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Fader. I stedet for at have lister med, 
hvad man bør eller ikke bør, sagde 
han: »Når jeg skulle træffe beslutning 
om, hvorvidt en aktivitet var pas-
sende på sabbatten eller ej, spurgte 
jeg blot mig selv: ›Hvilket tegn 
ønsker jeg at vise Gud?‹ Det spørgs-
mål gjorde mine valg med hensyn til 
sabbatsdagen krystalklare« (Liahona, 
maj 2015, s. 130).

»Når et folk begynder at blive 
skødesløst med dets helligholdelse af 
sabbatten, påvirker det alle aspekter 
af dets liv, og dets religiøse liv går 
i opløsning« (Guide til skrifterne, 
»Sabbatsdagen«). Dette princip gælder 
ikke kun for et helt folk, men også 
for den enkelte. Når en person bliver 
skødesløs i overholdelse af sabbat-
ten, påvirkes alle dele af vedkom-
mendes liv, og personens åndelige 
liv går til grunde. Men hvis vi holder 
sabbatsdagen hellig påvirkes alle 
områder af livet positivt, og vi bliver 
mere hellige.

Hvor er sabbatsdagen en stor vel-
signelse! I en udfordrende og falden 
verden har Herren givet os en dag, 
som ikke blot vil være frydefuld (Es 
58:13- 14), hvis vi overholder den, men 
som vil hjælpe os til at blive helliggjort 
– hellige for Herren. ◼

RUNDT OM DANMARK

 I dette liv på jorden stræber vi efter at 
blive mere som vor himmelske Fader 

og hans Søn, Jesus Kristus. Vi ønsker 
at lære mere om dem, og vi ønsker 
at leve, som de ønsker, at vi lever. Vi 
ønsker at blive helliggjort, eftersom de 
er hellige. En stor hjælp i vores stræ-
ben på at blive mere hellige er sab-
batsdagen. Sabbatten blev skabt for os 
(Mark 2:27) til at hjælpe og velsigne 
os. Vi har fået befaling om at »iagttage 
sabbatsdagen, [og holde] den hellig« 
(L&P 68:29). Når vi holder sabbatten 
hellig, bliver vi helliggjort.

Hvordan spiller sabbatsdagen en 
rolle i processen med, at vi bliver 
helliggjort? Herren har sagt, at vi kan 
holde os uplettede af verden ved at gå 
til bønnens hus og bringe vore sakra-
menter som et offer på hans hellige 
dag (L&P 59:9). At holde sig uplettet 
af verden kan ses som en invitation, 
men det er også en umådelig velsig-
nelse, der kommer som resultat af, 
at vi holder sabbatten hellig. At være 
hellig betyder til dels at være ren, og 
det ikke at have verdens pletter eller 
smuds i vores tilværelse er et stort 
skridt mod helliggørelse.

En vigtig del af at forblive ren er 
nadverordinancen. Når vi værdigt 
deltager i nadveren, er vi lovet, at vi 

»altid må have hans Ånd hos« os (L&P 
20:77). Ånden helliggør os eller renser 
os (3 Ne 27:20).

Vi bliver mere hellige, når vi lærer 
mere om Frelseren og lever, som han 
levede. Vi lærere mere om ham, når vi 
deltager i vore møder og klasser, og 
under vores personlige studium og til-
bedelse på sabbatten.

Vi bliver også mere hellige, når vi 
fokuserer mere på andre, som Frelse-
ren gjorde, da han var på jorden. Når 
vi opfylder vore kaldelser, tjener vi 
andre. Vi kan tage en ven med til vore 
kirkemøder eller med hjem og fortælle 
dem om evangeliets velsignelser. Vi 
kan række ud til vore forfædre ved at 
søge efter dem og forberede os til at 
hjælpe dem med at modtage templets 
ordinancer. Vi kan styrke båndene 
mellem vores levende familiemed-
lemmer og velsigne andre ved at vise 
vores kærlighed til dem.

Præsident Russell M. Nelson har 
forklaret, at sabbatten giver os »et reelt 
pusterum fra dagligdagens strabadser 
og en mulighed for åndelig og fysisk 
fornyelse« (Liahona, maj 2015, s. 129).

