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bliver opløftet af vores venskab,  
kærlighed og tjeneste.

Den tjeneste, vi yder, kan være 
enkel og ikke virke heroisk på os, men 
kan stadig have en evigtvarende virk-
ning. Min første jul hjemmefra var som 
missionær i Norge. Jeg havde været i 
landet i to måneder den december. Jeg 
savnede min familie og vore juletraditi-
oner. En medlemsfamilie var så venlig 
at række ud til min kammerat og mig 
og invitere os til at holde juleaften 
sammen med dem. Denne familie 
havde ikke mange penge, men de 
havde mange dejlige børn, der glæ-
dede sig til jul. De var gavmilde nok 
til at dele deres lækre måltid med os 
og give os mulighed for at fejre julen 
sammen med dem. De gav os endda 
en enkel julegave hver. Den venlighed, 
de viste os for mere end 40 år siden, er 
et dyrebart minde for mig.

Præsident Howard W. Hunter gav 
os nogle ideer til, hvad vi kan gøre i 
juletiden. Bemærk, at mange af disse 
forslag går ud på at velsigne andre 
mennesker:

Bilæg en strid denne jul. Opsøg en 
glemt ven. Afvis mistanker, og erstat 
dem med tillid. Skriv et brev. Svar 
mildt. Anspor de unge. Vis din loya-
litet i ord og gerning. Hold et løfte. 
Giv slip på dit nag. Tilgiv en fjende. 
Sig undskyld. Prøv at forstå. Gransk 
dine krav til andre. Tænk først på en 

RUNDT OM DANMARK

 Præsident Thomas S. Monson har 
sagt: »Der er intet bedre tidspunkt 

end netop nu i denne juletid, for 
os alle til at genindvie os selv til de 
principper, som Jesus Kristus under-
viste i. Dette er tiden til at elske 
Herren vor Gud af hele vores hjerte 
– og vores næste som os selv.« 1 
Frelseren levede for at tjene andre, 
og juletiden er den perfekte årstid 
til at tjene andre.

Præsident Monson sagde også: 
»Mine brødre og søstre, man finder ikke 
julens sande glæde ved at haste og jage 
for at få mere gjort eller ved at købe 
de obligatoriske gaver. Sand glæde 
kommer, når vi udviser kærlighed og 
næstekærlighed, som verdens Frelser 
inspirerede os til at gøre, da han sagde: 
›Alt, hvad I har gjort mod en af disse 
mine mindste … det har I gjort mod 
mig.‹« 2 Det bedste tidspunkt at finde 
nogen, som har brug for vore tjenende 
hænder og hjerte, er denne jul.

Hvis vi åbner vore øjne og vores 
hjerte, kan vi finde nogen, som vi 
kan velsigne med vores venlighed på 
denne særlige årstid. Vi kan bede om 
inspiration til, hvem vi bør hjælpe. 
Det kan være en flygtning, en nabo, 
et medlem af vores menighed eller 
en i familien.

Vi kan også bede om inspiration til, 
hvordan vi bedst kan hjælpe. Nogen 
har måske brug for en ven, og vi kan 
være den ven. Vi kan hjælpe en, der er 
ensom og har brug for noget af vores 
tid. Vi kan være i stand til at velsigne 

en, som kæmper med en af 
deres kæres sygdom eller 
dødsfald. En har måske 
økonomiske udfordringer, 

og vi kan være i stand til at hjælpe en 
familie til at nyde nogle enkle gaver 
til jul. Vi kan finde en, der har fysiske 
eller følelsesmæssige udfordringer og 

Ræk ud på denne særlige årstid
Ældste Paul V. Johnson, USA
Førsterådgiver, Det Europæiske Område

Ældste  
Paul V. Johnson
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anden. Vær venlig. Vær blid. Grin lidt 
mere. Vis din taknemlighed. Byd en 
fremmed velkommen. Glæd et barns 
hjerte. Fryd dig over jordens skønhed 
og undere. Udtryk din kærlighed, og 
udtryk den så igen.3

I juletiden fejrer vi Guds Søns, vor 
Frelsers, fødsel. Lad os række ud, 

ligesom han ville, til dem, der har 
brug for at føle hans kærlighed på 
denne særlige årstid. ◼

NOTER
 1. Thomas S. Monson, Det Første Præsident-

skabs julebudskab, december 2000.
 2. Thomas S. Monson, Det Første Præsident-

skabs julebudskab, december 2009.
 3. The Gifts of Christmas, Howard W. Hunter, 

Ensign, december 2002, s. 18- 19.

