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Besøg vores hjemmeside 

www.SøftenSpejderne.dk 

Linien Ud 

Kære leder!  

Sæt kryds i kalenderen i weekenden, fredag den 28. 
februar til søndag den 2. marts 2014. Her er der le-
deruddannelses weekend i Aarhus.  

Følg Linien Ud på Facebook her 
http://www.facebook.com/pages/Linien-Ud-

Nord/139473682809243 

 

Film om Bjørneungerne! 
 

Redaktøren har lavet en film om det at 
være Bjørneunge hos SøftenSpejderne. 
Så kig forbi hjemmesiden og se filmen. 

På hjemmesiden kan du også altid finde 
det nyeste nummer af Knytten og se 
programmet for de enkelte enheder. 

Vidste du om juniorerne, at 
• Vi er 39 superglade juniorspejdere 

• Vi altid er ude 

• Vores yndlingssang er ”Brevet fra en junior-
spejder” 

• Vi synes pionering er sjovt, og vi er gode til 
det 

• Vi har spist blodrøde popcorn, edderkopper 
og spøgelser 

• Vi ved, hvordan man bruger et kompas og læ-
ser et kort 

• Vi ved, hvordan man laver blæk og kul 

• Vi æææælsker bæverguf (selv om det er læn-
ge siden, vi har været bævere) 

http://www.facebook.com/pages/Linien-Ud-Nord/139473682809243
http://www.facebook.com/pages/Linien-Ud-Nord/139473682809243
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Søften 
Spejderne 

Gruppeleder:  
Søren Roager  
Venusvej 22, 8382 Hinnerup  
Tlf. 8698 7275 / 4227 7275  
Mail: sr.its@dsg.dk 
 
Grupperådsformand: 
Mikkel Holm 
Højagerparken 42, 8471 Sabro 
Tlf. 8624 9409 
Mail:birgitogmikkel@holm.mail.dk 
 
Bjørneungerne 3-6 år: 
Torben Worm 
Søndermarken 102, 8382 Hinnerup 
Tlf. 8691 2775 / 2338 2341 
Mail: torben@familien-worm.dk 
 
Bæverflokken 1. klasse: 
Lenette Duch 
Lavritsdalsvej 5, 8382 Hinnerup 
Tlf. 2163 4665 
Mail: lenette@duch.dk 
 
Ulveflokken 2. - 3. klasse: 
Birgit Ingvorsen  
Stjerneparken 22, 8382 Hinnerup 
Tlf. 8691 1574 
Mail: bii@landscentret.dk 
 
Juniortroppen 4. - 5. klasse: 
Stine Vestergaard 
Søndermarken, 8382 Hinnerup 
Tlf.  
Mail: sj.vestergaard@image.dk 
 
Spejdertroppen 6. - 7. klasse: 
Ole Dahl Bisgaard 
Hejrevej 15, 8382 Hinnerup 
Tlf. 8698 8879 
Mail: ole@dahl-bisgaard.dk 
 
Seniortroppen 8. klasse - 16 år: 
Karina Emma Væggemose 
Marselis Boulevard 125, 8000 Aarhus C. 
Tlf. 2890 1620 
Mail: k_vaeggemose@hotmail.com 
  
Cocioklanen 17+ år: 
Søren Dalentoft  
Byvænget 19, Hinnerup  
Tlf. 2442 9897  
Mail: soren@dalentoft.dk 
 
Eventlederne: 
Anette Kjærgaard Larsen  
Ananasvej 14, 8382 Hinnerup 
Tlf. 8691 2101 / 2423 5317 
Mail: anette@kjaergaardlarsen.dk 
 
Se hele adresselisten på SøftenSpejderne.dk 
___________________________ 
Knytten 
Udgivet af: Søften Spejderne 
 
Redaktør:  
Mette M. Sterup 
Søndermarken 60, 8382 Hinnerup  
Tlf. 8691 1555 / 2554 9887  
Mail: mette@sterup5.dk 
 
Deadline: 11. april 2014 
 
Oplag: 180 
 
Bank konto nr.: 3648 - 3648111371 
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 Leder 
Kære spejdere 

Nu er endnu et år gået, og vi kan gøre status på 2013. Da vi 
startede året, var vi 196 medlemmer, og da året sluttede var 
vi 216 medlemmer! Det er en fremgang på 10,2 % - et helt 
fantastisk og fremragende resultat! 

