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 Mine kæreste minder fra jul som 
den yngste af fire drenge var 

den tid, jeg tilbragte med mor og far 
hjemme sammen med mine brødre 
og deres hustruer. Jeg var den eneste 
i min familie, der ikke var gift på det 
tidspunkt.

Jeg mindes, at jeg nød snakken, 
drillerierne, latteren, spillene og den 
lækre cypriotiske mad – fyldte vin-
blade var min favorit! Men jeg kan 
ikke mindes, at jeg tænkte over julens 
virkelige betydning.

Det er selvfølgelig anderledes nu, 
hvor vi har det sande evangelium 
i vores tilværelse. Mine to døtre er 
voksne og gift med deres egen mand 
og alligevel er de bedste tidspunkter 
dem, hvor vi sidder rundt om et bord 
sammen.

Og sådan er det for mange, når de 
benytter sig af muligheden for at forny 
kærligheden sammen med familien i 
julen. Forsøg på at verdsliggøre denne 
tid på året synes ikke til at påvirke 
behovet for at være sammen.

Min hustru og jeg tjente i Den 
Græske Mission fra 2009 til 2012. Vi 
følte ofte behovet for at gøre mere 
for at tjene vore medmennesker. Det 
var med disse følelser, at vi beslut-
tede at ændre vore planer for første 

krævede, var et smil og en invitation!
Sandheden er, at vi kan ikke, bør 

ikke lade nogen gå forbi os uden en 
invitation. Svaret er blot »ja, nej eller 
måske«, men hvad nu hvis en person 
siger »ja«? Hvad hvis vor himmelske 
Faders dyrebare juveler rent faktisk 
siger »ja«? Vi er med til at åbne døren 
til evigheden, og hvor stor skal ikke 
vores glæde være sammen med dem 
i vor Faders rige.

Dette er det bedste tidspunkt på 
året til at invitere andre til at komme 
til Kristus, fordi mange er glade for at 
komme til julesang eller en julefest, 
men ikke til det, som de betragter som 
mere formelle møder.

Som barn sad jeg ved min jordi-
ske fars bord, som mand sidder jeg 
ved min families bord. Lad nu andre 
komme og sidde sammen med os ved 
vor himmelske Faders bord. Jeg bærer 
vidnesbyrd om en himmelsk Fader og 
hans Søn, som ønsker, at vi alle kom-
mer med til deres fest.

Jeg beder om, at denne artikel må 
røre vores hjerte, når Helligånden invi-
terer os til at handle og bringe andre 
mennesker uendelige mange julestun-
der i evangeliet. ◼

RUNDT OM DANMARK

Ældste Christopher Charles
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Bring julens velsignelser til dem omkring 
jer og vores ansvar for at invitere
Ældste Christopher Charles, England
Områdehalvfjerdser

juledag. I stedet for at hvile og slappe 
af besluttede vi os for at bede alle 
missionærerne om at være sammen 
med os for at tjene medlemmerne og 
undersøgerne i Athen ved at sørge for 
mad og en masse kærlighed på et tids-
punkt med en skrækkelig økonomisk 
omvæltning i Grækenland:

»Når I er i jeres medmenneskers 
tjeneste, er I blot i jeres Guds tjeneste« 
(Mosi 2:17).

Det var rørende at se missionæ-
rerne tjene så kærligt og ikke selv 
spise, før alle andre var mætte.

Da jeg gik rundt blandt medlem-
merne, sagde de, at det ikke var 
maden, der var vigtig for dem, men 
at de følte sig elsket.

Her slutter historien ikke. På det 
tidspunkt under festen gik jeg neden-
under og så en midaldrende kvinde 
kigge ind af glasdøren i vores foyer. 
Jeg inviterede hende ind. Først afslog 
hun, men med lidt opmuntring kom 
hun ind, og i løbet af nogle få minut-
ter var det, som om hun var et vellidt 
medlem, der nød maden og festen. 
Det var bare så dejligt!

Vi blev endnu mere begejstret, 
da vi et år senere kom tilbage til 
Grækenland på en opgave, og hun 
var der om søndagen. Det eneste, det 
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Til orientering: FSY – For the Strenght of Youth – er 
nu den officielle betegnelse for det, der før hed EFY, og 
som i Skandinavien begyndte som TFY. Redaktionens 
bemærkning.