Præsident Nelson forklarede også, 
at han forstod, at hans adfærd og 
indstilling på sabbatten udgjorde et 
tegn mellem ham og hans himmelske 

Når vi holder sabbatten hellig, 
bliver vi helliggjort
Ældste Paul V. Johnson, førsterådgiver,
det europæiske områdepræsidentskab

Ældste  
Paul V. Johnson
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Kristi Himmelfarts- tur
Kristi Himmelfarts- ferien er hvert år 

forbundet med en helt særlig tradition 
i Aalborg Menighed. Søstre fra Hjæl-
peforeningen tager i samlet flok til 
templet fra torsdag til lørdag. I år var 
ingen udtagelse, hvor 12 søstre deltog.

En særlig følelse af fællesskab
Vi fik lavet rigtig meget stedfor-

trædende arbejde. Det er en speciel 
følelse at være sammen om arbejdet i 
templet med søstre, som man kender 
og holder af. En af søstrene udtalte: 
»Det er dejligt, at vi er fælles om sådan 
nogle ting i Hjælpeforeningen. Det 
gør, at man får skabt nogle andre rela-
tioner, end man har til hverdag.« En 
anden søster siger: »Det er et fantastisk 

afbræk i hverdagen, at man kan være 
sammen med sine søskende og sam-
men opleve den fred og den ånd, som 
hersker i templet.« En tredje søster 
understregede, at »templet er et godt 
sted at få åbenbaring.«

Tak til tempelpræsidentskabet
Vi følte os så godt modtaget i 

templet, hvor tempelpræsidentskabet 
havde givet os tilladelse til at være på 
gæstehjemmet på trods af ombygning. 
Vi ved, at der blev brugt kræfter og tid 
på at »skabe plads«, så vi kunne være 
der, og det er vi så taknemmelige for. 
Den kærlighed, vi mødte, har været 
med til at gøre turen til en dejlig ånde-
lig oplevelse, og vi glæder os allerede 
til næste Hjælpeforeningstur. ◼

Fremtiden er i gode hænder
De unge voksne i Odense er fulde 

af åndelighed, energi og appetit. De 
forsøger at blive som Jesus. De udvi-
ser stort lederskab i deres planlægning 
og udførelse af UV aktiviteter. Kirken 
i Odense er i gode hænder nu og for 
fremover.

Ugentlige klasser
Vi har institutklasser hver uge. Der 

er en følelse af kærlighed til stede. De 
fleste uv’er deltager i lektierne, hvilket 
indikerer god forberedelse såvel fra 
lærerens side som fra de studerende.

Spisning og aktivitet
Vi nyder et hjemmelavet måltid 

hver uge takket være bror og søster 
Køster – Ole og Mette. Vi sidder sam-
men og drøfter hverdagens stress i 
både skole og på arbejde. Vi føler, at 
vore venner forstår os og elsker os. 

N Y H E D E R

Aalborgs søstres  
traditionsrige tempeltur
Søster Jette Mathiesen, Aalborg Menighed

Søstrene  
fra Aalborg  
på tempeltur
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UV i Odense
Ældste og søster Turpin, Odense
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Der er sjældent tid til blot at sidde og 
slappe af, men vi elsker at have ven-
ner, der deler vore værdier.

Efter måltidet er indtaget og lekti-
onen gennemgået, har vi en aktivitet. 
Det kan være såvel indendørs som 
udendørs. Det er egentligt ligegyldigt. 
Aktiviteterne er altid spændende, og 
alle deltager.

Mænd~kvinder
Vi havde en fireside med titlen: 

»Kvinder er fra Venus og mænd er fra 
Mars«. Det var interessant og morsomt 
at høre om nogle af de måder, hvor 
kvinder og mænd reagerer forskelligt 
på samme situation. Der var mange 
tilhørere og mangt et godt grin.

