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TELEFON OG MAILADRESSER
FÆLLESRÅDET
Formand
Agnete Engell Berthelsen
58 50 17 32 / 28 19 51 23
agnete@berthelsen.it

3.GILDE
Gildemester
Aase Høyer
tlf. 58 52 89 40 / 40 15 89 40
aasehoeyer@mail.dk

Gildemester
Aase Høyer
tlf. 58 52 89 40 / 40 15 89 40
aasehoeyer@mail.dk

Gildekansler
Elisabeth Holmgaard
58 52 71 50 / 27 12 71 50
elhola@stofanet.dk

Økonomiansvarlig
Ulla Broløs
22 72 36 51
broloes@stofanet.dk

Gildeskatmester
Jens Mortensen
41 58 58 99
jenszobbe@gmail.com

STADEN
Chefredaktør
Margot Maarbjerg
tlf.58 52 57 37 / 53 58 98 64
sct.staden@gmail.com
LOKALREDAKTØRER
Palle Maarbjerg 3. Gilde
tlf.58 52 57 37 / 53 55 04 25
palle.maarbjerg@gmail.com
Kirsten Nielsen
4. Gilde
40 30 92 43
kn.pantholm@stofanet.dk
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4.GILDE
Gildemester
Agnete Engell Berthelsen
58 50 17 32 / 28 19 51 23
agnete@berthelsen.it
Gildekansler
Vagn Riber Andersen
58 53 18 60 / 21 82 80 55
kansleren@danbi.dk
Gildeskatmester
Ellen Smidt
58 53 02 72/60 83 68 84
ensmidt@gmail.com

FÆLLES
GILDET
Gildebrødre i 3. og 4. gilde
indbydes herved til

Donationsgildehal
Lørdag den 20. februar 2016
Kl. 14.00 i Kløverhuset
Efter gildehallen og uddelingen af donationer
vil der være kaffe/te med kage.
Vi håber, at rigtig mange vil deltage denne
hyggelige eftermiddag.
Tilmelding til Agnete Berthelsen på telefon
58501732 / 28195123
eller på mail:
agnete@berthelsen.it
senest den 17. februar.
På gensyn
Fællesrådet.
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Fælles gildemøde
for 3. og 4. Sct. Georgsgilde Slagelse
onsdag 10. februar 2015 kl. 19.30
Kløverhuset,Teglværksvej 11, 4200 Slagelse.

Vallekilde højskole er påbegyndt 1865. Hovedbygningen tv. og Øvelseshuset th. har
Martin Nyrop (Kbh. Rådhus) som arkitekt. Her er fine eksempler på gode arkitekturer,
bl.a. Nyrop og Ivar Bendtsen.

Forstander på Vallekilde Højskole Torben Smidt Hansen holder
foredrag om uddannelse, højskole, folkeoplysning og især om
Vallekilde Højskole, som netop har fejret sit 150 års jubilæum.
Torben Smidt Hansen, der er journalist med fortid som DRmedarbejder, har nogle overraskende bud på, hvordan Vallekilde
Højskole vil se ud om 150 år.
Vi håber, at rigtig mange gildebrødre, ægtefæller/samlevere, venner
og bekendte vil bakke op.
Dette er en god lejlighed til at vise venner og bekendte, at Sct.
Georgsgilderne ikke kun er nostalgi om spejderliv, korte bukser og
lejrbål med røg.
Der indgår en let servering til rimelig pris i arrangementet.
Tilmelding for alle senest onsdag den 3. februar 2016 til:
Ole Skude, 58522458 – goskude@stofanet.dk eller
goskude@gmail.com
Først til mølle-princippet bruges her. Ved flere end 80 tilmeldte
opretter vi venteliste.
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Så skal spejderne igen
på natløb.

For at klare de forskellige
udfordringer bliver der brug for
at mestre mange af de nyttige
spejderfærdigheder.