I fjernsynet kørte gamle fodbold-
kampe, hvor især de korte shorts faldt 
en i øjnene. Klædedragten fra halv-
fjerdserne med store blomstrede kjoler 
og hønsestrik til strømper og veste, lidt 
i hippiestil.

Vi besøgte et lærerpars hjem, var i 
lægens konsultationsrum og lægevæ-
relse. Almindelige arbejderhjem med 
gamle frysere og køleskabe.

Og knallerter m.m.
Nede i kælderen var der et knal-

lertværksted med NSU Kvickly, Puch 
og Velo Solex, ja, de kendte mærker 
fra halvfjerdserne. I et andet rum så vi 
alle orkestre fra Aarhus med TV- 2 og 
Thomas Helmig m.fl. Her var der også 
et studie, hvor man kunne indsynge en 
sang fra denne periode samt se de gamle 
instrumenter, orkestrene spillede på.

Håndværkere og gamle butikker
Senere gik vi rundt og besøgte de 

gamle huse, som kom fra forskellige 
dele af Danmark. Her var værksteder 
med smeden, med bageren, som solgte 
frisk brød, ligesom høkeren og bog-
handleren også havde gang i handlen, 
mens apotekeren kun havde åben til 
gennemsyn.

Og naturligvis chokolade
Vi sluttede af med en kop choko-

lade med flødeskum, som vores stavs-
præsident gav til alle deltagerne.

En god dag, hvor vi lærte hinanden 
bedre at kende. Sol over middag, så 
vejret smilede til os efter lidt regn i 
begyndelsen af formiddagen. ◼

N Y H E D E R

Aarhus Stavs arrangement  
i Den Gamle By i Aarhus.
Bent Bisgaard, Fredericia Menighed

Medlemmer mødes
Den 30. april 2016 mødtes en 

gruppe medlemmer kl. 10:00 ved 
hovedindgangen til Den Gamle By i 
Aarhus. Vi gik ned til den nye halvfjerd-
serafdeling, hvor Niels Erik Ilskov og 
Bent Bisgaard informerede om, hvad 
vi kunne se og opleve i dette område.

Nostalgi
Vi kom ind i stuer, køkkener og 

badeværelser, som vi lidt op i årene 
kunne genkende som vore forældres 
boliger. Teaktræsmøbler, bøger af 
Morten Korch, gamle radioer og pla-
despillere, samt lp- er med Bob Dylan, 
Kim Larsen, TV- 2 m.fl.

Nogle af deltagerne på turen
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naturligvis også en konkurrence, der 
fandt sted om tirsdagen. Den kulmine-
rede tirsdag aften, hvor to ældster fra 
Odense var inviteret til at undervise 
ved en fireside og samtidig udpege 
vinderen. Det var en spændende fire-
side med meget fine momenter, men 
selvom jeg var til stede, fik jeg ikke 
rigtig fat i, hvem vinderen var.

Jeg gik mig over sø og land
Denne overskrift dækker over 

såvel onsdagens som torsdagens 
»main event«. Om onsdagen fik alle 
de drenge, der ønskede det, mulighed 
for at komme ud at sejle, idet man 
havde lejet Morud Lystfiskerforenings 
6 robåde beliggende ved Langesø, 
Desværre var der ikke lagt op til at 
fiske, for Langesø er særdeles kendt 
som et godt fiskested, men det ville 
så have krævet fisketegn. Næ, i stedet 
blev drengene inddelt i hold af 18, der 
forskudt gik de ca. 3 km ned til søen, 
hvorefter de i grupper af 3 kunne få 
en times sejlads på søen. Redningsve-
ste var til stede, selvom en del af dem 
var særdeles små. Herren var med 
os, så på trods af visse tåbeligheder 
under sejladsen slap alle helskindet 
fra oplevelsen – men dog ikke »tør-
skindet«. Den sidste gruppes maritime 
eventyr ledte tanken hen på Noa, 
selvom de ikke sejlede i 40 dage med 
kun ca. 50 minutter. Ikke længe efter 
de 5 stolte fartøjer (der var ikke nok 
til 6 både) var stævnet ud fra broen, 
blev der åbnet for sluserne. Det var så 
voldsomt, at et par stykker, der ikke 
havde fundet nødvendigt med en 

