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 Vi lever i en moderne og svært begi-
venhetsrik tid som har sine utfor-

dringer. Mange i dag har ingen følelse 
av perspektiv og føler at de har få 
muligheter eller lite håp for fremtiden. 
Som medlemmer av Jesu Kristi Kirke 
av Siste Dagers Hellige er vi velsignet 
med å ha et annet syn på livet takket 
være et omfattende, evig perspektiv.

Jeg ønsker å dele noen tanker med 
dere om det evige perspektiv som er 
nedfelt i skriftstedene som handler 
om å vende barnas hjerter til fedrene 
(Malaki 4:6; 3 Nephi 25:6). Vi trenger 
en villig ånd og et forstandig hjerte 
for å kunne forstå de store løfter og 
velsignelser som er knyttet til båndene 
som skapes når vi arbeider med vår 
slektshistorie og begynner å utvikle et 
forhold til våre forfedre.

Kirken har mange ressurser for å 
hjelpe alle mennesker på jorden til å 
delta i slektshistorisk arbeid. Det er 
viktig å forstå hvordan opptegnelsene 
og teknologiske verktøy som er til-
gjengelig for oss i dag, er forbundet 
med evangeliets prinsipper.

Vi bærer vitnesbyrd om vår him-
melske Fader ( Joseph Smith – Historie 
1:17), som har en plan for oss, sine 
barn. En del av denne planen er at vi 
kan vende tilbake til ham ved å motta 
hellige ordinanser og holde paktene 
forbundet med dem. Disse ordinanser 

Gjennom dette 
arbeidet lærer vi å 
se bakenfor dødens 
slør og sette vår tid 
på jorden i et nytt 
perspektiv. Nephi 
åpenbarte for oss: 
“For jeg vet at 
mange av dere har 
gransket mye for å 
få vite om ting som 
skal skje. Derfor 
vet jeg at dere vet 
at vårt kjød må 
tæres bort og dø. 
Likevel skal vi i våre 
legemer se Gud” 
(2 Nephi 9:4).

Vi er alle barn av en kjærlig him-
melsk Fader som sendte oss til jorden 
for å oppleve glede. Den største gle-
den vi kan oppleve, er å yte tjeneste 
og vise hverandre en kjærlighet som 
vil strekke seg langt utover grensene 
for vårt jordiske liv. Vi kan tilby folk et 
evig perspektiv, som er:

“Og nå, hvis deres glede vil bli stor 
med én sjel som dere har bragt til meg 
i min Faders rike, hvor stor skal ikke 
deres glede bli om dere skulle bringe 
mange sjeler til meg!” (L&p 18:16.)

Jeg bærer vitnesbyrd om sannheten 
av disse læresetningene og gleden for-
bundet med slektshistorisk arbeid, som 
gjør det mulig for oss å gi våre forfedre 
muligheten til å oppleve alle evange-
liets velsignelser i det neste liv som de 
ikke var i stand til å oppleve her. ◼

LokaLsider

B u d s k a p  f r a  o m r å d e t s  L e d e r e

Vår evige fremtid
eldste detlef adler, tyskland
områdesytti

og pakter åpner opp 
veien tilbake til ham.

Ettersom mange 
av våre forfedre har 
forlatt jorden uten 
mulighet til å motta 
disse ordinansene, 
har vår himmelske 
Fader i sin godhet 
gitt oss mulighet til å 
utføre dem på vegne 
av våre forfedre i hel-
lige templer. Men for 
at vi skal kunne gjøre 
dette, må vi først 
identifisere våre forfe-
dre. Når vi har funnet 
navnene deres, har 
vi muligheten til å utføre disse ordinan-
sene stedfortredende på deres vegne. 
På denne måten får vi det store privile-
gium å utvikle et spesielt forhold til våre 
forfedre preget av kjærlighet og tjeneste.

La meg kort beskrive dette livets 
perspektiver og sammenligne dem 
med perspektiver forbundet med livet 
heretter. Med kunnskap om nødven-
digheten av disse ordinansene, er 
det mange ånder som venter på den 
andre siden på dette forløsende arbei-
det som må gjøres på deres vegne. Vi 
er en del av deres perspektiv. Vi er en 
del av deres evige fremtid. Ser vi ikke 
her et fantastisk perspektiv av kjær-
lighet og rettferdighet fremsatt av vår 
himmelske Fader, hvor vi kan være et 
redskap i Herrens hender til å velsigne 
våre forfedre?