Tekst: Palle maarbjerg

Det årlige ”Mohrondoløb” løber
af stablen den anden weekend i
marts.
Sct. Georgs Gilderne i Vestsjællands Distrikt arrangerer igen i år
”Mohrondoløb” for alle spejdere
og FDF´ere.
Nu er planlægningen på plads, og
invitationer udsendt.
Løbet foregår i Fyrstendømmet
”Dunark”, og spejderne møder
på fæstningen i Dunark, som i
denne forbindelse er henlagt til
Hvilebjergskolen i Sørbymagle.
Baggrunds historien er taget fra
”Skammerens Datter”, som er
skrevet af Lene Kaaberbøl.
Fyrst Ebeneser Raven af Ravnens
Hus er fundet myrdet sammen
med det meste af sin familie.
Spejderne opfordres til at hjælpe
Dina og våbenmesteren med at
opklare den mystiske forbrydelse. Spejderne skal være
forberedte på vanskeligheder og
farer blandt hoffolk, soldater,
skidenfolk, tyveknægte, lovsigemænd, og ikke mindst de glubske
drager fra bogen
”Skammerens datter.”

Løbet starter lørdag den 12.
marts kl. 11.00 med indtjekning
og velkomst. Om dagen er der
lege, opgaver og konkurrencer
udformet som et stjerneløb, og
så er der lige tid til en
forfriskning bestående af saft og
kage. Kl. 17.00 til 17.45 er der
fællesspisning for spejdere,
ledere og postmandskaberne.
Kl. 18.00 er der afgang til natløbsposterne. Natløbet slutter kl.
24.00, og når alle er kommet
tilbage til Fæstningen i Dunark,
venter der en lille bid natmad,
inden de trætte spejdere tørner
ind og sover fem kvarter i timen,
så de kan være friske til
morgenmaden kl. 8.30.
Der skal pakkes, ryddes op og
gøres rent, inden alle samles til
præmieoverrækkelse; det er
spændende
om
trofæet,
”Mohrondo Stammen”, skal
hjemføres af sidste års vindere,
eller om den skal skifte ejer.
Så er der afslutning og farvel og
tak, og vi glæder os til næste års
Mohrondoløb.
STADEN
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Sct. Michaels nat 2015.
Tekst: Ole Jørgensen

Først i december 2014 afholdt vi i
styregruppen evalueringsmøde
over Sct. Michaels Nat. Der var
forskellige forslag på bordet:
regnskab–
fødevarekontrol–
mindre telt - ølvogn flyttes,
muligvis 2 ølvogne– bedre udvalg
af kager.
Forslagene blev gennemgået.
Regnskabet er vedlagt, og som
det ses kom vi ud med et nogenlunde resultat til trods for, at den
sidste fredag i september faldt så
tidligt på måneden, at folk endnu
ikke havde fået løn. I 2016 falder
dagen for Sct. Michaels nat så
heldigt, at folk har fået deres løn
inden.
For første gang nogensinde
havde vi besøg af fødevarekontrollen, som gennemgik den
måde hvordan vi håndterede og
solgte fødevarerne. Vi var alle
noget nervøse, da de dukkede
op; men besøget gik over al
forventning, idet vi fik udleveret
en glad smiley, som skulle
placeres synligt i teltet.
En af grundene til det, at gik så
godt, var, at der kunne fremvises
kvitteringer på samtlige indkøbte
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varer, samt at disse blev optøet i
deres originale emballage.
Et mindre telt vil ikke sænke
omkostningerne nævneværdigt ,
og det blev besluttet at bibeholde samme teltstørrelse, som
vi havde i 2014 og har haft de
seneste mange år. Teltet er ved
at være lidt slidt, og Erik Becker
vil tale med udlejeren, om der er
mulighed for et nyere ét af
slagsen.
Der var forslag fremme om at
flytte ølvognen tættere på
scenen, hvor folk er samlet,
hvilket muligvis vil øge salget af
øl. To ølvogne vil kræve, at
Harboe er villig til at stille endnu
en ølvogn til rådighed. Der ses på
dette på et senere tidspunkt.
Jens Blomhøj meddelte, at han
ikke længere ønsker at stå i spidsen for kaffeboden.
Ligeledes pointerede han at,
udvalget af kager godt kunne
være bedre; men det er svært at
få lækre udseende kager til en
fornuftig pris.
Ønskes et bedre udvalg er der
næsten kun bagerne tilbage, da
vi ikke selv må fremstille disse

grundet gældende regler.
Styregruppen var alle enige om
at fortsætte endnu et år. Vores
oplæg til Fællesrådet er derfor,
at Sct. Georgs Gilderne også
næste år har et telt på Nytorv.
Styregruppen.

