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LEDERSITUATIONEN 2015: 

Bæver:  Trine og Per samt hjælpere Mads, Anna, Caroline, Sophie og Henriette 

Ulve:  Claus, Lars, Helle og Rikke samt Judit indtil sommerferien. 

Junior:  Conni, Ditte, Christian, Kim, Martin samt Mads I.O.   

Spejder:  Per og Judit (fra sommerferien) samt Søren og Susanne (indtil sommer-

ferien – Søren læser og Susanne er 1 år i Sydkorea) 

Senior:  Niels samt Nikolaj som hjælper, hvis der er behov 

Rover:  Ditte, Martin og Mikkel.     

Gruppeledelsen: Judit, Per, Gurli og Kurt 

 

I ØVRIGT: 

Lederpleje: 

I løbet af året deltager lederne i 9 - 10 møder, heraf er de 4 - 5 ledermøder, mens de resterende møder 

er grupperåds- og ledermøder. Det første grupperådsmøde i august er altid med spisning.  

  

Den 9. januar havde gruppeledelsen inviteret til Nytårstaffel for ledere, grupperødder, vikarpatrulje m.v. 

(i stedet for julefrokost). Det var en rigtig god aften, som giver os anledning til at mødes til hyggeligt 

samvær. 

 

Gruppen betaler de kurser, lederne deltager i, ligesom nye ledere låner uniform og fleecetrøje, så 

længe man er tilknyttet gruppen som leder. Gruppen betaler endvidere for ledernes deltagelse i lejre.  

 

Kurser:  

Flere leder har deltaget i kurserne; Linien Ud i Aalborg den 6.-8 marts 2015, Godt i Gang 26. august 

2015 (4 deltog) samt Inspirationskurser, som blev afholdt i april og november.  

 

13 fra Højene Gruppe deltog i Landstræf på Gram Slot. Et storslået arrangement.  

 

5 Ledere har været på Gruppeledelseskonference. Det var en fantastisk weekend med rigtig gode 

workshops, underholdende indslag, herunder foredrag ved tidligere direktør for ZOO i Odense. Ham 

kunne mange ledere lære meget af. Som prikket over ”i-et” var der dejlig mad.   

 

Herudover har Per været på og afsluttet sit Treperlegilwell (se nærmere nedenfor), ligesom Judit har 

været på og afsluttet sit Gilwell. 

 

Projekt lade: 

Projektet med at gøre laden til et færdigt monteret rum blev afsluttet 15. september 2015.  
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Siden 2012 har frivillige raske svende knoklet imellem 700 og 800 mandetimer med at støbe og tømre, 

og resultatet er et meget brugbart stort og fuldt isoleret rum. Rovere og frivillige håndværkere har i 

samarbejde med Bent Juul og Finn og Conni Jepsen stået for arbejdet. 

I september har Finn Jepsen desuden fornyet vores Tekøkken, som nu i gen fremstår præsentabelt. 

Den 6. nov. afholdte ”den selvejende” en ”takforladenfest” og så godt som alle håndværkere og 

partnere mødte op til en gang ”stegt flæsk med persillesovs” , fabrikeret af Finn S. - og humøret og 

hyggen var helt i top 

 

Nyinvesteringer 2015: 

Lydanlæg 

 
ÅRETS GANG HOS ENHEDERNE: 

 

Bæver:  

Året i Bæverdammen 

Bæverne skal lære at holde sammen og samarbejde samt færdes i naturen. Det læres igennem leg og 

ved at gøre tingene i praksis. 

Vi lærer at tænde bål og have respekt for ilden – ikke frygt. Og vi lærer selvfølgelig også, at vi ikke må 

lave bål eller tænde stearinlys uden en voksen. 

Vi ta'r på små opgaveløb, hvor vi lærer nye eller øver på tidligere lærte færdigheder, men samarbejde 

og sammenhold er mindst lige så vigtigt. 

Vi har lavet tørklæderinge, hvor vi både skal bruge sav og bor – det er lidt farligt, men når først vi 

kommer i gang er det sjovt. 