Eldste Detlef Adler
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 I januar 1973, mens Gösta Berling var misjons-
president og jeg studerte fransk på universitetet 

i Oslo, ble jeg kalt og ansatt som tilsynsfører for 
Hjemmestudieseminaret i Norge. En amerikansk 
heltidskoordinator med base i Frankfurt, James R. 
Christianson, ga opplæring til nordiske tilsynsførere 
på møter i København, Stockholm og Oslo. Han 
hadde doktorgrad i antropologi, men lærte oss mer 
om tro, vitnesbyrd og omtanke for den enkelte 
elev og forskjellen på å være en hyrde (shepherd) 
og en gjeter (sheep-herder). Jeg møtte og ble kjent 
med Håkan Palm fra Sverige, Jens Kristoffersen fra 
Danmark og Risto Kurra fra Finland. Våren 1973 
reiste jeg rundt på distriktskonferanser i Trond-
heim, Bergen, Drammen og Oslo og presenterte 
programmet for medlemmer og ledere. Det ble 
kalt en tilsynsfører i hvert distrikt, så som Nils Sterri 
i Oslo, Kåre Waal i Drammen, Albert Vedeler i 
Bergen og Ole Petter Gjevik i Trondheim.

Det ble et opplæringsmøte under Festinord 
i Borlänge i Sverige, enda ett i München under 
områdekonferansen samme sommer – der jeg hus-
ker den engasjerte undervisningen fra en apostel, 
Marvin J. Ashton, som selv hadde vært Seminar-
lærer. Vel hjemme kunne jeg samle lærere i Norge 
til det første lærermøtet i Hekkveien 9 i Oslo. Det 
skjedde før skolestart i august. James Christianson 
kom også og støttet og løftet oss.

Kirkens oversettelseskontorer og distribusjons-
sentre i hele Europa hadde en stor utfordring med 
å få studiemateriellet i hendene på lærere og ele-
ver tidsnok. De produserte og distribuerte materi-
ell en måned av gangen, og forsinkelser ble en del 
av tilværelsen. Noen hadde hørt at dansk og norsk 
var ganske likt, så vi fikk materiellet på dansk 
de første to årene. Det nye testamente var første 
kurs. Mange av oss lærte for første gang en kultur 
der det var tillatt å ha det morsomt mens vi lærte 

skriftsteder. Fordi Institutt- 
programmet ikke kom før to 
år senere, ble elever i alde-
ren 18-26 også innskrevet i 
Seminar. Tilsammen 123 elever 
var innskrevet det første året.

En ny tradisjon ble igangsatt 
da vi samlet ungdommen til 
månedlige seminarmøter på 
distriktsplan, kalt superlør-
dag. Med påfølgende dans og 
andre aktiviteter ble det en 
ny giv for ungdomsarbeidet 
i Kirken i Norge.

Les mer om Seminar under rubrikken  
“Sagt av siste-dagers-hellige”. ◼

L o k a L n y t t

Seminarets begynnelse i Norge for 40 år siden
ole podhorny

Fra Lys over Norge 

om Seminar-super-

lørdag i Trondheim
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Korsamarbeid i Moss
sidsel amundsen, oslo

For fullsatt sal på Moss Arena 
sang Tonistene fra Jesu Kristi 

Kirke av Siste Dagers Hellige, 
Moss Damekor og Kor uten gren-
ser en vårlig blanding av skjemt 
og alvor, norsk og internasjonalt.

Tonistene er et mindre kor i 
oslo og Drammen stav som sprin-
ger ut fra Jul i Toner-koret. Fordi de 
er et mindre kor, er det lett å finne 
sin plass i andre korsammenheng 

og ha et utadrettet perspektiv. 
Denne gangen ble de invitert til å 
synge på Arena av Moss Damekor.

Koret fremførte:
Come in and stay a while
Music, Music, Music
Dagen er nära
Vem kan segla
Surfin´ USA
Jeg er guds kjære barn ◼

Tonistene i Arena, Moss
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 Hver måned drar medlemmer fra forskjellige 
menigheter og grener i Norge til Stockholm 

tempel for å tilbe, utføre ordinanser for avdøde 
slektninger og nyte fellesskapet. En avis i England 
omtalte templet i Preston for noen år siden og 
skrev med henvisning til Det celestiale rommet: 
“I kjernen av mormonismen er det stillhet.”