En stor tak skal lyde til alle der er med til at lave og støtte 
det fantastiske spejderarbejde, vi laver her hos SøftenSpej-
derne! 

• Tusind tak til lederne, der laver super gode, udfordrende 
og spændende aktiviteter for spejderne, og som altid er 
hjælpsomme og i godt humør! 

• Tusind tak til forældrene for, at I støtter op om Jeres 
børns fritidsinteresse! I er altid behjælpelige med at kø-
re, lave en kage, hjælpe med salg af lodsedler, lave jule-
dekorationer og meget mere … det er en uvurderlig 
hjælp! 

• Og tusind tak til alle I andre som hjælper til … gruppe-
rådsmedlemmer, VP’er, viceværter, redaktør og webma-
ster! 

Sammen driver vi Danmarks største (og bedste!) KFUM-
Spejdergruppe! 

Fremover har vi fortsat planer om udfordrende og spæn-
dende aktiviteter! I 2015 planlægger vi, at familiespejdere, 
bævere og ulve skal deltage på distriktssommerlejr, sammen 
med de 15 andre grupper i vores distrikt. Junior, spejder, 
senior og rovere skal på sommerlejr i udlandet (eller måske 
på Bornholm?) … det skal I nok høre meget mere om. I 2017 
skal vi deltage på endnu en Spejdernes Lejr, med over 
40.000 spejdere fra hele landet og udenlandske gæster. Så 
der er store begivenheder at se frem til! 

I ønskes alle et godt nytår! 

Med spejderhilsen fra gruppeledelsen 
Jacob, Henrik, Børge og Søren 

mailto:torben@familien-worm.dk
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Kære Bjørneunger 

Hvor er det altså hyggeligt at mø-
des med alle jer bjørneunger i je-
res tykke vinterpels, og gå på op-
dagelse sammen. I har været så 
dygtige til at lave en Bjørneunge-
stander, som blev malet og pyntet 
med ”ægte” bjørnepelstotter. Og 
det var en sand fornøjelse til jule-
markedet, hvor Bjørnemor og 
Bjørnefar kom med masser af do-
nut-dej, og alle hjalp til med at 
lave og sælge til gæsterne. Og 
mange andre sjove ting! 

Nu har vi taget fat på et nyt år, 
først med nytårsparade, hvor I fik 
en årsstjerne eller pin, og vi har 
været i skoven og fundet en masse 
spor efter dyr. Blandt andet græv-
lingepels og meget af skelettet! Vi 
glæder os til resten af foråret og 
vores sommerlejr på Grønsletten! 

Bjørnehilsener fra Torben, Bir-
git og Melanie 

Uddeling af årsstjerner 
til nytårsparade 
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Møde: Hver anden lørdag i lige uger, kl. 10 - 13  
HUSK! Madpakke og altid at være klædt på til at være ude! 

 

Februar 

Lørdag den 8. Mad på bål – vi laver spændende mad over bål 
 
Lørdag den 22. Vinter-OL – vi håber på sne, men selv uden skal det nok blive spændende 
 
 

Marts 

Lørdag den 8. Fastelavn – glæd dig til fastelavnssnobrød! 
 
Lørdag den 22. Sjov med sanser – vi leger med, hvad øjne og ører kan  
 

April 

Lørdag den 5. Påskepynt – og påskesjov 
 
Lørdag den 26. Rasmus Klump Arbejdsdag  – lige som Rasmus Klump laver ting på sit hus, 
 hjælper vi med arbejdsdagen på Grønsletten 
 
 

Maj 

Lørdag den 3. Mad-pioneering – vi bygger sjove ting af mad  
 
Lør./søn. 17.-18. Bjørneungernes Sommerlejr! 

Vi har en god lang dag sammen til sjove oplevelser, overnatter og spiser  
morgenmad sammen næste dag (OBS: bededagsweekenden) 

 
Lørdag den 31. Fisketur – en tur ud i det grønne med fiskestang og net: hvad mon vi fan-

ger? 
 