Vi har smagt på naturen både forår og efterår. Vi har lært, at ikke alt kan spises. Hyldebær, som mange 

vidste, vi godt måtte spise, fik lært, at de skal koges først! Og vi har lært, at noget vi rynker på næsen 

af og ikke har lyst til at smage, faktisk kan smage rigtig dejligt. Vi havde plukket hyben, og bævermor 

havde lavet en marmelade af dem med æble og kanel. De fleste mente ikke, de kunne li' det, så de ville 

ikke smage, men vi aftalte, at de skulle tage en lille smagsprøve. Glasset var stort set tomt efter mødet. 

;o) 

Sidst på foråret øvede vi os i at være på teltlejr. Vi havde en overnatning i telt på spejdergården, hvor 

vi lavede mad og bål, legede, gik på opdagelse i naturen og hyggede. Højdepunktet var "bæverstegen", 

som er steg pakket ind i saltdej og lagt i gløder. Børnene er sikre på, at kødet er brændt og uspiseligt, 

når de ser pakkerne blive taget ud af bålet. Det er altid dejligt at se deres begejstring, når de ser stegen 

blive pakket ud, og de fleste børn elsker "bæversteg". 

Årets sommerlejr var MUS-lejr på Thorup Hede sammen med Ulveflokke. Aktiviteterne på lejren kunne 

frit besøges, når de var åbne. Nogle børn løb afsted alene i små flokke andre ville gerne følges med en 

voksen. Vi mødte hekse og lærte trylleformularer og kæmpede mod en ork. En dejlig oplevelse. 

Årets sejeste bæver i bæverdammen må helt klart være den bæver, der fik vådt tøj på MUS-lejren. Ikke 

kun det tøj, han havde på i regnvejret, men også tøjet inde i tasken. Ikke et øjeblik tvivlede han på, at 

bævermor nok skulle løse situationen. Men også stor ros til kammeraterne i teltet, der villigt gav 
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bævermor lov til at snuppe tøj i deres tasker, så alle kunne holdes varme i løbet af natten. Det våde tøj 

blev tørret i jurten og næste dag skinnede solen. 

Julegaverne var i år et sats ....kaos eller succes. Vi ville lave hånd- og fodaftryksbilleder med bæverne. 

Vi vidste på forhånd, at det kunne ende i kaos med maling overalt. Men det blev en stor succes. Alle 

bævere gik op i det, og der blev ikke sat aftryk andre steder end på papir. Det blev nogle super flotte 

billeder, og bævermor ærgrede sig over, at hun ikke selv har et bæverbarn. 

 

Ulve:  

Ulvene i højene har henover året bestået af ca. 24 ulve, som var, og er, inddelt i 4 patruljer.  

Næsten alle vores aktiviteter som ulve har foregået i disse patruljer. Vores mål med patruljerne og 

ulvearbejdet har været at lære ulvene at samarbejde i deres patruljer og få ulvene til at føle at de høre 

hjemme i netop deres patrulje.  

Ulvene har haft en legende tilgang til alle vores aktiviteter, om så ulvene har taget dolkebevis, løst 

koder eller været på tur. 

Praktisk, så har vi ledere bestræbt os på at være en leder pr patrulje til hvert møde. Det har lykkedes, 

især med hjælp af vores dejlige vikarer. Det har gjort at alle ulvene er blevet aktivt inddraget i 

aktiviteterne, fordi vi ledere har haft mere tid til de enkelte ulve når vi har afviklet en aktivitet.  

I løbet af et spejderår tager ulvene oftest på 1 – 2 weekendture, tager på MUS-lejr på Thorup hede, 

deltager i distriktsturnering samt besøge en kulturinstitution i Hjørring by, som har en børnevenlig 

udstilling. 

Vi er nu påbegyndt det sidste halvår af spejderåret, som afsluttes med sommerlejren. Sommerlejren 

er ligeledes i år MUS-sommerlejr på Thorup Hede d 10 -12/6.  

Programmet for vores ugemøder kan ses på Hoejene.gruppesite.dk, hvor der ligeledes kan findes 

sedler til kommende arrangementer. 

 
Junior: 
Juniorspejdere er jo bålspejdere, og vi startede derfor år 2015 med at tænde bål ude i mørket. Det blev 

efterfølgende til mange bålaftener. Vi har også trænet kort og kompas og øvet knob og pionering.  

Den 24. maj var vi på primitiv weekendtur, hvor vi overnattede i shelters ved Bøgsted skov. 