Margareth Paulsen, Trondheim, tok bilder i april 
da Trondheim og Moss hadde sin tempeluke. ◼

 Det ble en fin bursdagsfeiring, selv om vi manglet 
¾ av Hjelpeforeningens presidentskap. De tre 

som var borte, kom likevel med bidrag til serveringen, 
og presidenten var med og satte opp bord og la på 
duker. Misjonærsøstrene hjalp til å dekke og pynte 
bord, blåse opp ballonger mm. Vi var tilsammen 18 
søstre, en liten Weggersen jr. og biskop Paulsen.

Vi sang til åpning “Som søstre i Sion” med biskopen 
ved pianoet og Turid Guldberg som dirigent, og søster 
Henden åpnet med bønn. Etter åpningen leste vi om 
da Hjelpeforeningen ble stiftet fra “Døtre i mitt rike”.

Tempeltur med menighetene Trondheim og Moss
ole podhorny

I forgrunnen 
Hanne-Beate 

og Kristian 
Wennerberg som 

var skiftledere, 
i bakgrunnen  

biskop Johnson 
med sin Linda, 

alle fra Moss 
menighet

Sjøvoldjenter, litt fra Trondheim 
og litt fra Moss

Søstrene Henden og Strand foran 
Family Search
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Henrik og Henning Sjøvold 
på kjøkkenet

Trondheim menighet feiret Hjelpeforeningens  
171. bursdag
margareth paulsen Feiring i 

Trondheim
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Deretter fikk vi en flott tale fra biskopen hvor 
han snakket om alt det gode som kvinner, mødre 
og søstre gjør.

Mens søster Biesinger og Margareth gjorde 
i stand og bar inn maten, hadde resten en 
musikklek, hvor søster Peterson spilte litt av en 
salme, og så skulle man gjette, og etterpå var det 
biskopen som spilte, både fra salmer, Beatles-
melodier og evergreens. Stemningen var høy da 
maten ble servert. Salaten gikk ned på høykant.

Etter å ha spist og pratet mye, hadde vi nok en 
musikklek. En hadde skrevet opp tittelen på 10 
sanger, og en fra hvert lag skulle komme fram og 
se på tittelen og gå ned til sin gruppe og tegne 
sangen, så nestemann osv. Det var stor stemning 
og mange kreative tegninger.

Etter dette ble det servert kaker, før vi avsluttet 
med “Alt godt som gjøres her på jord”, og vår yng-
ste søster tilstede, Alysha, holdt avslutningsbønn. 
I løpet av 1/2 time var alt ryddet! Alle hjalp til. ◼

Du er velkommen til å sende inn nyhetsartikler  
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@broadpark.no,  

tlf 37086085 eller
ole Podhorny, Vestbrynet 13, 1519 Moss,  

e-post: ole@podhorny.com, tlf. 92648934  
eller 69271704 ◼

 V i har spurt en rekke med-
lemmer om tanker og min-

ner knyttet til Seminar
Robert McFadzean, Canada: 

Det jeg husker om Seminar i 
Moss fra 1973, er at vi var fem 
elever med meg som lærer. Jeg 
hadde vært medlem i under 
to år og kunne så vidt snakke 
litt norsk. Jeg husker to ting 
om Seminar. Det første er det 
fine leksematerialet vi hadde. 
Noe av det er ennå i vårt arkiv. 
Det andre var en lekse som jeg 
underviste i hvor jeg fortalte at 
Jesus var en vanlig mann. Jeg 
prøvde å forklare at selv om 
Jesus var Guds Sønn, hadde han 
en kjødelig kropp slik at han 
kunne føle smerte og velbehag, 
sorg og glede, fristelser og fred 
slik som vi alle.

