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       Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst

Så forskellige klubber, 
så forskellige besøg

Motto: “Hvad kan jeg gøre for Rotary?”

Denne årstid er altid travl 
for en distriktsguvernør. Der er 
fuld gang i klubbesøgene,  og 
sådan er det også i Distrikt 1440 
i år. Jeg har besøgt klubber 
ved Kattegat, ved Skagerrak, 
i Skagen, i Limfjordslandet og 
i Gudenålandet, i større byer 
og mindre byer. Jeg har kørt 
gennem morgentåge og solop-
gang til møde i morgenklubber 
og gennem regn og aftenmørke 
hjem fra aftenmøder. Hver en-
este gang er jeg kørt hjemmefra 
i spænding og forventning, og 
hver eneste gang er jeg kommet 
glad hjem igen, opfyldt af troen 
på Rotarys betydning, både i 
vores eget distrikt og i den større 
sammenhæng.

Klubberne er vidt forskellige. 
De har hver deres særpræg med 
hensyn til mødested, måltid, 
sange, egne særlige skikke og 
traditioner. Det kan også ofte 
mærkes, om det er en klub i 
en lille by eller en større by, en 
egn i vækst eller det modsatte.  
Hver gang jeg træder ind i et 
mødelokale, tænker jeg det 

samme: Nu har alle disse brave 
mennesker afsat 1 ½ time til 
klubmøde med guvernørbesøg. 
Hvad kan jeg give til gengæld, 
så de ikke går hjem med en 
følelse af, at tiden kunne have 
været bedre givet ud? 

Et guvernørbesøg kan ikke 
ændre verden, heller ikke for en 
klub. Men et grundigt formøde 
mellem klubbens bestyrelse, 
guvernør og assisterende gu-
vernør kan i bedste fald sætte 
en ramme for en klubs fortsatte 
udvikling. Sammen kan vi ”tage 
temperaturen,” se, hvor klubben 
klarer sig strålende, og hvor der 
er behov for hjælp. Måske kan 
møde mellem klub og guvernør/
assisterende guvernør virke 
inspirerende, som en øjenåbner 
eller igangsætter. 

Det er helt sikkert, at arbej-
det mellem distrikt og klub ikke 
er slut, når guvernøren takker 
farvel. Det må det ikke være. 
Så skal det tværtimod fortsætte 
ind i en ny fase. Så skal der i 
distriktets ledelse samles op på 
de erfaringer, guvernør og as-

sisterende guvernører gør, og 
der skal lægges plan for den 
fortsatte strategiske udvikling af 
distriktet og for gennemførelse 
af den meget forskelligartede 
assistance, som klubberne efter-
spørger. 

Det kan anbefales ...
Udvikling tager tid, og derfor 

er kontinuitet vigtig. I distriktsle-
delsen har vi en rullende 4-årig 
tjenestetid: nomineret, elegeret, 
fungerende guvernør og for-
henværende. Flere klubber har 
etableret sig på lignende måde: 
sekretær, elegeret præsident, 
præsident og forhenværende. 
Den turnus vil jeg varmt an-
befale. Den sikrer et langsigtet 
perspektiv og en videregivelse 
af viden og erfaringer. Der er 
god gang i arbejdet i klubberne. 
Det er en fryd at komme rundt 
som guvernør. Jeg ønsker klub-
berne fortsat rigtig godt arbejde 
i Rotary-året 2012-13.

Vibeke Gamst

Rotering efter 
dette princip kan 
anbefales ...

År 1:
Sekretær

År 4:
Past

præsident

År 3:
Præsident

År 2:
Præsident

elect

kom godt 
fra start

Nykøbing 
Mors Rotary 
Klub skabte 
indholdet og 
rammerne for distriktets 
RYLA (Rotary Leadership 
Awards) i dagene 14.–16. 
september.

21 velmotiverede unge 
mødte op til distriktets første 
RYLA i nyere tid. Det blev 
gennemført i Jesperhus Fe-
riecenter i Nykøbing Mors. 
RYLA er et træningsprogram 
til unge mellem 20-30 år. 
Programmet sætter fokus på 
ledelse, karriere, netværks-
dannelse og samvær med 
andre unge. Derudover gives 
der en orientering om Rotary 
som organisation med vægt 
på mærkesagerne – men ikke 
mindst på de mangfoldige 
tilbud til unge.

