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BUDSKAP FRA OMRÅDETS LEDERE

Det er noe svært spesielt 
med ordet «invitasjon». Det 
er vennlig, det er omtenk-
somt, det er inkluderende 
og det er storsinnet. Hvem 
blir ikke glad for å få en 
invitasjon?

Min erfaring er at men-
nesker sjelden – eller aldri 
– blir fornærmet fordi de får 
en invitasjon. Det er større 
sannsynlighet for at noen 
blir fornærmet hvis de ikke 
blir invitert.

La oss snakke tydelig – 
når vi har opplevd Guds 
kjærlighet i vårt liv, er det 
ikke så vanskelig å manne 
oss opp til å invitere en annen til å motta vel-
signelsene forbundet med fylden av Jesu Kristi 
evangelium.4

De kan naturligvis enten takke ja eller nei til 
vår invitasjon. Men for å være ærlig, selv om jeg 
ikke er ansvarlig for valgene andre gjør, er jeg 
ansvarlig for å hjelpe andre ved å invitere dem til 
å gjøre det som er godt.

«Men se, det som er av Gud, innbyr og lokker 
stadig til å gjøre godt. Derfor er alt som innbyr og 
lokker til å gjøre godt og til å elske Gud og til å 
tjene ham, inspirert av Gud.» 5

Hvordan skal vi så invitere andre denne 
invitasjonsmåneden?

Lokalsider

En måned med mirakler
Eldste Stephen C. Kerr, Skottland
områdesytti

 Før sin misjon var min misjonspresident, 
Ben E. Lewis, nestleder for Brigham Young 
University. Jeg fikk anledning til å møte ham 

på slutten av hans misjon. Da vi satt på kontoret 
hans, spurte jeg hva han skulle gjøre når han 
kom hjem. Han svarte at han visste nøyaktig hva 
kan skulle gjøre. Han dyttet et brev over skri-
vebordet og ba meg lese det. President Lewis 
hadde fått i oppdrag av Det første presidentskap 
å skaffe et betydelig pengebeløp til Brigham 
Young University. Jeg stilte president Lewis det 
innlysende spørsmålet: «Hvordan skal du skaffe 
så mye penger?» Han svarte ganske enkelt: «Jeg 
vil be folk om penger.»

Dette enkle svaret lærte meg svært mye. Presi-
dent Lewis ville oppfordre folk til å handle. Han 
visste at hans oppfordring ville få betydning, og 
det fikk den.

Dette er en invitasjonsmåned. Vårt områdepre-
sidentskap har sagt: «Vi oppfordrer alle medlem-
mer i vår innflytelsessfære til med bønnens hjelp å 
velge ut noen å invitere til nadverdsmøtet i juni.» 1

Handlefrihet er et evig styrende prinsipp i  
planen for lykke. Den Allmektige Herre selv 
handler ved å invitere sine barn.2 Mennesket er 
skapt til å handle. «Mennesket var også i begyn-
nelsen hos Gud. Intelligens, eller sannhetens lys, 
ble ikke skapt eller dannet, og kan heller ikke 
bli det. All sannhet er uavhengig i den sfære 
hvor Gud har satt den, til å handle for seg selv, 
således også med all intelligens, hvis ikke er det 
ingen eksistens.» 3

Eldste  
Stephen C.  
Kerr, Skottland
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For det første: Tenk nøye over det. Lag en 
liste over hvem du kan tenke deg å invitere til 
nadverdsmøtet. Husk at Den hellige ånd elsker 
lister! Navn og ansikter vil komme til deg. Din 
kjærlighet til personene på listen vil bli dypere. 
Det er en troshandling fra din side å lage en 
slik liste. Den slags tro går ikke ubemerket eller 
ubelønnet hen fra himmelens side.

Deretter: Be ofte for personene på listen din. 
Be din himmelske Fader bløtgjøre deres hjerte 
så de vil ta imot en invitasjon. Vurder om du bør 
faste for å få hjelp.

