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 Eldste David S. Baxter sa nylig: 
“Selv om vår tro til tider ikke 

virker større enn et sennepsfrø, 
vil forsynet bevege seg med oss 
når vi beveger oss fremover. 
Hvis vi søker himmelens hjelp, 
vil vi få den – kanskje også på 
uventede måter.” 1

Eldste Baxter talte om 
motgang da han skrev disse 
ordene, og jeg tror de er sanne 
i gode tider også. Nøkkelen 
er å bevege seg fremover. Det 
har blitt sagt at hvis vi ikke går 
fremover, faller vi tilbake. Vi 
må strekke oss og vokse for å 
holde vår tro sterk og levende, 
idet vi stadig trener våre ånde-
lige muskler. President Henry 
B. Eyring har sagt: “Stor tro har 
kort holdbarhet.” 2 Dette får meg 
til å tenke på de gangene vår 
tro og vårt vitnesbyrd er mest 
levende og sikre, og så skjer 
det noe som rokker ved vår tro, 
eller vi gir den ikke næring i 
form av regelmessig forbindelse 
med Gud.

Under et opphold i en stor 
by nylig, ble jeg vekket to gan-
ger i løpet av natten av sirener 
utenfor hotellvinduet mitt. Da 
det begynte å lysne, så jeg ut av 

rekkevidde. Vi vet hva vi stadig 
må gjenta for å holde oss ånde-
lig sterke, og likevel kan vi være 
sene til å gjøre dette, selv om 
vi har oppdaget at det faktisk 
styrker og velsigner oss. Våre 
hengivne daglige bønner, vårt 
engasjerte studium av Skriftene, 
regelmessig faste med oppriktig 
hensikt, regelmessige tempel-
besøk og tid tilbragt i tjeneste 
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Stadig utvikling av personlig vitnesbyrd
eldste patrick kearon, england
Førsterådgiver i områdepresidentskapet Europa

vinduet og så at byens sentrale 
brann- og redningsstasjon lå 
rett over gaten. Brannmenn var 
ute og jobbet med en av sine 
store stigebiler. Jeg ble fascinert 
av øvelsen de holdt på med. 
De kjørte stigen opp litt, for så 
å kjøre den ned igjen. Så kjørte 
de den opp igjen, men denne 
gangen litt lenger, og deretter 
kjørte de den ned enda en 
gang. De gjorde dette gang på 
gang inntil de nådde stigens 
fulle rekkevidde og øverste 
etasje av bygningen de øvde 
seg på. Jeg antar at de gjen-
nomfører denne øvelsen regel-
messig. Ved hjelp av denne 
regelmessige treningen, vil de 
vite nøyaktig hva de skal gjøre 
når den kritiske telefonen kom-
mer. Brannmennene vil reagere 
umiddelbart på anmodningen 
om hjelp, og på et øyeblikk vil 
hvert medlem av mannskapet 
vite hvor de skal være og hva 
de skal gjøre for å gjennomføre 
en redning fra en bygnings 
øverste etasjer.

Det samme gjelder oss. Vår 
tro og vårt vitnesbyrd trenger 
konstant trening, konstant tøy-
ning for å utvide vår åndelige 

Eldste Patrick 
Kearon, 
Storbritannia
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for vår Fader i himmelen med 
mer, bidrar alt sammen til å 
utvide vår åndelige rekkevidde 
og styrke vårt vitnesbyrd. Vi må 
likeledes huske at det er få ting 
som styrker vitnesbyrd i like stor 
grad som å dele det med andre. 
Når vi uttrykker høyt det vi tror 
på, styrker det vår tro og forster-
ker vår overbevisning. Regel-
messig repetisjon av disse enkle, 
men effektive handlingene gjør 
oss, i svært reell forstand, i stand 
til å “iføre [oss våre] skjønne 
klær” og bli så gode som vi kan 
være åndelig sett.

Herren befaler oss i L&p 
82:14: “For Sion må tilta i 
skjønnhet og i hellighet, hen-
nes grenser må utvides, hennes 
staver må styrkes, ja, sannelig 
sier jeg dere, Sion må stå opp 
og iføre seg sine skjønne klær.”

