var arrangert spesielt for denne 
konserten. Et lokalt gjestekor var 
representert. Programmet ble 
avsluttet med Hallelujakoret fra 
Messias, og kor og orkester gav 
publikum en opplevelse de vil 
bære med seg lenge!

LOKALNYTT

Jul i Toner-konsertene trakk fulle hus
Ole Podhorny

Ole Podhorny, Vestbrynet 7A, 1519 Moss, 
e-post: ole@podhorny.com, tlf. 92648934 
eller 69271704

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 spaltene 
Favorittskriftsted (for ungdommer og unge 
voksne) og Prøver å ligne Jesus (for barn). ◼

Fra julekonserten 

på Romerike
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på Romerike

PÅ
L H

ER
M

AN
SE

N

Sven-Erik Lundkvist
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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
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og underkomiteer la ned et fan-
tastisk arbeid, og resultatet fikk 
totalt ca 800 gjester oppleve den 
4. desember i Romerike møte-
hus og den 18. des. i Drammen. 
På grunn av stor pågang på 
billetter ble det lagt ut en inter-
nettløsning for dem som ikke 
fikk sitteplasser i møtehusene.

Det ble uttrykt stor begeistring 
og takk til alle for en flott og total 
musikkopplevelse – fra bunad-
kledde vertinner til høyt kvali-
fiserte teknikere, musikere og 
prosjektdeltagere, som alle bidro 
med sine talenter. Nå er det bare 
å se frem til 2012 -konsertene og 
nye musikalske opplevelser! ◼