Glæde gennem tjeneste
Vi har afviklet tjenesteprojekter, 

hvor de unge lærte at arbejde i andres 
tjeneste. Tjenesten bragte solskin og 
kærlighed i manges liv, de, som mod-
tog tjenesten, og de, som udførte den. 
Herren har bedt os tjene andre, og det 
sker her i Odense hos uv’erne. ◼

Invitation
Lørdag d. 10. oktober havde 

Odense 2. Menighed inviteret Odense 
1. og 2. Menighed til høstfest i kir-
ken på Lahnsgade. Kirkebygningen 
var blevet pyntet i efterårsfarver og 
store græskar pyntede både i kirke-
bygningen og på parkeringspladsen. 
Fremmødet var stort, ca. 120 men-
nesker samledes om arrangementet. 
Både små og store hyggede sig og 
kunne nyde godt af et veltilrettelagt 
talentshow, fine boder, lækkert kage-
bord og sjove workshops.

Indsamling til tempeltur
De unge i AP og UP havde lavet en 

lille bod, hvor man kunne købe ydel-
ser i form af børnepasning, pizzaudle-
vering mm. Dette havde de arrangeret, 
da de er i gang med at spare penge 
sammen til en udvidet tempeltur til 

Madrid. De havde en fin kalender 
fremme, hvor folk kunne skrive, på 
hvilke datoer de kunne tænke sig at 
få leveret en hjemmelavet pizza eller 
få børnepasning i hjemmet. Desuden 
kunne man også støtte tempelturen 
ved at donere penge i deres fine, 
hjemmelavede sparebøsser.

Talentshow
Talentshowet var et stort hit, og 

tilsammen bød medlemmerne af de 
to menigheder på et væld af talenter. 
De mindste børn sad klar på forreste 
række, og der blev grint, klappet og 
måbet af de forskellige fremvisnin-
ger. Frederik Køster præsenterede 
de forskellige talenter på skift. Der 
var bl.a. gøgleshow, stepdans, syn-
kronsvømning på landjord, sang, 
musik, teater, en guide i håndtryk 
og meget mere.

Glade uv’er i Odense
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HØSTFEST I ODENSE
Ann- Alicia Ilskov, Odense 2. Menighed

De mange spændte gæster til Talentshow
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Workshop
Da der var så mange talenter at 

fremvise, blev der holdt en 40 minut-
ters pause, hvor publikum kunne 
strække benene. Derefter kunne folk 
gå udenfor og prøve deres talenter 
af indenfor jonglering, devil sticks og 
diablo. Derudover kunne man prøve 
kræfter med at slå søm i et bræt og 
sidst, men absolut ikke mindst kaste 
med flødeboller. Sidstnævnte var i 
sandhed meget populært. Her havde 
biskoprådet meldt sig ganske frivilligt 
som skydeskiver. Samtlige børn og 
unge stillede sig i kø og prøvede ihær-
digt at ramme ansigterne. Til biskop-
rådets held var der mange, der ramte 

forbi, men nogle få fuldtræffere var 
der også.

Dagen blev rundet af med et 
lækkert, veldækket kagebord og en 
masse hyggesnak. Ungerne legede, 

og folk fra både nær og fjern nød 
den dejlige stemning, både indenfor 
og udenfor, hvor workshoppene 
fandt sted. Tak til Odense 2. Menig-
hed for et godt arrangement ◼

Et af de særlige talenter
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Tempeltur UMUP Københavns Stav Oktober 2015
Patrick Olsen, UM præsident, Københavns Stav

 UM og UP fra Københavns Stav var 
samlet fra torsdag den 15 oktober 

til lørdag den 17 oktober. I alt deltog 
71 unge mennesker.

Torsdag og fredag blev der afholdt 
sessioner i templet samt workshops 
i kirken på Nitivej. Lørdag spiste vi 
en fælles brunch på Maglegårds Allé, 
hvorefter vi deltog i tjenesteprojekter 
for Gladsaxe Kommune samt på et 
plejehjem i Skovlunde. Nogle af de 
unge fik også mulighed for at skyde 
med salonriffel på en af kommunens 
baner, mens andre bowlede. Vi slut-
tede turen af med fælles aftensmad 
og en fest på Maglegårds Allé.

I dette indlæg er der sammenfattet 
uddrag fra interview med de unge 

omkring deres oplevelser ved dette 
års tempeltur.

Hvad fik I ud af at være  
til dåbssessioner i templet?