Juni 

Lørdag den 14. Markedsdag i Søften – vi deltager i den årlige markedsdag sammen med 
resten af SøftenSpejderne 
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Hej Bævere 
 
Sikke tiden flyver, når man har 
det sjovt sammen. Vi er allerede 
halvvejs gennem sæsonen og 
har haft en masse gode oplevel-
ser sammen i efteråret og i star-
ten af vinteren. Vi elsker at være 
ude, så det er vi, stort set hver 
gang vi mødes. 

Vi startede året ud med at lære 
en masse om bæverne - hvor 
bor de, hvordan ser de ud, hvad 
spiser de og hvem er deres ven-
ner og fjender? Vi lavede vores 
egen græsbæver af nylonstrøm-
per, savsmuld og græsfrø, som 
skulle plejes og vandes, til den 
blev fin og grøn, og vi lærte at 
bygge huler som bæverne med 
plads til både at sove og spise 
og med en lille indgang 'helt 
nede under vandet'. Til slut blev 
vi alle optaget i den store fami-
lie af bævere - så nu går vi ikke 
blot til bæver, vi er bævere.    

Vi elsker at lave bål og mad over 
bål - så det har vi gjort en del 
gange. Vi startede ud med at 
lære lidt om, hvordan et bål 
tændes, og hvad vi skal huske at 
passe på, når vi laver ild. På bå-
let har vi lavet bæverguf, som er 
mariekiks med skumfiduser og 
pålægschokolade - uhmm, piz-
zasnobrød med skinke og ost og  

kanelsnegl som snobrød - ja det 
kan man faktisk godt! – og sidst 
lavede vi en skøn minestrone-
suppe, som også mange foræl-
dre fik mulighed for at smage. 

Da det begyndte at blive rigtig 
mørkt til bævermøderne i okto-
ber, lavede vi op til Halloween 
de flotteste - nogle meget 
skræmmende, nogle meget 
glade – græskarlygter, der læn-
ge er set. Alle bævere fik lavet 
en lygte, som kunne tages med 
hjem og stå og lyse i de mørke 
timer. 

Vi har også været på løb nogle 
gange. En gang var det et bæ-
verløb, hvor vi lærte om Bæver 
og Bævers venner - hvad er de 
hver især gode til, og hvorfor er 
de gode venner? En anden gang 
var vi på et refleksløb rundt i 
skoven. Det var meget spæn-
dende og udfordrende - særligt 
for ét af holdene, der også lige 
nåede at tabe to rokketænder 
på vej rundt mellem reflekser-
ne.  

Op til julemarkedet i november 
lavede vi en masse flotte gevin-
ster til vores bævertombola. Vi 
lavede perleskåle og juleperle-
ophæng i ovnen, pyntede fine 
fyrfadsstager med 'is' og glim-
mer og malede flotte lanterner 
med julemotiver. Alle gevin-
sterne blev vundet af alle dem, 
der købte de mange lodder til 
julemarkedet. Faktisk fik vi helt 
udsolgt og tjente mange penge 
til spejderarbejdet i det kom-
mende år. Rigtig flot! 

Vi glæder os rigtig meget til at 
lave en masse spændende og 
sjove ting sammen med jer i de 
kommende måneder. Vi skal 
tage en del mærker, som kan 
syes på uniformen eller tørklæ-
det. Så det er vigtigt, at vi alle 
kommer hver gang. 

Husk at vi er ude hver gang - så 
tag varmt tøj og eventuelt 
regntøj og gummistøvler på, så 
I kan holde jer varme og tørre. 

De største bæverhilsener fra 
Pelle, Jakob, Thomas, Britta, 
Lenette, Michael og Tine. 
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Møde: Hver mandag, kl. 18.15 – 19.30 
HUSK! Altid at være klædt på til at være ude! 

 

Februar 

Mandag den 3. Naturmærke 

Mandag den 17. Naturmærke 

Mandag den 24. Naturmærke 

 

Marts 

Mandag den 3. Jeg kan selv-mærke 

Mandag den 10. Jeg kan selv-mærke 

Mandag den 17. Jeg kan selv-mærke 

Mandag den 24. Bålaften  

Mandag den 31. Udforsker-mærke 

 

April 

Mandag den 7. Udforsker-mærke 

Mandag den 28. 5 km. vandremærke 
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Hej Ulve 

Så er julen forbi, og vi er kommet 
ind i det nye år. Vi har endnu en-
gang været til nytårsparade med 
gudstjeneste og arrangement i 
forsamlingshuset, hvor der blev 
uddelt årsstjerner – måske er de 
endda syet på uniformen. Vi er 
såmænd allerede godt i gang med 
spejderaktiviteterne efter den lan-
ge juleferie. Året kommer forhå-
bentlig atter til at byde på en mas-
se gode spejderoplevelser.   

