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Det, der Mann
sammt-eisumstMan

Puls-v ftrsie Medium
Vi prasdike Kristus som forsfasftet, For deerne en Formgelfe og for Hednjngkr en
1 Ksr
l, 23.
Tsaarfkab.
Il.
;-

Ap. Gr. 13, 26——37.

Med Vers 26 begonder et

nyt

Assnit af Paulu5’5 Pravikcth
Eiter at han i der Zorudgaaende
hat givet det, han videre vjl Tige,
en folid Histoka U:1dekbygnjng, tiki
taler Jan atter sine Tilhørere
direkte, jdet han siger:
as
Sønncr
»Mit-nd, Bis-dre,
De
ibxandt
Abrabams Slægt, og
eder, som frygte Gad! Tkl us er
Ordet om denne Frelse fendt.«
Tiltaletk er lig den fertige derjat baade Jøder og Proselytter ihnkommes, men i Etedet for »F isras
elitjske Masnd« sjger Hcm her »F
Musikd, Buser Immer as Ade
kam-:- Zlægt."
Denne Forandring hat sikkm
sin Grund.
Zkør vjldc Von pege paa ("!Suds Udi
vælgelse af og Forelfe med Jsraci
i sin Almindelighed: nu kommer
han til eret om Frei-K sog der
var Abrahanh der modtog den derIige Forjættelse om Freife Ior alle
Folk i dank awix
Her staar: »Til os er Order om
denne Zrelse fen’dt.« Andre læsert

»Ti! edet« osv. For-stellen et nowsentläm thi jagen læser til edel
alen e. »Ti! os« er sikkert den rigtige Læsemaade; den tager Pauius
og hanå Medakbejder med fammen
meo

DURCH-Cruc-

sOs di TM oder den For- at vi ogfaa kunde Käse Mel-ist
ijfe sfom blev given til Find-e- stemte og uegennwgr. Den Forne,« siger Apoftlen viderey »at End nuftsflutning, som Kristne kommer
hat opfyldt denne for os, der-es til ved at tasnke sig om, er, at da«
PM, kdet han optejste Jesusk«
Hund«-de of Tusinder giver Livet
Iorjættelsen sendet de jo; det ben, vg Millioncr i Pine ligger
qælder nu am, at de ogsaa kommer ydftrakt paa Lejet, maa de fsle sig
til at Lende og tro dens Opfyls urolige, derfom dse ikke gis- noget
delse: Paulus fortan-ders, at den- for at Iindke Lidekserne
s. Tenne Krig hat lagt for Da
ne er stet, idet Gud optejfte
Jesus, det vil her Tige: lod dem gen, at In verdenåvid Missionss
fremstam komme til Vordem
og Studentekbevægelse er nsdvens
Han benvsser saa til Ordet i den dsg. Lytteligvis vil denne Krig blianden Salmet »Du er min San» ve forsselljg for alle andre deriseg spidte dig i Dag« som en aH at den ikke bliver efterfnlgt of 40
Spaadommene, der er ovfyldt ved Aar-s chnlnst fom den frans!—tyfke
Krig. Dei —2«jeblik, Ktigen er forJesu Komme til Berden.
vil det nationale kriftelige Vogat
ds
opftaa
bi,
og
skulde
Jesus
Og
fta de døde, det set Paulus i Or- ningsvætk slaa Bue over-, og Foldet: »Im vil give eder Davids hel- ket vkl goa fremod i Kristi Nava.
4. Tenne Krig viset os, kwot
lige Forjætteken de trofaste« (Es.
55, s) fammenkignet med et andet vi et kommen tilkort, og det er al·
Ord: »Du skac ikke tilftede din Ittd en god Tim. Jeg overvcjer Tor
Hellige at se Forraadnelse« (sSal, mig selv vcd Tag og Nat: Hvad
maatte vi ikke have giort om oi
16, 10).
at
Tilbts
bavde anei, bvilke Klippet Rudohaus
Hart tilføjer, for
rere maa Eorftam at dette Ord ikke erne drev ben inwd Hvad maatjc