Regnskab for Sct. Michaels Nat 2015
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SPEJDERMUSEET Tekst: Jens Blomhøj
Vi er glade for alle de effekter, vi har modtaget til museet.
Der er kommet mange fine uniformer og mange små fine ting til
montrerne.
Men vi må sige stop for at modtage yderligere materiale for et stykke
tid, med mindre vi har en aftale med giveren.
Der bør således ikke henstilles materiale uden museumslaugets
vidende.
Museums-lauget.
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Tonnie Gillnæs
Poul Erik Johansen
Karen T. Madsen
Inger M. Christiansen
Aase Kanding

20. februar.
15. marts.
19. marts.
20. marts.
21. marts.

Gildeting 2016
Gildeting for 3. Gilde holdes: onsdag den 16. marts kl. 18.30
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på gildetinget, skal være
ledelsen i hænde senest onsdag den 17. februar 2016.
Skriftlige beretninger fra grupper, udvalg og laug bedes ligeledes
fremsendt til ledelsen senest 17. februar 2016.
Materialet fremsendes til Elisabeth Holmgaard.
Der er mødepligt til Gildetinget, men skulle der være nogle, der
alligevel er forhindret i at deltage, skal afbud meddeles til Elisabeth.
Indkaldelse med dagsorden, regnskab, beretninger og eventuelle
forslag fremsendes manuelt til alle gildebrødre.
Gildehilsen Jens, Elisabeth og Aase
STADEN
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Nyt fra ledelsen.
Kære Gildebrødre i 3. Gilde
Vi har allerede ønsket godt nytår på kryds og tværs, men jeg vil nu
gerne, mere officielt, ønske ALLE GILDEBRØDRE med deres familier et
rigtig godt nytår.
Jeg har selv en god mavefornemmelse af, at 2016 bliver et godt år,
måske fordi det faktisk allerede nu kan ses på vejret, at vi går mod
lysere tider. Jeg forbavses altid over, hvor hurtigt efter nytår det bliver
lysere både morgen og aften. Dog ser det, i skrivende stund, ud til, at
”dagene længes og vinteren strenges” – så pas godt på det glatte føre
derude i vintervejret.
Desværre må man konstatere, at verden, ja selv vores lille land, ikke
mere er et sikkert sted at være, der er rundt omkring i verden helt
urimelige terrorhandlinger og krige, som i mange tilfælde rammer helt
uskyldige og uvedkommende personer.
I den sammenhæng kan Gildebevægelsen gøre en lille forskel – den 8.
november deltog gilderne i Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling
og opnåede det bedste indsamlingsresultat i 10 år. Det føles godt.
Derudover kan vi, som gildebrødre, i vor daglige færd, forsøge at leve
efter og at udbrede gildeloven og gildeløftet – jeg tror på, at det, at
der er mennesker, der har nogle gode idealer, kan ”smitte af” på
andre i en positiv retning.
Vi har mange spændende aktiviteter i Gildet i 2016, og jeg ønsker alle
rigtig god fornøjelse med gildearbejdet, herunder gruppearbejdet,
vores aktiviteter sammen med 4. Gilde og aktiviteterne i Distriktet.
Jeg ønsker alt godt for vores gilde i 2016.
Varme gildehilsener fra
Ledelsen Aase
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Sproget
Efterhånden er det blevet almindeligt at bruge et
ord som ”rigtigt” som om det betyder ”meget”
eller ”helt”.Det har givet mig tanken, at hvis
nogen kaldte mig for svindler, ville det være
rigtig, rigtig, rigtig forkert.

Troels Foldager

Tak!
Hjertelig tak for al opmærksomhed jeg har
modtaget på min 90 års dag.
Med gildehilsen Addy

Fødselsdag
Gildebrødre i 3. og 4. gilde
inviteres til brunch
den 7. februar kl. 11.00
i Kløverhuset.
Hilsen Palle Maarbjerg
STADEN
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Ny ridder
Filip Sebastian
Ridderspørgsmål
Vi lever i et land, hvor vi har
retten til frit at tænke, tro og
tale.Giv os din vurdering af denne ret, af dens betydning for vor
vilje til at benytte den og vor villighed til at lade andre nyde den.