I de sidste måneder inden jul brug-
te vi noget tid på forberedelse til 
julemarkedet. Vi var ude at sælge 
juledekorationer, vi bagte en hel 
masse pebernødder, vi lavede 
pakker og guirlander, og vi pakke-
de slik i poser. Mange af jer deltog 
i julemarkedet, og hjalp med at stå 
i vores fiskedam. Der var rigtig 
mange, der kom og prøvede at 
fiske i fiskedammen, og vi fik helt 
udsolgt af gevinster. 

Før jul tog vi desuden ahornmær-
ket, hvor vi bl.a. lærte om flere 
forskellige slags koder. Fx lærte vi 
om morsealfabetet, og ulvene er 
efterhånden blevet rigtig gode til 
både at løse en morsekode og til 
at lave en morsekode selv. Vi har 
også løst talkoder og koder skre-
vet med citronsaft.  

På årets første møde var vi på af-
tenløb på spejdergrunden. Der 
blev løbet flere gange fra den ene 
til den anden ende, og flere spej-
derfærdigheder blevet prøvet af. 
Det var en flok mudrede ulve, der 
skulle hentes efterfølgende. 

I de kommende måneder skal vi 
tage stifindermærket. I den for-
bindelse skal vi bl.a. på løb i Søf-
ten by, og vi skal lære om, hvordan 
man i gamle dage brugte stjerner-
ne til at finde vej. Vi skal også lave 
mad på bål en aften. 

HUSK at det er stadig koldt og 
mudret på Grønsletten. Vi skal 
være ude de fleste aftener, så hav 
varmt og praktisk tøj på.  

Mange ulvehilsner fra 

Birgit, Marianne, Andreas, Buggi, 
Maja, Tommy, Søren, Thomas, 
Christian, Simone, Eydbritt og 
Anne Kathrine 

Uddeling af årsstjerner til 
nytårsparaden 

k d  
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Møde: Hver tirsdag, kl. 18.30 – 20.00  
HUSK! Altid at være klædt på til at være ude! 

 

Februar 

Tirsdag den 4. Musikermærke 

Tirsdag den 11. Vi holder fri - vinterferie 

Tirsdag den 18. Musikermærke 

Tirsdag den 25. Stifindermærke – refleksløb 

 

Marts 

Tirsdag den 4. Stifindermærke - vi ser på stjerner med Erik Høgh 

Tirsdag den 11. Stifindermærke – fotoløb 

Tirsdag den 18. Vi laver mad over bål 

Tirsdag den 25. Vi sælger lodsedler i Søften 
Mødested Præstemarkskolens P-plads 

 

April 

Tirsdag den 1. Vi lærer knob og besnøringer 

Tirsdag den 8. Påskeløb 

Tirsdag den 15. Vi holder fri - påskeferie 

Tirsdag den 22. Pionering – vi bygger med reb og rafter 

Lørdag den 26. Sct. Georgs løb i Hadsten 

Tirsdag den 29. Vi holder fri 

 

Weekendtur og sommerlejr for ulvene: 

24. – 25. maj Distriktsturnering på Moselund og overnatning på Grønsletten 

27. – 29. juni Sommerlejr i hytte 
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Kære Juniorer 

Jeg er netop kommer hjem fra 
endnu et fantastisk juniormøde. 
Spejderhytten var lavet om til en 
”spillebule” – der blev spillet alle 
steder og hygget med chips og 
sodavand – SUPER hyggeligt  

Vi har været fantastisk flittige i de 
seneste måneder og nået en hel 
masse. 

Vi havde en super weekendlejr på 
Grønsletten med blandt andet 10 
km. vandretur, rafteræs, natløb og 
opgavebingo. Vi forberedte os til 
julemarkedet – fik kløvet brænde, 
lavet skilte og halvtag. På julemar-
kedet fik vi bagt – og solgt – en 
masse lækre pandekager. I var helt 
utroligt flittige – tak for det, og 
også en stor tak til jeres forældre 
for al deres hjælp  

Vi glæder os til at være sammen 
med jer til møderne om torsda-
gen, men også på distriktsturne-
ringen i maj og sommerlejren i 
juni/juli. 