gjakdt David: »David sov jo ben, ikke Missionsszægelfen paa ibegi
da han i sin» Ljostid Ezavde tjetn ge« Sider as Atlantcrkmvet have
Guds Readsskutng, og Jan Nov gsork For ai fammtmsräkje Traadekle
legt has sine Fædte og faa For- i det nationalc Venskab, ved at Fremraadnelse: men den, som Gud op- Larve de godis SidetT has den kekaIerende Nation, at faa knyttet Foltejfte, faa ikke Forraadnelse.«
Hei-til bar Paulus fsrt sinc starr- kcne sammt-n i Sælles Foretagender
Z. Tenno Krig dar vift os Evke Veviser for, at Jesus, David-Henat
ncr
til Etedfottrædelsc, state Muldet
at
Jedernen, er Kristus, og
til Osser og Lidelfc. sont
te
Evner
sog
ham
ne i Jerusalem fcnskaftede
lidt
facdrsmte om. Jeg er bleVi
kun
er
ved
hom,
am
Ordet
Ftelse
dct
vcn kritisetct for at have gjokt mia
at
dette,
fca
at
modbevisfe
langt
derimod ftodfæsteh hvad forud var tjl Talsmand for Werden-Es Evangesagt am, at den kommende Missias Mation i dette Slægtled. Dermcd
skulde d- og begraves, men atikt bar jeg ikke ment Werden-S Omvens
delTe
for dej vix Lage Aar-inmopkejses uden at se Forraadnelse.
at hver, som let-er nu,
Wen
Lsg det Basis, som Paulus her dreder.
sorbioldsviiz Lejligbed
bavc
som
fkuldc
bar sitt for Ægtheden as eret
den lebende Krmnsu
kendc
til
at
de:
gmlder
Frelke i Jesus Krist11s,
at der rixdis tagde
baade
bcsmxncde.
Im
Jetil alle Tider trods
a- de bcdstc
mindstc
i
det
20,0««
dekes
sorkaster
der, der vedblivende
Stam,
i
Te
Fgrcncsdc
as
Studente-r
de
mange
Missias, og Ngesaa
Tnfkland II andre Lan
Tid
enkwek
til
England
der
Hedningebyrd,
de paa Kontinentcz csn Periode as
vtager ham. den af Gud sent-te ene30 Anr. ColleqesPr07c33fte Ftelsek for alle, som vil frelseå mnttcnt
Spaadommene. som- on andre indvendte, at der
Forjcettelfetne,
Eok IIer et ka pas
blivey Jesu Historie blivet og7aa« Vilde blånig
den
hjcmligc Basis, i 80 Aar at
og erkhvey Tom sil, kan under-Lege
et for-get Antol as AWOU
ndfcnde
den,
og fowisse sig ow, at netop
—

Tet oil Paulus altfaa lcrgge sine
Tilhsrere paa Einbe, at eret om
denne Frelse, Frelsen i Jesus Kristus, er sendt til dem, til Sonne-.- aj
Abtahamå Zlægt og dem, som fragter Gub.
Men hat de ikke allerede bist-l
Hm Jekus af Nazareth, hvad hatt
blev agtet for af Jsderne i Pa« der er for Jsdet en Forakgelse og
at han
læstina og sakrlig af dem i Jeru- for Hedninget Dom-steh
Vetdens
Fresser-, Iwem
salem, og hvad de gjorde med hom? et Kristus og
de
dabe.
Sud optefste fra
Mmeligvis hat de det.
Men i shvekt Fald nytter det ifke for Paulus at fordigaa dem
Deune Times
naax han talek til sit Falk i Ad
As Joh n R. Mott.
am
opfer«

Indiqu

Frebferen

spredelsen

og

dter til at Lage imod hanc i Tro
Den ssrgelige Sandhed maa frem
»le os et Ordet om denne Frels

se "sendt«,

og

her staat Paulus

Mai-as som Bevis for,

at

der

Overfat fra »Missionary Reden-«
as Thr. Petersen.

og

Glutteu

et

Reste fordelssiise Resultat-.
Einner as Abrahmns Slægt«, Tom
Men,
paa den anden Side, tænk
hat taget imod verte Ftelfens Otd
de
Udsigtet til sanpaa
gunftige
Paul-us beizender faa lmnpelig
næften undstyldende: »Thi de, fckm danne Bedrifter: ikke of Krigem
bo i Jerusalem og deres Raadsi men sont Gud gjr mulig i denne
better kendte ham ikke«.
Men, cm dette tjener fom forwikdmde Omftændighed for, hvad
UM sinds faa tjener bet ogsaa
som Begrmtdelle for, at shans Til-

W

Mk

stal

stre,

sum

de

Hist-de

De Lande have kendt hinn; del
III-r i be fflgende Ord: »De dsms
is W IS W den-ed ProfeOrd, fom forelæses wer-Sab-

Tzseö

Tid
J.

Denne Kkig hat mere end
noget andet anbenbaret den verdensvide Missionsbevcegelfes SkyrIe. Msionsbevægelsen og den kristelige Studentetstægelse et de

ener Bevægelfet, Tom hat bevor-et
genüdige Ansvarlighed oder
for hsoerandm og Lederne hat paa
beage Sider as den ftygtelåge Strid
fluttet den Ovetenskvmst ille at
den

Forlegerched ved
de, ein-r ast fordre umulig. htrlig elley synaf Prose- lig Sammenvirkm J det søfeblik

Selv estet at de bande- dømt og

korskæftet Jesus, maatte
at ban nat ovftaaet, ud
terne kunne have kendt bam U
modtaget Ordet om Frelfe ved bam
Men Paulus figer videret »Ein
de end ingen Djdsffnld fandt has
W, bade de dog Pilatus-, at han
maatto blive flaaet fkriel«.
Dette er en vældig Anklage imod
We i Jerusalem, men det maat—
it tages med for at hævde Jesu

scettkhvercmdre

i

denne Natmate et bog-ded, vil de
after goa sannnen i Forening til
Verdens Bedste Jeg hat set det
the Mirakeh som Betden nagen
Sinde Aar Tet. Tet var det, Um
Kristendommens Fjender meme i

Kriftendommcsnäs 7ørfte Tage, da
de kunde sorklare akt endet, kun
ikke dette ene: Hvor disse Kriftne
sendet
ustyldige Lidelfe og Did: Je- elsker bverandre! Jkke alene
merk
dek,
enkelte
og
her
maatte jeg nogle
fu Ustyldighed
paa
begge
Mennefker
af
7kulde
kunHundreder
hævdeD om Tilbsrerne
Tumult, der
ne satte Tillid til ham, efter at de- Sider af den trogiste
baade
tes Fremder i Jerusalem bavde bog bverandres Ryg vifer,
ved deres Mutter og Getning og
Mädan oa aflivet dam.
W its-mer Paulus at de tog Tavöhed, at de elsfer hakt-andre
ned af Tretet og lagde has-n
kenCrav.Deterham ikkeomat
M « Me- at det var Beiwerdst lasde W i Grade-L Dei er

W

Hvor

Bedeckt-der

mange
ifke deltaget i de

hat

jeg

fidste Maaneder.
hvor jeg hat htrt Engl-where og
Skotter bede for Systeme og Tydestates-elfen Im Opstandeli skerne udsser deres Hjettet for
og
i
Missionsakbejdet
res
Brsdte
lut- WUW og lom Fort-dikke
Om
jeg
Smdercterstægelfen
M for vog- hcn sen-te free-,

havde andre Vidnesbyrd om Kristendmmnem saa hat jeg dog i de
sidste faa Maanedet faaet faa man-;
min Er-;
ge nye VidWrd tilfirt

ist«-m, at det var nok til
We mis um« at Jesus
like alone

var

men

er

at

over-;

Kristusj

seiden-

Mission-krei- sm Zkulcrne under
den rmnlærcs Ltdning im den pro
tritantiske Krsstenbed Jeg vil aldrig i Frennidcn lade Skolar-ne
slipoe saa let Im deck. Pan Tot-onllniocsrs1i
to-5, LIMIan MrGillss

tctvr. Ins-d 1500——3000 Studentens
book, bar over Halvdclen meldt
fis Tom srivillfges ftil Krigew Reftcn ternkek von at ask-e det. J Ermland bat 56 Procent qiort det, og
M Procent sra U. M. Kr. ZU Colleae og 90 Procent as sticcrcrne
sra U. M. K. F. For en Uge siden
fik jeg et Btev fta Ungarn, bvor
at
tasnk en Gang
det hedder
alle Studentens-.- sta feks state-stanCalvinsk theologiske Semitifk

IS MA.
Gud.« Jeg ihm-ede- Mt. M
Das og Nat under en M
Noadet
kommst
Mä
Mens
er
da
bette:
Otd
Bauche-Ah
fidfte
lig
stets-S: »«Det er alt bestes-is jsg
dertil, at vi for beftandig fiel flgc bete Natiouer ligget abstrakte pas gaat til Moodys Bibel-Institut i
Farvcl til dem, det- et os fast-est, et Golgatha Koth hvor vilde dct Chieago.« Mr. Moody las dp II
eller genuemleve den lange Vintets Vwre sidkst passende for nagen as ned ad mig og sagde: ,,Unge Mand!
ttd derhjemme mcd Folk wo alle os at leve et egennyttkgt Liv! Lad lwot mange Penge hat Def« Jeg
Stdn-, der set eftek, bvad det er i os heller-e gkvc os seh-, og hved vi fvoredsea »Mr. Moody! jeg bar 85
da riet-, og maa komme til at eje, til Cents.« Den stote Evangelist faa
der-es BekendeliC der ducr
ver

Jst— ""s?·.-::

—-

loncentretet Horte-us Raadighcd
altsaa for og faa raa mig med stor FocVillie
ikke vor undring.
Hans
at
msstle
og
disse
gsre
Person. J
sig
koste-, kwad det maal
Lebt-graue former Trer sig Tom et egen
»Welll« udbktd bon, ,,boorledes
vor HerBindeled til en Person
ventek Te ast Tanne ftuderc i Chire Jdus thfms selts.
cago i w Aar for 35 Eil-MEP« Men
findet

de,

om

at

Trer

—

—

Denne Krig uddybet Lendskabet til Gad. Aldtig hat jeg set
Fell ftudete Bibelem lom de Ist
det nu. Aldtig hat jeg set Falk be—
de fom i Aar. Dlldrig hat jeg meetket Fall overvcje Guds Jst-thusstykelfe fom i Aar. Hvilken ueni
delig Binding, at de hat en Gut-,
at der-es Her er Vendt i den rigtige Retning, scr den til Kildem
alone vor
til Bin-gene. hoorfra
bar Behov
Hjæsp kommen Vi
8.

selv

at
E-

opdage

denne Gad.

ufnliguelig Leilished.

9. Jsg Auster igcsn at minde om
den magelsse Lcjligbed for Evangeljscuion. Tkt Arbeij som U. M.
C· F. gst blondt Mällionet as Zoldater kan ilke nol- paastønnes. Illdrig fsk i de britifke Øers Historie
bleven loaledes Mit-dier Krisms
kct for stasrkk Mit-vix 7om hatt bli-

nkt

det i disfe 700 Leite. Theologilke Seminaricr sendet here-s Studenter og Professorer nd til Leitene:

der holder de vcd lu Lage ad

saa tilbagc til Seminarierne igm Tot Yoidcr dem ikkc
Forstyrrelfe at fammenblande CalGange-m

og

vinisme og Amieniaiiisnie. Der er
Lejligbed for Ecangelisation ikkc
alene i Lejrene men i Lpbcgravenc
J Tyfkland sagde man til mig:
»Vi bkuget lwcsr emsitc Time, oi
er wagne til at itrive Brei-e til
Mændene i L-begmvcnc. Vi ov
muntrer dem til at virre Krismss
tro, og vi mitsagcr Vibelcn mcsd
M Forwaal m mrrc dcrcs mindrlige Liv, og vi tilffmider lwct Mk
Evident, der er Triften, til i Os-bisgkavenc ellek tilbaqc i Rest-werat samle andre mflc Soldatkt
om sig til Bibcllassninq, Sang oa
Vstr J Fraiikkig Vor Mmidcnis
draget as Sirt-, og vi maatte goa
til de its-MS koindeliqe Studenten

sne

lfvcr to Uget iotiwrdiack
disse- ck mimiogkaieket Vrev oq
sendet des til hoc-r fransl Student
og

i

Een

—

een

for

Libegmvena

Japan hin

ogfu en
Billy Sunvaysk

Kinn-km

en

un

leg svatede tast: .,Mt. Moodn
Mr. Moody finiFilip. c, 19·'·
lcde over bele Ansiglet og lang nd
til sit Säfte-M »Bei-r saa vcnlikx at
Imka denne unge Mand. Han skal
til Chicago Tot at StudeteA
Da
jcg kom til Chiusi-, fandt jeg, at
Skolcvchsne var kommen ist mlg
oa Verstehe paa mig.
Lm Kimnras Moder i Toklo hirek
vi, at Lmsjasndiqbedeme ek
nieset läg et amerikanlk .,Revival"-.
MIde kun at del vdre Skuc er merc aTvelslcnde mcd de mangefarvede
flogrende Ktmonos oa Klavren as
Tkaslfo km de mangeartede iapanskc
—-

—-

Japanesm fom stut-

tede sig til Villy Zundays Selskab i Dies Mofnes sidste Winter-,

gsk nn et maskkvcvtdigt vix-inhng
Fuldt Arbejde i Japan, sigcsk »Litetarn Digist«. sont bar folgende at
fortaslle om hom:
Monden med 35 Sents i Lommen oq ubsctingct Iro pas Filw.4,
19, som bar fat ud for at omoende
60 Millioncr as rine Landsmænd.
er nu kaldet »Im-ans Billy Zunday«, bg ifslge en Both-Korrekvondent til .,Springficld Nepublii Leim-rinnen
kan«, draer nu store Mcrnqdcr til
---.o-.o.——-·
sit ,,Nc-Vival«-Telt, noglcs faa Hase
Det
Im Parlamentsbngningem felv under de bemdninassulde Dage. da
J »Dan.« Nr. 32 of H. Aug. brdet kinvsifke Problem itod pas
der
Postok Tamfkov om at faa at
Tagsordoncn. Hans nve Kendingss
fivor der i Vibechn stam- nozm
bitte
mwn er soranlcsdigct ved bans Efat
Konstantiuopel vil falde, oq
onl,
tcriigning as de Methoden fom
ankerncs
at
Herredømmc del-Inst
den befcndte amorikanfke Evangeer inde.
list entwich
Tot fknl j Zimde vaer miq en
Da Mr. Minute-, Tor at nævne
Werde at fkkioc en lillc Asstor
hanä virkekige Nonn, var i Unitedl
bondling om den Sagk
States, fortaltc ljan ,,Nepnblican"s’
Vor dnrebarc Frelser udtalte,
Korrespondmt vor Jan jervxxlig
wen-s ban vandrede km- pna Zottn
Sand-ans Alb-ten oq i tth
dm Islaende Ord: »Im HimmeWer vom-irrede ban more end 50T
Udfeench Vädc J at dømmcn
Moder-. Tot var den føtstc Ganqi lkns
men om Tidcrnes Tmn knnnc J
estrr 25 Aar-L Forlsch at ieg Nov-I
dct ich-A sMottb. M, FO. »F Hokde en faadon Anlcdning. Im grædi
lewi Jordcns sog Oimmelens Udi
set-Es Gange i sen Time« wen-Es ich
Vidc J at Wnnc out, men
scende
7s1d og harte paa ham," »Na-rede
Zwaer smka J da intcst Zion om
zumutet
den nmsvasrcndc Tid.« ithtk. l:’»
At Japans- leln Znndcm nd563.·«).
rmck
sing-eh sum ihm lmr Held
Ist var Jsdetnes Ulysse, at de
man
sum fast
Tonska sra den formeldelst dort-S Vantko ikfe kund-:
sicudsqcrnknzh m »Am-r messi- Ugc bcdømme Tidkrncs Team
Jesus
set
dkst Torftc lleMth Aar et
Kri7tusz, Guds enbaorne Son, komimn lasset den« Vi Erim-r fremdei Kpdet sont Norden-I Frcsli
men
lcsz at Haar ban Pnrdikisn hiugist
fest-, var Datidens sinke Tequ til
tun sm- m stor Tor-lex imorvaa tmn
chlse og Zaliahed for dem, som
zum gammssisk fkrivcr iin Tckft Tet,
forventede hom, kendte bam oa toskmn Vil sha soft, set-stka iig faas
imod bunt »He-n kom til sit cget«
lcxciz bedkc hoits Evens Tilbskekc
sog bang cqne tog ikke imod hont.
Ram- hsmik Stemme jkke er steckt
»Men san mange, fom tage imod
sum Ruck han en Meqafon til
«bam, dem ch Ema Magt til at vorin udraalw Evmmeliets stoke Sand;de Guds Born, dem, sont trv vaa
fwdcr, oa fom ban selv Tiger: Jea
bang Navn.« (Job. 1, 11. 12).
Ort-ver at aer Titmme faa simpch
Sirt ich andcrledcs er dct i vor-e
at enbvcr san set-sum dem. og jeg
Dage· Ktiitus bar forjwitet, at bcm
ttor Mis, at noacn schen naot jeg
vil komme igen, oq han sigen »Javrcksdikcsk.
jeg kommer fnart.·· Mal-. 22, 20).
En Omstændiathd as Jtiietesse
lwende Menighed fowcntkr
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Træet er langt og steckt
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WILL-ON

f

Nin-rhin

Du hu— isnhwr hinsin«s1s·iss«
Nsisvn ijosm vsil Nin-n.

THE DlAMoNV MATCH
SOLO-ANY

tyrkisie Rigeo Fall-.

Vil-»

Kløver- og Majs-Land
i Central Minnesota
kkiiikilmuvisli seltlemshh linke-. Nin-H
ker· ·l’s-ki·l«no·r. sum-lim- l'rispr »F VilIiiutr.
san-s zum taugt-Nr til

A. MURRAY.
Waden-. Minn.

Kam til dcn godc ;
danskc Koloni vcd
Million-m Volk Co., Wis»
livvt

Form-tue staat stimmen

om

falles Interessen
til

Jeg tillmdet min 60 Akt-es Form
billig Ptis og pag lette Willens-.
W. M.

Christenfcih

Million-m

LÄ

til

ssls

l des

Wis.

day-lu- solt-til

l Ueulov Vier. Ofe. l NotDass-m List-ti- schlingt-il-

Mis sl
kutc
Dust Ewigkeit Gent-Inhtlos, säolo ok Butllc ps- hutlet sit-is
aller hol-send Det- Ul I. I. III-.
II- 104, K- i, Just-tsc- Cty, Orest-.

Ktiitus Moor pkwdilot under
de mcil foriækdelige Zilslande, ikkc
alene i Ade-Italiens nicn i DespiSanuswnligu Nah 22, H. Man
falrknc. Oder tre Milliolxer
san ja gedi, om um«-! zle »Da-re
Zinend
vi
er
Flere,
itogöti
lzvillet
vankundig misd Fl:d«, wwer det
de hat hast i Gelt-d i nogen iinseHeft-, mcn drttcs et mwpc niscliat
Hans
findes her entcn
gaacnde Krig
Lasset-e et, at Japan hom, og efteriom Tiden ncetmet figTor
amerikanstc
Mon nn tu Zaum »So-or i
psaa Sygefengenc ellet i Range-Wall
Preis
bar m tafkc den bekendtr Evange- bliver
denne Forwntning strdfc fetten stajr der nonpt out Konstannariet er gaaet med Tom srivillige, Hat du biet, at der et over 2,700list T. L. Moody Tor sin Billn starre og more indes-läg has dem-is
tinopcls Falk-?
raten Tom Feltptæstet ellct iom 000 Atlas-fanget? Jeg pksver for
Zundan. Kinn-tm Tom er omttent trofaste Venner paa Juden Dct
Soldat-r
hvilket endosgsaa over- Tiden pag at sag Amerika-mag
Tet cyrkjske Njge er i Profetien
40 Aar gl» fortællkk fslgendc:
er ogsaa Heu-end ndtrykkelige Vilgaar, hdad de Mrfkskatolfke hat der tun tale M, til at arbejde
brtegnet vrd Raum-: »Es-stat« Es.
Jeg er Ssn of en VinhandlerJ lie, at hans Venmsr stal wage, Il, 15, Anb. »I, ILI vcs
Een Ven sendte dlandt wile W,
System
gjott idette Rige.
net-kniest
da jeg var en Dreng pqa 16’ bebe og give nsje Ast vaa Tiberog
i
hlandt
tale
hvils fom san
tysie
uns sordi dem- Riqcs Mast og VerlFrau-K»
miq en Bog fra Jemand
nd
as»
min Feder miq
nes Team san vi, naat han kom- dc kom
sen det bedan Vi hat fendt demu- Sange- i Franks-ig« Jeq hat iste Aar, jagcde
spm en Nod as Stmd og
Avifer for at? mer, maa have Olkr i voke Lamsit
folgte
Has.
Jeg
i
LiStudenter
det
til
Problem
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