Drengelejr 2016
Finn Lykkegaard, redaktør

Danmark dejligst vang og vænge
Der er virkeligt dejligt i Danmark 

og det nyder vi hvert år glæde af i 
forbindelse med vores drengelejr, 
som jeg deltog i, for jeg ved ikke 
hvilken gang. Ved lejrens begyndelse 
blev en del overrasket over, at dren-
gene ikke skulle sove sammen med 
deres menighed, men med deres 
aldersgruppe. Det skabte nogen usik-
kerhed hos nogle drenge, der følte 
behov for en kendt tryghed, men med 

lejrledelsens velvillighed løstes alle 
problemer. Af lokale årsager skulle al 
mad laves fælles, da der ikke måtte 
tændes småbål, men også det blev løst 
hen ad vejen med hyggelige bålfade, 
så den lokale aftenhygge kunne 
bevares med sang og guitarspil samt 
pandekager

Helamans 2000 sønner
Denne bemærkelsesværdige 

gruppe gik igen i lejrens tema, og det 
kom til udtryk i en aktivitet, hvor hver 
enkelt dreng skulle dekorere sit eget 
skjold. Spændende, for der blev brugt 
megen opfindsomhed, og det var 

Støt står den danske sømand?
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regnjakke, kom i land i underbenklæ-
der, der også var deres påklædning på 
de 3 km vandring tilbage til lejren. En 
strålende oplevelse.

I øvrigt var det også dagen, hvor 
hver dreng fik lavet sig et skærf, og 
hvor man påbegyndte arbejdet med 
nogle totempæle.

Og så over til pigerne
Den forrige overskrift dækker også 

over torsdagens aktivitet for hoved-
parten af drengene. Der var planlagt 
en hike for præsterne, men de fleste 
lærere samt nogle diakoner og ledere 
ville også gerne med, så endte med 
ca. 50. Hiken bestod – ganske enkelt 
– i, at deltagerne gik fra drengenes 
lejr og hen til pigernes lejr, der lå ca. 
25 km væk. Undervejs blev der nydt 
udbragt frokost samt et par regnbyger. 
De øvrige drenge benyttede formidda-
gen til at tilberede den mad, der skulle 
spises sammen med pigerne, hvorefter 
de blev kørt til pigernes lejr.

Efter en hyggestund med friskbagte 
boller var der lejlighed til at besøge 
pigerne lejrområde og beundre deres 
flotte opbygning, for i modsætning 
til drengene havde pigerne både haft 
rafter til rådighed og måttet lave bål.

Der var så arrangeret en gang 
»soppebassin- rundbold«, hvor de 
fire stationer bestod af et fyldt 
soppebassin.

Spisning og fireside
I mellemtiden var der gjort klar til 

spisning, hvor menuen stod på sub-
way sandwich med meget lækkert 

fyld. Der var for mange et kunststykke 
at få plads til fyldet, da vi ikke spiste 
med baguettes, men med miniflutes. 
Men smagen var ok, og de serverende 
drenge fremragende.

Efter middagen var den en fælles 
fireside, hvor 1. rådgiver i stavspræsi-
dentskabet, præsident Torben Jensen, 
underviste på fortræffeligste vis.

De unge fik så mulighed for at hygge 
sig en times tid, inden drengene af flere 
omgange blev kørt hjem til egen lejr.

Afslutning og hva’ så?
Fredag var det tid til afslutning, og 

efter nogle formanende ord omkring 
nattens udskejelser, hvor ikke blot et 

skjold var hejst op i flagstangen, men 
også en stol afbrændt på bålet m.m., 
gav br. Mark Nwokedi fra Slagelse et 
meget tankevækkende åndeligt bud-
skab, inden vi gik i gang med opryd-
ning og nedbrydning af lejren – med 
våde telte.

