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vi skaffer oss utdannelse og blir 
mer arbeidsføre.

“Finn en av dine forfedre” er noe 
som også vil bringe eiendommelig 
lys og store velsignelser idet vi finner 

dem som har gått foran oss, og 
utfører hellige ordinanser for 
dem. Når vi tar skritt i retning av 
å knytte familien sammen gjen-
nom generasjonene, forundrer vi 
oss over hva som skjer i vårt liv. 
Vi ser tegn på at profetiske løfter 
om beskyttelse, veiledning og 
glede blir utøst over oss.

Hvis du egentlig ikke har 
prøvd de tre trinnene ovenfor, 
er det ikke for sent. Du kan 
begynne nå. Du vil raskt se 
virkningen disse tre enkle opp-
fordringene vil ha på deg selv 
og på andre rundt deg.

Hvorfor gjør vi disse tingene? 
Mer enn noe annet er det fordi 
vår himmelske Fader som sendte 

oss hit, ønsker at vi skal komme til-
bake til ham. Det er som om vi har gått 
på skolen en dag, i evig forstand. Han 
ønsker at vi skal vende trygt tilbake 
til ham, og mens vi er borte, ønsker 
han at vi skal være lykkelige. Dette er 
ting som vil gi oss fred og lykke, og 
samtidig vil gjøre oss i stand til å hjelpe 
andre også å komme hjem. ◼

LOKALSIDER

 Den forenklede områdeplanen ble 
lansert i januar. Vi er nå over halv-

veis gjennom året. Dette er en god tid 
til å overveie hvordan det går med de 
tre prioriteringene.

“Ta med en venn” skulle ikke 
høres vanskelig ut. Vi ser for oss at 
venner blir med oss på en spasertur 
eller tar en iskrem sammen med 
oss, eller kommer til nadverdsmøtet 
når vi taler. Mange har hatt med seg 
venner for å se “Møt mormonene”. 
Våre venner vil begynne å forstå at 
de føler seg annerledes når de har 

disse opplevelsene, og de lurer  
kanskje på hvorfor.

“Bli åndelig og timelig selvhjul-
pen” er en erkjennelse av at hvis 
vi ikke står stødig på egne ben 

åndelig sett, blir vi altfor lett feid 
bort av livets stormer. Daglig bønn 
og skriftstudium er kjernen i åndelig 
selvhjulpenhet. Velsignelsene kom-
mer umiddelbart, slik de gjør når 
vi faster hver måned, bidrar med et 
generøst fasteoffer og betaler ærlig 
tiende. Timelig selvhjulpenhet lar 
oss være tryggere på oss selv når 

Oppdatering av  
områdeplanen for Europa
Eldste Patrick Kearon, Storbritannia
Presidentskapet for området Europa

Eldste  
Patrick Kearon
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 På STLs årsmøte i februar 2015 
ble Espen Lynne Amundsen 

avløst som leder i STL. Han har på 
en beundringsverdig måte greid 
å holde en levende og god dialog 
med alle involverte. Det kan være 
krevende, for det er store avstan-
der i ståsted i STL sin gruppe, men 
mange felles verdier også. Og 
disse verdiene har fått best plass 
i dialogen.

Han ble takket og anerkjent fra 
mange av STLs medlemmer, som 
både roste ham som person, og 
også for det ståsted vi har som 
kirke. Det hadde vært stort om 
de trossamfunn vi virker sam-
men med i STL, kunne ha fått det 
samme synet på oss som kirke 
som de rundt bordet har fått gjen-
nom Espen Amundsens lederskap. 
Blomster, plakett og hedersord ble 
overbragt.

Kanskje er dette forumet ett 
av de viktigste steder til å fjerne 
fordommer og motstand fra våre 
trosfeller i den religiøse verden 
og til å bygge broer. Det er et 
spennende sted å være, med et 
stort mangfold. Bror Amundsen 
brøytet opp veien til dette. Det 
skal vi alle være glade og takk-
nemlige for. ◼

L O K A L N Y T T

Espen Lynne Amundsen avløst som leder i STL 
(Samarbeidsrådet for tros-  og livssynssamfunn)
Øystein Amundsen, Romerike menighet
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Farvel fra president og søster Evans

 Det er vanskelig å tro at tiden er 
inne for å si farvel. Vi er evig takk-

nemlige for anledningen vi har hatt til 
tjene folk i Norge de siste tre årene. 
Som Ammon kan vi si: “vår glede er 
fullkommen, ja, vårt hjerte er fylt av 
glede, og vi vil fryde oss i vår Gud… 
Se,vi sier til dere, vi kan på ingen 
måte gi uttrykk for hva vi føler…” 
Alma 26:11, 16.