Med stor spejderhilsen 

Anita, Sabine, Heidi, Jonas, Jakob, 
Peter, Morten og Stine 

En tilfreds kunde 



 
 

  

Møde: Hver torsdag, kl. 18.30 – 20.30  
HUSK! Altid at være klædt på til at være ude! 

 

Februar 

Torsdag den 6. Junior-Agent 

Torsdag den 13. Vinterferie 

Torsdag den 20. Agentløb 

Torsdag den 27. Fastelavn 

 

Marts 

Torsdag den 6. Vi holder fri 

Torsdag den 13. Kaninrace – vi mødes ved Præstemarkskolen 

Torsdag den 20. Leg 

Torsdag den 27. Leg 

 

April 

Torsdag den 3. Leg og løb 

Torsdag den 10. Minipionering 

Torsdag den 17. Påskeferie 

Torsdag den 24. Vi fejrer Sct. Georgs Dag 

 

 Juniortroppen.dk 
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Kære Spejdere og forældre 

Her lige et par praktiske informa-
tioner vedr. aktiviteter lidt længe-
re hen på sæsonen: 

• 5.-6. april har vi weekendtur.  

• 23.-24. maj er der distriktstur-
nering. 

• 28. juni – 2. juli har vi sommer-
lejr – sæt allerede nu kryds i ka-
lenderen, så I kan være med på 
en fed tur. 

Her ved siden af finder I nogle 
glade hilsener skrevet af fire af 
vores patruljer. 

Med stor spejderhilsen 

Eibrith, Heidi, Lene, Flemming, Ole 
& Christian 

Hej, vi er på Rapænderne! 

Vi er 6 seje rapænder, som elsker 
udfordringer og aktiviteter. Vi er 
altid frisk på skæg og ballade. To 
af vores rapænder har endda ka-
stet sig ud i at tage mærket ”shor-
ty”. Vi består af 6 friske piger: 
Amalie, Johanne, Marie, Edith, 
Maiken og Marie. Vi har det altid 
sjovt sammen og er gode til at gå 
på kompromis. 

Vi er Rapænderne, RAP!!! 

----- O ----- 

Hej, vi hedder Morten, Kasper, 
Jakob, Theodor, Viktor og Christi-
an. Vi har lavet en kode: 

22-27-18     16-1-8-1-20 

(Hint: ”W” er med). 

 

Hej, vi er Bjørnebanden! 

Vi består af 6 bjørneseje bjørnepi-
ger: Koalabjørn, Pandabjørn, Lille-
bjørn, Isbjørn, Bubbibjørn og Bjør-
nen Bjørn. Her har vi tre gode råd 
til, hvad du skal gøre, hvis du bli-
ver angrebet af en bjørn: 

1. Løb skrigende væk! 

2. Smør dig ind i honning og læg 
dig på jorden! 

3. Gå hen til bjørnen og gør hon-
nør – og sats på, at det er en fra 
Bjørnebanden  

Held og lykke! 

----- O ----- 

Hej, vi hedder The Corn Flakes! 

Vi elsker corn flakes med choko-
lade. Vi er fem friske drenge, som 
har lavet et flag med et corn flakes 
symbol. Vi elsker også at lave bål, 
og vi hygger hver gang  
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Møde: Hver onsdag, kl. 18.30 – 20.30  
HUSK! Altid at være klædt på til at være ude! 

 

Februar 

Onsdag den 5. Patruljemøde 

Onsdag den 12. Vinterferie 

Onsdag den 19. Landslotteri 

Onsdag den 26. Fællesmøde med seniortroppen 

 

Marts 

Onsdag den 5. Tropmøde 

Onsdag den 12. Hemmelig aften – nærmere information følger 

Onsdag den 19. NØRD 

Onsdag den 26. NØRD 

 

April 

Onsdag den 2. NØRD 

Lør./søn. 5. – 6. Weekendtur – nærmere information følger 

Onsdag den 9. Intet møde efter weekendtur 

Onsdag den 16. Påskeferie 

Onsdag den 23. Besøg på Ole Rømer Observatoriet. Vi mødes på Grønsletten kl. 19, og 
kommer først hjem ca. 22.30 – nærmere information følger! 

