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Kommentar 
 

- Lidt fra vor egen verden – som 
de vist ville have sagt i fjernsynet. 
 

Sommerferieudgaven (Juli & August) 
Næste udgave af E SvenstruPPe’ udkommer fredag den 29. 
juni 2007. Det er det sidste nummer, før vi holder 
sommerferie. Det efterfølgende nummer udkommer først 
fredag den 31. august 2007. 
 
Hvis du hører til en af dem, der står for arrangementer i løbet 
af juli og august, og som godt vil have arrangementet omtalt 
og annonceret i E SvenstruPPe’, så er det vigtigt, at 
teksterne indleveres til bladet senest onsdag den 20. juni 
2007, så det kan blive bragt i det næste nummer, idet bladet 
ikke udkommer ved månedsskiftet mellem juli og august. 
 

Billeder på Internettet 
Vi får efterhånden indleveret en del farvebilleder sammen 
med tekster til bladet. Det er vi meget glade for, og vi bringer 
gerne illustrationer og fotos som understøtter de indlæg, som 
vi bringer. 
 
Selv om kopikvaliteten af de indlagte billeder i bladet er 
blevet noget bedre de senere år, så vil der jo nok fortsat 
være fotointeresserede læsere, som oplever kvaliteten som 
dårlig. Kopieringen er også fortsat i gråtoner, og flere billeder 
mister noget af glans og indhold ved fravalg af farver. Hvis 
du gerne vil se billederne i en noget bedre kvalitet og i farver, 
så kan du frit hente en elektronisk udgave af E SvenstruPPe’ 
med farver på hjemmesiden www.svenstrup-als.dk. Vi 
forsøger, at have den på nettet få dage efter bladet er blevet 
omdelt. 
 

Tak for hjælpen 
For godt og vel 2 år siden - nærmere bestemt marts 2005 - 
begyndte Jesper Bloch på holdet, der fremstiller E 
SvenstruPPe’. Jesper og jeg har siden skiftes til at lave 
layoutet – samle stoffet, redigere og fremstille den 
elektroniske master, som anvendes til at fremstille de ca. 
550 kopier af bladet hver måned. 
 
Beklageligvis har Jesper valgt at stoppe nu, da han ikke 
længere kan afse tid til opgaven i en travl hverdag. Vi vil 
gerne hermed takke Jesper for hans indsats for E 
SvenstruPPe’. 

m.v.h. Kaj Nielsen 

Redaktion 
 Lasse Andersen 74 45 62 73 
 Gert Wonsyld 74 45 63 00 
   
 
Kontaktudvalg 
Brandværn 
 Kenneth Svendsen 74 45 63 73 
E’ Svenstruplaug 
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Nørreskovskolen, Svenstrup afdeling 
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Hjortspring Børnehus 
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  Carsten Davidsen 74 45 95 50 
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Menighedsrådet 
 Peter Ruge 74 45 62 05 
  e-mail: pru@km.dk 
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 Dorthe Johansen 74 45 62 50 
  e-mail: Skovgaard2@get2net.dk 
Skolebestyrelsen 
 Jørgen Frølund 74 45 85 40 
  e-mail: jjf@stevning.dk 
Skytteforeningen 
 Kjeld Andersen 74 45 90 20 
Svenstrup Vandværk 
 Flemming Christiansen 74 45 63 89 
“Trævlerne” 
 Jonny Mathiesen 74 45 63 71 
Ungdomsforeningen 
 Bibi Andersen 74 45 17 62 
  e-mail: bibi@andersen.mail.dk 
   
 
Tekst & layout 
 Kaj Nielsen 74 45 63 67 
 
Trykning 
 Lasse Andersen, John Dahl, Peter 
 Meier, Claus Nicolaisen,  
 Hans Petersen, Benny Jensen 
Distribution  
 Marianne Møller 74 45 63 01 
Udbringning 
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Rytteroptoget starter i Himmark klokken 1200. Optoget følger den sædvanlige 
rute med ledsagelse af Muta in Brass . 
 
De børn som deltager i Cykelringridningen, er velkommen til at cykle med i 
optoget. 
 
