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75 25 01 70

Her skulle Budstikken have været….
MEN, MEN, MEN
Vi har desværre ingen kunnet finde,
som vil skrive noget til bladet.
Det samme er tilfældet fremover, så
skribenter til budstikken efterlyses!
Har du, eller nogen du kender, oplevet noget, f.eks. en rejse,
noget fra din hverdag nu eller tidligere, tanker, en god historie
eller andet, som du/I vil indvi andre i, hører vi meget gerne
fra dig.
Bare sæt det på tryk og send eller aflever det til
Sognebladet v. redaktør Inger Jensen
Lynevej 56, Strellev
6870 Ølgod
Tlf. 7525 0387 eller
e-mail: api-jensen@tdcadsl.dk
INDSAMLING AF GAMLE AVISER, UGEBLADE OG PAP
Onsdag den 3. september 2008 kl. 18.00
DDS spejderne og FDF i Ølgod samler aviser ind 5 gange årligt. I Strellev by inden for byskiltene kan de stilles ude på fortovet. Øvrige kan stilles i busskuret ved Lynevej 49.
På landet kan de afhentes, hvis man har mange.
Henvendelse herom til tlf. 47 74 55 89 eller 75 24 56 74.
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Strellev Sogneforening
Stidag
Sogneforeningen afholder stidag lørdag den 25. oktober 2008
kl. 10.00.
Sogneforeningen er vært ved formiddagskaffe og øl/vand.
Tag gerne redskaber og evt. trillebør med.
Sogneforeningen.

Fra foreningerne.
Efter det fine oplæg fra arbejdsgruppen mødtes Foredragsforeningen og
Sogneforeningen den 3. Juli i Forsamlingshuset, hvor foreningerne havde
en god dialog, hvor mange ting blev diskuteret.
For at gøre det kort, kom vi frem til, at vi i Foredragsforeningen og Sogneforeningen i fremtiden vil øge samarbejdet, og vi kom frem til, at en
sammenslutning her og nu er en større proces, der kræver tid og ordentlig
planlægning. Vi starter ud med flere fællesmøder for de 2 foreninger, hvor
vi både praktisk og administrativt vil blive indført i hinandens arbejde.
Gennem diskussionerne kom de 2 foreninger frem til et ønske om yderligere samarbejde alle foreninger og borgere i Strellev imellem, altså ikke
kun det årlige fællesmøde med planlægning.
Et mere uddybende samarbejde, hvor foreninger m.fl. kan fremkomme
med ønsker og ideer, bede andre om hjælp osv.
Dette ser vi som et stort force, da man på længere sigt kan blive meget
stærke sammen.
Vi vil derfor gerne allerede nu indkalde til
fællesmøde for alle interesserede foreninger og borgere fra Strellev
TORSDAG DEN 18.9. KL. 19.30 I FORSAMLINGSHUSET.
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Dagsorden til mødet er:
1. Velkomst og præsentation - hvem er hvem fra hvilken forening
2. Oplæg om samarbejdsideen
3. Ideer/inspiration, fra salen, ordet er frit
4. kaffe
Opsamling og afslutning.
Henvendelse vedr. denne aften kan ske til Birthe, foredragsforeningen
7525 0399 eller Berit, Sogneforeningen 7525 0770
LAG
Lokal aktions Gruppe