Seminar ga hver enkelt av oss 
anledning til å lære Jesu Kristi 
evangelium i større dybde og et 

Kaken er 
servert

M
Ar

g
Ar

eT
H 

PA
UL

Se
N,

 T
ro

ND
He

IM

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

Seminarminner og betraktninger
større ønske om å etterleve det. 
Marit McFadzean, Canada: Jeg 
er så glad for at jeg kunne delta 
på Seminar som ung og ganske 
nygift kvinne. Å studere Det nye 
testamente sammen med man-
nen min som lærer var veldig 
spennende. Bare 3 1/2 år før det 
var jeg blitt døpt inn i Kirken, 
og jeg kunne ikke få nok av 
kunnskap om Skriften og evan-
geliet. Å lære om Jesu Kristi liv 
og få en større forståelse av hans 
misjon var meget inspirerende. 
Jeg lærte også å holde bedre 
orden på papirer med interes-
sant informasjon på grunn av 
arkiveringssystemet som vi ble 
undervist om. Det tjente som 
et springbrett til et enda bedre 
system som jeg lærte om senere. 
Jeg er så glad for seminarpro-
grammet som har vært en stor 
velsignelse i våre barns liv så vel 
som i Roberts og mitt.

Jørn Ivar 
Berg, Bergen: 
Jeg begynte i 
Seminar det året 
jeg fylte tolv år 
i Tromsø. Der 
lærte jeg Skriftene 
å kjenne, og 
det gjorde at 
mitt vitnesbyrd 
vokste og at jeg 
forble ivrig og 
aktiv i Kirken. Jeg 
flyttet og begynte Marit og Robert McFadzean på misjon i Ontario 2009
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i Morgen-seminar i Moss som 
15-åring, noe som økte læringen 
enormt. Det var en fullkommen 
start på dagen, og det økte min 
åndelighet og læring på skolen. 
Skriftstedene jeg lærte var til stor 
hjelp på min misjon og ga meg 
selvtillit i undervisningen. Etter 
misjonen møtte jeg min tilkom-
mende kone i en Institutt-klasse 
om celestialt ekteskap. Jeg har 
sett Seminar hjelpe mange unge 
siste-dagers-hellige å motstå tryk-
ket fra verden.

Jan Evensen, Stockholm 
tempel: “Seminar gjorde et 
utslag for meg personlig og for 
mine barn, unge medlemmer 
i menigheten og deres foreldre. 
Det har gitt meg et grunnlag av 
kunnskap om evangeliet som 
ikke er mulig å få i Primær eller 
Søndagsskolen. Hjemvendte 
misjonærer har uttrykt for meg 
sin takknemlighet for Seminar 
som en forberedelse til misjon. 
Før MTC (Opplæringssenter for 
misjonærer) var det Seminar, før 
Seminar var det ingenting.”

Hege Gjevik: I Bergen har 
vi en søster i Kirken som nær-
mest har Seminar-/Instituttlærer 
som mellomnavn. Hun har i en 
årrekke undervist det ene kurset 
etter det andre og har bestandig 
brent for å undervise fra Skriften. 
Mange ungdommer har vært 
innom hennes klasser og fått et 
personlig forhold både til henne 
og det hun har undervist om. 
Foruten å ha vært lærer i Kirkens 

May-Britt Gundersen, 
Narvik: Høsten 1980 traff jeg 
leder for Kirkens skoleverk for 
første gang. Den sommeren 
hadde min mann og jeg nettopp 
flyttet tilbake til vår hjemby 
Narvik, etter år med studier 
andre steder i Norge. Vi ventet 
vårt tredje barn. Jeg ble straks 
invitert av Ole til å undervise 
barna mine i evangeliet gjennom 
seminarstudier. Vår datter var i 
rett alder og var, etter det jeg vet, 
den eneste her nord i Seminar 
det året. Deretter fulgte noen år 
med seminarstudier, også med 
barn nummer to, og det kom 
elever inn i Kirkens seminarpro-
gram flere steder her nord.

Ole var en super motivator 
og pådriver i de følgende åra. 
Vi hadde ellers en noe ensom 
situasjon i nord. Det var veldig 
få unge, en og en i noen få av 
byene i Troms og Nordland. 

skoleverk har hun også under-
vist sine 4 barn hjemme og hatt 
morgen-Seminar med dem. Hun 
har en sterk tro på Skriften og 
dens betydning for våre unge.