Så tar du kontakt med dem. La ikke frykt 
slukke din tro.6 Åpne din munn.7 Herren vil gi 
deg ordene.8 «Jeg vil gjerne invitere deg med til 
kirken. Vil du bli med?»

«Når du har gjort ditt aller beste, kan du like-
vel oppleve skuffelser, men du vil ikke være 
skuffet over deg selv. Du kan være sikker på at 
Herren er fornøyd når du føler at Ånden arbei-
der gjennom deg.» 9

Hvis vi gjør disse enkle tingene og utøver tro 
på Herren, lover jeg ydmykt og oppriktig alle 
som leser dette budskapet, at juni 2012 vil bli 
en måned med mirakler. Vår tro vil bli styrket, 
og Jesu Kristi Kirke vil vokse i antall og åndelig 
styrke. ◼

FOTNOTER
 1. Brev fra områdepresidentskapet til områdesyttier, stavs-

presidenter, distriktspresidenter og misjonspresidenter  
i området Europa, 31. januar 2012.

 2. «Til alle har vår Herre gitt», Salmer, 132
 3. L&p 93:29-30 (se også 2 Ne 2:11-16)
 4. «Kjærligheten er et av de mest typiske trekk ved Gud-

dommen, og skulle også komme til uttrykk hos dem som 
trakter etter å være Guds sønner. Et menneske som er fylt 
av Guds kjærlighet, er ikke tilfreds med bare å velsigne 
sin familie, men reiser omkring i hele verden, ivrig opp-
satt på å velsigne hele menneskeheten.» Læresetninger 
fra Kirkens presidenter, Joseph Smith, side 325

 5. Moroni 7:13
 6. Se 2 Tim 1:7; 1 Johannes 4:18; L&p 67:3; «Tvil og frykt er 

det motsatte av tro.» Forkynn mitt evangelium, side 116
 7. Se L&p 30:5, 11
 8. Se L&p 84:85, 100:6
 9. Forkynn mitt evangelium, side 11

Eivind Sterri  
tilbake som rådgiver i 
misjonspresidentskapet

LOKALNYTT  

T yve år etter at Eivind Sterri ble kalt som 
rådgiver til misjonspresident Halverson i 
1992 er han igjen beskikket som rådgiver 

til misjonspresidenten, denne gang for Armand 
Johansen. Det skjedde 15. januar 2012, og han 
erstattet Finn Engstrøm som har virket i syv år.

Bror Sterri virket forrige gang som rådgiver 
frem til 1995 da han ble kalt som stavspresident 
i Oslo stav. Han ble avløst i 2004 og samme år 
kalt som områdesytti. I dette kallet har han virket 
frem til 2011. ◼

Eivind Sterri, rådgiver i misjonspresidentskapet
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Solveig Hess – en sol for oss alle
Minneord ved Asmund H. Hernes

og søndagsskolelærerinne. I to år 
var hun Hjelpeforeningens sekre-
tær. Den jobben må hun ha utført 
godt, for hun ble grenssekretær, 
en stilling hun hadde i hele ti 
år. Hun ble til og med kåret til 
«dronning» på det årlige «Gull og 
grøntballet» to år på rad.

Så flyttet Solveig og Mary til 
Oslo. I Lys over Norge (nr 3 og 
5/1943) finner vi begge søstre-
nes navn. De er medlemmer av 
Kirkens Nordiske Brevvekslings-
klubb. Solveig er dessuten GUF-
president, misjonær, medlem av 
landsstyret for Søndagsskolen og 
av sangkoret. Hun hadde et strå-
lende liv med sine kall i Kirken.

 Lev ditt liv så man kan merke
det er alvor det du vil.
Det er kjernesunne, sterke
mennesker vi trenger til.
Slike som med stålfast vilje
og et muntert freidig mot,
vil seg fritt i kampen stille
for den sak de vet er god.