Riddersvar
Jeg er dybt taknemmelig over at
være vokset op i et land med
både stor velstand og med retten
til frit at tænke, tro og tale.
Dette er en væsentlig del af vores
danske kultur og gælder alle
uanset køn, alder, etnisk herkomst og religion.
Det er rettigheder, der er blevet
kæmpet for, og som vi skal
værne om.
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Her vil det nok være passende at
sende Grundtvig en tanke.
Den frihed, vi som danskere er
født til, giver os en masse muligheder for udfoldelse og personlig
udvikling uden ret mange begrænsninger.
Friheden,
og
dermed de mange valgmuligheder, er samtidig en væsentlig
drivkraft
for kreativitet/
forskning og dermed også et
stort gode for såvel kunstnerisk
udfoldelse som for vores
erhvervsliv,
- og dermed også for hele
Danmarks renommé, indtjening
og økonomi.
Forudsætningen for at kunne
bevare denne frihed er dog, at vi
udøver selvcensur - tager hensyn og respekterer andre mennesker og deres ret til forskellighed! For mig hænger retten til
frihed uløseligt sammen med
tolerance! (Gildeloven – at have
respekt for det, der har værdi for
andre)´.
Ser man på verdenskortet, er
Danmark altså et enestående
land, som mange med rette kan
misunde os.
Jeg føler mig i hvert fald meget
privilegeret!
I de senere år har meget dog
ændret sig!

Vi har fået internet, ”de sociale
medier” og øget samhandel med
resten af verden. Dette er blevet
en del af vores livsstil!
Samtidig har grænserne åbnet sig
mere og mere – både for os selv,
men også for folk fra andre natiner, der kommer til vores land.
Denne globale udvikling er sket
på ganske få år, og mange har
derfor forståeligt nok haft svært
ved at følge med.
Ikke mindst de senere års flygtningestrøm har skabt frustration
og magtesløshed for mange
danskere - mange kan ikke
overskue situationen – føler sig
utrygge og truede.
Østeuropæiske bander og frygten for terror har også skabt
panik!
Trods omtale af, at statistikkerne
nu
faktisk
viser
dalende
kriminalitet, så ønskes der mere
kontrol/overvågning og politi!
Det er så min vurdering, at gensidig intolerance og konfron-

Foto Søren Nerenst

tation kan blive en hindring for,
at vi fortsat kan bevare vores frihedsrettigheder og vores danske
livsstil.
Vores lille land kan naturligvis
ikke redde alle truede og fattige
fra hele verden. Det er derfor
nødvendigt, at vi forholder os
realistisk, og at vores politikere
har mod til at foretage fornuftige
og
humane
prioriteringer.
Vi skal kunne have tillid til, at
vores politikere kan og vil løse
disse opgaver på en fornuftig
måde, så borgerne ikke fristes til
selvtægt.
Min konklusion er som nævnt:
At søger vi intolerance, konfrontation og mistillid overfor andre
mennesker – vil dette uvilkårligt
avle modtryk og begrænser
dermed muligheden for, at alle
kan tænke, tro og tale frit!
Mit ønske for fremtiden er, at jeg
fortsat kan være stolt af at kalde
mig for dansker!

De 2 nye Riddere sammen med ledelsen.
STADEN
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Gruppen har ordet.
Gruppe B

ved Merete Nielsen

Altid tid til en kop kaffe.
Mon jeg er den eneste, der ikke kan
få tiden til at slå til ?
Da jeg gik på efterløn for lidt over to
år siden, tænkte jeg, at nu skulle jeg
endelig nå alle de ting, jeg havde
forsømt tidligere, jeg havde endda
skubbet ting foran mig, til jeg blev fri
af arbejdsmarkedet, for så ville jeg jo
få masser af tid.
Min have skulle fornyes, døre og
vinduer skulle males, huset altid
ligne, som havde der været en hvid
tornado igennem, min gamle mor
besøges noget oftere etc. etc. troede jeg. Men min have ser ud som altid,
skuffer og skabe trænger fortsat til
oprydning. Det er, som om tiden
flyver hurtigere og hurtigere afsted.
Når en dag er omme, må jeg blot
konstatere at jeg endnu engang ikke
har nået alt det, jeg satte mig for på
denne dag.
Men det gør vel heller ikke noget.
Jeg blev jo medlem af Sct. Georgs
Gildet , hvilket jeg altid har tænkt jeg
ville, når jeg fik " tid", og jeg er
begyndt at sy patchwork, som jeg
14

