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»Find en forfader« er noget, som 
også vil give os mere lys og større 
velsignelser, når vi finder dem, der 
har været her før os, og udfører hel-
lige ordinancer for dem. Når vi tager 

små skridt hen imod det at binde 
vores familie sammen generation 
for generation, frydes vi over alt 
det, der sker i vores liv. Vi ser 
beviset på, at de profetiske løfter 
om beskyttelse, vejledning og 
glæde bliver udøst over os.

Hvis I ikke allerede har 
afprøvet de her tre trin, jeg har 
nævnt, er det ikke for sent. I kan 
begynde nu. I vil snart se den 
indflydelse, som disse tre enkle 
invitationer har på jer og dem 
omkring jer.

Hvorfor gør vi dette? Mere 
end noget andet fordi vor Fader 
i himlen, der har sendt os her-
til, ønsker, at vi kommer tilbage 
til ham. I det evige perspektiv 

er det som om, at vi blot er taget 
hjemmefra en enkelt dag for at tage 
i skole. Han ønsker, at vi vender 
sikkert tilbage til ham, og mens vi er 
væk, ønsker han, at vi er glade. Det 
er det, som giver os fred og lykke, 
og på samme tid også det, som giver 
os mulighed for at hjælpe andre med 
at komme hjem. ◼

RUNDT OM DANMARK

 Den forenklede områdeplan blev 
fremlagt i januar. Vi er nu over 

halvvejs igennem året. Det er et godt 
tidspunkt at spørge sig selv, hvordan 
det går med de tre prioriteter.

»Medbring en ven« har til hensigt 
at lyde hyggeligt. Vi ser et billede af 
venner, der går med os ud for at spise 
en is, gå en tur eller tage med os til et 
nadvermøde, når vi skal tale. Mange 
af jer har taget jeres venner med hen 
for at se »Mød mormonerne«. Vores 
venner kommer til at føle en forskel 
på grund af disse oplevelser, og de 

undrer sig måske over årsagen.
»Bliv åndeligt og timeligt selv-

hjulpen« anerkender, at hvis vi ikke 
står fast på vores egne fødder åndeligt 
set, bliver vi alt for nemt fejet væk af 

livets storme. Daglig bøn og studium 
af skriften er hjertet til åndelig selvhjul-
penhed. Velsignelserne kommer straks 
på samme måde, som de gør, når vi 
hver måned faster, giver et gavmildt 
fasteoffer og betaler en ærlig tiende. 
Timelig selvhjulpenhed giver os større 
selvtillid, når vi uddanner os og der-
med bedre kan sikre os selv et job.

Opdatering om Europas områdeplan
Ældste Patrick Kearon, Storbritannien
Det europæiske områdepræsidentskab

Ældste  
Patrick Kearon
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Udvalgt
Lørdag den 14/2 2015 var på 

mange måder en fuldstændig ander-
ledes dag for 11- årige Benedicte 
Theodora K. fra Aalborg.

Hendes sang var en af de 10, der nu 
skulle præsenteres for et stort publi-
kum i Gigantium i Aalborg tillige med 
de tusindvis af danskere, som ville 
sidde klinet til skærmen for at se MGP 
2015. Alene det, at hendes sang blev 
udvalgt blandt mere end 400 indsendte 
sange, var noget af en præstation.

Ikke uden store forberedelser
At stå på en scene og synge en 

sang om venskab, som man selv både 
har skrevet musik og tekst til, kommer 
ikke bare uden forberedelse. Sammen 
med det medfødte talent kræver det 
mange timers forberedelse.

Benedicte fortæller, at musik altid 
har været en stor del af hendes såvel 
som familiens liv. Far Jimmy spiller 
klaver, og mor Maria- Louise synger. 
Benedictes første erindring om kla-
verspil er »Mester Jacob« med 1 finger 
som 3- 4 årig. Benedicte får stadig 
klaverundervisning af sin far, og hun 
er nu ved at lære at spille guitar, og 
så synger hun altstemme i Aalborg 
Menigheds kor.

I første klasse begyndte Benedicte 
at spille blokfløjte. Det gør hun stadig 

– nu på talentspireholdet. Blokfløjten 
er stadig hendes yndlingsinstrument.