I forbindelse med sin 70-årsdag 
fikk hun mange rørende og per-
sonlige hilsener bl.a. fra tidligere 
elever. De kunne fortelle om en 
lærer som så den enkelte, som var 
inspirert og inspirerende å høre 
på. Mange har fått sine vitnesbyrd 
mens de deltok på Seminar, og de 
kan fortelle at de har fulgt hennes 
eksempel og nå leser sammen 
med sine egne barn for å hjelpe 
dem å være sterke i evangeliet.

Skriften har alltid stått hen-
nes hjerte nær, og hun har med 
iver og engasjement prøvd å 
formidle denne kjærligheten 
hun har til evangeliet og spesielt 
Skriftens ord. Vår kjære Gunvor 
Pedersen har hjulpet mange av 
våre ungdommer å holde seg 
fast i jernstangen gjennom å bli 
glad i Skriften.

Superlørdag 
i Narvik 1981, 
ekstremt ung 
seminarelev 
i midten
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Lang reise, få aktuelle kommu-
nikasjonsmuligheter og tidvise 
vær- og føreutfordringer satte 
bremser for stabil sosial kontakt 
mellom elevene. Men vår ivrige 
leder arrangerte en del tiltak til 
sosialt samvær mellom elever i 
nordfylkene. Det er meget hyg-
gelige minner. Jørn Ivar Berg fra 
Tromsø og vår sønn Torje var på 
samme alder og deltok i Seminar 
og aktiviteter som fulgte.

De siste åra hadde vi elev-
heftene som utgangspunkt for 
samtaler og en del undervisning, 
men var ikke innskrevet i semi-
narprogrammet. Barna pleide 
bl.a. bruke seminarheftene til 
kilder for taler de holdt jevn-
lig på Kirkens nadverdsmøter. 
Undervisning i evangeliet ble 
ofte knyttet til familiens hjemme-
aften, men var jo langt fra et sta-
bilt skriftstudium som i Seminar. 
Vi fikk tre barn, bygde to hus, 
restaurerte et annet og skiftet 
jobb to ganger pga. flytting – alt 
i løpet av fire og et halvt år. Det 
tok på kreftene mine.

I begynnelsen av 90-tallet 
tok Ole kontakt igjen. Dermed 
startet vi opp, og to av de yngste 
barna viste sporty holdning til å 
stå opp grytidlig for å samles til 
daglige studier. Den yngste var 
for ung til å skrives inn i Semi-
nar, men han ville ikke sove når 
alle andre var oppe, så han var 
med i undervisningen for det 
meste. Far i huset var skeptisk, 
men sto lojalt opp sammen med 

fine morgenstunder med “stor 
klasse”, flere interessante tan-
keinnspill samt delte erfaringer 
med å etterleve evangeliet i 
hverdagen. Etter avisrunden nøt 
alle en god frokost og noe varmt 
å drikke på kalde dager. Det ble 
en kort erfaring for misjonærene, 
men de satte pris på å oppleve 
hvordan seminarmorgenene 
artet seg nord for Polarsirkelen i 
mørketiden. En av misjonærene 
var norsk, en søring som aldri 
hadde opplevd vinter-Norge 
“nordaførr”. Han likte det vel-
dig godt, og vennskapet lever 
fortsatt. Etterhvert var vi tre i 
Seminar i Narvik. Siri Lorentsen 
fulgte nå trofast med. Av prak-
tiske grunner forandret vi tid 
for klasseundervisningen til en 
gang i uken En fin erfaring var 

oss, satt i stua og lyttet 
til oss på kjøkkenet. 
Han var overrasket og 
imponert over disiplinen 
og utholdenheten barna 
viste. Jeg tror også han 
fikk med seg litt av hvert 
fint som en start på sin 
dag! Min mann er ikke 
medlem av Kirken.

Vi hadde mye moro, 
fant på ting som gjorde 
studiene morsomme eller 
spennende å stå opp til. 
En ferdigpakket reisekof-
fert med overraskelser 
i, noe som ville fortelle 
hvor/hva vi skulle møte 
denne morgenen, kunne 
skape en spiss på morgenens 
reise inn i Skriften. Vi hadde 
mange fine stunder der Ånden 
ledet oss til ukjente farvann i det 
store havet av kunnskap, forstå-
else og innsikt som ventet hver 
dag. Snart ble det en kjent sak at 
dagen ble mye bedre på mange 
måter med morgen-Seminar. Da 
barna i tillegg begynte med avis-
rute i ukedagene, ble det en halv 
time tidligere opp om morgenen. 
Det var Seminar fra kl. 6 til 7, og 
så aviser ut en halvtime. I verste 
snøvær kjørte min mann dem på 
rutene, men de klarte dette fint 
alene storparten av året. Jeg hus-
ker noen morgener da misjonæ-
rene deltok på morgen-Seminar 
og gjorde en god gjerning ved 
å hjelpe til på avisrunden når 
været var tøft. Dette ble noen 