Kl. 1530 musikunderholdning i teltet ved det lokale drengeband: One Sweet 
walzi 
 
Vi opfordrer til at du hejser flaget og er med til at gøre dagen ekstra festlig. 
 
Glæder os, til at se Jer på festpladsen.  
Med festlig hilsen: Ringriderforeningen, Cykelklubben og 
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TAK 
Et stort TAK, til alle privat 
personer, som sponsorerede 
ved vores årlig 
Gymnastikopvisning, det blev til 
i alt 620 kr. 

 
Vi mangler stadig en del penge, så derfor er der mulighed, at sponsorere ved 
Svenstrup Ringridning søndag den 3. juni. – Beløbet vil blive brugt til en TEAM 
TRACK – en luftspringbane. 

 
Så må vi desværre indrømme, at vores ”Vild med dans” undersøgelse, i 
kampens hede, - røg i skraldespanden. Det beklager vi meget, overfor dem, 
som var så venlige at udfylde spørgeskemaet under opvisningen. 
 
Derfor vil vi igen opfordre evt. interessere, at udfylde nedenstående seddel 
og aflevere til Udvalget eller sende en e-mail: 

 
"------"------"------"------"------"------"------"------"------"------"------"------"------" 
    

 
 

 
 
 
Undersøgelse: 
 
Kunne Du/ I forstille Jer at gå til Dans, i Svenstrup Gymnastiksal? ……..Sæt kryds; 
 

£  JA     £Sæt kryds, - hvis Du/I evt. kan undervise i dans 
 
Navn__________________________________Telefon:____________________________ 
 
Udvalget:    e-mail: 
Pia Pallumblad  Egebjergvej 6 henriksenpallumblad1971@mail.dk  
Ulla Steimle Schmidt Vestertoften 20 steimle.schmidt@privat.dk    
       eller F70078@Danfoss.com 
Dorith Sprenger  Skoletoften 12 DSL143609B@post.cybercity.dk 
Nina Hansen   Skoletoften 23  
Lis Andersen   Ugebjergtoften 6 Lis.And@privat.dk 
 

mailto:henriksenpallumblad1971@mail.dk
mailto:steimle.schmidt@privat.dk
mailto:F70078@Danfoss.com
mailto:DSL143609B@post.cybercity.dk
mailto:Lis.And@privat.dk
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Spejderne 
 
Foråret er over os med 
mange gode aktiviteter. 
 
Den 15. april 2007 var 
Danmarks Naturfredningsfor-
enings Affaldsindsamlings-
dag. Og Hjortspring-gruppen 
med 12 personer samlede 
114 kilo affald og 254 dåser 
på 2 timer!!!! Sikke noget 
griseri, men så har vi gjort 
vores til at det så pænt ud en 
kort tid. 
 
Bæverne har været på bæverturnering i 
”Andeby” med mange sjove aktiviteter: 
snigning med bjælder, puslespil, snuse-
labyrinter, Bjørne-banden og meget andet. 
Og så syr de puder på livet løs. 
 
På grund af fodbold om onsdagen har 
ulvene valgt at flytte mødedag til tirsdage 
kl. 18.30-20.00. 
 
Og så har vi ellers fuld gang i aktiviteterne: 
mål dig selv – hvad kan jeg nu bruge det 

til?, siddeunderlag af aviser – 
de holder faktisk vand ude, 
gæt og grimasser, træklatring 
og skovaktiviteter – kram et 
træ og kæmpeedderkoppe-
spind! 
 
Rockn´Roll-fest: med 
strutskørt og flotte kjoler og 
”slikkede” og flotte frisurer – og 
ikke mindst dans til Rockn´Roll 
musik inkl. Elvis. 

 
Spejderne mødes igen hver mandag. 
 
Sommerlejr: foregår i år ved vores 
spejderhytte Dalvej fra fredag den 6. juli til 
søndag den 9.juli. 
 
Der vil være rigtigt lejrliv med telte og mad 
over bål. Har du lyst at snuse til lejrlivet, er 
du velkommen til at besøge os. 
 

GOD SOMMER FRA 
HJORTSPRING-SPEJDERNE. 