Hver gang vi bestemmer oss 
for å strekke oss litt lenger og litt 
høyere, blir vi overrasket over 
den rike åndelige belønning 
som strømmer til oss på grunn 
av vårt bemerkelsesverdig lille 
offer. På denne tiden av året 
når vi minnes Frelserens mira-
kuløse forsoningsgave, kan vi 
lett bestemme oss på nytt for 
å opptre på en måte som vil la 
disse velsignelsene strømme inn 
i vårt liv. ◼
Noter
 1. David S. Baxter, “Legg motgangen 

bak deg,“ Liahona, des. 2012, 16
 2. Henry B. Eyring, “Åndelig forbere-

delse: Begynn tidlig og vær  
standhaftig,” Liahona, nov. 2005, 37

 Nærmere 800 fikk med seg Oslo stavs Jul i 
Toner-konsert – en sann jubel av lovprisning 

toppet av den kjente vestlandssangerinnen Vesle-
møy Fluge Berg og operasangerinnen Rita Lynne. 

Jul i toner 2012
Ikke mindre jubel var det i salen da tonene  

fra det mektige Hallelujakoret satte punk-
tum for konserten. Det ble fremført jule-
sanger på engelsk, fransk og svensk under 
ledelse av Sven-Erik Lundkvist og Bente 
Karlsson, avbrutt av tre vokalgrupper, 
obo- og fiolinsolo og to kvinnelige solister. 
I Drammen sang også mannskoret Barden.

De tre siste numrene gikk i ett uten 
applaus. Etter “O, Helga Natt” leste Idar 
Røsaker sin egen stemningsfulle tekst, og 
så kom et crescendo med Hallelujakoret 
fra Händels Messias.

Et stort apparat sto bak arrangementet. 
I alt var 100 personer involvert. Lyden 
fra konserten ble streamet, og personer 
verden over kunne være med og lytte.

L o k a L N y t t

Jubel i Toner
sidsel s. amundsen, oslo menighet
Prosjektmedarbeider i Musikk og samfunn

Koret med solister, 
dirigenter og poet
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forberedelser
I innstuderingen var det lagt vekk på 

maksimal utnyttelse av tiden og minimal 
belastning på deltakerne. Det var en første 
samling før sommeren med utdeling av noter 
samt MP3-innspillinger. I løpet av høsten var 
det bare to øvelser samt generalprøve og 
forestillinger.

At resultatet allikevel ble så bra, skyldtes 
at hver enkelt utøver først og fremst lærte seg 
sin stemme via MP3-spilleren. Dernest ble 
det utpekt en innstuderingsassistent i hver 
enhet hvor det var deltakere. Denne personen 
hadde individuelle øvelser og felles lokale 
samlinger. I tillegg ble det utpekt en innstu-
deringsansvarlig som kunne følge opp alle 
assistentene.

musikk og samfunn
Jul i Toner har vært et to-årig prosjekt i 

Oslo stav. Det har ligget direkte under stavs-
presidentskapet og har vært ledet av Sven-Erik 
og Marie Lundkvist. Ved siden av å levere en 
julekonsert av høy klasse har det utadrettede 
perspektivet vært det primære.

Prosjektet i sin nåværende form skal videre-
føres i begge stavene i 3-5 år og er siden tenkt 
å gå inn i det etablerte musikkprogrammet. 
Dermed vil stavene få et musikkprogram med 
både en intern og en ekstern vinkling.

Prosjektet som lever videre, er blitt mer enn 
en julekonsert og har fått navnet MUSIKK OG 
SAMFUNN. Musikken er tenkt å være en bro-
bygger til samfunnet. Det tilstrebes å etablere 
samarbeidsprosjekter med andre musikkmiljøer 
året rundt, samt tilby musikkinnslag ved aktu-
elle tilstelninger i samfunnet.

Jul i Toner-konserten vil være avslutningen 
av et musikk- og samfunnsår, og dessuten  
høydepunktet. ◼

Organist, pianist 
og med i dob-
beltkvartett – 
Tonje Pedersen 
Loewen
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 I desember laget jeg en “semi-
narjulekalender” med de 25 

Kjenn Skriften-skriftstedene til 
hver av de 14 seminarungdom-
mene. Hver dag frem til jul (+ 1. 
juledag) skal de lese et Kjenn 
Skriftene-skriftsted. Det er lenge 
siden jeg bestemte meg for å 
lage disse kalenderne til de 
unge, men jeg følte meg sliten og 
trøtt og det ble utsatt. Heldigvis 
er jeg besluttsom, så jeg bestemte 
meg for at jeg ville gjøre det jeg 
hadde hatt lyst til å gjøre veldig 
lenge og ikke la følelsen av å 
være slitet og trøtt få bestemme. 
Jeg kjøpte rød filt, nål, garn og 
sukker-stenger. Så var jeg i gang!