også gerne har villet i mange år, og
vigtigst af alt, jeg har fået lov til at få
en masse tid sammen med mine
børnebørn.
Så det gælder om at bruge tiden
rigtigt.
Følgende lille historie fandt jeg i
Sjællands tidende :
En skolelærer valgte en dag at
skippe den almindelige undervisning
for at give sine elever en lektion om
livet ved hjælp af et syltetøjsglas,
golfkugler, småsten, sand og kaffe.
Uden at sige noget fyldte han
syltetøjsglasset med golfbolde. Da
der ikke kunne være flere bolde i
glasset, spurgte han klassen,om de
var enige i, at glasset var fyldt. Det
var eleverne enige i. Herefter hældte
læreren småsten ned mellem golfboldene og spurgte igen klassen, om
de syntes. glasset var fyldt.
Det gjorde de.
Så hældte læreren sand ned mellem
boldene og små-stenene. Og igen
mente klassen at glasset var fyldt.
Men læreren hældte også en kop
kaffe i glasset, så alle hulrum
forsvandt.

Læreren forklarede :
Forestil jer, at dette glas repræsenterer jeres liv.
Golfboldene er de vigtige ting :
Familie, børn, et godt helbred,
venner og fritidsinteresser. Simple
ting, som hvis alt andet forsvandt,
ville stadig ville give jer et lykkeligt
liv.
Småstenene er andet af betydning :
Job, hus og din bil.
Sandet repræsenterer alle andre
gøremål.
Hvis I fylder sandet ned i glasset
først, er der ikke plads til hverken
småsten eller golfbolde.
Det samme gælder for livet i
almindelighed. Hvis I bruger al tid og
energi på de små ubetydelige ting,
bliver der aldrig plads til de ting, der
er vigtige.
Derfor skal Ivære opmærksomme
på de ting, der er vigtige for jeres
lykke :
Lege med børnene, tag vare på jeres
helbred, invitere jeres kære ud på
middag, og bruge tid på jeres hobby.
For der vil altid være tid til at gøre
huset rent.
Prioriter golfboldene. Resten er bare
sand.
Da en elev spurgte, hvad kaffen
repræsenterede, smilede læreren og
svarede : Det er blot for at vise, at
uanset hvor travlt livet kan synes,
er der altid plads og tid til et par
kopper kaffe med en ven.

Liste over hjælpere
Brynhild Hald
40 95 07 43
Inger Grønborg
22 34 19 47
Jørgen W Larsen
29 78 05 89
Susanne Friis Jakobsen
23 23 61 96
Gurli Stick
58 52 54 54
Palle Maarbjerg
53 55 04 25
Elisabeth Holmgaard
27 12 71 50
Margot Maarbjerg
53 58 98 64
Merete Nielsen
31 90 86 31
Karen Madsen
21 67 88 50
Gitte Hansen
24 89 27 41
Aase Høyer
58 52 89 40 / 40 15 89 40
Else Knudsen
58 52 13 60 / 42 31 11 16
Marianne Clausen
22 39 30 94
Kirsten Kirkvåg
61 77 55 07
Britta Petersen
20 63 02 87
STADEN
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Flemming Nielsen
Thomas Junker
Merete Løvstad
Lone Brøndel
Ole Skude
Kirsten Andersen 70. år
Jens Blomhøj

17. februar
20. februar
28. februar
03. marts
03. marts
06. marts
22. marts

Kommende arrangementer
4. Gilde
27. februar
30. marts

Omdeling af Sognenyt
Gildeting

Fællesgildet
10. februar
20. februar
12.-13. marts

Fælles gildemøde
Donationsgildehal
Mohrondoløb

Distriktet
1. febrar
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Distriktsrådsmøde

Gruppe 4 Solsorte har været på besøg hos
Bogense-gildet!
Tekst: Kirsten Nielsen

Vort ønske om hvert år at
aflægge besøg hos et andet gilde
blev opfyldt mandag d. 11. jan.
Vi er så heldige/uheldige at have
et gruppemedlem – Susanne –
som har forlagt residensen til det
fynske, og det blev besluttet at
slå 2 fluer med ét smæk, nemlig
at kombinere et gruppemøde hos
Susanne med besøg hos gildet i
Bogense. Gildet, som har ca. 30
medlemmer, holder til lige ved
havnen i et dejligt hus, som de
deler med søspejderne.
Et samarbejde som begge parter
nyder stor glæde og gavn af.