 
 

 

 
 
Bestyrelsen:  Telefon: 
 
Formand:   Bibi Andersen  30207483  
Næstformand: John Herbst   50591516 
Kasserer:   Inger-Marie Lyhne 74425283 
Sekretær:   Louise Andersen  20763407 
Fodbold:   Karin Frost Jensen 20848856 
Gymnastik:   Dorith Sprenger  61734811 
Badminton:  Jan Jørgensen  61602238 
 

Mail: bibi@andersen.mail.dk 

 

mailto:bibi@andersen.mail.dk
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Dagplejerne i Svenstrup 
 

Dagplejen festede  
 
Børn og dagplejere ankom til 
sportspladsen ved Nørreskov-
Skolen i Svenstrup med barnevogne 
flot smykket med friskplukkede 
bøgegrene og syrener. Børnene var 
iklædt farvestrålende hatte og 
viftede glade med små 
dannebrogsflag. Festligt så det ud!  
 
Det var onsdag den 9. maj 
2007, Dagplejens Dag – en 
landsdækkende tradition som blev 
afholdt første gang i 1992 under 
sloganet ……… 

”Dagpleje – tryghed 
for børn” 

 

Dagen sætter fokus på dagplejen 
som et sted, hvor børn og voksne 
trives med hinanden. 
Arrangementet afholdes hvert år 
den anden onsdag i maj måned i hele 
Danmark. Og blev også fejret i 
Svenstrup. 
 
Dagplejerne havde bl.a. arrangeret 
sanglege og som den helt store 
overraskelse fik selskabet besøg af 
en klovn. Begejstringen var stor. 
Klovnen fjollede rundt og fik også 
lokket børnene med på en fælles 
sangleg. Som afslutning på 
arrangementet fik alle børn og 
voksne udleveret en klovnenæse og 
fik rig mulighed for at blive 
fotograferet sammen med klovnen. 

Venlig hilsen 
dagplejerne i Svenstrup
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Svenstrup Sogns Lokalhistorisk Forening 
 
Husk – sidste åbningstid før sommerferien 
er mandag den 4, juni 2007 kl. 15:00 til 
18:00. 
 
Men – Men – Men – Du kan altid ringe til 
Mie (Arkivleder) på tlf. 74 45 63 28 eller til 
Jørgen på tlf. 74 45 61 65, så finder vi altid 
ud af noget. 
 
 
 

Byvandring 
Husk også byvandringen torsdag den 7. 
juni 2007, kl. 18:30. Vi mødes ved Stevning 
Kulturhus og kører samlet til Sønderlund. 
 
Lysbilleder, kaffe og afslutning på Stevning 
Kulturhus 
 
Gården på billedet er for længst fjernet, men 
hvor lå den henne? Ja mød op den 7. juni 
og få svar. 

 

 
 

Budbringer 
 
SOMMERFERIE JOB SØGES 
 /ØNSKES …… af en frisk dreng 
på 15 år. 
 
Så hvis du har et job eller kender 
en som mangler en arbejder i 
sommerferien ville det være 
dejligt. Gerne noget der strækker 
sig over hele ferien. 
 
Så kontakt venligst:  Frank Maagaard, Pedersbjergvej 3, Svenstrup 
    Tlf. 74 45 64 27, eller mobil. 28 30 64 27 
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Skt. Hans Bål på Himmark  
strand d. 23 juni 2007 

 
Traditionen tro arrangerer vi 
Skt. Hans aften henne på Pynten. 
 
Vi mødes kl. 19,30 
Bålet tændes kl. 20,30 
Båltaler.: Finn Brosby Olsen 
 
Der kan købes pølser og drikkevarer 
 
Vel mødt til en hyggelig aften Svenstruplauget  
 
 

Strandrensning - Tak til alle 
 

Strandrensning ved Himmark strand blev en utrolig god oplevelse, fint 
vejr og mange glade mennesker. 
 
Med den gode tilslutning til strandrensningen, fik vi renset fra 
Karlsminde og hen forbi dyrene for affald. Tak for indsatsen. 
 
Der kom forslag til at vi fremover nok bør tænke på at få hele byen gjort 
rent. Det har Lauget taget til efterretning, og der vil blive arbejdet 
videre med dette. 