Fremtidsdrøm
Benedicte drømmer om, at musikken 

vil blive en del af hendes fremtid: Hun 
vil gerne udgive musik, og hun har 
allerede skrevet flere numre. Lige nu 
er hun i gang med at skrive en ny sang. 
Hun fortæller, at sangene opstår, når 
hun sidder og spiller forskellige akkor-
der på klaveret. Når hun så har fundet 
melodien, så kommer teksten. Bene-
dicte synes, at det sværeste er at skrive 
teksten, og derfor kan der godt gå 
nogen tid, hvor hun finpudser teksten, 
indtil hun er tilfreds med resultatet.

Benedicte fortæller, at det har været 
utroligt spændende at få lov til at være 
en del af MGP- teamet. Det har bety-
det, at hun har været ude at optræde 
flere steder efterfølgende. Hun har 
bl.a. været på Bakken og skal snart 
optræde i Tivoli, ligesom hun har 
fået venner blandt nogle af de andre 
MGP- optrædende.

Rolig og afklaret
Da jeg spørger Benedicte, om det vil 

blive »tomt«, når hun ikke længere skal 
optræde med MGP-holdet, svarer hun: 
»Jeg havde jo et godt liv i forvejen, så 
der er ikke noget, der sådan kommer 
til at mangle.«

Benedicte går i Væbnerklasen i 
Primary. Hun fortæller, at det hun 
allerbedst kan li’ ved Primary er 
»Fællestiden«, hvor hun er sammen 
med alle sine kirkevenner. Hendes 
yndlingsprimarysang er »Når jeg skal 
døbes«. Og hendes yndlingshistorie fra 
skriften er fortællingen om den barm-
hjertige samaritaner.

Kom endelig igen – kære 
Benedicte

Vi er mange, der glæder os til at 
høre flere af Benedictes sange og 
nyde godt af hendes store talent 
både som sangskriver, som sanger 
og som musiker. Og det allerbedste 
er, at Benedicte stadig er Benedicte 
– en pige fuld af sjov, fest og farver, 
og en pige, der udstråler så meget 
kærlighed og omsorg til alle os, der 
omgås hende. ◼

N Y H E D E R

En anderledes dag
Søster Jette Mathiesen, Aalborg Menighed
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Aktiviteter for hele familien
Gennem flere menighedsråds-

møder i Slagelse Menighed drøftede 
menighedsrådet muligheden for at 
arrangere nogle aktiviteter, der ville 
være interessante for alle, herunder 
også familier med børn.

Da vi jo ikke længere på lokalt 
niveau har nogen aktivitetsfor-
mand, ligger ansvaret for aktiviteter 
i menighedsrådet, og efter flere 
drøftelser endte det med, at høj-
præsternes gruppeleder påtog sig at 
arrangere den første af 4 kvartårlige 
aktiviteter, hvor alle kunne deltage.

Planen »åbenbares«.
Efter en tid med tilløb, hvor flere 

medlemmer af menighedsrådet var 
utålmodige for at høre, hvad der 
skulle ske på den fastlagte dag, lør-
dag den 14. marts, gjorde gruppele-
deren os alle endnu mere spændte.

Planen var ganske enkelt, at 
der skulle afholdes en spiseaften 
i kirken. Men ikke som vi normalt 
plejer. Nej, planen var, at brødrene 
skulle til gryderne. Alle (interesse-
rede) brødre skulle – på helt egen 
hånd – frembringe en middagsret, 
der dels kunne dække egen families 
behov, dels kunne deles med andre 
af gæsterne.

Der ville så blandt søstrene væl-
ges smags – med mere – dommere, 
der kunne vurdere de retter, der 
ville blive stillet frem. Desserten 
skulle være muffins, som børnene 
– medens maden i øvrigt blev gjort 
klar – skulle dekorere.

En spændings-  og 
forventningsfuld tid

I ugerne op til den 14. marts gik 
snakken ofte jævnligt blandt såvel 
søstre som brødre.  Mon brødrene 
virkelig selv ville tilberede mad, 
eller ville de måske vælge lettere 
udveje? Enkelte ugifte brødre talte 
– med alvor – om at ville købe fær-
digretter ude i byen.  Hvad mon der 
ville blive serveret, og hvor mange 
ville benytte en lørdag til, hvad der 
muligvis ville blive et gastronomisk 
kollaps. Spændingen var virkelig ind 
i mellem intens.