Jeg klippet ut 14 store hjerter 
av den røde filten og sydde en 
hvit kant rundt den. Så klippet 
jeg ut 25 x 14 små hjerter i hvitt 
papir. Bak på dem skrev jeg 
henvisningene til Kjenn Skriftene-
skriftstedene, deretter sydde jeg 
dem på filthjertene med hen-
visningene inn. På fremsiden av 
hjertene skrev jeg tallene fra 1 til 
25. På denne måten kan Semi-
nar-ungdommene vende rundt 
på ett hjerte hver dag og lese 
skriftsted-referansen på baksiden 
og slå den opp i Skriften.

Jeg føler meg ikke spesielt krea-
tiv og er absolutt ikke flink til å sy! 
Men de unge var veldig overrasket 
og takknemlige for å få den!

kan nesten si at all den tiden jeg 
brukte på å lage kalenderne, ble 
som én lang bønn. Denne opp-
levelsen har styrket mitt vitnes-
byrd og har gitt meg enda større 
kjærlighet til elevene mine.

Jeg er så takknemlig for at 
Herren har vist meg denne 
tilliten å få lov til å undervise og 
arbeide sammen med disse flotte 
unge menneskene! ◼

Seminarjulekalendre
dorthe Willemann Hansen – Bergen menighet

Da jeg ga dem 
gaven, fortalte jeg 
dem hvor glad jeg 
var for den tiden 
det hadde tatt å 
lage kalenderne 
til dem. I all den 
tiden jeg holdt 
på med det, tenkte jeg masse på 
hver enkelt av dem og hadde 
god tid til å takke min himmel-
ske Fader for disse fantastiske 
unge menneskene og for at de 
velger å delta på Seminar. Jeg 
ba Herren beskytte og velsigne 
dem så de kan føle at Han er i 
deres liv og at Han vil oppfylle 
løftet om å hjelpe dem på sko-
len når de går på Seminar. Man 

Begeistrede 
seminarelever
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Dansk julemat 

for menighetens 
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Kosekveld for pensjonister i Bergen
Henry Lerøen, Bergen menighet

 9. november 2012 hadde søster 
Dorthe Willemann Hansen 

invitert grenens pensjonister til 

en kosekveld i kirken på Fantoft. 
Mottoet var «La oss leve for 
hverandre». Hun hadde hatt seg 
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en tur til Danmark og besøkt sin 
danske familie. Så etter sigende 
var det dansk svinesteik som 
ble servert med rødkål, poteter, 
potetsalat og saus, med påføl-
gende riskrem med kirsebær-
saus. Alt smakte fortreffelig, og 
arbeidet ble utført med egne 
hender og midler.

Som aktivitet var det 
lagt til rette med en rekke 
Bergens-sanger og hjernetrim med 
spørsmål fra byens historie. Kjære 
Dorte, du er en stor «pærle», både 
på dansk og norsk. Takk Dorte, 
du er en veiviser og et eksempel 
for oss alle, med din uselviske 
måte å handle på. Vi takker deg, 
vi er glad i deg og håper vi viser 
det en gang iblant. ◼

 Drammen menighet har 
mange primærbarn. Søn-

dag 11. november avholdt 
menighetens Primær sitt årlige 
nadverdsmøteprogram.

De hadde øvd over lengre tid, 
og det var mange forventnings-
fulle primærbarn, lærere, ledere, 
foreldre og besteforeldre. De 
hadde mange fine barnesalmer 
som de sang med fryd og glede. 
Og det var for oss voksne en 
glede å høre det fine barnekoret 

Dorthe Willemann Hansen
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Primærprogram i Drammen
Jon Wiulsrud, drammen menighet

Primærbarna 
i Drammen i 
aksjon
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synge, de er virkelig som små 
engler.