Det har vært spesielt for oss å virke 
i dette det vakreste av alle land. Pre-
sident Evans tjenestegjorde her som 

ung misjonær fra 1967 til 1970. Vi har 
begge norske forfedre. Søster Evans 
familie kommer fra Fredrikstad og 
President Evans sin er fra Hallingdal. 
Våre oldeforeldre var noen av de før-
ste norske konvertitter. Vi liker tanken 
på at de har våket over oss mens vi 
har vært her!

Vi håper vi har bidratt til Guds 
rike her i Norge. Vi har prøvd å virke 
med “hele vårt hjerte og all vår makt, 
sinn og styrke.” Vi har prøvd å være 
hengivne misjonærer. Vi har fokusert 

Ingrid  
Rosendorf 
Joys, fra Oslo 
katolske 
bispedømme 
overtar 
som leder 
i STL etter 
Espen Lynne 
Amundsen
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Gjensyn i templet etter nesten 30 år
Ole Podhorny

President Evans
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Vi vil aldri glemme dere, kjære 
venner!

Vi er glade for å kunne over-
late ledelsen til president og 
søster Hill. President Evans har 
kjent president Hill i nesten 45 år, 
fra da han først underviste ham i 
norsk på MTC. Vi vet at dere vil 
bli glad i dem.

Vi er amerikanere, men vi har 
adoptert Norge som vårt andre hjem-
land og tror at vi nesten er norske! 
Med Bjørnson synger vi stolt “Ja, vi 
elsker dette landet!” ◼

 I Stockholm tempel møttes disse 
tre brødrene nesten 30 år etter de 

utgjorde stavspresidenskapet i Oslo stav. 
Fra 1986 til 1990 var Stein Pedersen i 
midten stavspresident med Jan Evensen 
og Lasse de Linde som rådgivere.

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.

Bidrag til kategoriene “Derfor vet 
jeg”, “Favorittskriftsted” (Ungdom 

Fra venstre Jan Evensen, Stein Pedersen  
og Lasse de Linde
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Idag er Jan Evensen tempelpresi-
dent, og de andre virker som tempel-
arbeidere når de besøker Stockholm 
tempel. Gjensynsgleden er tydelig når 
de møtes og minnes tidligere tjeneste 
i Kirken sammen. ◼

og Unge voksne) eller “Prøver å ligne 
Jesus” (Barn) er også ønsket.

Send artiklene til:
Ronny Stulen: rostulen@broadpark.no, 

tlf 37086085 eller
Ole Podhorny, Vestbrynet 13, 1519 

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

på at våre heltidsmisjonærer skal ha 
det godt og lykkes (vi har hatt 240 
av dem). Vi har arbeidet tett sammen 
med lokale kirkeledere i landet, spe-
sielt stavspresidenter, biskoper, og 
grenspresidenter, og sammen har vi 
“latt Herren fremskynde arbeidet”. Vi 
har gledet oss over at over 200 perso-
ner har sluttet seg til Kirken, og vi har 
arbeidet for bedre å holde på disse 
nye konvertittene. Vi har fått så mange 
nye venner fra Alta til Kristiansand, 
fra Oslo til Bergen – overalt hvor det 
finnes en menighet eller gren i landet.



 En helt vanlig dag i november satt 
jeg og gikk igjennom dagens post. 

Plutselig kom jeg over en konvo-
lutt som skilte seg ut fra de andre. 
Gjennom tykt silkepapir kunne jeg 
gjenkjenne konturene av et emblem. 
Brevet var fra Kronprinsens kontor og 
var en invitasjonen til et arrangement 
ved navn “Vismennenes dag”. Etter 
å ha ringt de vanlige mistenkte for 
å forsikre meg om at ingen av dem 
spilte meg et puss, undersøkte jeg 
konseptet “Vismennenes dag” nær-
mere. Det viste seg å være et prosjekt 
kronprins Håkon igangsatte i 2012. 
Tanken var å samle nasjonens unge 
ledere til en dag med læring, inspira-
sjon og oppbygging i kronprinsparets 
hjem på Skaugum. Arrangementet ble 
lagt til sjette januar, eller 13. dag jul, 

kjent som vismennenes dag. Etter at 
en forespørsel var blitt sendt fra STL 
(Samarbeidsrådet for tros-  og livssyn-
samfunn) til Nasjonalt Råd, som ble 
bedt om å nominere en kandidat fra 
vår kirke som mulig deltager, tilfalt 
dette høytidelige oppdraget meg.