Sommerlejren gik til Houens Odde, hvor vi var på centerlejr sammen med tropsspejderne og en hel 

masse andre spejdere fra andre grupper. Det var en flok rigtig friske juniorspejder, der deltog i en 

række rigtige gode aktiviteter. Ditte, Christian og Conni deltog som ledere på hele lejren, mens Kim og 

Mads var med til at bygge op. 

Efteråret bød på en traditionel optagelsesceremoni og det obligatoriske øksebevis. Et krydderiløb, et 

blindebesøg og et besøg hos folkekirkens nødhjælp blev det også til.  

Den 20.-21. november var vi på hyttetur i Bjergby sammen med ulvene. Her havde vi et fantastisk 

samarbejde omkring nogle opfindsomme aktiviteter og noget kanon mad. 

Conni var sygemeldt med hjerteproblemer nogle måneder i vinterhalvåret, men var igen aktiv i april, 

og Ditte har haft travlt med studie i efteråret. Derudover har der som faste ledere været Kim, Christian 

og Mads, mens Claus, Finn S. og Martin K. har været flinke hjælpere. 
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Tropspejder:  

Vi har en god Trop, som gerne vil en hel masse.  

Troppen har i 2015 været præget af udmeldelser og af at der var rigtigt mange af de ældste 

tropspejdere, der rykkede op som Seniorer.  

Vi havde en perfekt sommerlejr på Houens Odde, selv om vejret ikke altid var med os. 

Deltog i JOTI-weekenden 2015. Det foregik på Højvælde. Vi var inviteret på Biblioteket men, det kunne 

ikke lade sig gøre. 

Vi deltager i Distriktets Trop-netværksmøder. Det er en mødeaften hvor alle Distriktets Junior- og 

Tropspejdere mødes. 

Troppens tema for 2015 har været samarbejde og respekt for andre. Det har vi forsøgt at tage 

udgangspunkt i, når Stabspatruljen har lavet program. 

 

Seniorspejder: 

Seniorerne arbejder meget selvstændigt og planlægger sammen med Niels 

De deltager i diverse Senior-arrangementer og har også selv afholdt et Senior-netværksmøde 

Deltog i JOTI sammen med spejderne på Højvælde. 

Når der er mulighed for det, deltager de i Troppens aktiviteter.  

Seniorerne er i gang med at nyindrette deres patruljelokale.  

 

Roverne: 

I starten af 2015 blev fem nye rovere optaget i klanen. Derudover har vi haft fokus på de gamle 

spejderfærdigheder, men prøvet at sætte dem i forbindelse med nye aktiviteter f.eks. Bil O-løb, 

gourmet madlavning over bål og selvfølgelig nogle forskellige aktiviteter med ild.  

I september deltog knap 10 rovere på Landstræf ved Gram Slot, hvor vi fik ny inspiration med hjem, 

samtidig med, at vi fik prøvet nogle nye og spændende aktiviteter. Forældre- og Venneforeningen 

støttede vores deltagelse i Landstræf og som tak hjalp vi med at servere kaffe ved et af deres 

arrangementer.  

Udover spejderaktiviteterne har der også været plads til nogle kreative aftener, aktiviteter som 

paintball og bowling og hyggemøder hos klanens medlemmer. Vi forventer til sommer at deltage i Ås-

Lejren på Thorup Hede.  

I klanledelsen sidder Ditte Maria stadig som klanleder, mens Mikkel Jepsen officielt er blevet valgt som 

klanassistent. Kjeldsen er fortsat kasserer. 

___________________ 

En stor tak skal lyde til de forældre, der hjælper os i det daglige. Samtidig en stor tak til vores 

Vikarpatrulje, som troligt møder op, når en af lederne er forhindret en spejderaften.  

 

ÅRETS AKTIVITETER: 
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Hvert forår laver vi en Årsplan over de arrangementer, vi har kendskab til (egne, distrikt, korps). I 2015 

har vi haft følgende arrangementer: 

 

Fastelavn: 

Fastelavns- og valgfest den 23. februar 2015 startede med tøndeslagning, hvor vi fik kåret kattekonger 

og -dronninger. Efterfølgende var børnene på fastelavnsløb, mens vi voksne hørte om årets gang på 

Spejdergården og afholdte valg. I løbet af aftenen fik både børn og voksne fastelavnsboller m.v.  