Gunvor og 
Helge Pedersen 
omkranset 
av barn og 
barnebarn
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å merke hvor mye en god hold-
ning har å si for det vi vil gjøre 
sammen. Det bidro til åpne sinn 
og hjerter, og gjorde oss alle mer 
mottakelige for å kjenne Åndens 
tilkjennegivelser. Jeg tror samt-
lige ser tilbake på den tiden med 
takknemlighet. Innstilling er en 
liten ting som gjør stor forskjell! 
Det var mange ting vi lærte 
sammen – både lærer og elever 
gjennom årene med studier i 
hellig skrift.

Jeg er for alltid takknemlig for 
min gode bror Ole – for besø-
kene hit, for alle tiltak han iverk-
satte, for Seminar-elevene som 
etterhvert tiltok i antall i både 
Tromsø, Bodø og Narvik. Vi 
hadde som regel samling – en til 
to ganger i året – med klassemø-
ter hvor elevene sto for innslag i 
undervisningen, og med hygge-
lig sosialt samvær om kvelden. 
Samlingsstedet var i Tromsø. De 
fikk også invitasjon til delta på 
nadverdsmøtet på søndagene, 
f.eks. med musikk, sang og taler/
åndelige tanker og vitnesbyrd. 
Søster Linnea Kristensen var 
trofast gruppeleder fra Alta med 
sine barnebarn for disse samlin-
gene vi hadde i Tromsø. Det var 
mye moro med hennes innspill i 
aktivitetsdelen om kveldene. Det 
var ikke vanskelig å se hvor-
dan de unge fant glede i å dele 
tanker og følelser for evangeliet 
med andre i samme “båt”, og 
være sammen og bli kjent med 
hverandre. En periode fulgte 

 en bemerkelsesverdig kvinne har forlatt dette jor-
delivet. Ragnhild Mäkinen har levet et godt og 

innholdsrikt liv med gleder og med utfordringer. 
Hun lærte tidlig at dette jordelivet består nettopp 
av motsetninger, godt og ondt, glede og sorg, og 
lærte samtidig å takle de tunge stundene med en 
ukuelig optimisme og et ukuelig pågangsmot.

Ragnhild var nr. 4 i rekken av en søskenflokk 
på 7, av disse 7 barna er det bare en bror igjen, 
Osvald. Da Ranghild jobbet i Kautokeino, møtte 
hun han som skulle bli hennes mann, de fikk 
5 barn sammen, hvorav barn nummer 2 døde 
3 måneder gammelt. Da Ragnhild var 35 år, døde 
hennes mann, og hun måtte brødfø familien ved å 
arbeide på Elvebakken samvirkelag og på filialen i 
Rafsbotn som bestyrer. Da Ragnhild var 60 år, flyttet 
hun til Stockholm, der hun arbeidet for Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige med blant annet opp-
gaven å bestyre et overnattingssenter med 60-70 
sengeplasser. Hun var i Stockholm til hun gikk 
av med pensjon, hvoretter hun flyttet til Stange i 
Hedmark og bodde der og i Hamar-området til for 
litt over et år siden, da hun flyttet hjem til Alta.

Jeg ble kjent med Ragnhild etter at hun ble 
medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige. Hun ble døpt som medlem i 1971.