 Dette var avskjedsordene 
fra Solveig Astad til 
leserne av Lys over Norge 

(se nr. 12/1948 s. 203) . Hun inn-
ledet med å si «Før jeg reiser, vil 
jeg gjerne få si dere alle hjertelig 
takk for all kjærlighet og godhet 
mot meg mens jeg har arbeidet 
blant dere. Min misjonstid har 
vært en uforglemmelig og vidun-
derlig erfaring som jeg er takk-
nemlig for. Jeg håper at jeg ennå 
kan få gjøre noe for den sak som 
jeg elsker av hele mitt hjerte og 
som har gitt meg all den lykke 
som jeg gledes ved i livet.»

Fem sider lenger bak i samme 
tidsskrift står det at hun reiste 
sammen med flere andre med-
lemmer med Stavangerfjord den 
19. november 1948 til USA. Syv 
måneder tidligere hadde hennes 
to år eldre søster, Mary; emigrert 
med samme amerikabåt.

Solveig som fra sep-
tember 1946 utførte delvis 

misjonærtjeneste, ble 1. juni 
1948 kalt som heltidsmisjonær. 
Hun ble satt til assisterende 
redaktør for Lys over Norge og 
som misjonens translatør. Hun 
oversatte bl.a. salmen «Vi synger 
om Hans kjærlighet» i Kirkens 
første norske salmebok.

Solveig ble født 19. oktober 
1912 i Kristiansund. Hun vokste 
opp i et kjærlig hjem der moren, 
Inga Randine Nedstad Astad, 
var hjemme og hadde mye av 
ansvaret, som sjømannskoner 
flest. Faren, Kristian Astad, var 
stuert og reiste rundt om i ver-
den, bl.a. til Italia, Sør-Amerika 
og Russland. Når han kom hjem, 
hadde han alltid med seg inte-
ressante ting og mye å fortelle.

Kirkens misjonærer banket 
en dag på deres dør. De fikk 
ikke bare Jesu Kristi evangelium 
presentert, de fikk snart et sterkt 
vitnesbyrd om at det var sann-
heten disse unge misjonærene 
forkynte. De lot seg døpe. For at 
de skulle komme i kontakt med 
andre medlemmer og lære mer 
om det kirkesamfunn de hadde 
sluttet seg til, flyttet de til Trond-
heim. De fikk snart oppgaver i 
Trondheim gren. Etter tur ble Sol-
veig rådgiver i GUF, så presiden-
tinne (som det ble sagt dengang) 

Solveig 
Astad Hess
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I Salt Lake City ble hun 
tilsatt som oversetter og 
genealog ved Kirkens hoved-
kontor. Her møtte hun Fred 
Sverre Torvald Hess. Han var 
enkemann med seks barn. 
Et av dem døde bare ett år 
gammelt. De øvrige var alle-
rede gift og ute av redet, med 
unntak av Sondra, som da var 
ti år. «Vi forkortet min stemors 
navn til Sol. Da vi lærte hva 
sol betyr på norsk, syntes vi 
dette navnet passet utmerket 
på henne. Hun var en sol for 
oss alle i familien. Min far og 
hans norske kone hadde et 
kjærlig forhold til hverandre, 
og deres kjærlighet smittet 
over på oss barna,» forteller 
Sondra Hess. Det ble SOL 
og FRED i dobbelt forstand 
i hjemmet deres.

Sol og Fred var tempel-
arbeidere i 12 år både i Salt 
Lake tempel og i London. 
De var slektsgranskere i 
Genealogical Society i 18 år 
og faste oversettere i syv år. 
Som pensjonister virket de 
som misjonærer i Norge i et 
drøyt år. Fred døde i 1987. 
Solveig har bodd i deres kose-
lige enebolig i Salt Lake City 
helt til for tre år siden. Da flyt-
tet hun til et aldershjem.