Hver klasse hadde forskjel-
lige emner fra frelsesplanen, 
som de fremførte med stor 
entusiasme og glede. De var 
veldig flinke alle sammen, og 
vi følte oss alle åndelig opp-
bygget av deres fremførelse 
denne søndagen. En stor takk 
til alle primærbarn og ledere 
for et veldig fint nadverdsmøte-
program. ◼

Bidra med lokalnytt

Du er velkommen til å sende inn nyhetsar
tikler og foto til Lokalnytt. 

Alle artikler redigeres og publiseres med 
hensyn 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 13, 1519 Moss, 

epost: ole@podhorny.com, tlf. 92648934 
eller 69271704 ◼
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Jeg har et armbåndsur av 
den gamle sorten: det må 

trekkes en gang i døgnet for 
å gå. Jeg kjøpte det for egne 
oppsparte penger da jeg var 
12 år gammel, for vel 50 år siden. Jeg hadde den 
gang sommerjobb i gartneriet der min far også var 
ansatt. Jeg hadde 40-timers uke i opptil 40 graders 
varme. Timelønnen min var 2,50. Fra stranden 
nedenfor drivhusene kunne jeg høre glade rop fra 
jevnaldrende barn som nøt sommerferien.

Lommepenger var aldri et tema i vårt beskjedne 
hjem, men jeg fikk selv bestemme hva jeg ville 
bruke opptjente penger til, og egen klokke sto øverst 
på ønskelisten. Det var en viktig begivenhet for en 
tolvåring. Min far og onkel ble med til urmakeren for 
å hjelpe meg å velge god kvalitet. Valget falt på en 
Omega Seamaster, et sveitsisk kvalitetsur til 258 kr – 
som for meg tilsvarte ca. 100 timers arbeid.

Jeg har endel minner knyttet til uret.
En gang jeg hadde badet alene på stranden og 

skulle hjem, kunne jeg ikke finne klokken. Jeg ble 
fortvilet, knelte i bønn til Ham som vet hvor alt er, 
og lette videre. Jeg fant den mellom noen steiner, 
knelte igjen og takket.

Klokken var med på min misjon til Frankrike. 
Etter vel et år, stoppet den. Den trengte vel en rens, 
som jeg ikke hadde penger til. Min ledsager, eldste 
Harvard, hadde to klokker og ga meg den ene. Jeg 
ga ham min som et minne da jeg ikke så verdien av 
å ha en klokke liggende som ikke fungerte.

For noen år siden fikk jeg en pakke i posten fra 
eldste Harvard, som hadde giftet seg og bosatt seg 
i Frankrike. I pakken lå blant annet klokken. Han 
skrev at den burde være i min families eie og ikke 
i hans. Jeg tok den takknemlig med til urmakeren 
for en rens som jeg nå hadde råd til. Den aldrende 

urmakeren husket godt modellen og prisen fra 
1962. Han kunne fortelle at om jeg ville, kunne han 
selge den brukt for meg for 5000 kr uten problem. 
Ingen dårlig investering, altså.

Hva har jeg lært og hva blir jeg minnet om når 
jeg hver dag trekker mitt 50 år gamle armbåndsur?

Jeg blir minnet om at jeg som ungdom lærte å 
arbeide og å spare. Jeg blir minnet om at min far 
lærte meg å velge kvalitet og hadde tiltro til at en 
gutt på tolv år kunne ta vare på en verdigjenstand. 
Jeg blir også minnet på at min himmelske Fader 
bryr seg om et barns tillitsfulle bønn og noe som 
for ham må synes som en bagatell. Jeg blir takk-

nemlig for at en venn tok vare på klokken i over 40 år og tok seg 
tid til å returnere den til Norge fra Frankrike fordi han forsto verdien 
av både klokken og vennskap. Og hver gang den slutter å gå, vet 
jeg at jeg trenger å trekke den eller at den trenger en rens. Og dette 
minner meg i sin tur på at jeg som person trenger regelmessig «trekk» 
og «rens» for å fungere som en Kristi disippel i hans rike. ◼

s a g t  a v  s i s t e - d a g e r s - H e L L i g e

Armbåndsuret
ole podhorny

Ole Podhorny 
med Tone som 
ungdomsledere 
i Oslo 1972
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undrende
kjell pedersen (drammen, 
tønsberg og oslo)

Min vei: Hvordan er det gitt 
meg å se inn i evigheten,

fordi jeg en dag sa ja til å lytte?
Noe som jeg visste da, og som 

jeg vet nå,
at en lukket hånd ikke kan gi 

eller få.
Bevisst jeg lyttet og fikk se
at noe var i ferd med å skje.
Var det jeg ikke trodde sant,
når jeg fikk høre det fra en 

annen kant?
Visdoms ord ble gitt, og det 

tilfløt meg fritt,
hvordan kunne det skje, at jeg 

fikk del i det?
Åpen, tillitsfull, lyttende, over-

veiende med

ydmykhet, ble jeg undrende 
tilført sannhet

som jeg ikke kjente, men som 
stemte.