For en stund siden hadde jeg anledning til å gi 
et budskap i en av Kirkens menigheter om å være 
en sann Jesu Kristi disippel. Jeg kan gi følgende 
definisjon på hva en Jesu disippel er: “En som følger 
Jesus Kristus og lever i overensstemmelse med Kristi 
lære”. Denne beskrivelsen av en Jesu Kristi disippel 
passer så godt på de egenskapene Ragnhild tileg-
net seg. Hun fulgte virkelig i Kristi fotspor, levde i 

Torgeir Sterri oss i seminarpro-
grammet. Han besøkte elevene, 
og det var veldig hyggelig. Både 
Torgeir og ungdommene kunne 
lettere forholde seg til hverand-
res roller i seminarsammenheng 
etter å ha møtt hverandre, snak-
ket sammen og sett hvordan 
undervisningssituasjonen var. 
Det utviklet seg et godt og trygt 
fellesskap mellom elevene, og 
jeg tror samtlige så fram med en 
viss forventning til disse sam-
menkomstene. Dette er minner 
jeg tror alle deltakere tenker 
tilbake på med glede. ◼

Helle Gundersen, 
første Seminar-elev i Narvik
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overensstemmelse med de læreset-
ninger som Frelseren ga oss, og viste 
hva dette kan gjøre med et menne-
ske. Det føltes trygt å være sammen 
med Ragnhild. Hun fremhevet seg 
ikke på noen måte, hun hadde ikke 
behov for det. Jeg ønsker å lære av 
Ragnhilds visdom og livskvaliteter. 
En salme i Kirkens salmebok som 
heter “Kom, følg med meg”, beskriver 
Ragnhild som hørte Frelserens invita-
sjon om å følge ham. Hun overførte 
denne invitasjonen til dem som var 
rundt henne. Hennes liv sa: “Kom og 
følg meg slik jeg følger Frelseren.” 
Ragnhilds invitasjon er til hennes familie og alle som 
lærte å kjenne henne. Første vers av salmen lyder:

“Kom, følg med meg,” vår Frelser ba.
Gå derfor i hans fotspor glad.
Når vi ham lyder, er vi ett
med Gud og ham i evighet.

Den troen som Ragnhild fattet og holdt fast ved 
til sin siste dag her på jorden, er en overbevisning 
om at menneskene er i et avhengighetsforhold 
til en kjærlig himmelsk Fader og til vår Frelser og 
Forløser, Jesus Kristus. Hun delte ofte med andre 
den troen hun hadde funnet.

Ragnhild hadde og har en klippefast tro på sin 
Frelser og hans forsoning som både har gitt henne 
fred i dette liv og lykke i det kommende liv. Hun 
lot troen være en religion for hverdagen i det prak-
tiske liv. Derfor tok hun imot Frelserens invitasjon 
om å følge ham. Hennes tro ble en livsførsel. ◼

Jeg prøver å 
komme på Semi-

nar så ofte jeg har 
mulighet. Det er 
iblant ganske slitsomt 
å stå opp så tidlig, 
men det er verdt det 
fordi vi lærer utrolig 
mye nyttig som vi 
kan ha med oss 
videre i hverdagen.

Det jeg liker aller 
best med morgense-
minar, er at det å stu-
dere Skriften blir det 
første jeg gjør om morgenen. På den måten synes 
jeg at det blir mye lettere å ta de riktige valgene og 
huske på det vi lærer om resten av dagen.

Når vi har Seminar onsdag kveld, prøver vi å 
lære oss skriftsteder utenat, og ett som jeg liker 
godt, er Jakobs brev 2:17-18. Der står det:

“Slik er det også med troen. Dersom den ikke 
har gjerninger, er den død i seg selv.

Men en kan si: Du har tro, og jeg har gjerninger. 
Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg 
min tro av mine gjerninger!”

•	 Den	historiske	rammen	er	at	Jakob	ønsket	at	de	
som leser hans brev, skal forstå forholdet mel-
lom tro og gjerninger.

•	 Læresetningen	er	at	gode	gjerninger	viser	at	
man har tro.

•	 Misjonæranvendelsen	er:	Utøv	din	tro	på	Jesu	
Kristi evangelium ved å forberede deg nå til å 
undervise andre i det.

•	 Den	personlige	anvendelsen	er:	Begynn	i	dag	å	
gjøre noe som viser at du har tro på et bestemt 
prinsipp i evangeliet. ◼ No
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Mäkinen, Alta, 
Hamar og 
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Vis meg din tro
natalie J., fredrikstad

Vil du fortelle om en åndelig opplevelse?
Skriv cirka 300-500 ord og send til  

ronny.stulen@broadpark.no eller ole@podhorny.com.
Vi etterlyser også bidrag til spaltene Favorittskriftsted 

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