Svenstruplauget 
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Nørreskov-Skolen 
 
”Brand” på Nørreskov-Skolen 
i Svenstrup 
Det lignede en dag som alle andre, men 
torsdag den 3. maj lød brandalarmen på 
Nørreskov-Skolen i Svenstrup. Der var 
observeret røg ud fra et rengøringslokale og 
brandmyndighederne blev kontaktet. I god 
ro og orden blev elever eskorteret ud af 
skolen til det aftalte område. Der kom to 
slukningskøretøjer med udrykning og ca. ti 
brandmænd. De fik hurtig røgen fra 
røgmaskinen under kontrol, og de 4 
brandobservatører så meget tilfredse ud. 
 
Brandøvelsen, som det jo var, var forløbet 
godt. Det blev bemærket, i den 
efterfølgende evaluering, at evakueringen af 
børn var særdeles god. Dels var der på intet 
tidspunkt panik, og samtidig var alle børn 
ude af skolen og i det aftalte område på ca. 
to minutter, hvilket var hurtigt og flot. Så det 
var en god øvelse for alle, hvis det en dag 
skulle blive alvor.  
 
Forårskoncert i Stevning 
I starten af maj var der igen forårskoncert i 
Stevning. Arrangør var Nørreskov-Skolens 
Svenstrup afdeling. På grund af den store 
interesse var arrangementet delt over to 
dage. Den første aften var for de mindste. 
Her var der over 220 tilmeldte, hvilket betød 
at enkelte måtte stå helt ude på gangen til 
gymnastiksalen. Den anden aften var vi lidt 
færre, men stadig fuldt hus. 
 
Det de tilhørende kunne glæde sig over var 
optrædener af forskellige klasser samt 

forskellige band(s). De var alle ledet af Ole 
Andersen, som igen havde lavet et 
imponerende arrangement. Stoltheden og 
glæden lyste ud af børnene når der flittigt 
blev klappet efter hvert nummer. 
 
Efterfølgende havde forældreforeningen 
arrangeret kaffe og lagkager til de voksne, 
samt slik og sodavand til børnene. I den 
forbindelse vil jeg gerne sige tak til de 
forældre, som kunne afsætte tid til at bage 
en kage. Sagen var nemlig den, at vi ikke 
havde helt så mange frivillige til at bage som 
vi plejer, så nogle lavede to lagkager. Derfor 
håber jeg, at der til næste år er lidt flere som 
vil hjælpe os med at bage til et af vores 
arrangementer.  
 
Men uden tvivl to gode koncerter, som 
kunne få alle i forårshumør. 
 
Rasmus Andreassen 
Afdelingsleder 

 
Skolebestyrelsen 
 
Skolebestyrelsens 
Årsberetning 2007 
Det er nu ved at være et år siden, at denne 
skolebestyrelse startede.  
 
Alle forældrerepræsentanter var nyvalgte.  
 

For at ruste os til skolebestyrelsesarbejdet 
har der været afholdt et weekend-kursus og 
en temaaften. 
 
Ligesom både Nordborg kommune og ”Ny 
Sønderborg Kommune” har afholdt 
dialogmøder.  
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Der er afholdt 11 ordinære og 1 
ekstraordinært skolebestyrelsesmøde. 
 
Kommunesammenlægningen.  
Året der er gået har i høj grad været præget 
af kommunesammenlægningen.  
 
Der har været forskellige betingelser for de 
kommuner, der er lagt sammen til 
Sønderborg kommune, som nu 
harmoniseres.  
I en række sager har Skolebestyrelserne 
høringsret. Men kommunen kan også vælge 
”af sig selv” at høre skolebestyrelserne.  
 
Så der er lavet høringssvar omkring: 
  
1. Besparelser på det sociale område i 

Nordborg kommune 
2. Ferieplan 
3. Timetildelingsmodel 
4. 10 klasse på hvor mange skoler?  
5. 6 klasses skoler 
6. Fællesråd  
7. Modersmålsundervisning 
8. Styrelsesvedtægten 
9. Elevplaner 
10. Tildelingsmodel undervisningsmidler  
11. SFO model 
12. SSP model 
13. Styringsmodel  
14. Naturskoler 
15. Svømmeundervisning 
 
I en række sager har tidsfristerne været 
meget korte. 
 