Det var med stor ærefrykt jeg gikk 
igjennom portene til kronprinsparets 
imponerende og vakre eiendom på 
Skaugum. Med minimalt av informasjon 
om hva dagen ville bringe, ble jeg og 
de omlag 65 andre deltagerne tatt med 
på en reise jeg aldri vil glemme, en dag 
fylt med inntrykk, læring og inspirasjon.

Jeg deltok i workshops, gruppear-
beid, inspirerende innlegg, intervju 
med prominente gjester og medita-
sjonstid. Og det var akkurat under 
den siste delen, meditasjonsdelen, 
at dagens inntrykk virkelig kom over 
meg: En dag utenom Kirkens regi hvor 
essensen av hva vi tror på, allikevel ble 
undervist og fokusert på. Prudentius’ 

dyder: renhet, måtehold, barmhjertig-
het, innsatsvilje, tålmodighet, godhet 
og ydmykhet var kursets grunnpilarer, 
og det kunne like gjerne vært temaet 
for et lederskapsmøte i Kirken.

Det varmet meg å oppleve så 
mange flotte mennesker. Det varmet 
meg at våre kongelige tar seg tid til å 
arrangere slike dager med fokus på 
gode og dydige prinsipper, og at man 
ser verdien i å lære opp fremtidens 
generasjon i hvordan man forvalter 
innflytelse. Det varmet å kunne være 
der og representere vår kirke. At vi, 
takket være et utrettelig arbeid av 
mange, har kommet ut av skyggen 
og inn i det gode selskap. Det varmet 
å oppleve at de fleste jeg snakket med 
hadde positive erfaringer med vår 
kirke og gjenkjente oss som en kraft 
til det gode i denne verden. Jeg vil 
aldri glemme denne dagen og er dypt 
takknemlig for at jeg fikk muligheten 
til å delta. ◼

S A G T  A V  L O K A L E  S I S T E -  D A G E R S -  H E L L I G E

Biskop Patrick Waal  
midt blant 65 deltagere
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Vismennenes dag
Patrick Waal, Drammen menighet
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Samarbeidsrådet for  
tros-  og livssynssamfunn
Espen Lynne Amundsen, Oslo menighet

 Ikke så mange vet at Kirken er repre-
sentert i et religiøst forum som kalles 

Samarbeidsrådet for tros-  og livssyns-
samfunn. I løpet av de tolv årene vi 
har vært med der, har Kirken gradvis 
kommet på det religiøse kartet i Norge. 
Nå blir vi både hørt og respektert, 
og vi har fått utallige muligheter til å 
presentere oss. Jeg har hatt anledning 
til å være Kirkens representant i disse 
årene, og de siste fire av dem har jeg 
vært leder av Rådet.

Det er ingen hemmelighet at det er 
religions- politiske utfordringer i Norge 
i dag. I løpet av de siste 20- 30 årene har 
vi gått fra å være et homogent samfunn 
av stort sett bare etniske nordmenn til å 
være et flerkulturelt mangfoldsamfunn.

STLs oppgave i denne sammen-
heng er å bruke og utvikle dialog som 
redskap for økt forståelse og respekt 
mellom tros-  og livssyns- samfunnene 
i Norge. Å bygge broer av toleranse og 
tillit blir stadig viktigere for å motvirke 
stigmatisering og konflikter.

STL har også bidratt til å bygge opp 
lokale samarbeidsfora i flere av våre 
større byer. Pr. i dag er det samarbeidsråd 
i Drammen, Kristiansand, Stavanger, Ber-
gen, Trondheim og Tromsø, og Kirken 
er representert i de aller fleste. (I Trond-
heim har søster Inger Helene Jørgensen 
vært en høyt aktet leder i flere år).

STL har et lite sekretariat som 
er finansiert med to stillinger over 
statsbudsjettet.