Strellev 11. august 2008

Ansøgning om at blive årets Landsby i Varde Kommune 2008
I et lille samfund som Strellev der rummer ca. 340 antal indbyggere, findes der
en velfungerende skole, børnehave/SFO, et aktivt menighedsråd, en engageret
Sogneforening og Foredragsforening som driver byens forsamlingshus. Her er
jagtforening, lokalt sogneblad, svømmeklub, og fælles idrætsforening, med nabobyen. Der arrangeres hver søndag banko i Lyne Hallen, af lokale frivillige
kræfter, hvor det årlige overskud går til lokalforeningerne.
I Strellev er det vigtigt at sammenhold, fælles engagement, kontakt med hinanden og fælles interesser, naturen, tillid er drivkraften. Vi finder også at forskellighed er en ressource og respekt for venner og naboer men hele landsbyen er
noget man er afhængig af. Fælles engagement hvor der er ildsjæle som er i stand
til at stable aktiviteter på benene, samt de frivillige der hjælper med at udføre
arbejdet. Selv vort lille lokale vandværk er drevet af frivillige kræfter.
Sammen kan vi lave et stærkere landsbysamfund med sammenhold og liv, og
sammen få flere aktiviteter på benene. Strellev har det hele. Vi har naturen, sammenholdet, fællesskabet til at støtte hinanden, hvad enten det er i foreninger eller
som fælles nabohjælp.
I Strellev Sogn arbejdes der løbende med nye initiativer, ideer og tiltag, og det
bedste resultat opnås selvsagt ved hele Sognets opbakning. Derfor forsøges alle
foreninger at samordne aktiviteter og energi til fælles glæde. Derfor er arbejdet
med bevarelsen af Strellev som et attraktivt og aktivt Sogn at bo i, et stort og
spændende arbejde, som mange af sognets beboere lægger meget arbejde i.
I Strellev har vi gennem mange år været meget opmærksomme på det forfald en
landsby bliver identificeret med, når mange huse står tomme og forfalder. I 2004
købtes et meget forfaldent og tomt hus af Sogneforeningen på tvangsauktion.
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Derefter blev det revet ned med lokale kræfter, gennem flere måneder, og der
blev efterfølgende etableret et lille anlæg med høj, flagstang og mindesten samt
udvidelse af parkeringsplads til forsamlingshuset.
Ved fælles hjælp vedligeholdes sti område med sø og ænder og legeplads i Brinkerne. Sogneforeningen er netop blevet tildelt penge fra en lokal støtteforening,
til en bålhytte som skal ligge i forbindelse med søen og legepladsen i Brinkerne.
Foreningerne arranger på tværs, forskellige aktiviteter som gør det sjovt og indholdsrigt at bo I Strellev. Der afholdes årligt vinterfest med revy, kræmmermarked, Sankt Hans fest, sportsuge og sommerfest i samarbejde med nabobyen Lyne, kurser og foredrag, loppemarkeder, julemarked. Hygge og latter er der også
meget af på de mange rideture der bliver foretaget i området og børn og voksne
kan deltage uanset ride kapacitet.
Som noget nyt har lokale kræfter i år opstartet fælles ugentlig cykelaften, hvor
man kan komme hvis man har lyst. Det er hyggelige aftener der bliver tilbragt
med meget latter, sjov og masser af motion.
Det årlige kræmmer marked er netop godt overstået i denne 1. weekend i august,
og der er nærmest ikke et hus i Strellev, der ikke har lagt frivilligt arbejde i
kræmmermarkedet. Mange af aktiviteterne
kræver stor forberedelse og kræver engagement af deltagerne. Overskuddet fra
kræmmermarkedet bliver uddelt til de lokale foreninger, som kan søge andel i
overskuddet.
Der bliver i Strellev lagt meget vægt på at man arbejder sammen om tingene og
snakker med andre om hvorledes tingene skal være. Initiativerne kommer også
tit selv fra beboerne i Strellev. Den lokale pulejpasningsordning for børn 0-3 år,
samt børnehave og SFO er startet af lokale forældre som ville have deres børn
passet i nærmiljøet. I både puljepasning og Børnehave/ SFO, har børnene de naturskønne omgivelser og masser af plads, hvor der bliver lagt vægt på udeliv for
at give børnene god mulighed for indlæring og trivsel.
Vi kan opfordre til at kigge ind på vores hjemmeside www.Strellev.dk
Med venlig hilsen
Berit Brødsgaard, Bente Christensen
Strellev Sogneforening
c/o Berit Brødsgaard, Adsbølvej 32, Strellev, 6870 Ølgod
e-mail: beritfbfalkenberg@hotmail.com
Den 26. august afgøres det, hvilken landsby, der har fået titlen ”Årets landsby i Varde
Kommune 2008”, så svaret kan først bringes i næste nummer af Sognebladet.
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På Friskolen er et nyt skoleår begyndt.
Det er altid dejligt, når der igen er liv i skolegården, og det
vrimler med glade børn i klasseværelserne.
Om kort tid får skolen nye legeredskaber. Det gamle tårn og gyngestativ
er simpelt hen slidt ned, så det bliver rart at få det erstattet med nyt.
Det er, for en stor del, dåse- og jernindsamlingen, der giver os råd til udskiftningen.