Så oprandt dagen
Så oprandt dagen, og brød-

rene begyndte så småt at indfinde 
sig med deres forskellige former 
for diner transportable. Medens 
de gik i gang i køkkenet med at 
pakke ud og anrette diverse retter, 
bredte duften sig lifligt rundt i kir-
ken. Alt tydede på, at frygten for 

gastronomisk kollaps var helt og 
aldeles ubegrundet.

Et kæmpe antal muffins blev 
anrettet på et par borde i »spisesa-
len«, og flormelis og andre pyn-
tegenstande i mange farver blev 
sat frem. De fremmødte børn blev 
bænket om kagebordet, og med 
tungen lige i munden gik de alvors-
fulde i gang med det dekorative 
arbejde.

En fremragende, farverig og  
fødevaremangfoldig aften i Slagelse
Finn Lykkegaard, redaktør
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Der var kø ved de herlige retter

De fantastiske muffins
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Og så blev der sagt værs’go
Brødrene kan godt lave mad – 

lad det være sagt med det samme. 
Der blev blandt andet serveret 
kyllingefilet med bacon, kartof-
felpizza, frikadeller, kartoffelsalat, 
svensk pølseret, forloren hare, 
shepherds pie, gullasch, sloppy 
Joe, andesteg a la Leo, kyllingeret 
med banan samt andre kulinariske 
eksperimenter.

Ingen fik dog lov at spise, 
før dommerne havde gjort deres 
arbejde, men i gang kom vi. Alt 
var herligt, og ingen gik sultne fra 
bordet.

Efterhånden som vi havde spist 
os godt mætte i alle disse læk-
kerier, kunne vi tage børnenes 
mesterværker i øjesyn. Hvilket 
flot arbejde, og hvilken herlig des-
sert. Meget forståeligt, at børnene 
vandt prisen for den mest farve-
strålende mad.

En herlig aften
Taget i betragtning at vi nor-

malt kan samle 60 – 65 til vore 
nadvermøder, var et fremmøde 
på ca. 40 personer en lørdag 
eftermiddag/aften faktisk gan-
ske pænt.

Det var en herlig aktivitet, der 
lover godt for fremtidige aktivi-
teter i vores menighed. En stor 
tak til højpræsternes gruppele-
der og hans skare af »hjælpende 
hænder«. ◼

Påskeforberedelse

 Som forberedelse til påsken arran-
gerede Hjælpeforeningen i Slagelse 

Menighed den 18. marts 2015 en sær-
lig fireside for alle over 12 år.

Firesiden byggede på Stephen E. 
Robinsons bog »Believing Christ«, som 
Finn og Arja Lykkegaard på bedste vis 
præsenterede for de 20 deltagere, der 
var til stede.

Tak for det store arbejde, der var 
lagt i forberedelserne og tak for den 
gode formidling.

Følgende er kommentarer  
fra to af deltagerne:

»Foredraget gav mig en langt større 
forståelse af forsoningen, og hvorfor 
den er så vigtig og har så stor betyd-
ning for os.

Da jeg efterfølgende sendte mail 
til vore to ældste børn, der tjener på 
mission, var der særligt et eksempel, 
jeg synes, kunne være gavnligt og 
hjælpe til forståelse af forsoningen hos 
medlemmer og undersøgere, de får 
kontakt med. Et eksempel, jeg nu flere 
gange har delt med andre og synes er 
vigtigt at dele. Eksemplet handler om 
en far og hans lille datter.«

Et barns ønske
Faderen sidder og læser avis, da 

datteren kommer og giver udtryk for 

et ønske om en ny cykel. Hans råd 
til hende er, at hun skal spare op til 
cyklen. Datteren gør, som faderen 
foreslår, og efter en tid kommer hun 
med sin sparebøsse og fortæller, at 
hun nu har sparet op til cyklen. Fade-
ren tager datteren, som medbringer 
sin opsparing, med til en cykelhand-
ler. Han beder hende se på cyklerne 
og vælge den, hun synes passer bedst. 
Efter at have set på mange cykler, ser 
hun den, hun ønsker. Faderen spørger 
til prisen, og datteren finder prisskiltet 
og græder. Han spørger, hvor meget 
cyklen koster, og hun svarer 100 dol-
lars. Faderen spørger så, hvor meget 
hun har, og hun svarer 64 cent. Han 
ser på hende og beder hende om at 
give alt, hvad hun har og derudover 
kram og kys til ham, så vil han betale 
det, hun mangler, og hun vil få cyklen.