Solveig Astad Hess sovnet 
stille inn 11. februar 2012. 19. 
oktober ville hun fylt 100 år. ◼

Torsdagsgruppen i Bergen – en studiesirkel
Henry Lerøen, Bergen gren

 Institutt-klasser har vi vært 
innom, men så følte vi oss litt 
for gamle til klassene i kirken 

og dermed ble det lenger og 
lenger mellom hver gang vi 
stilte opp. Så en søndag ble det 
opplyst at vi kunne danne selv-
stendige grupper. Et orienterings-
møte ble holdt, og de som var til 
stede ble opplyst om at det var 
bare å velge en dag som passet 
oss best og danne grupper etter 
det. Jeg har kommet med i Tors-
dagsgruppen, og vi er en trofast 
gruppe som har holdt sammen 
siden starten i april 2011.

Torsdagsgruppen består av 
relativt eldre søsken. Den yngste 
ble født i 1935 og den eldste i 
1924. Vi er sammen to torsdager 
i måneden fra kl. 19.00. Hvor 
sent det blir, er en hemmelighet, 
men du verden så godt det er å 
kunne samtale om evangeliet.  
Ja, snakk om å være samstemte 

i troen. Vi utfyller hverandre. 
Noen er født i kirken og ble 
døpt som barn, og vi andre har 
vært medlemmer i 40 -50 år.

Religionsinstituttets elevhefte 
«Evangeliets læresetninger» er 
så altomfattende at alle får noe 
å «tygge» på.  Vi møtes stort sett 
rundt i hjemmene, og der blir 
det en så intim atmosfære at 
vi våger å stille de «dummeste» 
spørsmål uten å føle oss brydd, 
og svar får vi som kan doku-
menteres i Skriftene.

Hver gang vi er sammen, 
styrkes våre vitnesbyrd, og vi er 
alle uendelig takknemlige for 
vårt medlemskap i Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige. 
Her kan dere se gruppen: fra 
høyre søster J. Fluge, søster  
E. Kvale, søster E. Sælen, søster  
K. Lerøen, bror H. Steen, bror 
K. Bakke og bak kamera bror 
H. Lerøen. ◼

Torsdagsgrup-

pen i Bergen 

minus fotograf
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To unge amerikanere på døren
Wilhelm Wyssenbach, Moss menighet

at småbarn kunne overvære 
et nadverdsmøte med dertil 
hørende musikk, sang og taler.

For en del av vår familie ble 
det flere besøk på kirkens møter, 
samtidig som vi mottok person-
lig undervisning og ble utfordret 
til dåp. En vakker sommerdag i 
juni 1977 ble min eldste datter 
på tretten år og jeg døpt i møte-
huset i Drammensveien 96 g.

Etter trettifem års medlem-
skap i Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige har jeg et sterkt 
vitnesbyrd om at denne kirke 
virkelig er Jesu Kristi sanne 
kirke. Dette vitnesbyrd bygges 
på at jeg vet at Mormons bok 
er en bok med hellig skrift og 
et spesielt vitne om at Jesus 
Kristus er verdens Frelser og 
Forløser. Jeg vet at Joseph Smith 
ble kalt til å oversette Mormons 

DERFOR VET JEG

 I trettiårsalderen begynte jeg å få 
en følelse av utilfredshet i mitt 
indre til tross for at jeg levde 

et godt liv. Spørsmålet om en 
dypere mening med livet opptok 
meg mer og mer. Noen venner 
rådet meg til å bli medlem av en 
losje, andre mente at studium av 
Konfutse eller Laozi ville kunne 
gi meg svaret. Etter noen år som 
aktivt medlem i en losje og flittig 
besøker av dens bibliotek, gjorte 
jeg opp status. Jeg hadde tilegnet 
meg ny kunnskap, lært om prin-
sipper som foredler menneskets 
karakter og fått en viss forstå-
else av symbolers betydning, 
men selve spørsmålet om den 
virkelige meningen med livet var 
fortsatt ubesvart.