Noe kom til mitt hjerte og sinn 
som sa:

Ja, slik må det være, det fins 
en annen sfære!

Når sannhetens evige kunn-
skap har fått feste,

blir livet det aller beste. ◼

Kjell Pedersen 
da han var 

rådgiver 
i tempelpresi-
dentskapet i 
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 For noen år siden bestemte jeg meg for å 
skrive min mors historie. Jeg hadde vel-

dig lyst til å bevare minner fra da hun var 
barn. Derfor utrustet jeg meg med en liten 
digital opptaker, og så dro jeg på besøk. 
Da jeg fortalte mamma hva jeg hadde fore, 
svarte hun ganske fort at hun ikke husket 
noe særlig fra sin barndom. Det ville tross 
alt ikke være så rart. Hun var jo nesten 
åtti år på den tiden, men jeg ville ikke gi 
meg. Jeg la ganske ubemerket opptakeren 
i nærheten av henne, og så satte vi oss til 
for å prate. Jeg stilte enkle spørsmål som 
jeg visste hun kjente svarene på, som 
f.eks. hvor hun ble født, og så satt vi der og pratet 
et par timer. Etter samtalen gikk jeg hjem og skrev 
av de opplysningene jeg nå hadde fått. Mamma 
hadde faktisk husket noen få historier fra ting som 
skjedde i hennes barndom. Jeg skrev i jeg-form, 
som om det var hun selv som skrev det, og så tok 
jeg de skrevne sidene med meg neste gang jeg 
kom på besøk.

Som ventet hadde det skjedd noe i mellom-
tiden. Mamma hadde begynt å mimre, og i pro-
sessen hadde flere detaljer kommet til. Da hun så 
leste gjennom mine notater, hadde hun mange 
rettelser å komme med. De passet jeg på å rette 
opp med en gang. Denne gangen hadde jeg 
nemlig med meg en bærbar pc som jeg hadde 
fått lånt. Før jeg dro hjem andre gangen, hadde 
mine «gamle historier» blitt betydelig utvidet, og i 
tillegg hadde jeg fått flere opptak som jeg kunne 
renskrive.

Denne prosessen fortsatte i godt over en 
måned. Jeg renskrev samtaler – hun leste notatene 

Samle opplysninger og skriv 
en familiehistorie
ronny stulen, arendal gren

og kom med flere opplysninger. Samtidig gjorde 
jeg et iherdig arbeid med å finne bilder som kunne 
illustrere det som kom på papiret. Jeg kontaktet 
tanter og onkler, og jeg fikk t.o.m. mamma med 
på en tur hvor hun viste meg gårdene som hen-

nes foreldre kom fra. Det var en spesielt 
givende tur. En ting var at jeg fikk tatt 
mange fantastiske bilder, en annen at 
mamma husket enda flere detaljer etter 
hvert som vi forflyttet oss rundt på kjente 
og kjære steder.

Mest spennende var at vi begge fikk 
lære at hennes far ikke var født på den 
gården hun trodde. Han ble derimot født i 
det gamle huset fra 1700-tallet som lå bare 
150-200 meter unna. Der fikk vi komme 
inn og se det godt bevarte huset som viste 
hvordan folk flest bodde på den tiden. Helt 
fantastisk – og hvilke bilder jeg fikk!

Hvordan ender så denne historien? Jo, jeg fikk 
laget en bok i A4- format på litt over 80 sider, rikt 
illustrert med mange fantastiske bilder. Den fikk 
mine foreldre, mine søsken og alle deres og våre 
barn som julegave det året.