I tillegg til selve Rådet er det også 
organisert et eget Topplederforum. 
Her møtes to ganger i året de øverste 
lederne i Rådets medlemsorganisa-
sjoner. Tidligere stavspresident i Oslo 
stav, Tom- Atle Herland, var med her 
i mange år, nå er det stavspresidenten 
i Drammen stav, Tarjei Pedersen.

Det sier seg selv at å bli personlig 
kjent med preses i Den norske kirke, 
øverste leder for muslimene i Norge, 
leder for alle landets frikirker gjennom 
Norges kristne råd etc. gjør noe med 
deres oppfatning av hva og hvem mor-
monene er. Våre stavspresidenter har 
vært strålende eksempler her og fått 
anledning til å fortelle om Kirken til men-
nesker vi trolig ellers aldri ville fått kon-
takt med. Også kong Harald og dronning 
Sonja lyttet oppmerksomt til pres. 
Pedersen da han var på slottet i 2014 i 
forbindelse med at kongeparet inviterte 
topplederforumet til møte og dialog.

Hva er så min erfaring etter tolv år 
i dette rådet og som leder de siste fire? 
Først og fremst at det fremdeles er 
mye uvitenhet om Kirken, og dernest 
at det er mange velmenende og flotte 

mennesker i alle tros-  og livssynssam-
funn. Det er mye man er uenig om, 
men det går godt an å leve i fred og 
fordragelighet med hverandre likevel, 
særlig når man forstår den dypere og 
underliggende religiøse begrunnelsen 
for mange ting. Det er tross alt mye mer 
som forener oss og som gjør at Samar-
beidsrådet kan feire 20- års jubileum i 
2016. Man blir også tvunget til å tenke 
igjennom problemstillinger som er nye 
eller som vi vanligvis ikke diskuterer i 
Kirken fordi vi har som prinsipp å være 
upolitiske, mens i Rådet kommer slike 
spørsmål ofte med full tyngde.

Det at man i utgangspunktet har 
en positiv holdning til hverandre og 
ønsker hverandre vel, er et godt grunn-
lag å jobbe ut fra. I en lederrolle er 
det viktig å passe på at dette også blir 
et bærende prinsipp i hverdagen da 
det ellers kan være fristende å ta noen 
snarveier i effektivitetens navn, men 
dialog krever tid og tålmodighet.

I dette arbeidet har det vært en 
stor styrke for meg å prøve å følge de 
prinsippene vi lærer i Kirken om neste-
kjærlighet, velvilje og at alle har rett til 
å dyrke Gud som de selv ønsker. ◼

For mer informasjon om STL,  
se www.trooglivssyn.no

Are Svendsen og Øystein Amundsen representerer Kirken i STL
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 Da jeg var tre år gammel, snakket 
min far med eldste Jeffrey R. 

Holland på telefon. Han ble bedt om 
å komme til Wandsworth stavsen-
ter i London. President Gordon B. 
Hinckley var på besøk i England og 
ville dele Wandsworth stav i to nye 
staver, Wandsworth og Canterbury. 
Pappa skulle bli kalt til stavspresi-
dentskapet i Wandsworth stav.

Stavsenteret ligger i en del av Lon-
don hvor det alltid er stor trafikk. Selv 
om det var søndag morgen, var det 
fortsatt mye trafikk.

Moren min forteller at med opp-
styret rundt president Hinckleys 
ankomst, snek jeg meg ut for å leke. 
I et uforsiktig øyeblikk befant jeg 
meg midt i veien. Plutselig kom to 
engleaktige armer og dro meg bort 
før en tutende bil ville ha truffet 
meg. Det var president Hinckley. 
Den dagen reddet profeten boksta-
velig talt mitt liv.

Jeg har siden flere ganger vurdert 
spørsmålet “hvorfor meg?” og “var det 
virkelig Guds plan eller helt tilfeldig?” 
Da jeg fikk min patriarkalske velsig-
nelse, leste jeg ordene “ditt liv har 
blitt bevart for at din misjon kan opp-
fylles”. Jeg visste da at det ikke var 
tilfeldig, men at Gud virkelig sendte 

sin profet for å redde meg.
Mange år senere befant jeg meg i 

et åndelig mørke – uten tro, håp og 
gode venner. Jeg følte meg alene.