www.strellevfriskole.dk

Friskolen siden sidst

Vi vil gerne her benytte os af lejligheden til at takke alle dem, der leverer
tomme dåser til os.
Ligeledes glæder det os, at så mange afleverer deres gamle aflagte jern i
containeren på parkeringspladsen ved Stadion.
Lørdag den 4. oktober inviterer Friskolen til forældre- og sognefest.
Vi håber mange vil tage imod tilbuddet.
ALLE er velkomne!
En festaften med lækkert mad fra slagteren i Kibæk.
Lærerne vil optræde på slap line.
Dans til levende 3-mands orkester.
Der kan allerede nu købes billetter på skolen til 150,- kr. pr. stk.
Venlig hilsen
Dorte K. Lundgaard

STRELLEV REVYEN
Er opført til vinterfesten i år -

men oplever eller hører I noget, hvor I tænker:
”DET ER LIGE TIL REVYEN”,
så send en mail om det til Annika Bertelsen på
annikabbertelsen@mail.dk
Hilsen Revyholdet
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Vi er i skrivende stund så småt ved at kunne afslutte markedet med en fin omsætning, måske lidt mindre end i 2007, som vi er sikre på skyldes vejret om søndagen, som jo ikke var så godt, som vi kunne have ønsket os, men det har vi jo heldigvis ingen indflydelse på. Vi syntes, man tog det med fint humør. Vi er glade
for, at tingene blev gennemført på nær faldskærmsudspring, som jo ikke kunne
gennemføres i det vejr.
Ringridning blev gennemført og har fået megen ros, så det er helt sikkert med på
programmet næste år også. Ligeledes med havetraktortræk. Det blev også gennemført trods regnen.
Vi syntes traktortræk om lørdagen var en kæmpe succes, og det trak mange mennesker. Der var god tilslutning af traktorer, 40 stk. Vi måtte sige nej til flere, som
ønskede at være med. Søndagens gøglergudstjeneste trak også en del mennesker
til teltet.
Lørdag aften blev en dejlig fest med 175 deltagere. Der var god mad og en meget
fin stemning lige til det sluttede.
Så vi må sige, det blev afviklet på en god måde hele vejen igennem. Også dejlig
at se den opbakning fra alle kræmmere, som er med til at give den gode stemning. Tak skal I have. Vi ses næste år. Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle, som
har hjulpet til. Det var en dejlig oplevelse at se den opbakning fra de mange frivillige hjælpere, som ihærdigt hjalp til, både med opbygningen, men især også
med oprydningen om søndagen. Pladsen var ryddet mandag aften for alt. Tusind
tak. Håber I er klar igen til næste år.
Ligeledes vil jeg gerne sige tak til alle vore sponsorer, som har støttet os. Det er
en flot håndsrækning, som vi er utrolig taknemmelig for. Vi håber at blive ligeså
godt modtaget til næste år.
Vi vil også sige tak til harmonikaspillerne fra Strellev og Lyne for det flotte indslag om lørdagen. Jeg tror det nemt kunne blive en tradition. Tak for det.
Tusind tak til alle som hjalp til.
Vi ses næste år. Vi er så småt i gang med planlægningen. Det bliver den 8. og 9.
august 2009.
Bestyrelsen/ Tage
Vindernumrene fra Markedslotteriet, kan ses på markedets hjemmeside
www.strellevmarked.webbyen.dk
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BILLARD
En ny sæson står for døren, så vi skal i gang med spillet.
Vi har igen i år 2008/09 tilmeldt 2 hold til turnering i VBU, så vi forventer, der
spilles turneringskampe mandag og tirsdag aften. Vi er ikke for mange, så har det
interesse, skulle I prøve at møde op. Vi spiller mest for hyggens skyld, men selvfølgelig også for at vinde og komme ud og møde andre med samme interesse.
Turneringen starter midt i september, så vi starter op torsdag den 4. september kl.
19.00 i Billardlokalet i Strellev Forsam-lingshus. Klubben giver en øl eller vand
til alle fremmødte. Derefter vil der være åbent hver torsdag fra kl. 19.00 – 21.00
hvis der er interese for det.
Vi er en nøgleklub, så når man har betalt kontingent, kan man få en nøgle mod at
betale et depositum på 100 kr.
Kontingentet er i år 850 kr. for turneringsspillere, 700 kr. for hyggespillere, 450
kr. for pensionister, der spiller i dagtimerne og 450 kr. for ungdomsspillere til og
med 18 år.
Vi håber at se mange nye ansigter. Piger er også meget velkomne, da billard ikke
kun er en mandesport.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til udvalget, som består af:
Anders Jensen, tlf. 75 25 03 87,
Bent Gregersen, tlf. 75 25 01 70 og
Kristian Jensen, tlf. 75 25 00 26.
Vel Mødt
Billardudvalget