Lørdag den 26. Arbejdsdag på Grønsletten 

Onsdag den 30. Cykeltur – medbring cykel og hjelm 

 

23. – 24. maj Distriktsturnering 

28/6 – 2/7 Sommerlejr 
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Vi laver en masse sjove, hygge-
lige og tit rimelig sindssyge ting. 
Men for os gør det faktisk ikke 
så meget, hvad det er, vi laver, 
for vi har sådan et godt sam-
menhold i senior, at selv den 
største opvask kan blive helt 
vildt sjov. Når bare man er 
sammen med sine venner. 

Selv om det tit er os, der får de 
lidt kedelige ting at ordne … fx 
har vi ordnet raftegården en 
million gange … så tager vi det 
med et grin og laver et eller 
andet sjovt og mærkeligt ud af 
det. Til gengæld laver vi også 
nogle ret vilde ting, fx på som-
merlejren, hvor vi fandt på at 
bruge en hel dag på at lave en 
spa, eller et møde hvor vi lavede 
en karrusel af rafter. Og selv om 
det ikke gik helt, som vi havde 
regnet med, så tror vi aldrig, vi 
har grinet så meget! 

Sådan har vi det efter hvert 
spejdermøde. 

Når man er senior, får man også 
lov til at komme med på de fe-
deste kurser og lejre! 

 
Kort sagt: at være senior er for 
nice!  
 

Masser af Spejderswag fra Lau-
ra, Maja og Buggi 

 

At være senior er mega fedt 
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Julemarked 

Med julemarkedet fik vi sagt farvel til 2013, og julemarkedet var atter en stor succes, med mange 
glade og købelystne gæster.  

Men et julemarked kan jo kun stables på benene med hjælp fra mange frivillige fra forældregrup-
pen, som sammen med lederne og voksenpatruljen fik alt til at gå op i en højere enhed. 

Vi i Voksenpatruljen, der jo ikke mere tæller så mange ”hænder”, vil gerne her sige tak til alle, som 
hjalp os med at få opstillet og afviklet julemarkedet … og ikke mindst med oprydningen sidst på 
dagen. 

Der skal også lyde en stor tak til alle de, som bagte kager, leverede sponsorgaver og ting til salgs-
boden. Julemarkedet ville ikke have været det samme uden jeres velvilje. 

Vi håber naturligvis, at vi en anden gang må henvende os til jer, når vore egne kræfter ikke rigtigt 
slår til. 

Billeder fra SøftenSpejdernes julemarked er kommet på  
http://spotted.stiften.dk/gallerier/softenspejdernes-julemarked-2013#.  Kig ind på siden og se 
billederne … måske er du også blevet spotted? 

Nytårsparade og nytårskur 

Nytårsparaden den 4. januar var starten på 2014 for SøftenSpejderne, og om aftenen efter nytårs-
paraden mødtes alle voksne (næsten) i gruppen til den årlige Nytårskur.  

Nytårskuren er stedet, hvor vi i fællesskab får drøftet planerne for det nye år, og får fordelt opga-
verne blandt lederne, grupperådet og voksenpatruljen. Voksenpatruljen plejer at kreere menuen 
til aftenen, men i år havde andre påtaget sig den opgave. Det blev en rigtig hyggelig aften, hvor 
der også er plads til almindelig hyggesnak. 

http://spotted.stiften.dk/gallerier/softenspejdernes-julemarked-2013


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SøftenSpejderne 

Grønsletten * Brushøjvej 37 * Søften * 8382 Hinnerup 

Tlf. 8698 7275 * Mobil 4227 7275 * E-mail: sr.its@dsg.dk 

Langtidsplanen 

 

Arbejdsdag på Grønsletten Lørdag, den 26. april 

Distriktsturnering på Moselund 
Junior, spejder og senior Fre./lør. 23. – 24. maj 

Distriktsturnering på Moselund 
Ulvene Lørdag, den 24. maj 

 

*********************************** 

 

Linien Ud i Aarhus Fre./søn. 28. feb. – 2. marts 

Distriktsmøde Onsdag den 19. marts 

Landsmøde på Nyborg Strand Fre./lør. 10. – 11. maj 
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