som stort set ligner vores egen,
var vi så heldige for anden gang i
år at kunne nyde champagne og
kransekage.
Derefter blev der i et meget
hyggeligt gildelokale, som bl.a.
benyttes til udstilling af kunst af
lokale kunstnere, budt på en
dejlig menu bestående af fynsk
grønlangkål, hamburgerryg m.v.,
dessert og kaffe med chokolade.
Undervejs gik snakken livligt, ikke
mindst om, hvorledes gildelivet i
vore respektive gilder leves. Bl.a.
var det meget positivt for en
gangs skyld at høre, at et gilde
har betydelig tilgang af nye
gildebrødre. Således havde man i
2015 optaget 5 nye gildebrødre,
og p.t. står yderligere 5-7
umiddelbart for optagelse. Vores
gruppe blev uhyre vel modtaget.
Besøg fra andre gilder var ikke
noget dagligdags i Bogense. Et
genbesøg
er
iflg.
deres
gildemester
bestemt
ikke
utænkeligt.
Alt i alt en meget fin oplevelse.

Aftenens arrangement var nytårsgildehal, så efter en gildehal,
STADEN
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Kære gildebrødre i 4. gilde
Min dåbsattest fortæller mig, at jeg bliver 70 år den 6. marts,
men ikke er på adressen på dagen.
Jeg vil derfor invitere alle gildebrødre fra 4. gilde
inklusive ledsager til et let traktement i
Kløverhuset, Teglværksvej 11, Slagelse
Den 12. marts 2016
Klokken 14:00
Af hensyn til traktementet vil jeg udbede mig et svar om I
deltager på e-mail kirsten_erik@mail.tele.dk
senest den 7. marts 2016
Mange gildehilsener

Kirsten Andersen
Hyggelig og god stemning fra Nytårsgildehallen

Foto: Søren Nerenst
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Nytårsgildehal den 6. jan. 2016
Tekst: Ellen

Efter vandrehallen, hvor vi
ønskede hinanden godt nytår
med et glas champagne,
havde vi en meget fin gildehal.
Eftersom det var Helligtre konges aften, havde Nete
valgt det emne. Da vi ikke
kunne skaffe rigtige Helligtre–
konges lys, måtte vi ”nøjes”
med 2 tre-armede lysestager.
Knaldet, som de rigtige lys
skulle give som tegn på
afslutningen af julen, gik vi
dog ikke glip af. Jørgen holdt
en flot 5 minutters Sct. Georg
om de mange flygtninge, der
kommer til os. Jørgen havde
valgt den smukke sang ” You
never walk alone”.
I eftergildehallen havde arran-

gerende
gruppe
fundet
resultatet af den quiz, vi
havde sidste år, om, hvad der
ville ske i 2015. Den bedste
havde 16 rigtige ud af 20 - flot
Kirsten N.
Det muntre indslag sørgede
Jens for. Han havde fundet
optagelsen
med
Niels
Hausgaard, hvor han blandt
andet
synger
om
”de
fremmede” og arbejdsløse,
den hvor hvert vers slutter
med et messende ”jaaa-men”.
Den har desværre en eviggyldig sandhed.
Efter et let måltid med laks,
pålæg og ost sluttede en dejlig
aften i gode menneskers
selskab.
Tak til gruppe 4 Solsorte

Gildeting
Husk vi har gildeting den 30. marts.
Eventuelle forslag bedes sendt til Nete senest i uge 7.
Skriftlig indkaldelse, med bilag, udsendes pr. mail ca.
14 dage før gildetinget.
Mvh Kansleren
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STADEN
Månederne:
1. februar
1. april
1. juni
1. september
1. november
1. december

udkommer:

Deadline:
15. januar
15. marts
15. maj
15. august
15. oktober
15. november

Næste nummer af
STADEN udkommer
1. april 2016.
Deadline 15. marts 2016
og omfatter tiden
frem til 1. maj 2016

REDAKTØR:
Margot Maarbjerg

tlf.:
58 52 57 37
mobil: 53 58 98 64
sct.staden@gmail.com