Vi har sammen med de 20 andre 
skolebestyrelser i kommunen, flere gange 
påpeget, at det er meget korte frister. Men 
uden de store ændringer.  
 
Da høringerne er vores chance for at 
påvirke politikkerne prioriteres de ret højt, de 
ryger øverst på dagsordnen, selvom vi af og 
til kun har få dage til at læse materialet 
igennem.  
 
Selvom politikkerne har meldt ud, at vort 
skolevæsen skal være blandt de bedste, er 
de beløb vi tildeles nogenlunde på niveau 
med de foregående år, samlet set.  

 
Bygninger: 
Udbygningen i Guderup er taget i brug. 
 
Skolen har overtaget SOM bygningerne (på 
Nørregade modsatte side af skolen) som 
bruges af udskolingen.  
 
Budget: 
Der har i perioden ikke været bemærkninger 
til budgettet.  
 
Læringsmiljø: 
En del af arbejdet med læringsmiljøet har 
været de faseforældremøder, der har været 
afholdt i efteråret. 
 
Der er lavet aftaler for de enkelte klasser. 
 
Det er et af de emner, der skal arbejdes 
videre med. 
 
Principper: 
En del af skolebestyrelsens arbejde er at 
fastlægge principper skolen. 
 
Her er mobbepolitikken, lusepolitikken og 
sammenlægning af klasser i overbygningen, 
som er de 3 emner vi har beskæftiget os 
mest med. 
 
Mobbe politikken er der en arbejdsgruppe, 
der arbejder med for øjeblikket.  
 
Princippet for sammenlægning af klasser i 
overbygningen kommer vi til at arbejde med 
igen.  
 
Forældresamarbejde: 
Forældresamarbejdet er et af 
skolebestyrelsens fokusområder.  
 
Der har været nedsat 4 arbejdsgrupper med 
forskellige vinkler på emnet. 
 
Disse har netop afsluttet deres arbejde.  
 
Der skal herefter formuleres princip(er) og 
evt. idékatalog. Det forventes færdigt efter 
sommerferien.  
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Ansættelser: 
Skolebestyrelsen har været med ved 
ansættelse af 2 nye lærere i perioden. 
      
Misbrug og mobning: 
Misbrug og mobning er blevet et fast punkt 
på skolebestyrelsens dagsorden. Så her 
holdes vi løbende orienteret. 
 
Vedrørende misbrug har der i lang tid ikke 
været noget på skolen, som vi har kendskab 
til. 
 
Vedrørende mobning dukke der af og til 
episoder op, som skolens ledelse så tager 
hånd om. 
 
I disse sager kan skolebestyrelsen ikke tage 
enkelt sager op, men alene varetage 
principperne for hvad der skal gøres.  
 
 
 

 
Skolevej:  
Der er nedsat en arbejdsgruppe til at 
arbejde med sikker skolevej specielt ved 
afdelingen i Svenstrup. 
 
Problemet er her at få børnene sikkert frem 
til skolen uden at skulle krydse Nordborgvej. 
 
Andre har tidligere arbejdet med samme 
problematik, så der er nok ingen nemme 
løsninger. 
 
Vi overvejer at danne en permanent 
skolevejs arbejdsgruppe. 
 
Andre aktiviteter: 
I forbindelse med skolebestyrelsen er der en 
del andre møder som nogle eller en 
repræsentant deltager i, som f.eks. valg af 
ungdomsskolebestyrelse, 
biblioteksbestyrelse, integrationsråd osv.  
 

Jørgen Frølund, Formand 
 

Nyt fra Kirken 
 
KIRKEBIL 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på 
telefon 74 45 95 45 senest dagen før 
gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed 
for enhver, der ikke selv kan skaffe sig 
transport til kirke. 
 
KIRKEGÅRDEN 
Graver og kirketjener Torben Nielsen 
træffes i arbejdstiden 8-14 på 
kirkegården og på telefon 74 45 63 02. 
 
www.svenstrupkirke.dk 
Kirkens hjemmeside findes på: 
www.svenstrupkirke.dk. Her finder man alle 
relevante oplysninger om kirken, 
menighedsrådet, om gudstjenestetider 
møder osv. 
 