Jeg trodde aldri at det å følge 
profeten var særlig viktig for meg 
personlig. Siden jeg fornektet min 
egen tro, følte jeg at noe manglet. 
Jeg har en bror som er to og et halvt 
år yngre enn meg, og han fortsatte 
å vise meg kjærlighet. Hans innfly-
telse kommer jeg aldri til å glemme. 
Takket være ham begynte jeg å søke 
veiledning. Jeg leste en tale av presi-
dent Thomas S. Monson hvor han sa: 
“Enhver verdig og skikket ung mann 
skulle forberede seg til å fullføre en 
misjon. Misjonærtjeneste er en pres-
tedømsplikt – en forpliktelse Herren 
forventer av oss som er gitt så mye. 
Unge menn, jeg oppfordrer dere til å 
forberede dere til misjonærtjeneste.” 
Liahona, november 2010) Jeg hørte 
noe som ikke ble sagt den dagen. 
Ånden fortalte meg at å reise på 
heltidsmisjon var Guds plan for meg. 
Jeg har nå vært misjonær i Norge i 
over 18 måneder og har aldri sett 
meg tilbake. Igjen har profeten red-
det mitt liv.

Jeg oppmuntrer og utfordrer alle 
til å studere profetens ord.

Jeg tror at Joseph Smith var gjen-
opprettelsens profet. Jeg tror at 
Thomas S. Monson er en levende 
profet som er ordinert og utvalgt på 
jorden i dag. Det at vi har en levende 
profet er et unikt tegn som viser oss 

Eldste George Edwards
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Da profeten  
reddet livet mitt
Eldste George Edwards
London og Den norske misjon

at vi (Kirken) virkelig er Guds rike på 
jorden. Stol på profeten. Følg hans 
veiledning. Det er mitt vitnesbyrd. ◼
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Vår omvendelse
Arnt og Bianca Pedersen, Tromsø gren

hvor vi begge kunne føle oss hjemme. 
Den 17. januar kontaktet misjonærene 
oss igjen, og denne gangen bestemte 
vi oss for å høre på budskapet deres.

Vi ble invitert til å bli med til kir-
ken dagen etter, en søndag. Vi var litt 
skeptiske da vi for første gang satte 
våre føtter i Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige. Men skepsisen for-
svant fort: Det vi møtte der kan nesten 
ikke beskrives; det føltes som vi ende-
lig, etter alle disse årene, var kommet 
hjem! Det var så godt å være der. Vel 
hjemme etter kirken bestemte vi oss 
straks for å dra dit den neste sønda-
gen også. Og det har vi fortsatt med 
siden den søndagen, den 18. januar.

Fram til 7. mars skjedde det utrolig 
mye. Vi fikk Mormons bok og begynte 
å lese i den. Vi fikk mye undervis-
ning i tro, om profeten Joseph Smith, 
Visdomsordet, budene og mye mer. 

D E R F O R  V E T  J E G

Arnt og Bianca ble døpt 7. mars 2015.  
Her er deres historie.

 2015 begynte som et normalt 
år for oss, og lite ante vi 

at ting skulle endre seg så mye i løpet 
av noen uker.

Vi er gift, har begge fast jobb og bor 
i Tromsø. Arnt er født i Tromsø, mens 
jeg opprinnelig kommer fra Nederland. 
Jeg var katolikk og Arnt protestant.

Jeg jobber i Tromsø sentrum og 
hadde sett misjonærene der flere 
ganger. De hadde tidligere forsøkt å 
snakke med meg, men jeg hadde det 
alltid travelt og prøvde å unngå dem.

Samtidig besøkte Arnt og jeg flere 
kirker i Tromsø, siden vi hadde for-
skjellig tro og var på søken etter et sted 

Selvfølgelig kom spørsmålet om vi var 
villige til å omvende oss og bli døpt. 
Men det å la seg døpe er ikke bare noe 
man gjør. Det er en viktig beslutning i 
ens liv. Vi hadde allerede opplevd store 
forandringer i vårt daglige liv og følte at 
vi var kommet nærmere Gud. Det var 
vel det som ga oss denne følelsen av å 
ha kommet hjem. Vi følte Guds nær-
het i kirken og i vårt daglige liv. Så vi 
bestemte oss til slutt for å la oss døpe.