Jeg skal ikke beskrive 
indholdet nærmere – det gør 
nogle af deltagerne andet 
sted i månedsbrevet. De taler 
for sig selv.

RYLA er også et godt 
tilbud til klubben, der spon-
serer deltagelse for en eller 
flere unge mennesker. Der 
er ingen tvivl om, at RYLA 
kan blive springbrættet til et 
medlemskab af Rotoract el-
ler en morgenklub. Af dette 
års deltagere har 3-4 udtrykt 
interesse i at søge optagelse 
i Rotoract eller i nærmeste 
morgenklub. Flere af del-

- fortsættes side 4

Af Jan Brinck, 
DGE og chair 
RYLA.
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Aalborg Vestre Rotary Klub 
og guvernøren, Vibeke Gamst, 
fortjener stor ros for program-
met og for gennemførelsen af 
årets distriktskonference i Aal-
borg Kongres og Kultur Center, 
den 29. september. Den blev 
en stor succes og den bedste 
konference af den art, som jeg 
har deltaget i. Programmet var 
nemlig meget afvekslende og 
spændende, og de planlagte 
tider blev overholdt, så tiden 
føltes aldrig for lang! 

Hvis enkelte af deltagerne 
ikke havde fået morgensøvnen 
ud af øjnene, blev de i den 
grad vækket af et fremra-
gende slagtøjsband, Trash, der 
spillede rytmisk musik med alle 
forhåndenværende redskaber, 
som de slog med på affald-
stønder, containere osv. Det 
blev efterfulgt af velkomsttaler 
af præsidenten for Aalborg Ves-
tre Rotary Klub, Henrik Bjørn, 
og af Aalborgs fungerende 
borgmester, Thomas Kastrup-
Larsen.

Så var der morgensang, og 
dagens tre sange afspejlede på 
bedste vis, at Rotary hæger om 
den danske kulturarv: ”Det lys-
ner over agres felt, Se nu stiger 
solen og Morgenstund har guld 
i mund”.  Derefter holdt den 
nyudnævnte domprovst, Niels 
Chr. Kobbelgaard, en tank-
evækkende morgenandagt. Han 
talte om kærligheden og sam-
menlignede den lille bog, ”Hvad 
fatter gør, er altid det rigtige” af 
H.C. Andersen med den store 
bog, Bibelen. 

Derefter kom der en hilsen 
fra Verdenspræsidenten, og 
den blev leveret af en særdeles 
levende, vandrende, gesti-
kulerende og veltalende svensk 
dame, Ann-Brit Åsebol, der i 
den grad forstod at fange tilhør-

Distriktskonferencen 2012: 

Hjem som en glad rotarianer! 

Øverst tv: Et fremragende slagtøjsband, Trash, der spillede rytmisk musik med alle forhåndenværende red ska ber, 
som de slog med på affaldstønder, containere osv. 
Øverst th: Aalborgs fungerende borgmester, Thomas Kastrup-Larsen byder velkommen.
Herover: professor Henrik Schärfe fra Aalborg universitet - med sin tvillingbror!
Herunder: Udvekslingstudenternes præsentation.
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ernes opmærksomhed. Hun var 
en oplevelse i sig selv, så hende 
glemmer jeg ikke.

Robot med tvillingbror
Efter kaffepausen fik jeg 

nok noget af et chok, for der 
sad en ubevægelig mand på 
scenen, og kort tid efter kom 
hans tvillingebror, troede jeg. 
Det viste sig imidlertid, at den 
siddende mand var en robot, 
der til forveksling lignede fore-
dragsholderen, der kom op 
på scenen. Det var professor 
Henrik Schärfe fra Aalborg uni-
versitet, der efterfølgende holdt 
en fængslende forelæsning om 
robotternes indtog i vort sam-
fund og arbejdet med at lave 
hans ”tvillingebror”. 

Ind imellem kom der fem 
minutter korte indslag, hvor 
forskellige rotarianere causerede 
over emnet, ”Da jeg blev rotari-
aner”. De var interessante og 
bidrog i høj grad til, at formidd-
agen forløb så godt.

Undervisnings-
ministeriet:  
“Rotary bedst!” 