Menighedsrådet 
Der er menighedsrådsmøde 19. juni kl. 
19.00 i mødelokalet ved Præstegården. 
 

Menighedsrådets møder er offentlige og alle 
interesserede er velkomne. 
 
Referater fra menighedsrådsmødet er 
fremlagt i kirkens våbenhus. 
 
Ferie 
Peter Ruge holder ferie 23. juli til 12. august. 
Henvendelse til Kitty Hovgaard Jensen, 
Egen tlf. 74 45 84 90 

 

http://www.svenstrupkirke.dk
http://www.svenstrupkirke.dk
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Døbte 
Mathilde Andersen,    Augustenborg 
Nicolaj Oscar Killemose Arens,  Svenstrup 
Anne Kathrine Killemose Arens,  Svenstrup 
 
Viede 
Knud og Hjørdis Andresen,  Guderup 
Carsten Henningsen, Helle Jordt, Stevning 
 
Døde og begravede 
Claus Clausen Good,   Havnbjerg 
Anna Lise Meister,    Svenstrup 
Karin Thomsen,    Stevning 
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Annoncer: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Zoneterapi 
• Laserterapi og øreakupunktur uden nåle 

God til aktuelle skader, forstuvninger, 
fibersprængninger, knæproblemer, led og 
muskler, sår uren hud m.m. 

• Ben-, nakke-, skulder- og rygmassage 
• Ansigtsmassage og akupressur 
• Kranio Sakral Terapi 
 
Trænger du til at få ”Tryk på helbredet”  

Så henvend dig trygt til 
Registreret Alternativ Behandler (RAB) 
Vivi Madsen 
Mølletoften 4, Svenstrup 
Tlf.: 74 45 64 58 
Og bestil en tid… 
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Aloe Vera 
Sundhed og velvære: 

 
Helse: Aloe Vera drikkegel, er en unik nærings cocktail, der renser maven. Med 

en velfungerende fordøjelse optager du flere af de værdifulde 
næringsstoffer. 

Hudpleje:  Huden udsættes til stadighed for angreb og må beskyttes godt. Aloe Vera 
gelly, Propolis, mousturizing, Heat, lips, Tandpasta, o.s.v. 

Skønhed:  Med Forevers skønhedsprodukter ser du rigtig godt ud og føler dig frisk.     
Den som søger naturlig skønhed og kræver kvalitet, finder begge dele i 
vores Aloe Vera sortiment Parfume, aftershave, Shampoo, Make up, osv. 

Dyr: Aloe Vera er ligesom for mennesker velgørende for dyr. Både husdyr, 
konkurrence - og produktions dyr får et rigt næringstilskud af Aloe Vera. 
Anvend Aloe Vera produkter ved rengøring, pleje og massage. 

 

 
Vi har rigtig mange gave ideer, Jul, fødselsdage, jubilæer o.s.v. 

 
Al henvendelse til: din Aloe Vera forhandler: 

Ove Jensen Nordborgvej 113 Svenstrup tlf.: 74 45 61 10 mob: 61 67 09 50 
Du må gerne henvende dig på e-mail, så afleverer jeg en brochure til dig 

agove@mail.tele.dk 
 
 

mailto:agove@mail.tele.dk
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Aktivitetskalender 
….…..juni 2007 

 
Tidspunkt  Aktivitet Mødested 
 
Søndag d.   3. juni kl. 10:30 Menighedsgudstjeneste Svenstrup Kirke 
 Kl. 12:00 Svenstrup Ringridning  Festpladsen 
 
Torsdag d. 7. juni kl. 18:30 Byvandring – Lokalhistorisk Stevning Kulturhus 
 
Søndag d. 10. juni kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 17. juni kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Tirsdag d. 19. juni kl. 19:00 Menighedsrådsmøde  Præstegården 
 
Onsdag d. 20. juni ……sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ juli / august udgave 
 
Lørdag d. 23, juni kl. 19:30 Sankt Hans Bål (Svenstruplauget) Himmark Strand 
 
Søndag d. 24. juni kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Fredag d. 29. juni …… udkommer E SvenstruPPe’ juli / august nummer 
 
Søndag d.  1. juli kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.  7. juli kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.  15. juli kl. 19:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
 

 (......uden ansvar) 

 

 