Kort forberedelse for de kaldede ledere
De første forberedelser til FSY 2014 – »For the 

Strenght of Youth« – fandt sted i slutningen af 
2013, hvor bror Torben Engbjerg og søster Anette 
Engbjerg fra Gladsaxe 2. Menighed havde ansvaret 
for at organisere og stå for hele arrangementet for 
Skandinavien.

Som ansvarlig for at lede gruppen af de unge 
ledere (counselors), der stod for de enkelte grup-
per af unge i alderen 14- 18 år stod søster Sarah 
Leit fra Gladsaxe 2. Menighed sammen med bror 
Mattias Nielsen fra Frederiksberg Menighed. Ialt 
53 unge ledere blev kaldet til 
at være counselor samt hertil 
yderligere 9 Event Counselors 
og en Health Counselor, der 
stod for alle de praktiske 
ting under arrangementet, 
herunder fx transport, kiosk, 
lys/lyd og fotografering samt 
FSY14’s eget hospital.

At finde et egnet sted
Den første store udfordring 

bestod i at finde et egnet sted, 
gerne en skole, hvor de i alt 
ca. 450 ledere, gæstelærere 
og stab mv. kunne opholde 
sig – dvs. bo og blive under-
vist både i klasser og i fælles-
møder i en stor aula.

Da tidspunktet for FSY14 
fra begyndelsen blev fastlagt 

til at finde sted den første uge af juli (30. juni – 5. 
juli 2014), viste det sig efter en ihærdig indsats i 
foråret 2014, at der ikke var nogen danske skoler 
ledige. Med støtte fra søskende i Malmø Stav fandt 
man frem til en egnet skole, Polhemskolan i Lund 
i Sydsverige, der til dagligt er et gymnasium med 
2.200 elever.

Et perfekt sted – og perfekt vejr.
Efter en række besøg af staben og ledergrup-

pen viste det sig, at skolen nærmest var perfekt til 
formålet – fx råder skolen over en stor aula med 
plads til 450 personer, hvilket viste sig lige præ-
cis at passe til arrangementet. Derudover råder 
skolen over eget køkken samt en række store 
klasselokaler, hvilket var praktisk, idet program-
met – især om tirsdagen – forudsatte, at der var 
8 klasselokaler med plads til op til 55 elever og 
ledere i gang samtidigt.

N Y H E D E R

FSY 2014
Bror Lars Frigast Larsen, Gladsaxe 1. Menighed

Deltagere ved 
FSY 2014 nyder 
vejret
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Arrangement blev afviklet i et næsten perfekt 
vejr, for når de unge havde udendørsaktiviteter, 
var det tørt og solrigt.

En herlig uge
FSY er et program, der har kørt i en årrække 

med stort set uændret indhold. De unge ankom-
mer om mandagen fra alle egne af Skandinavien i 
busser, bil eller med tog. Efter opdeling i grupper 
med ungdomsledere, er man om tirsdagen klar til 
klasseundervisning mv.

Et af ugens højdepunkter var vidnesbyrdsmø-
derne, som blev afholdt om torsdagen. På dette 
tidspunkt havde de unge lært hinanden godt 
at kende i deres grupper og havde fået et nært 
forhold til deres ungdomsledere. Jeg vil afslutte 
denne korte beretning med et par citater fra nogle 
af de tilstedeværende:

»Indtil i aften havde jeg aldrig følt Ånden så stærk, 
nu ved jeg, hvordan det virkelig føles!« (Udtrykt efter 
torsdag aftens vidnesbyrdsmøde af en ung mand, 
der græd hele tiden ved at føle Ånden så stærkt ).

»Jeg har læst Mormons Bog fra ende til anden, 
men har aldrig følt noget. Men i dag har jeg virke-
lig følt det. Nu ved jeg virkelig, at Mormons Bog 
er sand!« (Udtrykt af en ung mand efter torsdags 
Mormons Bog- session).

»Tak for et fantastisk FSY – på enhver måde. 
To af vore børn deltog i år, og selv nu, flere dage 
efter, taler de stadig ikke om noget andet. Den 
ene havde tårer i øjnene i dag, mens hun delte 
endnu en historie fra FSY med mig, og hvor meget 
hun savner FSY. Den anden delte sit vidnesbyrd 
i kirken, og vi følte alle noget særligt var sket i 
forbindelse med hans forståelse og ønske om at 
tage på en mission næste forår. I dag gav han også 
Mormons Bog til en ven (en af udfordringerne fra 
FSY). Det er ikke så svært at være forældre, når vi 
kan sende vores børn på ferie med jer!« (Far til to 
børn i Københavns Stav). ◼

underholdt af alt muligt, at det var 
svært for dem at »rumme« roen.