Når jeg nå, fem år senere, sitter med boken i 
hendene, er jeg veldig glad for det arbeidet jeg 
fikk gjort, men det er et lite skår i gleden. Jeg 
hadde tenkt å lage en slik bok om min far også, 
men det fikk jeg aldri gjort. Han døde mens jeg 
fremdeles gikk og planla at jeg skulle komme i 
gang. Det er ganske opplagt hva min oppfordring 
til deg er – gjør noe før det er for sent!

Noe som ofte hindrer oss i å sette i gang, er 
troen på at vi ikke vil klare oppgaven. Vi klarer 
ikke å se det ferdige produktet for oss, vi føler at  
vi ikke er flinke nok til å skrive, og vi skaper oss 
en mengde stengsler i vårt sinn. Det er bare en 
god løsning på det problemet: Sett i gang! Så vil 
du se at problemene forsvinner som dugg for 
solen mens du holder på! ◼

Ester Stulen
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Vil du fortelle om en åndelig opplevelse?

 Lære & pakter 10:5: «Be alltid så du kan seire, ja, 
så du kan seire over Satan og at du kan unn-

slippe Satans tjeneres hender som støtter hans verk.»
Dette skriftstedet hadde jeg i Seminar, og hver 

gang vi leste det, 
betydde det noe 
nytt for meg. Jeg 
har et veldig sterkt 
vitnesbyrd om 
bønn. Bare en enkel 
bønn kan utføre 
store mirakler. Når 
vi ber, kommer vi 
nærmere Ånden 
som beskytter oss 
mot Satan og hans 
tjeneres hender som 
støtter hans verk. ◼
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Emilie H., Skien menighet
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Håper jeg snart 
er klar for unge 
kvinner
anne-marie J, moss

 I Primær og hjemme har jeg 
lært alle trosartiklene. Det tok 

lang tid, men jeg greide det til 
slutt. Min favoritt er den første. 
Om noen spør hva jeg tror på, 
så kan jeg si noen av trosar-
tiklene fordi de hjelper meg å 
huske hva jeg tror på.

På måldag og hjemme har 
jeg lært å sette meg mål. Mange 
av målene i måldagsboka har 
hjulpet meg å velge det rette. Ett 
av målene mine var å være snill 
mot søsknene mine.

Fordi vi leser i Skriftene ofte i
Primær, er jeg blitt flinkere til 

å slå opp i Skriftene. Jeg er også 
veldig takknemlig for sangene 
jeg har lært i Primær. De er 
veldig vakre. Favorittsangen min 
er «Når jeg døpes» som vi sang i 
dåpen min. Da jeg ble døpt, følte 
jeg Ånden veldig sterkt. Den 

hellige ånd er den beste gaven 
jeg noensinne har fått, og han 
hjelper meg å velge det rette.

For å forberede meg til Unge 
kvinner måtte jeg gjøre noen mål 
i måldagsboka. Det tok ikke lang 
tid, men jeg måtte få litt hjelp 
av mamma. Jeg og familien skal 
dra til templet etter bursdagen 
min, og da skal jeg la meg døpe 
for noen avdøde. Det gleder jeg 
meg til. Jeg håper å få en god 
opplevelse i templet.

Håper at jeg er klar for Unge 
kvinner. ◼

Anne-Marie J., Moss

FA
M

ILI
EN

f a v o r i t t s k r i f t s t e d

Et vitnesbyrd om bønn
emilie H.

Skriv cirka 300500 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). ◼

p å  N e t t

Stein Aanensen i Mormonnytt.no
tabernakelkoret har lansert youtube-kanal

Hvis du i det siste har lett etter og funnet videoer 
av mormonenes Tabernakelkor på youTube, har ingen 
av dem vært offisielle, ei heller av god kvalitet. Men en 
kunngjøring gitt i Kirkens Konferansesenter i Salt Lake 
City, utah, 30. oktober 2012 endret på dette. Koret har 
nå lansert en egen youTubekanal i HDkvalitet. Nettad
ressen er: http://www.youtube.com/mormontabchoir.

kirken lanserer nettsted om  
seksuell tiltrekning av samme kjønn

I et forsøk på å fremme forståelsen for samt debatten 
om homofil tiltrekning, har Jesu Kristi Kirke av Siste  
Dagers Hellige (Mormonkirken) lansert nettstedet  
“Elsk hverandre – En samtale om homofil-tiltrekning” 
(www.mormonsandgays.org) ◼