Til slut vil jeg nævne en af 
guvernørens oplysninger, som 
jeg var særlig glad for at kunne 
referere for medlemmerne af 
min egen klub: 

”Som følge af enkelte 
uheldige sager vedrørende ud-
vekslingsstudenter i USA, har 
Undervisningsministeriet lavet 
en diskret undersøgelse af for-
skellige organisationers ageren 
på området, og den viste, at 
Rotary ligger på en førsteplads 

med hensyn til sikkerhed og 
tilfredshed, da Rotary er bedst 
til at organisere udvekslingen. 
Men “vi lever på en knivsæg” 
og opnår kun det gode resultat 
på grund af de meget dygtige 
counselors, som klubberne har”.

 Distrikt 1440 har i denne 
runde udsendt 42 udvekslings-
studenter og modtaget 40. Af 
dem deltog 32 i konferencen, 
og de fortalte levende på deres 
mere eller mindre gebrokne 
danske sprog om deres oplev-
elser i Danmark, og de slut-
tede under stor jubel af med at 
synge ”Blæsten går frisk over 
Limfjordens vande” for forsam-
lingen.

Da jeg tog hjem fra konfer-
encen, var jeg glad for at være 
rotarianer.

Arne Sloth Kristoffersen
Aalborg Søndre Rotary Klub

Præsident

Distriktskonferencen ...

Herover: Guvernørens velkomst.
Herunder: “Blæsten går frisk over Limfjordens vande” udsat forudveksling-
sstudenter!
Nederst: 32 udvekslingsstudenter med enkelte værter på scenen.
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Fortsat fra forsiden -
tagerne er pt. i gang med at ori-
entere om deres udbytte i deres 
sponsorklub.

Evalueringen af dette års 
RYLA vil medføre nogle få 
ændringer i det næste RYLA 
forløb, idet der skal skabes flere 
elevaktiviteter og workshops.

En stor tak skal lyde til 
Nykøbing Mors Rotary Klub for 
det gode samarbejde og store 
engagement i dette særlige pro-
gram.

Nykøbing Mors gennem-
fører næste år RYLA, der pt. er 
fastlagt til weekenden 25.-27. 
oktober (uge 43). Det koster ca. 
2.600 kr. pr deltager.

 Sæt X i klubbens kalender 
og øremærk et beløb i klubbens 
budget. Det giver bonus!

Ryla-holder fra 2012 mødtes i Jespershus Blomsterpark.

Vores
 
Af Camilla M. Olsen, Frederiks-
havn City Rotary Klub, og Kirsten 
Laursen, Sæby Rotary Klub.

Rotary Youth Leadership 
Award blev afholdt i weekenden 
den 14.- 16. september i Jesper-
hus Blomsterpark, som dannede 
en smuk og inspirerende ramme 
for dagene.

Aftenens tema fredag var at 
kende sig selv som leder samt 
åndelige redskaber, der kunne 
bruges i en travl hverdag. Vi 
stiftede bekendtskab med In-
sights personlighedsprofiler for 
at skabe forståelse for vores 
egen lederstil, og hvordan vi 
skal bruge den i samarbejdet 
med andre. Dernæst stod den 
på mindfulness og meditation. 

Inspiration
Lørdag havde vi besøg af en 

række spændende profiler fra 
erhvervslivet, der delte ud af 
deres erfaringer med ledelse. 

Blandt disse profiler var Inger 
Marie Andersen, der er daglig 
leder på Kærvang (et socialp-
sykiatrisk døgn-, dag- botilbud, 
red.). Hun gav et indblik i foran-
dringsledelse, og delte ud af 
personlige oplevelser. 

Kim Holst, der er partner hos 
Hel Udvikling og rekruttering-
skonsulent hos Hansen & Toft, 
gav råd og vejledning i at skrive 

et CV og en ansøgning, der 
fanger opmærksomheden hos 
en kommende arbejdsgiver.

Lørdag aften var der besøg 
af Nykøbing Mors Rotary Klub, 
der afholdt deres møde sammen 
med os. Der var stor opbakn-
ing fra medlemmerne, som var 
engagerede i at høre om vores 
kursus og karrierer.