Som forsoningen
Faderen i denne lille familieop-

levelse gav her et flot billede af, 
hvordan forsoningen virker. Når vi 
giver alt, hvad vi har, uanset om det 
er meget eller lidt, bare det er alt, så 
vil vi blive givet resten.

En øjenåbner
»Foredraget var på mange måder en 

øjenåbner. Vi fik en rigtig god forkla-
ring på, hvordan vores europæiske 

Believing Christ. Fireside i Slagelse.
Søster Hanne Larsen, Slagelse Menighed.
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kulturbaggrund kan stå i vejen for 
vores forståelse af forsoningen, og 
hvordan vi kan bremse vores udvik-
ling, hvis vi har urealistiske forventnin-
ger til os selv, eller tror, at vi ved egen 
kraft, må overvinde vores svagheder.«

Tror vi virkelig på Kristus, tror vi 
på det, han har lovet os, eller tror vi 
kun på ham, blev et spørgsmål, vi 
i løbet af aftenen måtte tage stilling 
til. Tror vi virkelig på, at forsoningen 
er løsningen på det evige dilemma: 
Guds absolutte krav og menneskets 

absolutte mangelfuldhed. Tror vi vir-
kelig på, at Kristus kan gøre os vær-
dige og kvalificere os til den højeste 
grad af herlighed?

Og ja – i løbet af foredraget vok-
sede både tro og håb i og med, at 
nye aspekter af Kristi forsoning blev 
forklaret.

Kristus ønsker at dele
Vi blev undervist i, hvordan Kristus 

ønsker at dele sin fuldkommenhed med 
os, at det er vores hjertes ønske og vore 
bestræbelser på at gøre vores bedste, der 
tæller, ikke vores gerninger og præstati-
oner. At Kristi åg er tilpasset hver enkelt 
menneske, og det enkelte menneskes 
omstændigheder bestemmer, hvad der 
er dette menneskes bedste.

Efterfølgende har lærdommen om, 
at der findes en særskilt plan for hvert 
enkelt menneske, givet mig en større 
forståelse for omfanget af Kristi forso-
ning og en indre overbevisning om, at 
alle mennesker er Guds børn, at vi alle 
lever her på jorden under forskellige 
omstændigheder, og at vi alle er kendt 
og elsket af vores himmelske Fader og 
Jesus Kristus. Derfor kan vi ikke sam-
menligne os med hinanden, ej heller 
sætte os til dommere over hinanden, 
vores opgave er at opmuntre, støtte og 
tjene hinanden, mens vi er på denne 
jordiske rejse. Ej heller må vi fordømme 
os selv på grund af ufuldkommenheder 
og svagheder, men tro på at vi sammen 
med Jesus Kristus kan opfylde formålet 
med vores skabelse. ◼

En spændende tid

 Ældste David A. Bednar minder os 
om, at vi lever i en spændende 

tid. Noget, der er særligt for vor tid, er 
teknologien, som er en del af Herrens 
plan for at fremskynde sit værk i de 
sidste dage. Før kunne det tage uger, 
måske endda måneder, for et budskab 
at komme ud, i dag tager det takket 
være teknologien kun få sekunder. Vi 
bliver opfordret til ved hjælp af tekno-
logi at dele evangeliets budskab. Men 
hvordan?

I juni 2013 fortalte ældste L. Tom 
Perry, at fuldtidsmissionærerne gen-
nem brug af computer ville arbejde 
for Herren bl.a. gennem ”Facebook”. 
Den teknologiske udvikling har også 
gjort sit indtog i slægtsforskning og 
tempeltjeneste.