En kveld mens hele familien 
var hjemme, banket to unge ame-
rikanere på døren og presenterte 
seg som eldster i Jesu Kristi Kirke 
av Siste Dagers Hellige. De spurte 
om vi trodde at det fantes en 
Gud, og presenterte en bok med 
hellig skrift som de ville vi skulle 
lese i. Mest av høflighet tok vi 
imot boken uten å forplikte oss til 
å lese i den. Eldstene spurte om 
de kunne komme tilbake på et 
senere tidspunkt. Igjen, for ikke å 
være uhøflige, imøtekom vi deres 
ønske, dog uten å forplikte oss til HE
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en bestemt dato. Eldstene kom 
tilbake, og ettersom de ønsket 
å presentere et budskap for oss, 
insisterte våre barn på at jeg 
skulle invitere dem inn. De unge 
amerikanerne viste seg å være 
sjarmerende menn, og barna fikk 
rask et tillitsforhold til dem. Besø-
kene ble etter hvert regelmes-
sige, og vi fikk høre om Joseph 
Smiths første syn, tilblivelsen av 
Mormons bok og presentasjonen 
av frelsesplanen som ga oss en 
ny forståelse av Guds plan med 
jordelivet. Gjennom leseoppdrag 
ble vi bedre kjent med Bibelen og 
fikk en forståelse av at Mormons 
bok virkelig var en hellig bok. 
Skriftstedene ledet oss til et nær-
mere forhold til Jesus Kristus.

Ettersom den dypere mening 
med livet ble klargjort for meg 
gjennom frelsesplanen, og etter-
som jeg kunne godta Joseph 
Smith som en Guds profet og 
akseptere Mormons bok som 
hellig skrift, til tross for de 
mange skildringer av blodige 
slag, var jeg villig til å akseptere 
en innbydelse til å overvære en 
gudstjeneste i eldstenes kirke.  
Vi fikk en hjertelig mottakelse av 
menighetens leder. Med eldstene 
ved vår side følte vi oss trygge. 
Vi iakttok med forundring 

Wilhelm 
Wyssenbach, 
tidligere biskop 
i Oslo
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bok, og kalt til seer og åpen-
barer. Jeg vet at for å oppfylle 
profetiene om de siste dager, 
og  for å forberede verden på 
Jesu Kristi annet komme, måtte 
Det hellige prestedømmets 
myndighet tilbakeføres til  
verdige menn på jorden.

Fylden av glede over det 
gjengitte evangelium opplever 
vi i våre templer. Det faktum 
at profeten Elias viste seg for 
Joseph Smith og Oliver Cowdery 
i Kirtland tempel den 3. april 
1836 for å overdra til dem nøk-
lene til å utføre de ordinanser 
innenfor Det melkisedekske 
prestedømme som tilhører tem-
plene, styrker mitt vitnesbyrd 
om oppfyllelse av profetier. Ja, 
jeg vet ved Den Hellige Ånd 
at de beseglinger som utføres 
i våre templer, beseglinger 
som knytter sammen familier 
og slekter, er direkte knyttet til 
profeten Malakias ord i Malaki 
4:6. Jeg takker min himmelske 
Fader for at jeg har funnet den 
sanne kirke og for å få del i de 
velsignelser dette innebærer for 
min familie og meg selv. ◼

TUREN OPP TIL OLYMPOS
Martin Carlberg, Drammen menighet

SAGT AV LOKALE SISTE-DAGERS-HELLIGE

Viktigheten av forberedelse
Sommeren 2011 var min kone og jeg i Hellas, 

der jeg hadde virket som misjonær 2007 – 2009.  
En av dagene tok vi turen til Olympos, landets 
høyeste fjell, som byr på vidunderlig utsikt og 
eventyrlignende natur. Vi bestemte oss for å gå 
en strekning på stien som leder opp til toppen. 
Turen bragte oss hele tiden oppover, iblant flatet 
den ut noe, og iblant virket det som den gikk 
loddrett. Vi la merke til at når stien var som brat-
test, var det mest slitsomt, men det var også da vi 

Martin og  
Rikke Carlberg,  
Drammen

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).
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gjorde størst fremskritt på vår ferd mot toppen. 
Jo høyere vi kom opp, desto mer så vi av det 
vakre landskapet.