»Det var en stærk åndelig ople-
velse, som gav mig en stor følelse 
af glæde« – Gabriel Ilskov Nielsen, 
Roskilde Menighed

»Jeg fik muligheden for at blive 
døbt for et meget specielt navn, hvor 
jeg fik en åndelig tilkendegivelse 
om sandheden af evangeliet« – Peter 
Johansen, Nykøbing Falster gren

»Det var specielt at være med til 
den frivillige session torsdag aften, 
der var en særlig ærbødig stemning.« 
– Riza Sørensen, Roskilde Menighed

»Jeg følte ånden meget stærkere 
end normalt, da jeg deltog i den 
frivillige session torsdag aften. Måske 
var det, fordi jeg selv havde valgt at 
deltage« – Mikala Olsen, Gladsaxe 1. 
menighed

Hvilke elementer er vigtige for jer  
i forbindelse med en tempeltur?

»Templet!« – Elisabeth Bloch  
Johansen, Gladsaxe 1. Menighed

»At kunne deltage i flest muligt 
sessioner« – Peter Johansen, Nykøbing 
Falster gren

»En åndelig genopladning, som 
skabes gennem gode stunder som 
jeg kan huske tilbage på« – Kasper 
Jørgensen, Roskilde Menighed
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En af grupperne af unge på tempeltur

Hvad har været det bedste  
på årets tempeltur?

»At komme i templet« – Isaac 
Teague, Frederiksberg Menighed

»Jeg havde en stille stund alene på 
2. sal i kirkebygningen, hvor jeg sad og 
kiggede ud af vinduet mens jeg tænkte 
på mine oplevelser. Der følte jeg ånden 
stærkt« – Vanessa Borgen, Rønne gren

»Det sociale, at være sammen med 
mine venner i Kirken« – Riza Sørensen, 
Roskilde Menighed

Hvad fik du ud af de workshop, 
som blev afholdt?

»At der er meget mere bag et navn« – 
Peter Johansen, Nykøbing Falster gren

Torsdag og fredag blev der på 7 
sessioner udført 3.721 ordinancer, 
Heriblandt også egne medbragte 
navne. Stor tak til de søskende, som 
kom og betjente os på sessionerne. 
I gjorde en stor forskel. ◼
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Hyrden … elsker hvert lam i sin fold
Ældste Mark Nwokedi, Sydafrika – Slagelse Menighed

En lærerig tid
Jeg har, medens jeg har tjent her 

i Sydafrika, set og erfaret mange ting. 
Af alle disse er det mest åbenbare og 
hellige, jeg har bevidnet, Guds kærlig-
hed til alle sine børn.

Grobund for evangeliets forkyndelse
Dette lands historie er fyldt med krig, 

blod og trængsler, og det fortsætter 

stadig den dag i dag i et vist omfang 
og er en del af den pris, mennesker her 
må betale. Det har gjort det muligt for 
dem at modtage den kostbareste ting 
i hele universet og har bragt lys til et 
formørket land.

Det har gjort det muligt for evan-
geliet at blive bragt til sydafrikanernes 
hjem, og de modtager det med varme 
hjerter. De har en anden opfattelse af, 

hvem Gud er, men deres dybe kær-
lighed og respekt for Frelseren, Jesus 
Kristus, er enestående.

Et »tilfældigt« møde
For nylig var vi ude for at løbe, da 

en kvinde pludselig henvendte sig til 
os og spurgte, om vi var missionæ-
rer. Vi bekræftede hendes spørgsmål, 
hvorpå hun fortalte, at hun ikke havde 
været i stand til at sove hele natten, 
fordi hun havde dårlige drømme og 
hele tiden var urolig. Hun spurgte, om 
vi ville bede for hende. Vi tog gladelig 
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imod tilbuddet og sagde, at vi ville 
komme forbi senere samme dag. Da vi 
besøgte hende, fortalte hun os, at hun 
var blevet degraderet på sin arbejds-
plads og følte, at det var uretfærdigt. 
Hun var lige ved at sige op, da hun 
overvejede, hvad hun havde gjort, og 
indså, at det var hendes egen skyld.

Vidnesbyrd blev båret
Vi bar vore vidnesbyrd om frelses-

planen og Jesus Kristus. Vi fortalte 
hende om den fred, der kom af at 
studere disse ting og Mormons Bog. 
Vi talte om de prøvelser, som vi 
må gennemgå, og som vi ikke kan 
undgå, men at vi kunne give hende 
værktøjer, så hun kunne overvinde 
dem og sejre.