 

På valg i 2015 var Lars Christensen, som modtog genvalg, samt Tina Sørensen, som ikke modtog 

genvalg. Herudover havde Birgitte Nielsen og Heidi Vestnes valgt at stoppe. Senere på året stoppede 

også Helle Nyvang.  

 

Udover Lars Christensen, som blev genvalgt, blev følgende nyvalgt til grupperådet: Asbjørn Helledie, 

Christian Wennerwald, Tina Birket Kristensen og Hanne G. Svendsen.  

 

Fastelavn Metropol: 

Per, Trine, Helle Høier og Judit samt nogle store spejdere hjalp igen i 2015 med fastelavnsfest i 

Metropol. Det gik helt fint, og vi lovet at hjælpe igen i 2016.  

 

Pers Treperlegilwell: 

Som tidligere nævnt har Per været på Treperlegilwell.  

Projektet har kort fortalt været at definere Højene Gruppe værdisæt – sådan at vi sammen kan rykke 

verden – med vilje. 

Vi har på grupperåds- og ledermøderne brugt 15 – 20 minutter på at arbejde med processen, ligesom 

vi har været på en overnatning på Biblioteket i august måned 2015, hvor vi som betaling for 

overnatningen lavede en offentlig Samtale Café og lave frokost til personalet.  

 

Vi samlede herefter alle tankerne på et møde i december måned, og skal nu havde afsluttet det hele i 

2016, og er i færd med at få lavet et Roll-up banner med vores værdiord.  

 

Fælles Spejdermøde 7. april. 2015:  

Trine og Per havde lavet et fint arrangement. Fungerede godt, med at patruljerne selv kunne vælge, 

hvilken aktivitet, de ville lave. Der var mange hjælpere, så der var også tid til at gå rundt og se, hvordan 

opgaverne blev løst.  

 

DCH arrangement: 

DCH havde 16. maj lejet Højvælde. Højene Gruppe solgte kaffe og kage. Desværre kom der ikke så 

mange – sikker pga. regnvejr.  
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Y-Mens lodsedler: 

Vi sælger hvert år i april/maj måned Y-Mens Lodsedler. Lodseddel. Vi får 16 kr. per solgt lodseddel 

(salgsprisen er 20 kr.) Det er derfor en god indtægt, og vi håber, at der er mange der vil støtte os, når 

spejderne kommer ud og sælger.  

 

Kalkning/maling: 

I maj måned blev Højvælde kalket. Det er en social aktivitet, hvor forældre og ledere kan få en snak.  

 

Pandekager til Kulturnatten: 

Fint arrangement. Vi tjener penge og samtidig får vi gratis reklame for Højene Gruppe. Vi har lovet 

Nordjyske Bank at vi gerne stiller op en anden gang.  

 

Friluftsgudstjeneste ved Sct. Olai Sognegård. 

Den 25. maj 2015 deltog vi i friluftsgudstjeneste sammen med præst Hanne Nøhr. Spejderne havde 

lavet kors og alter. Bæverne havde lavet altertavle.  

 

Sct. Hans Aften: 

Flot vejr, masser af besøgende, velfungerende bål og godt overskud. Super musik til midsommervisen 

af Tina og Brian. Et rigtig godt tilbagevendende arrangement, men vi skal ikke lave mere reklame for 

arrangementet, da vi ikke kan magte flere besøgende – positivt problem   

 

LandboNord: 

Vi satte igen borde op, og fik kr. 675,00 for vores hjælp. 

 

Issalg Dana Cup: 

I uge 30 solgte vi igen Ben & Jerry’s isbægre ved den Nye Fiberhal. Vi havde endvidere fået en ekstra 

bod med Chips og Is. Det viste sig, at indtægten i chipsboden var for alt lav, så næste år takker vi kun 

ja til Ben & Jerry’s isboden. Vi har kontrakt til og med 2016. Vi fik kr. 10.000,00 for vores arbejde.  

 

Familieweekend: 

I september måned afholdte vi familieweekend på Højvælde. Weekendens tema var Minions. Vi var 

omkring 90 personer, når vi var flest. Alle deltagerne blev delt op i patruljer med Minionsnavne, som 

skulle indrette egen lejrplads med telt, bålplads m.v. Vi lavede endvidere særpræg med Minions. 