Ettersom hverken jeg eller min kone er 
erfarne klatrere, hadde vi ikke noe spesielt 
utstyr annet enn joggesko, treningstøy og sekk 
med oss. Etter en halvtimes gange kjente jeg 
at en liten skarp sten hadde funnet veien ned 
i skoen min. Først gjorde ikke dette meg noe, 
men etter en stund begynte jeg å gjøre tilpas-
ninger i gangstilen for om mulig unngå å tråkke 
altfor mye på stenen. Den tilpassede stilen førte 
til flere stener i skoene, men for lat og for stolt 
til å stoppe, fortsatte jeg vandringen. Plutselig 
var fokuset flyttet fra de vakre omgivelsene til 
smerten og ubehaget i føttene. Hvert steg jeg 
tok gjorde vondt.

Snart ble jeg nødt til å stoppe. Føttene 
verket, og jeg følte bare et stort ubehag. Jeg 
knyttet opp lissene, tok av meg skoene, fjernet 
sålen, børstet dem rene, ristet skoene rene for 
sten og sand, tok av meg sokkene og rengjorde 
føttene. Deretter satte jeg på meg alt sammen 
igjen og fortsatte turen. Pausen var verdt hvert 
sekund det hadde tatt å få vekk stenene, jeg 
følte meg som et nytt menneske! Det skulle  
vise seg at denne prosedyren måtte gjentas 
flere ganger i løpet av turen.

Da vi kom tilbake til parkeringen, så vi flere 
erfarne klatrere fra hele verden som hadde 
kommet for å bestige fjellet. Vi la merke til 
et par eldre veltrente menn som så veldig 
rutinerte ut. Dessuten la vi merke til en inte-
ressant detalj. Rundt bena hadde de gamasjer 
som gikk nedover skoene for å hindre stein og 
sand i å trenge inn. Disse klatrerne hadde altså 
lært av erfaring å gjøre nødvendige forberedel-
ser for at turen skulle bli så bekvem og effek-
tiv som mulig.

Livets sti opp til Olympos
Akkurat som stien opp til Olympos går vårt 

livs sti som regel oppover. Forskjellen til livets 
sti er at det er vi selv som bestemmer hvor bratt 
den skal være. Hellingen på livets sti bestem-
mes av hvor mye vi ønsker å se, eller hvor mye 
kunnskap vi ønsker å tilegne oss i dette liv. En 
brattere helling gir oss mulighet til å se mer av 
livets vakre landskap.

Satan ligger alltid på lur og prøver hele tiden 
å putte små stener i våre sko. Hensikten med 
disse små stenene er å få oss til å endre måten 
vi går på, eller vår levemåte. Små justeringer 
forårsaket av disse små stenene fører snart til 
at vi har skoene fulle av ting som vil gjøre hvert 
steg til en pine. Jesus Kristus har gjennom sitt 
evige sonoffer gjort det mulig for oss å bli helt 
rene, men det kreves at vi ikke er for late, stolte 
eller redde til å stoppe, knytte opp lissene og 
gå igjennom de nødvendige trinn for å bli helt 
rene, selv om det tar tid og krever anstrengelse. 
Gjennom Kristi forsoning er mulig å bli gjort 
helt ren og føle seg som et nytt menneske, til 
og med hvis skoene våre har vært fylt til randen 
med sten.