Blomsterparken
Søndag hørte vi om, hvor-

dan Jesperhus Blomsterpark 
har grebet deres ledelse an, 
og hvordan det har givet dem 
succes, både på bundlinjen og 
i form af større medarbejdertil-
fredshed. Det var et spændende 
og inspirerende oplæg, der blev 
holdt af Bjarne Høgh, som er 
driftschef i Jesperhus Blomster-
park.

Weekendens sidste oplæg 
var fra Arne Munkholm, Er-
hvervschef i Nykøbing Mors. 
Oplægget omhandlede iværk-
sætteren, og i den forbindelse 
hvad man skal være opmærk-
som på, og hvilke tanker man 
skal gøre sig, hvis man ønsker 
selv at starte en virksomhed op.

Arrangørerne af RYLA var 
meget synlige og engagerede 
hele weekenden igennem. Dette 
var fra morgenløbet og til ud 
på aftenen. Der var fokus på at 
give os kursister en masse prak-
tiske redskaber, samt at sætte 
tanker i gang hos os og skabe 
refleksion over vores eget liv og 
karriereudvikling.

Værtskabet var uforligneligt, 
og der manglede aldrig noget. 
Maden var i top, og stemningen 
og omgivelserne var varme og 
indbydende.

For de af os, der havde 
muligheden søndag eftermid-
dag, var der privat rundvisning 
i Blomsterparken ved direk-
tør Jesper Overgaard. I den 
forbindelse fik vi lov at fodre 
de smukke tropiske fugle og 
lemurer, samt at holde en alliga-

torunge. En stor oplevelse som 
satte punktum for en fantastisk 
weekend.

Tak til arrangørerne og 
foredragsholderne for det store 
stykke arbejde, de havde lagt i 
at få weekenden til at lykkedes.

Camilla M. Olsen og Kirsten Laursen

Kim Holst underviste i ”Mig og mit CV”
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Af Karoline Elton Baisgaard, 
RYLA-deltager i 1440 og 
vicepræsident i Aalborg Rotaract 
(Aalborg City RK)

21 engagerede unge men-
nesker, syv oplægsholdere 
med flere års erhvervserfaring 
samt faciliteter og en all around 
service i en klasse for sig selv. 
Det må være opskriften på det 
perfekte RYLA (Rotary Youth 
Leadership Awards). 

Personligudvikling og team-
building er buzzwords for min 
generation og derfor oplagte 
temaer at tage udgangspunkt 
i, når weekendens formål er at 
hjælpe unge mennesker med 
at udvikle deres lederevner og 
styrke deres selvtillid. Gennem 
foredrag, gruppearbejde, diskus-
sion og ikke mindst praktiske 
øvelser blev vi i løbet af week-
enden den 14.–16. september 
udfordret på alle tænkelige 
måder.

For det første gennem faglige 
oplæg ved lokale rotarianerne, 
der gennem deres karriere har 
arbejdet med eller special-
iseret sig i forskellige emner 
og problemstillinger, som de 
præsenterede os for og som gav 
anledning til såvel spørgsmål 

er en fantastik oplevelse
som diskussion. Hvad betyder 
det eksempelvis for ens lederstil, 
at man er i stand til at være til 
stede i øjeblikket og kan man 
overhovedet det i dansk erh-
vervsliv anno 2012? 

En introduktion til begrebet 
mindfullness var en oplevelse 
for os alle. At finde ud af, 
hvordan det er muligt i løbet 
af bare få minutter at lave et 
mentalt ’gearskifte’ og nærm-
est omgående at være klar i 
hovedet på ny, var uden tvivl 
weekendens mest alternative og 
uventede input. 

Herudover bidrog andre 
oplægsholdere med oplæg af 
mere almen karakter, bl.a. i 
forhold til valg af ledelsesstil, 
karriereplanlægning samt op-
start af egen virksomhed.

Alt var dog, som tidligere 
antydet, langt fra af konfer-
enceagtig karakter. Programmet 
bød nemlig også på aktiviteter 
som morgenløbetur, powernap-
ping og networking. Aktiviteter, 
der kan være vanskelige at spå 
om succesen af på forhånd, 
men som i den grad gav week-
enden en unikhed og et output i 
form af relationer, der for man-
ges vedkommende er blevet 
bygget videre på efterfølgende. 