Sociale medier
»Sociale medier er en teknologi, som 

spiller en vigtig rolle i fremskyndel-
sen af Herrens værk,« fortæller ældste 
Bednar og fortsætter: »Sociale medier 
er et begreb, der henviser til forskellige 
kanaler på internettet og mobilbaseret 
kommunikation, som er bragt af indi-
viduelle, familier eller store grupper af 
mennesker for at skabe digitale fæl-
lesskaber, der deler information, ideer, 
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Hvordan bruger 
jeg sociale medier?
Søster Eva Stokholm, assistent til den 
nationale informationschef

Den omtalte bog
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personlige budskaber eller andet fx 
billeder og videoer« (To Sweep the Earth 
as with a Flood: Elder Bednar, 2014). 
Han opfordrer til, at vi som Jesu Kristi 
disciple gør brug af disse inspirerende 
redskaber for på en passende og mere 
effektiv måde at vidne om Gud Fade-
ren, Jesus Kristus, frelsesplanen og det 
genoprettede evangelium.

Små videoer
Kirken har ved højtiderne lavet små 

opløftende videoer, der på få minutter 
fokuserer på budskabet bag højtiden. 
Disse videoer opfordres alle til at dele 
i deres højtidshilsen på fx Facebook 
og at skabe og dele deres personlige 
budskab ved fx at bruge #BecauseHe-
Lives hashtag. Et hashtag (#) bruges for 
at identificere relaterede budskaber i 
sociale medier og samle dem. Når du 
bruger hashtag (#), behøver du ikke at 
skrive på engelsk, det må godt være på 
dansk. En hilsen på Facebook kunne 
fx være: »Jeg ønsker alle en dejlig  
sommerferie« #.

I oktober 2008 skabte nogle medlem-
mer #LDSconf for at udbrede budska-
berne om Kirkens generalkonference, 
men især også for under generalkonfe-
rencen at dele indtryk. Siden oktober 
2013 er det blevet brugt i nederste ven-
stre højre ved transmissionen af general-
konferencen, og det bruges af mange.

Hvordan
Elder Bednar har givet os seks vej-

ledninger i brugen af sociale medier:

 1. Vær autentisk og konsekvent. Vi er 
Herrens discipel og vores budskab 
bør være autentisk og ærligt. Vi 
skal ikke foregive at være nogen, 
som vi ikke er.

 2. Opbygge og opløfte. Evangeliet er et 
kærlighedsbudskab, vores budskab 
bør afspejle dette og ikke nedgøre 
andre, men gengive det lys og den 
sandhed, som det genoprettede 
evangelium tilbyder os.

 3. Respekter ophavsretten. Respekter 
andres arbejde. Hvis du selv ønsker 
at skabe opløftende budskaber, kan 
du finde materiale på Media Library 
på LDS.org. Brug kun Kirkens logo, 
hvis du udtaler dig på Kirkens 
vegne og har tilladelse til det.

 4. Vær klog og årvågen. Pas på dig selv 
og dine kære. Internettet glemmer 
aldrig. Skriv og del kun det, som du 
ønsker at dele med hele verden.

 5. En apostolsk invitation. Over-
svøm jorden med budskaber om 

retfærdighed og sandhed. Budskaber, 
der er opløftende og prisværdige. 
Ældste M. Russell Ballard minder os 
om, at digitale teknologier skal være 
vores tjenere og ikke vores herre.

 6. Lovede velsignelser og vidnesbyrd. 
Vores øjne vil åbne sig for både 
faldgrubberne og mulighederne 
ved brugen af digitale teknologier 
bl.a. sociale medier.

Kirken og dens øverste ledere er 
aktive brugere af Facebook, Twit-
ter, Google Plus og Pinterrest. Her 
kan du finde budskaber, som du 
kan dele med familie og venner og 
knytte dit personlige budskab til 
ved brug af hashtag (#) og på den 
måde være med til at være med til 
at oversvømme jorden med det glæ-
delige budskab.

Eksempler på Hashtag,  
som Kirken bruger

#BecauseHeLives
#BecauseofHim
#DidYouThinktoPray
#LDSconf
#Mormon
#LDS
#Christian
#JesusChrist

Se flere på www.mormonnews-
room.org/article/mormon- hashtag- 
recommendations. ◼

Elder Bednar, “To Sweep the Earth as with 
a Flood”, 19. aug. 2014, Campus Education 
Week at Brigham Young University, Utah, USA

Ældste David A. Bednar
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Opfyldelse af skriften

 Som prædikeren så rammende 
siger i sin bog, har hver ting under 

himlen sin tid. Det gælder også for 
biskopråd – der er en tid til at blive 
kaldet og opretholdt/indsat, og der 
er en tid til at blive afløst.