I livet vårt har vi personer rundt oss som kan 
sammenlignes med de erfarne klatrerne, per-
soner som har utviklet styrke gjennom erfaring 
og iherdighet. Disse kan være foreldre, ledere 
i kirken, venner eller andre personer som vil 
hjelpe oss på vår reise gjennom livet. Vi gjør 
klokt i å se hvilke tiltak disse personene har 
gjort for bedre å beskytte seg mot Satans stener. 
De beskyttende gamasjene som hindrer Satans 
stener i å skade oss, er de små, men viktige 
tingene vi som Kristi etterfølgere trenger å gjøre 
hver dag: Bønn, skriftstudium og ren livsførsel, 
så Den hellige ånd kan være med oss, og grad-
vis helliggjøre oss. ◼
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«Fordi de ikke vet  
hvor de kan finne den» 
Eldste Jon Stulen fra Arendal, Ogden Utah Mission

som er forberedt uten at du spør!
Så hvordan dele evangeliet 

med andre? President Uchtdorf 
har sagt at den beste måten er 
å være et eksempel! Hvor van-
skelig er det? Vis andre at DU 
er villig til å gå i kirken, at DU 
er villig til å holde Visdomsor-
det og andre bud som Herren 
har gitt oss! Del evangeliet med 
andre! Prøv det og se hvordan 
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FAVORITTSKRIFTSTED 

 Det å velge et favoritt-skrift-
sted er vanskelig, men jeg 
har valgt Lære og pakter 

123:12 …«og mange holdes borte 
fra sannheten bare fordi de ikke 
vet hvor de kan finne den.»

Grunnen til det er at jeg, før 
jeg reiste på misjon, ikke var 
så sikker på om det stemte. Er 
det virkelig slik at det er mange 
mennesker som bare venter på å 
få vite om evangeliet? Svaret er ja. 
Nå som jeg er ute som misjonær, 
treffer jeg stadig på mennesker 
som er rede og som har blitt for-
beredt av Herren! Jeg vet at dette 
skriftstedet er sant. Herren plas-
serer mennesker i vårt liv for at  
vi kan bringe dem til evangeliet.

Vi burde dele vårt vitnesbyrd 
med alle vi kommer i kontakt 
med, og la dem få mulighet til 
å høre om vår tro og de velsig-
nelser som kommer ved å være 
et medlem av den eneste sanne 
kirke på jorden. Det er kanskje 
vanskelig å dele evangeliet med 
mennesker i Norge, for det er få 
som kjenner til kirken. Her i Utah, 
hvor alle kjenner kirken og har 
vært der, er det annerledes. Men 
mennesker har blitt forberedt i 
Norge også, så vi kan i det minste 
så noen frø! Du vet aldri hvem 

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.

PRØVER Å LIGNE JESUS

det går, for hva er det verste som 
kan skje? Du får et «nei».

Kirken er sann, du vet det, 
og jeg vet det.  Nå må vi alle 
jobbe sammen slik at flere kan si 
det samme! Bildet er av en som 
virkelig hadde blitt forberedt 
av Herren – Antonio, en 17 år 
gammel gutt. ◼

Fra venstre 

eldste Goodrick, 

Antonio 17, 

Kendra og Kent 

Mckenzie, eldste 

Stulen og Jessie, 

en venn.
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Velg å se på gode ting.
Erik Z. 5år, Evje Gren

 I familien vår har vi regler for hva vi har lov til 
å se på TV. En gang jeg fikk se litt på TV, kom 
det et program som vi ikke har lov til å se på. 

Mamma var oppe, og jeg ropte på mamma for å 
si ifra slik at hun kunne skifte kanal.

Mamma ble veldig glad fordi jeg var ærlig, 
og jeg følte godt for at jeg sa ifra. Jeg vet at min 
himmelske Fader er glad for at jeg velger å se på 
gode ting. ◼ Erik Z., Evje gren
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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 ◼