Eksempelvis havde Nykøbing 
Mors Rotary Klub, flyttet deres 
ugentlige møde fra om manda-
gen til lørdag aften, hvilket gav 
weekenden en ny dimension. 
Under middagen lørdag aften 
gik snakken. Der blev udvekslet 
synspunkter og erfaringer ikke 
bare på tværs af uddannelse og 
fagområder som tidligere i løbet 
af weekenden, men nu også på 
tværs af generationer. 

Hele arrangementet fandt 
sted i Jesperhus, hvor vi var ind-
kvarteret i campinghytter i hold 
af tre personer. Den uformelle 
stemning, som omgivelserne 

gav anledning til, kombineret 
med et højt fagligt indhold, 
der bød på noget for enhver, 
syntes uden tvivl at være et godt 
match.      

Til opskriften i starten 
af artiklen mangler man så 
selvfølgelig at tilføje tre topmo-
tiverede ildsjæle, der brænder 
for at gøre noget for ’New 
Generation’. Derfor skal der 
selvfølgelig lyde en stor tak fra 
alle kursets deltagere til Trine 
Geerthsen, Mogens Bols og 
Jan Brinck, men også til Jesper 
Overgaard og Jesperhus for 
Værtens Bedste Service!  

Karoline Elton Baisgaard, 

Fredag 
den 24. 
august var 
der larm 
i gaderne 
i Løgstør! 
International 
Fellowship of 

Motorcycling Rotarians (IFMR) 
havde sat hinanden stævne i 
byen og blev budt velkommen 

otarianere på  vil gerne v re ere
af vor guvernør Vibeke Gamst 
og borgmester i Vesthimmer-
lands kommune Knud Kris-
tensen.

- Vi havde en pragtfuld 
weekend med gode MC-ture , 
god mad og ikke mindst masser 
af hyggeligt og sjovt samvær, 
fortæller Lars Stausholm, Løg-
stør RK, som var arrangør af 
stævnet i Løgstør. - Det er hele 

Billederne fra venstre:
Efterårsstævnet indehold også 

et besøg på Glenholm Vingård.
Arrangør Lars Stausholm, 

guvernør Vibeke Gamst og 
borgmester Knud Kristensen.

essensen i vort fellowship! At 
tænke sig, vi får hele tre ting, 
når vi er sammen: Rotary-
fællesskabet, MC-fællesskabet 
og venskabet - det er jo lige som 
Kinderæg  -  det kan bare ikke 
blive bedre! siger en begejstret 
MC’er Lars Stausholm. 

- I Danmark er vi ca. 70 
medlemmer og i alt i Chapter 
Norden ca. 265 - men der er 

mange flere rotarianere derude, 
der kører motorcykel - man 
bare ikke kender til IFMR. De er 
velkomne! tilføjer Lars. 

-ct.



165 til velkomstmøde for nye 
udvekslingsstudenter

Distrikt 1440 afholdt søndag den 19. august velkom-
stmøde for i alt 165 deltagere bestående af det nye som-
merhold Team S12 med 32 nye udvekslingsstudenter 
fra Argentina, Brasilien, USA, Mexico, Peru, Ecuador, 
Canada, Japan, Taiwan og Chile. Herudover deltog 
de respektive klubcounsellorer, værtsfamilier og andre 
unge, som er interesseret i en kommende udveksling. 

Distriktscounsellor, Martin Bjørn, bød velkommen 
og herefter fulgte en kort præsentation af hver enkelt 
deltager inden distriktsguvernør, Vibeke Gamst, holdt 
sin velkomsttale. 

Udvalget for ungdomsudvekslingen i distrikt 1440, 
lavede herefter deres præsentationer og indlæg. Udover 
DC, Martin Bjørn består teamet af DPO, Klavs Nico-
laisen, Randers Vestre, ADC-Outbound, Kathe Rasmus-
sen, Bjerringbro, og ADC-Inbound, Svend Christensen, 
Nibe. 

Efter middagsmaden fik udvekslingsstudenter, re-
bounds og andre unge interesserede lejlighed til at hygge 
sig sammen bl.a. på en vandretur i den gamle skov, som 
er en del af den tidligere Herregård Lundbæk. Snakken 
gik lystigt blandt de unge, og alle hyggede sig, og mange 
var glade for gensynet med deres landsmænd og kam-
merater. 

Imens blev alle værtsforældre, forældre til kom-
mende udvekslingsstudenter og klubcounsellorer ind-
gående informeret om Rotary´s udvekslingsprogram. 