Så meget desto vigtigere var 
det, at de fik oplevet kamme-
ratskabet og lejrlivet, som gav 
dem mulighed for at udfolde sig 
kreativt og i samarbejde med 
hinanden.

Der skulle kæmpes
Et af de programpunkter var 

en heldags hejk med indlagte 
opgaver. Turen var planlagt 
af bror Lasse Ilskov Nielsen 
fra Esbjerg. Point blev uddelt 
i forhold til, hvor godt holdene 
løste opgaverne. Vinderne blev 
Århus/Randers med Aalborg og 
Fredericia lige efter.

Uanset placering kæmpede 
alle drengene forbilledligt. 
Mange fik rykket deres egen 
opfattelse af, hvad de mag-
tede. Det skal de have ros for. 
Udholdenhed er en dyd!

Hjælpsomhed
Jeg vil i øvrigt gerne dele en 

lille oplevelse med læserne, som 
relaterer sig til vandreturen. Det 
hold, der kom først hjem, kom 
hele tre timer tidligere end det 
hold, der kom sidst. Det betød, 
at det sidste hold fik meget sen 
aftensmad. Da menuen stod 

Drengelejren 2014 for  
Århus og København stave
Mikkel Vestergaard, Unge Mænds præsident, Aarhus Stav.

Mange deltagere
Begge staves unge mænd i 

alderen 12- 18 år havde i begyn-
delsen af august fornøjelsen af 
at mødes til den traditionsrige 
drengelejr. I år afholdtes den i 
den skønne Munkebjergskov 
ved Vejle Fjord.

Det var glædeligt, at hele 74 
drenge deltog fra hele landet, 
og endnu mere glædeligt, at 22 
ledere kom og brugte deres ferie 
på at støtte de unge. Der skal 
således lyde en stor tak til alle 
ledere og unge mænd for deres 
deltagelse.

Tid til ro og venskaber
En af de gode grunde til at 

holde lejr er, at de unge præste-
dømmebærere får mulighed for 
at lære hinanden at kende og 
styrke venskaberne menighe-
derne imellem. Venskaber opstår 
bedst, når man i ro og mag kan 
lære hinanden at kende. Det 
var derfor glædeligt at se, at de 
unge brugte tiden konstruktivt. 
De byggede svævebånd, hæn-
gekøjer og badede i fjorden på 
tværs af menighederne. Nogle af 
drengene var endnu ikke fortro-
lige med denne form for frihed. 
De gav udtryk for, at de i deres 
hverdag var så vant til at blive 
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på kartofler og frikadeller samt 
hjemme-  og håndlavet medister, 
som skulle laves over åben ild, 
ville det reelt betyde, at det sid-
ste hold ville få aftensmad ved 
22-23-tiden.

Det hold, der kom først 
hjem, udviste imidlertid så stort 
overskud, at de tændte et bål for 
deres kammerater og sikrede sig, 
at det var klart til madlavningen, 
når de andre kom i mål. Det var 
en venlig gestus, som er en sand 
AP værdig.

Fireside
Et andet højdepunkt var 

den daglige fireside. Bror Emil 
Nielsen fra Sønderborg Gren 
fortalte om, hvordan en mission 
kunne hjælpe en i ens karriere. 
Det var en åndelig oplevelse, 
som gjorde stort indtryk på os 
alle. Patriarken, bror Erik Rytters-
gaard fra Esbjerg Menighed, kom 
med et inspirerende indlæg om, 
hvordan patriarkalske velsignel-
ser kan hjælpe i karrierevalg. De 
unge lyttede intenst, og det var 
tydeligt, at flere af dem netop nu 

unge, vi har i stavene, er enestå-
ende. De er fulde af renhed, tro 
og kærlighed. Deres opførsel og 
måde at være på her på lejren 
bekræfter os endnu en gang deri.

Vi er virkelig velsignet med en 
så fremragende gruppe af unge 
mænd, og vi ledere blev alle 
opbygget og inspireret af at være 
sammen med dem. ◼

går rundt med et ønske om at 
modtage deres egen velsignelse. 
Præsident Michael Jacobsen, 
rådgiver i stavspræsidentskabet 
i Aarhus Stav, fortalte om hans 
erfaringer med at være selvstæn-
dig. Navnlig buddet om ærlighed 
var et tilbagevendende emne, 
når man driver virksomhed.