Hyrden kender sine får og vil altid 
våge over dem. Vi underviser hende 
fortsat, men det var som om vi kunne 
have døbt her lige på stedet.

Søg de vildfarne får
Selvom der er mange, der slutter 

sig til Kirken her i Sydafrika, er der 
også mange, der falder fra, men jeg 
har hørt hyrden kalde, når vores mis-
sionspræsident, præsident Dunn, har 
forpligtet hele missionen til at genin-
volvere 1000 medlemmer gennem mis-
sionæranstrengelser. Der findes ikke 
noget sødere end at bringe et vildfa-
rent får tilbage til folden. De er sultne, 
de er hjælpeløse og har været udsat 
for kulden i al for langt tid.

Hyrden hos fårene våger
Som der står i et vers i salmen  

»Hyrden hos fårene våger«:

»Lad os da villigt ham svare: send 
os, med glæde vi går ud for at hjælpe 
dem hjemad, alle de vildledte får. Gør 
os til trofaste hyrder, lær os at ofre, oh 
Gud. Lydigt at tjene vor næste, følge 
dit kærligheds bud.«

Dette vers fortæller os, hvad vi må 
gøre for at opfylde Herrens mission.

»Lær os at ofre, oh Gud«. Er din 
kærlighed og dit vidnesbyrd så dyb, at 
du kan være en sand og trofast hyrde? 
Vil du svare kaldet, når han behøver 
DIN hjælp? Vil du gå ud og søge de 
vildledte får?

Faderen vil give dig, hvad du end 
beder om i Kristi navn, hvis det er 
retfærdigt.

At se os selv som hyrder
Jeg vidner om, at Frelseren elsker 

os. Mere end vi kan forestille os nu, 
men en dag vil vi stå foran ham, og 
vi skal se ham, som han er. Og hvor 
meget herligere vil den dag ikke være, 
vi er ham lig. Løftet findes. Redska-
berne er der. Forsoningen er der. Pri-
sen ER betalt. Vi skal begynde at øve 
os på himmelsk vis og være vor Herre 
og Frelser Jesu Kristi sande medhyrder.

»Bort ud i ørknen de vandrer. Vejen 
er øde og kold; ud for at frelse vi iler, 
bringer dem hjem til hans fold.« ◼

Fra Meelse  
til Island
Finn Lykkegaard, redaktør

Nærmest skrevet i kortene
Ikke fordi vi beskæftiger os med 

Tarok eller andre kortlæsningsfær-
digheder, men det er næppe overra-
skende, at Anni og Simon Johansens 
ældste søn, ældste Johan Johansen, 
nu er på mission. Det var ganske 
vist nogle år før hans fødsel, at hans 
bedsteforældre – farmor og farfar – 
Vera og Niels Johansen tjente deres 
2 missioner, men ønsket om at tage 
på mission har været der fra hans 
allerførste år. De mange rundt om 
i landet, der kendte Vera og Niels – 
der tjente i Aalborg, Herning, Esbjerg 
og på Bornholm – og som kender 
Anni og Simon, glæder sig uden tvivl 
på familiens vegne.

Det første bevidste ønske
At tage på mission har altid været 

et emne, familien har beskæftiget 
sig med, men Johans første bevid-
ste ønske kom en dag i Primary. 
Søstermissionærerne, der tjente i 
grenen, havde ansvaret den pågæl-
dende dag og havde forberedt en 
skattejagt. Den foregik igennem 
kirkens lokaler og endte i klasse-
værelset. Skatten var placeret under 
hver enkelts stol og bestod af en 
Mormons Bog, hvori søstrene havde 
skrevet deres vidnesbyrd samt en 
opfordring om at forberede sig til 
at tjene en mission.

To missionærer i Sydafrika
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Uddannelse eller mission
Spørgsmålet om hvorvidt missionen 

skulle komme før uddannelsen eller 
omvendt spøgte i hovedet på Johan 
en tid, og han begyndte da også for 
ca. 4 år siden på missionærforberedel-
seskurset lokalt i grenen. Men plud-
selig viste der sig en mulighed for at 
få lærepladsen, og så sprang han til. 
Han har ikke fortrudt, er nu udlært og 
har samtidigt sparet op til sin mission. 
Han har et ønske om efter missionen 
at læse videre, eventuelt blive selv-
stændig og – naturligvis – blive gift 
og få sin egen familie.