Aftensmaden blev lavet over et langbål og derefter var der fællesspisning, hvor vi kunne smage på 

hinandens retter. Det smagte rigtig godt. Til beredningen af aftensmaden foregik under vores Jurten – 

en rigtig god idé, som gav gode samtaler forældrene imellem. Vi spiste indenfor pga. regnvejret, 

ligesom vi havde indendørs lejrbål. Senere var der ”natløb”. Søndag var vi på Minionsløb. 

Efterfølgende var der oprykningsceremoni og uddeling af stjerner. En rigtig god weekend, hvor vi fik 

taget vores nye samlingstelt i brug   
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BUSK Gudstjeneste:  

I oktober blev der afholdt BUSK Gudstjeneste. Gurli og Trine havde stået for planlægningen sammen 

med præst Kirsten. Godt materiale, der var lige til at gå til. Desværre var der kun mødt omkring 70 

personer op – mod sædvanligt 100 personer. Skyldes måske, at flere spejdere var til arrangement på 

skolen.  

 

Brænde- og oprydningsdag: 

Den 31. oktober 2015 hjalp ca. 20 personer i løbet af dagen med at hugge 3 rm brænde, ligesom vi fik 

ryddet op i trailerrummet og i brændeskuret.  Herudover blev der ryddet op i teltene, som nu har fået 

der eget rum. Bålpladsen er endvidere gravet ud og renset, og vi fik kørt en masse affald på 

forbrændingen.  

 

Julekalendersalg: 

Igen i år solgte vi skrabejulekalender. Vi fik tryk 800 stk., og manglede at sælge omkring 60 stk. Tak til 

vores velvillige sponsorer. God idé med salg tidligere = start november.  

  

Juletræssalg: 

Vi havde et godt salg. Vi solgte knap 200 træer. Peter Christensen, Martin Højen og Asbjørn Helledie 

havde endnu engang sørget for at skaffe træer, og en folk frivillige havde hjulpet med at fælde. Peter 

Christensen har meddelt, at han nu stopper.  

Stor tak til dem der hjalp med at fælde og hente træer, og til dem der var med til at sælge. 

Vi solgte endvidere som sædvanlig juletræer ved Metropol, men desværre kun 11 træer. Spørgsmålet 

er, om vi skal fortsætte salget her 

  

Juleafslutning:  

I år havde vi igen en traditionel juleafslutning med skuespil, krybbespil, julesange, luciaoptog. Vi havde 

en hyggelig aften med over 200 deltagere. Flot skuespil trods afbud fra 2 ”skuespillere” i sidste øjeblik.   

 

Vær Med: 

Vores blad bliver trykt i 1.250 eksemplarer, og bliver husstandsomdelt i Højene i februar og september 

af spejderne. Trine Riisborg står for layout m.v.  

 
OK Benzin, EnergiNord og KlubLiv DanmarkL: 
Som det er de fleste bekendt, har Højene Gruppe en sponsoraftale med OK omkring kontokort. Vi får 

6 øre pr. liter benzin/diesel der tankes på kortet – overalt i landet. Vi modtager bonus ved nye kort, når 

der er tanket 500 l på kortet.  Derudover giver sponsoraftalen også 5 kr. på bilvask, hvis der vaskes i 

bilvasken ved OK+ på Hirtshalsvej. Aftalen indebærer, at vi 2-3 gange om året står sammen med en 

repræsentant fra OK og prøver at få tegnet nye kort. Vi deltaget i flere arrangementer i 2015 og har 

tegnet mange kort. Vi har både stået foran Kvickly og igen i år var vi på Toyota messen 
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Hos ENV har vi også lavet en sponsoraftale. Hvis man laver en leveringsaftale med ENV om 

foreningsEL, og får Højene gruppe sat på som forening, så får vi 2 øre pr/kw.  ENV har opsagt vores 

aftale, da vi ikke skaffede nok nye kunder.  

 

Vi er blevet tilmeldt KlubLiv.  

 

GAVER/TJENTE PENGE  I ÅRETS LØB: 

 

I årets løb har vi modtaget følgende gavebeløb:  

 

Forældre- og venneforeningen: 

En stor tak til forældre- og venneforeningen for støtte til spejderne og julegaver til lederne. 