En nyhed, der vakte jubel
Højdepunktet for vores fireside 

var imidlertid, da bror William 
Grand Hansen fra Slagel se 
Menighed under stor applaus 
kunne meddele, at han netop 
havde modtaget sin kaldelse som 
missionær til den tysktalende 
Alpine Mission, hvad der havde 
været hans ønske. Han strålede 
som solen, og vi var alle glade på 
hans vegne og ikke mindst stolte 
af, at han havde valgt at tjene 
Herren på den måde.

Tak til vore herlige unge
I forbindelse med vores kal-

delse i Århus Stavs præsidentskab 
for Unge Mænd har vi længe haft 
et stærkt vidnesbyrd om, at de 

Lejren 
opbygges
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Ikke en lignelse, og dog
I løbet af vinteren/tidlig forår blev jeg kontaktet 

af Unge Mænds præsidentskab fra Aarhus Stav, 
der spurgte, om jeg ville påtage mig ansvaret for – 
med hjælp af hele lejren – at bygge et signaltårn til 
årets drengelejr.

Skriften er rig på beretninger om tårne – vagt-
tårne om Jerusalem og om vingårde for ikke at tale 
om Rameumpton og Kong Benjamins tårn. Det er 
vel alene det sidste, der kan lignes ved et signaltårn.

En »åndelig« skabelse
Naturligvis svarede jeg ja – jeg elsker lejrlivet. 

Jeg kendte formålet, men havde behov for en 
model, og ingen af de, jeg kunne finde, sva-
rede til mine forventninger. Jeg er velsignet 
med en herlig hustru, der oven i købet kan 
tegne, og det gjorde hun.

Med hendes tegning foran mig gik jeg 
i gang med at planlægge diverse bygge-
hold, et morsehold og sågar et rejsehold. 
Og nej, de skulle ikke ud at rejse, de skulle 
rejse tårnet. Planer blev lagt, deltegninger 
udskrevet, anvisninger på knob og besnø-
ringer forberedt, materialer indkøbt og – en 
uge før lejren – en inddeling af deltagerne 
i diverse hold med ledere.

Opgaverne uddeles
På lejrens første dag viste det sig, at 

deltagerlisten var undergået nogle ændrin-
ger. Nogle var ikke mødt, andre kommet 
til, men holdene blev etableret uden 
vanskeligheder.

Efterfølgende blev lederne – der ind-
til da havde været ukendt med opgaven 

– orienteret om deres forskellige andele i projek-
tet, der helst skulle munde ud i et mini-Eiffeltårn, 
hvorfra vigtige beskeder mellem drengene og 
pigerne, der lå på den anden side af Vejle Fjord, 
ca. 2½ km væk, kunne udveksles.

Grupperne gik i gang
Næste dag var der afsat tid til at bygge, så efter 

morgenmad og samling gik de 5 byggehold i gang 
med deres opgaver. Medens de byggede, orien-
terede rejseholdet sig i området for at finde det 
bedste sted på stranden, hvor tårnet kunne bygges. 
Der var naturligvis søgt tilladelse, såvel hos kom-
munen som flere statslige instanser.

Mens disse fysiske sysler var i gang, gik det lille, 
men eksklusive morsehold i gang med at indøve 
den rette brug af såvel den udleverede lygte som 
af morsealfabetet.

Historien om et tårn
Finn Lykkegaard, redaktør

Tårnet er rejst
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Alt elementbyggeri meldtes færdig før frokost, 
så nu manglede bare det, at få tårnet rejst på en lille 
strandeng nogle hundrede meter henne ad stranden.

Et er søkort at forstå, noget andet …
Tilgiv mig denne lille reference til det maritime, 

men der var nok indsneget sig lidt unøjagtigheder 
ved bygningen af de forskellige elementer. Da rej-
seholdet efter en lille times hårdt arbejde endelig 
havde fået tårnet op, var ligheden med turistattrak-
tionen i Paris (Eiffeltårnet) betydelig mindre end 
ligheden med en anden turistattraktion, nemlig i 
Pisa (Det Skæve Tårn). Tårnet virkede dog sikkert 
nok, men blev – for alle tilfældes skyld – stabilise-
ret med 3 lange rafter.