Det vellykkede møde blev afholdt i smukke 
omgivelser og i flot solskinsvejr på Nordjyllands Land-
brugsskole i Lundbæk ved Nibe, hvor medlemmer af 
ungdomsudvalget fra Nibe Rotary Klub stod for det 
praktiske i forbindelse med mødets afvikling. 

Anna Grethe Rise, Nibe Rotaryklub
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NYT i 1440
Guvernørens Månedsbrev, distrikt 1440. 
Udkommer hver den 1. i måneden. 
Deadline den 15. i måneden forud.

Alle indlæg sendes til: guvernør 
Vibeke Gamst - mobil 25 55 93 35
dg1440-1213@rotary.dk

Redaktør og layout:
Carsten Thomasen
Frederikshavn Rotary Klub
ct@carsten-thomasen.dk

Slaget om Lilleåen 
i Hadsten

Ved det årlige Lilleåmarked i Hadsten, arrangeret af Lions Club, er ”Slaget om 
Lilleåen” et stort trækplaster en lørdag eftermiddag i august.

Her dyster Lions Club mod Rotary i tovtrækning over Lilleåen, og der lægges 
kræfter i. Alle sejl sættes til, da der ud over den flotte pokal står væsentlig mere på 
spil for de to hold. Håneretten!

Rotary og Lions Club’erne i Hadsten har det rigtig fint sammen, og holder 
et årligt fællesmøde - og her må der gerne hoveres over sommerens dyst (i en 
munter tone, forstår sig!)

På fotoet ses forreste mand på Rotarys hold, præsident Poul Sørensen, der 
stadig kæmper på trods af, at han er røget i åen, til stor morskab for de mange 
tilskuere.

En Rotarianer kommenterede: ”Det er vores præsident. Et godt billede på en 
rigtig Rotarianer. Vedholdende. Giver ikke op blot, fordi  han står i l… til halsen!” 

Og det betalte sig. Rotary vandt, og pokalen pryder lokalet i Ågade i Hadsten.
Poul Sørensen, Hadsten Rotary Klub

Ny ADC-inbound
Den 15. september 2012 sker der æn-

dringer i Ungdomsudvalget. ADC- Inbound 
Svend Christensen må af arbejdsmæssige 
og personlige årsager stoppe. Vi siger en tak 
til Svend for hans store bidrag til en velfun-
gerende ungdomsudveksling i D 1440.

PP Poul Risager, Nørresundby Rotary 
Klub, indtræder i Ungdomsudvalget og 
bliver ny ADC-Inbound. 

Poul har været KC og præsident i Nør-
resundby Rotary Klub og været aktiv i 
distriktets arbejde med udvekslingsstuden-
terne. Svend vil naturligvis støtte Poul i 
overgangsfasen.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Ungdomsudvalget i RI-Distrikt 1440
Martin Bjørn Nielsen, District Chair

Guvernør-
golf

Fredag den 31. august, var 45 glade 
rotarianere klar til i et fantastisk dejlig sol-
skinsvejr at spille om distriktsmesterskab-
erne i golf.

Vi fra den arrangerende Rotary klub, 
Randers Vestre, havde valgt at kalde dagens 
match for ”Guvernørmatch”.

Der var morgenbriefing kl. 8.00 med 
morgenkaffe og rundstykker og kl. 9.00 var 
alle klar til gunstart (alle starter samtidigt fra 
forskellige udslagssteder, red.).  Banen var 
sat rigtig fin op og dagens scores var ganske 
pæne.

Da runden var færdig, mødtes vi alle til 
en mindre buffet, og da den var indtaget, 
var det tid til præmieoverrækkelse.

Til at overrække de mange fine præmier, 
som rotarianere fra Aalborg Vestre og Rand-
ers Vestre havde skænket, havde Vibeke 
Gamst sagt ja til vores forespørgsel om dette 
job.

Henrik Bach Nielsen, Randers Vestre.

Præsident i 
Hadsten Poul 

Sørensen 
kæmper 

bravt mod 
vandmas-

serne! (Foto: 
Erling Baas-

trup)

Herover: Distriktsmesteren fra 2011 Peter 
Harbo, han blev også mester i år!

Th.: Vinderne af de fire rækker.