Kaldelsen
Han var meget spændt på, hvor han 

ville blive kaldet til at tjene. Han ville 
gerne »ud i verden«. Da han åbnede 
brevet og læste »Den Danske Mission«, 
sank hjertet i livet på ham, men da han 
læste videre og noterede sig, at det fak-
tisk ikke var i Danmark, men i Island, 
han skulle tjene i 2 år, blev han glad. 
Han har klart følt, at dette ikke er til-
fældigt, men virkelig et kald fra Herren. 
Og helt i pagt med ånden har han nu 
fjernet sit skæg og ser frem til at tjene – 
til at bringe mennesker til Kristus. Han 
ønsker virkelig at dele evangeliet med 
mennesker i Island, herunder sit ynd-
lingsskriftsted i 2 Nefi, kap. 1, vers 13: 
»O, gid I ville vågne op …« Han glæder 
sig i den grad til at komme af sted.

Familiens støtte
Johans forældre, Anni og Simon, 

har fra første færd gjort, hvad de 
kunne for at give deres 5 drenge et 
stærkt ønske om at tjene en mission. 

Oliver B., Fredericia Menighed

FIN
N 

LY
KK

EG
AA

RD

F O R  D E  Y N G R E :  M I T  Y N D L I N G S S K R I F T S T E D

Mit yndlingsskriftsted
Oliver B., Fredericia Menighed, 15 år.

2. Nefi, kapitel 22, vers 2:
»Se, Gud er min frelse, jeg vil 

sætte min lid til ham og ikke være 
bange; for den Herre Jahve er min 
styrke og min sang; han er også 
blevet min frelse.«

Det er mit yndlingsskriftsted, 
fordi Herren også er min Frelser, og 
jeg ønsker at have styrke i Herren 
for derved ikke at være bange. ◼

De har forsøgt at opdrage og under-
vise dem i evangeliet og tror på, at de 
vil finde glæde ved at tjene. Dels gen-
nem familieaftener, dels i hverdagen 
har de undervist dem, og jeg – der i 
en periode på næste 3 år tjente som 
deres grenspræsident – kan bevidne, 

at de har gjort et fremragende stykke 
arbejde.

Såvel Anni som Simon håber på en 
dag selv at kunne tjene på en forkyn-
dende mission, gerne i Danmark eller 
Island, fordi, som de siger, evangeliet 
er jo sandt. ◼

FIN
N 

LY
KK

EG
AA

RD

Johan sammen med sine glade forældre
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Jeres lokalsider bliver skrevet af med-
lemmer i jeres eget område under 

områdepræsidentskabets ledelse, 
så det imødekommer medlemmer-
nes behov og er relevante for deres 
oplevelser i Danmark. Medtagelse af 
lokalsider i hvert nummer afhænger 
af, hvor meget lokalt materiale, der 
er til rådighed. Vi opfordrer jer til at 
bidrage med jeres trosfremmende 
tanker og oplevelser ved at kontakte 
jeres lokalredaktør. ◼

I N F O R M A T I O N

Orientering fra 
afdelingen for 
lokalsider i Liahona 
og Ensign

K O N T A K T  O S

Skriv til lokalsiderne

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. 
3 mdr., før artiklen trykkes. Indsend 
venligst ca. 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 ◼
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Ældste Johan Julius Johansen,   
Nykøbing Falster Gren 
Den Danske Mission, Island 
September 2015 til september 2017

Søster Emma Østergaard Andersen,   
Roskilde Menighed 
Ukraine Kiev Mission 
August 2015 til februar 2017

Ældste Mikael Stokholm,   
Roskilde Menighed 
Utah Salt Lake City Mission 
Januar 2015 til januar 2017

Søster Rebecca Stewart,   
Frederiksberg Menighed 
England Birmingham Mission 
December 2014 til juni 2016

Nyligt udsendte missionærer
Finn Lykkegaard, redaktør

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