»Juniregn skaber udbredt morgentåge«
Og hvad mener jeg så med den overskrift? Jo, 

med denne henvisning til en replik i en dansk 
kultfilm (Martha), vil jeg blot anføre, at det at 
sende morsebeskeder ikke er så enkelt, som 
nogle måske troede.

Onsdag aften – kl. 22.45 efter en trættende 
hejk – skulle vores morsehold kommunikere 
med pigernes ditto for at få at vide, hvor og 
hvornår vi skulle mødes.

Efter lidt begyndervanskeligheder fungerede 
lygterne, og de kunne ses ganske tydeligt. Næste 
problem var hastigheden og det, at prikker og 
streger helst skulle være forskellige. Det lykkedes 
også, og endelig kom beskeden, der blev læst noget 
i retning af »Invitation hes msg glj 0500«. Det stod 
hurtigt klart for de fremragende morsedrenge, at det 
skulle være: »Invitation hos os kl. 17.00«. Ikke ilde.

Farvel til tårnet
Torsdag formiddag – inden afgangen til pigerne 

– faldt tårnet. Ved hjælp fra de forskellige grupper 
blev alle elementer demonteret og alle byggeplad-
ser renset for sisal- affald m.m. ◼

der er gift med Benjamin Refvik 
Sørensen og tilhører Horsens 
Menighed, samt Casper, der til-
hører Gladsaxe 1. Menighed.

De har indtil videre 
3 børnebørn.

Flittige i kirken
Såvel præsident Holm Larsen 

som søster Larsen har tjent i en 
lang række kaldelser gennem 
årene. Han har tjent som hhv. 
biskop i Fredericia, UM- præsident, 
primarylærer, missionsleder og 
institutlærer, ligesom han i stavs-
regi har tjent som rådgiver i UM 
og medlem af stavens højråd.

Søster Larsen har i menig-
heden tjent som præsident for 
Hjælpeforeningen og Primary, 
seminarlærer og som vejleder i 
UP. I stavsregi har hun tjent som 
hhv. præsident for Unge Piger 
og for Hjælpeforeningen.

Søster Larsen er nu blevet kal-
det som lærer i Hjælpeforeningen 
i Silkeborg Gren samt som pianist.

Begge er kaldet som tempeltje-
nere, men på grund af kaldelsen 
er de pt. fritaget for faste aftaler.

Ingen, der er trofaste med-
lemmer i Jesu Kristi Kirke af 
Sidste Dages Hellige, kan være 
i tvivl om, at alle vore biskop-
per og grenspræsidenter tjener 

N A V N E N Y T

Ny grenspræsident  
i Silkeborg Gren
Finn Lykkegaard, redaktør

Tid til vagtskifte
Søndag den 16. marts 2014 

blev bror Benny Jensen fra 
Aarhus Menighed, der indtil da 
i 5 år havde tjent som grenspræ-
sident i Silkeborg Gren, afløst 
med tak fra sin kaldelse.

Som ny grenspræsident 
blev opretholdt bror Erik Holm 
Larsen fra Fredericia Menighed

Den nye leder
Præsident Erik Holm Larsen 

er søn af bror Tage og søster 
Connie Holm Larsen fra 
Frederikshavn. Han er 51 år og 
født ind i Kirken. I 1982 flyttede 
han til Fredericia i forbindelse 
med, at han blev viet til søster 
Dorthe Andersen, datter af bror 
Knud B. Andersen fra Fredericia. 
Hun er 54 år gammel. Siden viel-
sen har parret boet i Fredericia.

Præsident Larsen arbejder 
som kvalitets-  miljø-  og sikker-
hedschef inden for stålindustrien, 
og søster Larsen arbejder på 29. 
år som kommunal dagplejer.

Familie
Præsident og søster Larsen er 

forældre til 3 børn, der alle har 
forladt reden. Anita, der er gift 
med Patrick Olsen og tilhører 
Gladsaxe 1. Menighed, Sarah, 
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flittigt i deres kaldelser, der 
virkelig kræver meget af såvel 
dem selv som deres nærmeste. 
Det er imidlertid ikke irrelevant 
blot at nævne, at præsident 
Holm Larsen og hans hustru har 
ca. 100 km til kirke nu – eller ca. 
5 kvarters kørsel.

Visionerne for Silkeborg Gren
Silkeborg Gren er ikke nogen 

stor menighed. Den gennemsnit-
lige lokale tilstedeværelse udgør 
10- 12 medlemmer. Alligevel 
tøver præsident Holm Larsen 
ikke med at have visioner for 
grenen. Han ønsker at arbejde 
for, at den vision, som præsident 
Hinckley har udtalt for Danmark 

evangeliet, såvel hver dag i  
deres liv, som når de samles som 
søskende i grenen samt hjælper 
søskende til at komme til tem-
plet så ofte som muligt.