Således også i Allerød Menighed, 
hvor stavspræsidentskabet efter vel 
ca. 5 års trofast tjeneste søndag den 
15. marts 2015 afløste biskop Povl 
Nielsen sammen med hans to rådgi-
vere, bror Benny Christensen og bror 
John A. Thomsen

Det nye biskopråd
Som nyt biskopråd blev opretholdt 

bror Brian Reuter som biskop med 
bror Richardt Andersen som 1. råd-
giver og bror Lars Frigast Larsen som 
2. rådgiver.

Den nye biskop
Biskop Reuter er 59 år gammel og 

oprindelig fra Aarhus Stav. Han har 
tjent som rådgiver i flere biskopråd 
og som missionsleder. Senest har han 
i en årrække tjent som medlem af sta-
vens højråd. Han tjente fra 1977- 1979 
som missionær Tampa- missionen i 
Florida i USA.

Biskoppen er gift med Anette, og 
sammen har de 5 børn – 4 døtre og en 
søn – samt 5 børnebørn, heraf 3 i USA.

Søster Reuter tjener lige nu  
i menighedens Unge Piger.

Biskop Reuter arbejder som 
supportchef.

Bror Andersen
Den nye 1. rådgiver er vel kendt 

af mange – måske især de lidt mere 
voksne, da han tjente som stavspræsi-
dent for ca. 25 år siden. Derudover har 
bror Richardt Andersen, der er 68 år, 
tjent i næsten samtlige mulige kaldel-
ser i Kirken gennem tiden.

N A V N E N Y T

Nyt biskopråd i Allerød Menighed
Finn Lykkegaard, redaktør
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Det nye biskopråd
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Bror Andersen er pensioneret 
(fra politiet) og på fireogfyrrety-
vende år gift med Helmi- Maria. 
Sammen har de 6 sønner og – hvis 
tvillingerne i skrivende stund er 
født – 11 børnebørn. De har senest 
sammen tjent i 2 år som kirketje-
nestemissionærer i Den Danske 
Mission.

Bror Frigast Larsen
Bror Larsen er 57 år og har 

senest som biskoppen tjent i sta-
vens højråd. Han har derudover 
tjent som rådgiver i andre biskop-
råd og som biskop samt i stavens 
Unge Mænd.

Han er gift med Helle 
(Bernskov), og sammen har de 
2 døtre og 1 søn. Søster Bernskov 
tjener som præsident for Primary 
i Allerød Menighed.

Begge er for tiden kaldede som 
tempeltjenere.

Bror Larsen arbejder som senior 
sales executive i Oracle Danmark 
Aps. (en IT virksomhed).

Mål og vision
Det nye biskopråd ønsker at tage 

udgangspunkt i Kirkens målsætning 
og især fokusere på de unge og 
enlige ældre søskende. De vil sam-
tidig arbejde på at højne missione-
ringen i menigheden samt generelt 
øge deltagelsen i og velsignelserne 
fra tempeltjenesten. ◼
Liahona ønsker tillykke med kaldelsen.

Artikler til lokalsiderne »Rundt 
om Danmark« er altid velkomne.

Skriv venligst tydelig afsender, samt 
hvilket af lokalsidernes områder du 
skriver til.

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

Redaktionen forbeholder sig ret 
til at redigere og afkorte artiklerne. 
Offentliggørelsen af tekster og foto 
afhænger af deres relevans, kvalitet 
og den tilgængelige plads.

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

K O N T A K T  O S

Skriv til lokalsiderne
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Mit yndlingsskriftsted
Søster Vanessa B., Rønne Gren, 13 år

Første Nefi, kap. 8, 
vers 12:

»Og da jeg spiste 
frugten af det, fyldte 
det min sjæl med over-
ordentlig stor glæde; 
derfor begyndte jeg 
at nære ønske om, at 
min familie også skulle 
spise af den, for jeg 
vidste, at den var mere 
ønskværdig end al 
anden frugt.«

Betydning for familien
Dette er mit yndlings-

skriftsted, fordi jeg ved, 
at evangeliet betyder alt, 
når familien deler det 
med hinanden. ◼

Søster Vanessa B., Rønne Gren