På trods af den frustrerende start 
havde vi en hyggelig lejr med slow-
cooked fastfood og sædvanligt godt 
kammeratskab. Det er altid en dejlig 
oplevelse af samles med vore her-
lige drenge og de dedikerede ledere, 
hvoraf mange vender tilbage gang 
på gang.

Og vi glæder os allerede til  
næste år. ◼

Så spilles der rundbold med badekar
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Herlige omgivelser
Årets seminarafslutning i Aarhus Stav 

foregik ved Tversted i Nordjylland – halv-
vejs i det fri. I en dejlig hytte ned til van-
det lykønskede seminarkoordinator Jens 
Hjarup Andersen og stavspræsident Steen 
Kreiberg de unge for en fantastisk ind-
sats. Beviser og diplomer blev uddelt, og 
de, der var helt færdige med seminarpro-
grammet, bar deres vidnesbyrd. Der er 
ingen tvivl om, at der brænder et stærkt 
vidnesbyrd i disse unge mennesker.

Noget om det nye program
Bror Jens Hjarup Andersen oriente-

rede om det nye seminarprogram, hvor 
formålet er at hjælpe alle unge til at 
komme til Kristus og lære om forso-
ningen. Det Første Præsidentskab har 
udvalgt 9 grundlæggende lærdomme, 
som er grundlaget for en evangelisk 
mesterlære. Emnerne er: Åbenbaring og 
nutids profeter, Guddommen, frelsespla-
nen, præstedømmet og dets nøgler, ordi-
nancer og pagter, Jesu Kristi forsoning, 

evigt ægteskab, gengivelsen og lydighed 
mod befalingerne. Det nye seminar pro-
gram bygger på 100 mesterlæreskrift-
steder, som skal hjælpe eleverne med 
at sammenkæde skriftstederne med de 
grundlæggende lærdomme.

Vejledning
Stavspræsident Steen Kreiberg 

fortalte om, hvordan de unge skulle 
tage erfaringerne fra seminar med ud i 
verden og bruge dem i det virkelige liv. 
»I er langt mere vise end mange voksne 
mennesker,« sagde han, og opfordrede 
de unge til at fortsætte med at øve sig 
og blive dygtigere.

Og så en aktivitet
Efter afslutningen var der lagt op til 

kanotur med de unge og deres ledere. 
Enkelte måtte en tur i vandet, men langt 
de fleste nåede tørre tilbage igen til 
grillhygge i hytten. En stor tak til alle de 
fantastiske lærere og ledere, der hver 
uge bruger mange timer på at under-
vise, støtte og lede vore unge. ◼

Deltagerne til Seminarafslutning
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Seminarafslutning i Aarhus Stav
Marlene Olsen, ass. redaktør

En aften i  
ægteskabets tegn
Finn Lykkegaard, redaktør

Familietjenesten kalder
Stavspræsidentskabet i København 

havde – med ret kort varsel – inviteret 
alle voksne medlemmer i staven til et 
foredrag lørdag den 27. august 2016, 
hvor ældste og søster Matheson, der 
tjener som ledere af Kirkens Familie-
tjeneste i Europa, skulle undervise i, 
hvordan vi bedre passer på vore nære 
relationer, især ægteskabet.

Veloplagte undervisere
De knap hundrede medlemmer, 

der var mødt frem denne smukke 
søndag aften, fik lejlighed til at møde 
et veloplagt par. Fantastisk især i 
betragtning af, at ældste Matheson 
kort forinden havde undervist i 2 
timer til et lederskabsmøde. Indled-
ningsvis citerede søster Matheson 
ældste Maxwell for en udtalelse om, 
at hjemmet er så vigtigt et sted, fordi 
det er her, vi begår vore største fejlta-
gelser, men også oplever vore største 
succeser. Brødrene har igen og igen 
talt om vigtigheden af familien.

Forskelligheder
Ældste Matheson indledte med at 

fortælle, at vi skulle tale om forskellig-
heder, noget vi alle har – også i ægte-
skabet. Og det er et evigt problem, for 
69 % af disse forskellighedsproblemer 
bliver aldrig løst.
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Målet er ikke at tænke ens, men at 
tænke sammen. Han fortalte om deres 
første forskellighed, nemlig faconen 
på opvaskebaljen og senere måden at 
servere spaghetti med kødsovs på. Det 
er reelt ligegyldige forskelligheder, 
men nogen vil kæmpe for at vinde. 
Han citerede præsident Nelson: For-
skelligheder findes, men målet er ikke 
at vinde et skænderi, men at opbygge 
et celestialt ægteskab.

At have ret
Ældste Matheson berettede om et 

ægtepar, han havde haft til konsulta-
tion (ældste Matheson har arbejdet 
som ægteskabskonsulent/vejleder/
terapeut). Under samtalen have de 
oplyst om deres mange forskellighe-
der, og manden havde på forespørg-
sel oplyst, at han havde ret i 95 % af 
tilfældene. Ældste Matheson havde 
da spurgt ham: »Hvordan føles det 
at have en hustru, der tager fejl 95 % 
af gangene?« Når ægtepar skændes, 
er det ofte, fordi vi vil have ret, men 
hvorfor vil vi det?

Vi skal sørge for at have al den 
åndelighed, vi har brug for i vores 
ægteskaber gennem de kendte 
kanaler – studere, bede og gå i 
templet. Præsident Benson har sagt: 
»Åndelig vækst kommer af at løse 
problemerne sammen, ikke ved at 
løbe væk fra dem.«

Vi kan ændre os
Tesen om, at »vi er som vi er« hol-

der ikke. Man taler om »Nature and 
Nurture« – altså at noget er vores natur 

og andet er opelsket. 
Vi er ikke ens. Vi har 
levet længere i ånde-
verdenen end her på 
jorden, og vi kan foran-
dre os. Den modsatte 
lære er modstanderens 
strategi. Vi skal lære af 
fortiden, men ikke leve 
i den – ikke lade den 
bestemme. Vi har valget 
at kunne bestemme, 
hvordan fortiden skal 
spille ind i vores liv. Var 
der problemer, så kom 
dog over dem.

Nogle synes, de er 
for gamle til at ændre sig. 
Ældste Holland har sagt: 
»Du kan ændre alt det, du ønsker at 
ændre, og du kan gøre det hurtigt. 
Sig, at du vil forandre dig og men 
det. Det kan være svært, og du skal 
måske bevise det hele livet. Men bevis 
din omvendelse og bevis, den er 
permanent.«

Skilsmisse er ikke svaret
Forskelligheder kan føre til skils-

misse, noget, der er for meget af i 
verden og også i Kirken. Den største 
årsag til skilsmisse er ægteskab – og i 
USA er antal af skilsmisser for nedad-
gående – fordi mennesker ikke gifter 
sig, men blot lever sammen. Ældste 
Matheson demonstrerede med henvis-
ning til flere kendte personer, at disse 
eksempler ofte er med til at sætte en 
standard, der ikke er Herrens måde 
at gøre det på. Præsident Hinckley 

sagde: »Hvis du er mere bekymret for 
din ægtefælles velfærd end din egen, 
så er det ok.«

Falling out of love – at blive 
»uforelsket«

Præsident Packer sagde: »Man kan 
ikke ›fall out of love‹ (blive uforelsket) 
og så lade sig skille. Det er ikke svaret. 
Forbliv gifte – bliv ved med at være 
gift sammen, bed sammen, omvend 
jer sammen, studer sammen osv. Kær-
ligheden kan vokse igen.«

Der skal to til et ægteskab, men 
kun en til skilsmisse. Stolthed og stæ-
dighed er problemet.

Præsident Faust har sagt: »Ægteska-
bet er en lang og ikke en uløselig situ-
ation, der ikke kan løses. At der kan 
være mentale problemer, uenigheder, 
falmende kærlighed og en følelse af 

Ældste og søster Matheson, Famiilietjenesten
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at vokse fra hinanden er ikke grunde 
til skilsmisse.«

Præsident Hinckley sagde: »Hvis 
hver mand og kvinde ville gøre alt for, 
at deres partner har det godt, vil der 
ikke være skænderier, skilsmisse m.m. 
Svaret ligger ikke i skilsmisse, men i 
omvendelse og tilgivelse.«

Følelsesmæssig utroskab
Ældste Matheson fastslog, at vi i 

ægteskabet skal løse vore forskellig-
heder og ikke vinde skænderier – vi 
skal arbejde sammen som mand og 
hustru. Han omtalte begrebet »Følel-
sesmæssig utroskab«, hvor en ægte-
fælle tænker mere på og/eller bruger 
mere tid med en ven eller en hobby 
end med sin ægtefælle – noget, vi 
skal være meget opmærksomme på. 
Utroskab er ikke længere blot den 
gamle metode, men det følelsesmæs-
sige kan være lige så problematisk i 
ægteskabet. Det betyder ikke, at vi 
ikke skal give hinanden rum.

Undgå skænderier
Gennem en enkel illustration på 

tavlen underviste ældste Matheson 
os sluttelig i, hvordan vi kan undgå 
skænderier gennem enkle ændringer.

Overvej, hvad du vil sige – pas på 
med at tænke højt – giv dit budskab 
– brug feedback – spørg om menin-
gen – sig det med andre ord – forklar 
problemet.

Han afsluttede en særdeles lærerig 
aften med de veloplagte tilhørere med 
at fastslå, at »Herren kan hele dårlige 
ægteskaber.« ◼

Måske de bedste øjeblikke
Når man tjener som medlem af 

en stavs højråd, er der nogle øje-
blikke, der er mere erindringsvær-
dige end andre. Jeg er overbevist 

om, at nogle af de allerbedste 
øjeblikke i en højrådsbrors liv – og 
såmænd også i et præsidentskabs 
– er rapportaflæggelsen fra hjem-
vendte missionærer.

Når man har kendt de pågældende 
i en årrække, er det så åbenlyst at 
erkende og samtidig nyde, den forskel 
og vækst en mission medfører.
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De fem hjemvendte
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Særlig oplevelse
Finn Lykkegaard, redaktør



R8 L i a h o n a

Mit yndlingsskriftsted
Amanda N. P., 15 år, Aarhus Menighed
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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 mellem ca. 
75- 700 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 ◼

Amanda N. P., Aarhus Menighed M
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Søster Miriam  
Lykke Jensen,  
Odense 1.  
Menighed
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Skriv til lokalsiderne

K O N T A K T  O S

M I S S I O N Æ R E R

Nyligt udsendte missionærer
Marlene Olsen, Ass. redaktør, Aarhus stav

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

Fra Aarhus Stav:
Søster Miriam Lykke Jensen, Odense 1. Menighed

Canada Toronto Missionen, 15. november 2016  
til 15. maj 2018 ◼

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

Jeg har ikke et yndlingsskriftsted, men jeg har en masse, som jeg godt kan lide. 
Det jeg har valgt til i dag er: 2 Nefi 4:34:
O Herre, jeg har sat min lid til dig, og jeg vil sætte min lid til dig for evigt. Jeg vil 

ikke sætte min lid til armen af kød, for jeg ved, at forbandet er den, der sætter sin 
lid til armen af kød. Ja, forbandet er den, der sætter sin lid til mennesket eller gør 
kød til sin arm.

Det er et af mine yndlingsskriftsteder, fordi:
Det handler om, at man skal stole på Herren før nogen 

andre. Jeg synes, at dette skriftsted er rigtig godt, fordi det 
viser, at man egentlig ikke har brug for at stole på andre end 
Gud, og at alting nok skal ordne sig hvis man sætter sin lid til 
Herren. ◼

Francaise de Lyon, søster Bolette 
Borup, Colorado Denver North  
Mission, og søster Lea Meilsøe, 
Scotland- Ireland Mission.

En herlig udvikling
Ved tanken om, at der – da jeg i 

sin tid fyldte 19 år, der da var græn-
sen – absolut ikke var nogen, der 
endsige overvejede, at jeg kunne 
kaldes på mission – det var jo kun 
unge fra Amerika, frydes jeg over at 
se, hvordan vore unge i dag tjener 
med stor ære i missioner rundt om 
i hele verden.

Det er vidunderligt. ◼

Det drejer sig om: Søster Ane Birthe 
Krogstrup, Family and Church History, 
Church Headquarters Mission, ældste 
Alexander Kjeldsen, South Africa 
Cape Town Mission, søster Hannah 
Østergaard Andersen, La Mission 

Hele fem på en gang
Præsident Olsen fra præsident-

skabet i Københavns Stav har sendt 
Liahona dette billede af hele fem 
hjemvendte missionærer, der aflagde 
rapport for højrådet den 11. august. 