Åndelig styrke
Det er tillige præsident Holm 

Larsens brændende ønske, 
at alle, som deltager i møder 
og klasser i grenen, modtager 
åndelige tilkendegivelser, der 
kan bekræfte den enkeltes 
vidnesbyrd, give vedkommende 
kræfter og mod til at gå videre 
fremad samt udvikle en bedre 
forståelse af vor himmelske 
Faders kærlighed til den enkelte.

Personlig fokus
Præsident Holm Larsens per-

sonlige fokus i sin nye kaldelse er, 
at han, med ydmyghed og respekt 
for søskende i Silkeborg Gren, må 
kunne løfte der, hvor hans evner 
og talenter kan bruges.

Han ønsker også sammen 
med sin hustru at fokusere på 
at få gode fælles oplevelser, der 
kan berige dem såvel sammen 
som individuelt.

Præsident Holm Larsen vil 
også fokusere på at erindre, 
anvende og anerkende sin hustru 
og hendes talenter, da de er uvur-
derlige i deres fælles kaldelse. 
Han udtrykker med ømhed, at 
hans hustru gør en stor positiv 
forskel, uanset hvor hun er. ◼
Liahona ønsker tillykke og lykke til.

om, at vi kan fordoble vores 
medlemstal, også kan gå i opfyl-
delse for Silkeborg Gren, igen-
nem for eksempel:

At medlemmerne ser sig 
selv som aktive missionærer 
i lokalområdet,

At medlemmerne sætter pris 
på fuldtidsmissionærerne og 
deres offer og arbejde,

At man fastholder den store 
søskendekærlighed, der findes 
i grenen,

At give den enkelte en følelse 
af at være elsket, og derigennem 
kan få et ønske om at være en 
aktiv del af grenen,

At alle medlemmer føler 
ånden og kærligheden i 

Præsident Erik 
Holm Larsen 
og hans hustru, 
Dorthe
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Joseph Smith- Historie, vers 17:
»… Da lyset hvilede på mig, 

så jeg to personer, hvis glans 
og herlighed trodser enhver 
beskrivelse, stående over mig 
i luften. Den ene af dem talte 
til mig, kaldte mig ved navn og 
sagde, mens han pegede på den 
anden: Det er min elskede søn. 
Hør ham! «

Det er mit yndlingsskriftsted, 
fordi det, at han siger: »Dette er 
min søn. Hør ham!«, fortæller os, 
at vi skal høre efter Jesus, og at 
de virkelig har vist sig – virkelig 
har været der og talte til Joseph. ◼

Nyligt udsendte missionærer
Finn Lykkegaard, redaktør
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Mit yndlingsskriftsted
Mads S., 14 år, Roskilde Menighed

Bror Mads S., Roskilde Menighed
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Skriv til lokalsiderne

A rtikler til lokalsiderne 
»Rundt om Danmark« 

er altid velkomne.
Skriv venligst tydelig afsen-

der samt, hvilket af lokalsider-
nes områder du skriver til.

Nyhedsartikler bør indsen-
des senest 2 uger efter hæn-
delsen, da der går ca. 3 mdr., 
før artiklen trykkes. Indsend 
venligst mellem ca. 75- 650 ord.

Redaktionen forbehol-
der sig ret til at redigere og 
afkorte artiklerne. Offentlig-
gørelsen af tekster og foto 
afhænger af deres relevans, 
kvalitet og den tilgængelige 
plads.

Redaktør Finn Lykkegaard
E- mail: LiahonaDK@gmail.com

Ældste  
Daniel Olsen  

fra Aalborg Menighed
Athen Grækenland 

Mission
Juli 2014 til juli 2016

Ældste  
Martin Rusbjerg  

fra Esbjerg Menighed
Leeds England Mission

August 2014  
til august 2016

Ældste  
Alexander Kjeldsen  

fra Roskilde Menighed
Sydafrika Johannesburg 

Mission
August 2014  

til august 2016

Ældste  
Jarom Sederholm  

fra Gladsaxe 2. Menighed
Korea Seoul Mission

August 2014  
til august 2016 ◼

Fra Danmark er følgende medlemmer 
kaldet til at tjene en mission:


