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Eitt vánaligt býti 

“Lat ikki fjøldina leiða teg út í tað illa.” 2. Mós. 23,2. 

Mentanin og menningin her í 

Vesturheiminum kveistraði burtur tey 

verjandi moralboðini hjá teimum jøda-

kristnu um kynslív, hjúnalag og trúfesti. 

Hann kastaði  tey frá sær, hóast tað vóru 

hesi boð, sum høvdu lyft Vesturheimin 

upp á høga menningarstøðið, sum vit 

hava í dag. 
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 Fólkið og leiðarar tess høvdu ta 

skeivu fatan, at tey kundu býta um hesar 

reglur við óspekt og leysalæti - hetta at 

liva júst, sum tú vilt, uttan at vísa nakað 

fyrilit. Tey hildu, at tað bar væl til, og at 

tú kortini kundi varðveita hinar verjandi 

reglurnar og boðini móti lygn, pedofili, 

lógarbrotum, mutri, rotinskapi og móti tí 

at vera óærligur í handilsrakstri, í 

bankavirksemi, í arbeiðslívi, í 

fíggjarheiminum og á 

partabrævamarknaðinum. 

 Men í dag fáa flogrænarar friðskjól í 

Noregi. Altjóða vinnufeløg í USA og ES 

skakast av rotinskapi, lygn og sviki, sum 

fylla lummarnar hjá leiðarunum, og 

púrga og ræna smáspararar, so teir missa 

alt. 

 Ídnaðurin og fíggjarleiðarar játta 

sær sjálvum fallskíggjar, sum eru verdir 

tíggjutals milliónir, meðan sjúkrasystrar 

og hjálparfólk í eldrarøktini mugu 

stríðast fyri nakrar fáar krónur í 

lønarhækkan. 

 250 illa viðfarnar ella neyðtiknar 

kvinnur sita í kreppumiðstøðum í 

Noregi. Tær tora ikki at flyta heim aftur, 

av tí at yvirgangskroppurin, sum gjørdi 

seg inn á tær, gongur leysur og frælsur, 

meðan hann í mánaðir bíðar eftir 

rættarmálinum. 

 Advokatar læra innflytarar at lúgva, 

og grabba grammir milliónir til sín, tí 

teir krøkja flóttafólk til sín, sum teir 

kunnu ríka seg av. Ein handilsmaður, 

sum hevur innrættað sær eitt rúm til 

“fongsul”, so at hann kann fanga 

handilstjóvar, sum støðugt gera seg inn 

á hann, og hava teir har, til politiið 

kemur, verður hóttur av 

myndugleikunum við fongsli og dómi 

fyri “sjálvtekt” (sjálvverju). 

 Børn í túsundatali gráta um náttina 

niður í koddan, av tí at pápi og mamma 

ikki vilja liva saman, og mong gerast 

kastibløkur millum rættarverkið og 

barnaverndina. Ungfólk í tíggjutúsunda 

tali oyðileggja lív síni við rúsevnum, 

alkoholi og tubbaki. Hesar og aðrar 

liviháttarsjúkur, sum koma av skeivum 

livihátti, og harafturat skeivari innari 

lívsáskoðan, kostar samfelagnum 

støðugt hækkandi milliardir í 

skattatrýsti. 
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 Hvat er tað, sum er hent í samfelagi 

okkara? 

 Jú, fólkið og leiðararnir í 

Vesturheiminum skiltu ikki, at tað ber 

ikki til at velja og vraka millum Guds og 

náttúrunnar verjandi moralboð, sum eru 

vinir okkara. Øll tey verjandi 

moralboðini í Móselógini hanga 

saman sum ein heild. 

 Bíblian sigur: “Ti at um einhvør 

heldur alla lógina, men snávar í einum 

luti, tá er hann vorðin sekur í øllum.” 

Ják. 2,10. 

 Ja, vit hava gjørt eitt vánaligt býti; 

men til ber at venda um. 

 “Heimurin fer til grundar og lyst 

hansara, men tann, sum ger Guds vilja, 

verður um ævir.” 1. Jóh. 2,17. 

 “Eg vísi tær á vísdómsins veg, eg 

leiði teg á beinar gøtur. Gongur tú tær, 

skal gongd tín ikki verða trong, og 

rennur tú, skalt tú ikki snáva. Halt fast 

um áminningina, slepp henni ikki, 

varðveit hana, tí at hon er lív títt.” Orðt. 

4,11-13. 

Tað er rættvísi, sum lyftir eina tjóð upp.

“Troens Bevis”    E. Campbell týddi leysliga. 
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Andakt 

Menniskjan hevur virði 

Beint eftir at múrurin fall, var ein partur av húskinum ein túr í Eysturberlin. Ein dagur 

var settur av at vitja fyrrverandi fangaleguna Sachenhausen. Tann upplivingin var eins 

krevjandi – og hørð – sum vit høvdu ímyndað okkum. Um kvøldið fóru vit ein túr í 

býin. Vit gingu á Oranienburger Strasse, har vit sóu ungar gentur standa og selja seg 

sjálvar til menn, sum koyrdu framvið í dýrum bilum. 

Tvær ymiskar hendingar sama dag; men báðar settu tær fokus á spurningin: Hvat er 

menniskjan verd? 

Svøvnurin varð ikki nógvur hesa náttina. Sinnið var óróligt, og tankarnir mólu um eitt 

ávíst orð úr bíbliuni: 

Og Guð skapaði mannin eftir síni mynd, í Guðs mynd skapaði hann hann, sum 

kall og konu skapaði hann tey (1.Mós. 1,27) 

Tað hoyrir til virði menniskjunnar, at Guð skapti okkum í síni mynd.Vit eru skapt at 

verða Guðs medarbeiðarar á jørð. Okkum eru givin evni samvitskufult at virka í hesi 

verð og velja við ábyrgd. Tá vit eru skapt í Guðs mynd, kunnu vit hava samband við 

hann, og tá vit samskifta við Guð, eru vit sett undir vilja og ákæru hansara. 

Prísurin á eini vøru verður vanliga settur eftir útboði og eftirspurningi. Men við virði 

menniskjunnar er øðrvísi. Tað hevur skaparin sjálvur ásett. Guð skapti menniskjuna, 

so at hon frá byrjan varð útgjørd við evnum at vísa øðrum virðing og tign. 

So er sanniliga Gudsmyndin skerd. Men tað hevur ikki ført við sær, at tað er slakað í 

uppgávuni, vit upprunaliga fingu. Vit eru enn bundin at liva eftir hansara vilja, so tað 

hevur  týdning, hvussu vit eru móti hvørjum øðrum. Næsti okkara er eisini skaptur í 

Guðs mynd. 

Týtt úr bókini: 99 stykker brød eftir Samuel Roswall    Sólvá syderbø umsetti 
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Hví er framrúturin størstur? 

Á nýggjárinum hyggja vit bæði fram og 

aftureftir – kanska ov nógv aftureftir – 

serliga at tí, sum ikki gekk so væl. Tí vit 

hava øll okkurt, sum ikki gekk væl – 

kanska gekk tað rættiliga illa. Tá er gott 

at minnast til, hví bakspegilin í einum 

bili er nógv minni enn framrúturin. Tað 

er tí, at vit skulu hyggja frameftir – ikki 

aftureftir. 

 Uttan mun til, hvat ið miseydnaðist 

í farna ári, er tað týdningarmikið altíð at 

hava FYRIGEVINGINA við á 

lívsleiðini. Alt ov ofta hoyri eg: ”Eg 

kann ikki fyrigeva honum tað, hann 

gjørdi!” Ella: ”Eg kann ikki fyrigeva 

mær sjálvari!” 

 Tá ið Gud kann fyrigeva ALT – og 

fyrigevur mær til mítt seinasta suff, so 

er tað mín ábyrgd at fyrigeva øðrum og 

mær sjálvari. Fyrigevingin er 

grundarlagið undir tí, at eg kann gloyma 

tað, sum liggur aftanfyri, sum Paulus 

málber seg í Fil. 3,13-14: ”Brøður, eg 

haldi ikki meg sjálvan enn hava gripið 

tað; men eitt geri eg: eg gloymi tað, sum 

er aftan fyri bak, og eg rætti meg fram 

eftir tí, sum er fyri framman, og skundi 

soleiðis at málinum, til tann sigursgrip, 

sum Gud hevur kallað okkum til úr erva 

í Kristi Jesusi.” 

 Paulus stýrir beint móti málinum: 

Men eitt geri eg! Fægstu uppliva at 

gloyma misbrot og føll. Men um vit 

hava biðið um fyrigeving – og sjálv 

fyrigivið øðrum – gloyma vit tað á tann 

hátt, at vit ikki framhaldandi baksast við 

tað. Vit taka ikki  ímóti ákærum hvørki 

frá satani, menniskjum ella okkum 

sjálvum. Tí Jesu blóð hevur reinsað 

talvuna reina! 

 Tí fáast vit ikki við tað, men venda 

eyguni móti framrútinum, rætta okkum 

eftir tí, sum er fyri framman, renna 

frameftir móti málinum og festa eyguni 

á Jesus, upphavsmann og fullkomnara 

trúarinnar! 

 ”Hugsið um hann, sum hevur tolt 

slíkt mótmæli móti sær av syndarum, 

fyri at tit ikki skulu troyttast og verða 

givnir í sálum tykkara.” Hebr. 12  
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Bjóða teimum at koma við! 

Anne Christiansen 

Um tú nakrantíð ert boðin í brúdleyp, 

føðingardag ella í ein flottan 

jóladøgurða, so veitst tú, at ein persónlig 

innbjóðing er nakað heilt annað enn ein 

almenn hópinnbjóðing. 

 Sunnudag eftir sunnudag fara vit til 

okkara gudstænastur, møtir og fundir. 

Men bjóða vit nøkrum at koma við, ella 

hugsa vit: ”Um fólk vilja koma við, so 

skilja tey helst, at tað kunnu tey. Tey 

munnu fata, at vit fegin vilja hava tey 

við, og at vit vilja ynskja teimum 

vælkomnum.” 

 Men fólk streyma jú ikki til av sær 

sjálvum, og hvussu kunnu vit vita, um  

hetta hevur teirra áhuga, tá ið vit ikki 

hava bjóðað nøkrum? Terry Parkman, 

leiðari fyri eitt stórt altjóða 

ungdómsleiðara netverk, segði mær 

søgu sína, hvussu hann kom til trúgv. 23 

ferðir bjóðaði sami persónur honum á 

ungdómsmøti. Hann segði nei 22 ferðir, 

men ta 23. ferðina fór hann við! Hvussu 

mong okkara hava bjóðað sama persóni 

tvær ella tríggjar ferðir, og eru so givin? 

Terry bleiv bjóðaður aftur og aftur, fór 

so at enda við. Tey tóku væl ímóti 

honum í meinigheitini, og har upplivdi 

hann Jesus. Í dag er hann 

ungdómsprestur sjálvur, og tað besta, 

hann veit, er at síggja onnur uppliva 

Jesus, so sum hann sjálvur hevur gjørta 

tað. 

  At bjóða fólki kring okkum at taka 

lut í tí, vit seta hægst í lívi okkara, átti at 

verið heilt natúrligt, um vit elska 

menniskju og vilja, at tey skulu fáa lut í 

somu signing, vit sjálv hava fingið lut í? 

Aril Edvardsen kom til trúgv, av tí at ein 

maður, hvørs kona lá á somu føðideild á 

sjúkrahúsinum sum Kari, kona Aril, 

bjóðaði honum á møti við sær. 

 Hugsa tær, hvat ið hevði hent, um vit 

øll fóru undir at bjóða fólki allastaðni, 

har vit eru, at koma við okkum. Kanska 

verður ein einføld innbjóðing frá okkum 

innhurðin til egna møti teirra við hin 

livandi Gud.      Effie Campbell umsetti. 
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Jólaheilsan  

Khovd – desembur 2021 

Hetta verða næstu jólini vit halda í 

Khovd í vestur Mongolia. Plastikk 

jólatræði er pynta og jólaperurnar eru 

hongdar upp. Tó manglar jólastjørnan, 

men tíbetur hevur Silas funnið eina 

stjørnu á einum marknaði í Ulaanbaatar. 

Jólagrísurin er slaktaður, skorin sundur 

og lagdur í frystarin. Fyrsti kavin er 

komin, so nú mangla vit bara gestirnar 

úr Danmark. Silja kom til Mongolia í 

morgun saman við Anne, fastir Silas. 

Túrurin gekk væl og tær koma til Khovd 

mikudagin saman við Silasi. Stuttligt at 

fáa vitjan á jólum og vónandi fáa Silja 

og Anne narkar góðar vikur her í 

Khovd. 

Skoytibreyt 

Misjonssambandet (NLM) hevur 

stuðlað einum nýggjum projekti her í 

Khovd. Vit hava gjørt eina nýggja 

skoytibreyt, sum er ein gáva til allar 

borgarar í økinum. Eisini er eitt lítið 

klubbhús bygt, sum millum annað 

verður nýtt til goymslu av skoytum og 

hockey útgerð. Komandi ár er ætlanin 

eisini at nýta húsið til innandura 

virksemi og byggja spælipláss á 

økinum. Breytin bleiv tikin í brúk fyri 

umleið einum mánaða síðani og hevur 

verðið væl vitjað. Tveir dagar um 

vikuna kunnu dreingir skoyta og tveir 

dagar gentir. Leygardagur er 

familjudagur. Tað er stuttligt at síggja 

foreldur, ommur og abbar royna seg á 

skoytum fyri fyrstu fer saman við 

børnunum. Av tí at so nógv fólk koma 

at skoyta, hava vit sett tveir manns í 

starv, sum eru í klubbhúsinum og syrgja 

fyri at børn fáa skoytir og halda skil á, 

hvussu nógv eru á breytini í senn. Eisini 

hava vit heitt á fólk frá staðbundnu 

samkomunum at hjálpa til av og á og tað 

er fantastiskt at síggja, hvussu nógv 

ynskja at hjálpa. Skoytibreytin verður 
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eisini brúkt til íshockey nakrar ferðir um 

vikuna. 

 

Samkoma 

Aftaná langan steðg grunda av korona, 

er tann lokala kasakkiska samkoman 

komin í gongd aftur fyri stuttari tíð 

síðani. Vit møtast heima hjá 

staðbundnum fólki og tey skiftast um at 

bjóða heim til sín. Harafturat stuðlar 

samkoman kristnum í bygdum rundan 

um Khovd. Silas hevur eisini verið 

nakrar túrar saman við 

samkomuleiðaranum og vitja trúgvandi, 

sum ikki hava egna samkomu. 

Seinastu sunnudagarnar eru fleiri nýggj 

fólk komin til gudstænastu og tað eru vit 

ótrúliga takksom fyri. Í ár hava vit tosa 

um at hava jólafest fyri samkomuni á 

skoytibreytini, tað verður stuttligt. 

Gerandisdagur 

Carina (11) og Set (8) trívast gott í tí 

norska skúlanum her í Khovd. Størsti 

broytingin er, at tey ikki eru einastu 

næmingarnir longur. Nú eru tey fimm 

næmingar og tað er ordiliga deiligt. 

Maiken Hadberg er teirra lærari enn og 

Kjetil Jonasmo er nýggi lærarin úr 

Norra og eisini pápi hjá nýggju 

næmingunum. Føroysku og norsku 

næmingarnir hava undirvísing hvør sær, 

men eru saman um tey kreativu og 

rørðsluligu fakini. Áðrenn kuldin kom, 

vóru tey fleiri túrar uttanfyri býin, men 

síðani skoytibreytin kom, hava tey 

skoyta tvær ferðinar um vikuna. Sìðsta 

fríggjadag var jólafest á skúlanum. 

Næmingarnir sungu, gingu lucia og 

spældu sjónleik, tað var ordiliga 

hugnaligt.  

 

Silas stuðlar staðbundnu kasakkisku 

samkomuni og einafer um mánaðin, fer 

hann til ein bý eystanfyri Khovd fyri at 

stuðla teimum fáu kristnu har. Ein 

norskur starvsfelagi býr har, so Silas og 

hann eru saman um at vitja fólk og hava 

bíbilundirvísing. Harafturat er Silas 

komin at kenna fólk her í Khovd og 

uttanfyri Khovd, sum ikki eru trúgvandi, 

og tey vitjar hann av og á. Nokk at gera. 

Julianna arbeiðir nú hálva tíð í 

projektinum og hálva tíð saman við 
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Silasi. Projekti hevur eisini havt ein 

langan steðg vegna korona, men er komi 

í gongd aftur. Tað hevur verið nógv á 

skránni, so sum at fáa kunning út til 

foreldur, lærarar, námsfrøðingar og øll 

sum hava ella arbeiða við børnum við 

tarnið. Hetta gongur fyri seg í ymiskum 

hølum í býnum, men eisini á netinum. 

Eisini hevur projekti vitja heima hjá 

familjum, sum búgva uttafyri býin og 

ikki kunnu koma til undirvísing her. 

Kunningin snýr seg millum annað um, 

hvussu man best stuðlar børnum við 

tarnið og hvørji rættindi tey hava. 

Við heilsan úr Galatiabrævinum 4,4-5 

Men táið fylling tíðarinnar kom, sendi 

Gud son sín, føddan av kvinnu, føddan 

undir lógini, 

Fyri at Hann skuldi keypa tey leys, sum 

undir lógini vóru, so vit skuldu fáa 

sonarættin    

 

 

 

Gleðilig jól og eitt av Harranum signað nýggjár 

 

Julianna, Silas, Silja, Carina og Set 
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Eingin vegur aftur. 

Fyr i  Í s rae l  kendis t  t að  sum e in  

sannur  skelkur,  t á  Nasser  

knappl iga  fekk  semju  við  a l lan  

a rab iska  heimin .  Nú  var  

k r ingset ingin  fu l lkomin.  

Einas t i  opni  vegur  var  nú  

Mið jararhavið ,  og  hann  var  ikki  

gongdur.  Skuldi  s l eppas t  f rá  

t rongdini  mát t i  he t t a  geras t  v ið   

vápn  í  hend i .  

Aftur  kom t i l  s jónda r  inna ra  

s t yrk i  í s rae l smanna ,  og  koms t  

he t t a  av  t e i r r i  s annfør ing ,  a t  

um t e i r  t ap tu  k r igg ið ,  høvdu  

t e i r  ongas t aðn i  a t  ve ra .  Arabar  

haraf tu r ímó t i  høvdu  ovmik ið  

av  l and i .  Bæð i  Sý r ia  og  Jo rdan  

hava  ov  l í t i  av  fó lk i .  

Meðan  Ís rae l  hevð i  ú r  a t  gera  a t  

fáa  a l t  a t  r igga ,  høvdu  arab i sku 

le iðararn i r  s tø r r i  skund  a t  øsa  

fó lk  s í t t  upp  t i l  nakað  ið  min t i  

ikk i  sø r t  um ha tu rsherð indi .  

Ti l  dømis  tók  fo rse t i  I r aks ,  

Are f ,  so le ið i s  t i l  t ann  31 .  ma i :  

"Tað  a t  Í s rae l  e r  t i l ,  e r  e i t t  

mi s t ak  ið  ska l  ræ t ta s t .  He t ta  e r  

ræt ta  lø tan  h já  okkum a t  h evna  

t a  eyðmýk ing  okkum hevur  

ver ið  fyr i  s íðan  1948 .  Má l  

okkara  e r  a t  s t r ika  Í s rae l  av  

l andkor t inum."  Og  fyr s t i  

l e iða r in  h já .  PLO,  Shukia ry,  

l egð i  a f tu ra t :  

"Annaðhvørt Ísrael ella vit ,  har 

er eingin annar møguleiki, og vit 

góðtaka onga aðra loysn enn 

frígerðing av Palestina. Eg dugi 

ikki at  hugsa mær, at  ein einasti 

Ísraeli verður latin eftir  a lívi ,  tá 

bardagin fyrst  er brostin á.  

Nú va r  ber t  spu rn ingur  um t íð ,  

nær  k r igg ið  b ras t  á .  Moshe  

Dayan  hevð i  t í ð indafund  t ann  

3 .  jun i  og  segð i ,  a t  nú  va r  longu  

ovse in t  h já  Í s r ae l  a t  ge ra  e ina 

a t sókn  ið  l ík t i s t  t e i r r i  ið  va rð  

g jø rd  S ina i  í  1956 .  
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A ein  há t t  var  tað  l a t ið  e inum 

og  hvør jum upp  í  henda  a t  g i ta  

nær  s t r ið ið  fó r  a t  byr ja .  

Í s rae l smenn  høvdu  tó  longu 

lag t  a l t  t i l  a l t  ræt t i s .  Te i r  vóru  

sannførd i r  um,  a t  sku l du  te i r  

hava  nakra  vón,  var  neyðugt  

v ið  e inum snará lop i .  

                                                                                                          Suni Jacobsen týðir 

Ein bønhoyring 

Sum diakonur (hjálparprestur) stúrdi eg 

ofta fyri útkomuni. Lønin, eg fekk, var 

alt ov lítil at uppihalda mær og mínum. 

Eg undirvísti nakrar tímar yviri í 

skúlanum, og á tann hátt fekk eg eina 

eykainntøku. Men pengarnir rukku ikki 

til. 

 Serliga ein harðan vetur vóru vit illa 

stødd. Tað var ein leygardag, meðan eg 

sat og hugsaði um taluna til sunnudagin. 

Tá kom kona mín inn við fleiri 

rokningum frá bakaranum, slaktaranum 

og fleiri øðrum. Til saman bleiv tað 100 

rublar. ”Jú, eg skal gjalda hetta,” segði 

eg, men hevði ikki ein einasta rubul í 

kassanum. Og eg helt á at skriva. Men 

stúranirnar órógvaðu meg. Eg fór á føtur 

og gekk yvir til vindeygað. Tá kom 

brádliga ein ravnur flúgvandi við einum 

kjøtstykki. Ravnurin setti seg á eina 

tekju beint yvirav og fór at eta. Eg 

suffaði: ”Harri, tú sum gevur 

ravnaungunum teirra føði, gev eisini 

okkum tað, sum okkum tørvar! Amen!” 

 Eftir hesa bønina fall friður á meg, 

og eg kundi aftur seta meg við 

skriviborðið. Tá bankaði onkur á 

hurðina, og grannin, ein ríkur 

heilsølumaður, kom inn. Hann heilsaði 

blídliga og spurdi, hvussu vit høvdu tað, 

og um tað var okkurt, hann kundi hjálpa 

okkum við. Um eg var í neyð, so skuldi 

eg endiliga siga honum tað, so skuldi eg 

fáa tað, sum mær tørvaði. 

 Eg var alt ov stoltur at siga hesum 

manni, hvussu mín støða var, serliga tí 

eg visti, at hann ongantíð kom í kirkju. 

Og hesin vónbrotni maðurin mátti fara. 

Men ikki vardi leingi, til 

heilsølumaðurin kom aftur. Hann legði 

ein brævbjálva á borðið og segði  



                                                             Nr. 1   Februar 2022   73. árið 

12 
 

 

 

næstan avgjørdur á málinum: ”Ger so 

væl, hesin skal vera her!” So fór hann. 

Eg læt brævbjálvan upp, og 100 rublar 

lógu í honum. Tað var júst tað, okkum 

tørvaði. 

 Sunnumorgun fór eg inn til grannan 

og takkaði fyri hesa kærkomnu gávuna. 

”Harrin, Gud okkara, hevur brúkt tygum 

í einari einglatænastu,” segði eg. Tá ið 

hann spurdi meg hvussu, segði eg 

honum søguna um ravnin, og hvussu 

Gud hevði bønhoyrt meg. 

 ”Er tað gjørligt,” rópti hann, ”at Gud 

er so livandi, so nær, so mektigur?” Og 

so segði hann mær, at tá ið hann taldi 

pengakassan upp dagin fyri, brádliga 

hevði fingið ta hugsan: ”Tú mást taka 

nakrar pengar við tær.” Og tað gjørdi 

hann uttan at vita hví. ”Tá ið eg gekk 

framvið her,” helt hann fram, ljóðaði 

tað: ”Tú mást fara at vita, hvussu 

grannin hevur tað,” og eg var til reiðar 

at hjálpa tygum á ein ella annan hátt.  

 

 

 

 

Men tá ið tygum so kaldliga vístu mær 

burtur, vágaði eg ikki at bjóða tygum 

okkurt ávíst. Men tá ið eg var komin 

nøkur fet frá húsum tygara, ljóðaði ein 

avgjørd rødd: ”Tú mást beinanvegin 

geva grannanum teir 100 rublarnar,” og 

tá gav eg tygum pengarnar, sum tygum 

høvdu bílagt frá Gudi.” 

 Mær nýtist ikki at leggja nakað 

afturat. Bønhoyringin, tann sælasta 

vissan, at eygu Harrans hvíldu yvir húsi 

mínum, var ikki bara trúarstyrkjandi fyri 

meg, men bleiv eisini ein hjálp fyri vin 

mín. 

Effie Campbell umsetti. 
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