 

Herudover skal det nævnes, at vi får overskuddet fra arrangementerne med handicapidræt, hvor 

forældre- og venneforeningen typisk laver kaffe og lagkage. 

 

Øvrige beløb: 

Metropol  kr. 1.000,00 Hjælp fastelavn  

Y’s Men’s lodsedler  kr. 6.400,00 Salg i Højene 

Kalkning  kr. 8.000,00 Af Højvælde 

Pakkeopgave for Bræmer Tryk kr. 6.075,00 Pakning af æsker 

Nordjyske Bank  kr. 1.800,00 Pandekagebagning Kurturaften 

Sct. Hans  kr. 4.875,00 Salg af pølser, is m.v.  

Ben & Jerry (Dana Cup)   kr.  10.000,00 Issalg og chipssalg 

LandboNord/Dyrskue  kr. 675,00  Flytning af borde  

OK   kr. 7.221,68  Benzin og kort  

EnergiNord  kr.  1.924,62 ForeningsEl 

Juletræer   kr.  28.000,00 På Højvælde/Metropol 

Julekalender  kr.ca.15.000,00 

 
2016: 

 

• Linien Ud i Silkeborg   Marts måned 

• Open By Night sammen med andre korps 1. april  

• Fællesarrangement med andre foreninger 21. maj  

• Kalkning af spejdergården  Maj måned  

• Sommerlejre:   Bævere: MUS-lejr 

Ulve: MUS-lejr 

Junior, spejdere, senior: ÅS-Lejr 
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• Dana Cup - Issalg   Uge 30 

• Godt i Gang på Thorup Hede  23. august  

• Familieweekend   3.–4. september (oprykning/stjerner)  

• BUSK    30. oktober 

• Julekalendere   November /december  

• Juletræer   December  

• Juleafslutning    5. december 

 

 

Højene Gruppe, den 27. januar 2016 

 

 

________________________  ________________________  

Gurli B. Højen   Judit V. Hansen 

Grupperådsformand   Gruppeleder
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VALGET 

 

 Grupperådet består af  

  

• Gruppelederen og gruppeassistent(er) 

• 1-2 repræsentanter for over 15 årige, der ikke er ledere 

• 2 – 5 forældrerepræsentanter 

• Gruppens - bæver-, ulve-, juniortrop, trop,- seniortrop, og klanledere 

• 1 – 2 repræsentanter for det kirkelige arbejde 

• Vores kasserer, som er indsuppleret  

• Repræsentanter fra Forældre- og venneforeningen og den Selvejende institution Spejder-

gården Højvælde. 

  

Ansvaret for gruppen er hos det pågældende grupperåd. Grupperådet forpligter gruppen ved 

underskrift af grupperådsformanden, kassereren og gruppelederen, der alle skal være myndige.  

 

Ifølge Love for KFUM Spejderne i Danmark, § 10: 

 

Afholdes gruppemøde hvert år inden udgangen af februar. Indkaldes med mindst 14 dages varsel.  

 

Stemmeberettigede: 

 

• Alle medlemmer, der er fyldt 15 år. 

• Forældre til medlemmer, der ikke er fyldt 15 år. 

• Medlemmer af det hidtidige grupperåd, der ikke er omfattet af de første to punkter. 

 

Valg til grupperådet opdeles gruppemødet i 3 valggrupper: 

 

• De tilstedeværende Forældre til medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, vælger 2 – 5 repræsentanter 

for 2 år. 

• De tilstedeværende medlemmer af gruppen, der er over 15 år, men som ikke er ledere, vælger 

1 – 2 repræsentanter for 1 år.  

• Gruppelederen er også valgt til grupperådet. Herudover vælger de tilstedeværende ledere 1 – 

4 lederrepræsentanter til grupperådet for 2 år ad gangen. . 
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Nuværende grupperåd: 

 

Gurli B. Højen (formand) På valg - Modtager genvalg  

 

Helle Høier Jørgensen På valg - Modtager genvalg 

 

Rasmus Carlsen På valg - Modtager ikke genvalg 

 

Lars Christensen 

 

Asbjørn Helledie 

 

Christian Wennerwald 

 

Tina Birket Kristensen 

 

Hanne G. Svendsen 

 

Kurt Madsen (kasserer) Som er indsuppleret 
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Nye forældre til grupperådet: 

 

1.  

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

  

 

4. 