Den 7. mars ble vi begge døpt av 
eldste Tate. Han hadde vist stor tål-
modighet med oss, og til slutt hadde 
han fått oss med til kirken. Dåpsdagen 
kommer vi aldri til å glemme! Å bli 
døpt er en ubeskrivelig opplevelse, og 
det har blitt den største dagen i vårt 
liv. Dagen etter dåpen ble vi bekreftet 
som medlemmer av Jesu Kristi Kirke og 
mottok Den Hellige Ånds gave, også en 
fantastisk fin opplevelse som ikke kan 
beskrives med ord, det må bare føles.

Vårt liv har blitt endret, og vi føler 
at Gud virkelig er med oss. Med Ham 
i vårt liv har vi fått en indre ro. Vi 
takler hverdagen bedre, og vi er ikke 
så stresset lenger. Det å gå regelmes-
sig i kirken, lese Mormons bok og 
be har styrket våre vitnesbyrd om 
at evangeliet er sant, det har vi fått 
bekreftelser på.

Vi gleder oss til hver dag, og vi vet 
og føler at vi ikke er alene, men alltid 
kan henvende oss til Gud. Vi er takk-
nemlige for at vi endelig har funnet 
vår plass og føler at det er en kjærlig 
himmelsk Fader som har ført oss dit. ◼

Bianca og Arnt- Ivan Pedersen
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 Et kapittel i Mormons bok som betyr 
mye for meg, er 2 Nephi 31. Som 

misjonær blir man tidlig kjent med 
dette kapitlet som “Kristi læresetnin-
ger”, og det omhandler Kristus når 
han blir døpt. Det er et helt fantastisk 
kapittel, men ett av versene som jeg 
liker best er vers 21. Der står det:

“Og se nå, mine elskede brødre, 
dette er veien, og det finnes ingen 
annen vei eller noe annet navn gitt 
under himmelen ved hvilket mennesket 
kan bli frelst i Guds rike. Og se, dette er 
Kristi lære, og Faderens og Sønnens og 
Den Hellige Ånds eneste og sanne lære, 
og de er én Gud uten ende. Amen.”

Jesus Kristus satte et fullkomment 
eksempel på hvordan vi skulle prøve 
å leve. Han valgte å gå ned i dåpens 
vann slik at vi skulle vite hva som er 
nødvendig å gjøre for å kunne retur-
nere til Kristus og vår himmelske Fader. 
Det som er så spesielt med dette verset, 
er hvordan det forklarer at den eneste 
måten for oss å komme tilbake er gjen-
nom Kristus. Det finnes INGEN annen 
måte vi kan bli frelst på enn å bli døpt 
i Kristi navn og omvende oss fra våre 
synder. Kristi forsoning gjør dette mulig 
for oss, og ingen andre enn Kristus 
var i stand til å gjennomføre dette. I 
Getsemanes hage led han så at han 
spurte sin Fader om det var mulig for 

ham å slippe disse smertene. Likevel 
gjennomførte han det for vår skyld, 
til tross for hvor vanskelig det var for 
ham. Han elsket oss så høyt at han viet 
hele sitt liv til oss, så vi skulle kunne 
omvende oss og komme tilbake, og 
dette viser Kristi rene kjærlighet.

Jeg vet at det ikke er lett, men 
etter alt Kristus gikk gjennom for 
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vår del, så er ikke det å prøve sitt 
beste og omvende seg når man 
feiler, for mye å be oss om. Jeg vet 
at så lenge vi gjør så godt vi kan og 
anvender Kristi forsoning og læreset-
ninger i vårt liv, så kan vi alle komme 
tilbake til vår Fader i himmelen. 
Denne kunnskapen er en stor trøst 
og motivasjon for meg til å gjøre mitt 
beste, og selv om jeg føler at jeg har 
noen vanskelige beslutninger å ta, 
så vet jeg at når vi ber om hjelp, vil 
vi også få den veiledning og hjelp vi 
trenger til å gjøre det rette! ◼
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Sverre Andreas F, Moss menighet
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Konferansesenteret i SLC
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Dan Vidar Horgmo, Moss menighet
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Prøver å ligne Jesus

Å vise kjærlighet
Sverre Andreas F, Moss menighet
Jeg kan vise kjærlighet i familien ved å gi klemmer og 

hoppe som en frosk ved siden av Ida, for da ler hun. ◼

Kristi fullkomne 
eksempel
Dan Vidar Horgmo, Moss menighet

P Å  N E T T

Du kan alltid se, høre eller lese tidligere konferansetaler på norsk eller  
andre språk på www.lds.org/general- conference/sessions/2015/04?lang=nor ◼