Foredragsforeningen modtager gerne effekter til loppemarkedet hele året rundt. Vi hjælper gerne med at afhente diverse effekter hertil.
OBS! Næste marked er den 15. marts2009.
Henvendelse kan ske til
Annika Bertelsen 75 25 09 09 eller
Gerda Øllgaard 75 25 02 78
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Stillingsannonce
Da vores teltformand ønsker at søge nye udfordringer i sit
arbejde, mangler vi en frisk M/K til at varetage udlejningen af foreningens telt. Du vil blive bakket op af en flok
friske fyre, der ved alt om opstilling af teltet, og er altid
klar med en frisk bemærkning.
Er du frisk, god til at snakke med mennesker og har du
lyst til at komme lidt hjemme fra, så er det lige noget for dig.
Henvendelser og spørgsmål kan rettes til:
Bjarne Vestergård, tlf. 7525 0780 eller
Kent Sørensen, tlf. 7525 0364

Til alle som har sponsoreret i forbindelse med afholdelse af sportsuge og sommerfest 2008.
Ok Lyne
Lyne Forsamlingshus / Lone Nielsen
Daglig Brugsen
Care 4 You
Lyne smede- & maskinforretning
Lyne Friskole
Helle Vestergård
Fjordens Bryghus
Lyne Hallen
Dirk og Trus Streefkerk
Erik Andersen
Kristian Dahl
Claus Kristensen
Egons Tømrer– og snedkerforretning
Strellev Sogneforening
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Sportigan Ølgod
Cykelforretningen Ølgod
Stark Ølgod
Balzar’s Blomster
Tarm Idrætscenter
Bachs Bageri
Tarm Bowlingcenter
Sakskær maskiner Tinghøj / Claus
Madsen
kim’s chips
Erhard Luaridsen
DLG Lyne
Semco Maritime A/S

K i rk e n y t
Menighedsrådsvalg 2008 i Strellev Sogn
Der skal vælges nyt menighedsråd i Strellev Sogn. Selve valget finder
sted tirsdag den 11. november, men det er nu forberedelserne går i
gang.
Derfor indkaldes alle interesserede til
Orienteringsmøde
Mandag den 1. september kl. 19.30
i Strellev forsamlingshus.

Aftenens program:
1. Velkomst.
2. Menighedsrådets opgaver og kompetencer.
3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg.
4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet.
5. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget.
6. Afslutning.
I forlængelse af orienteringsmødet vil der - hvis de fremmødte ønsker
dette - være mulighed for at opstille en eller flere kandidatlister.
Opmærksomheden henledes særligt på, at afstemningen aflyses, hvis
der ved indleveringsfristens udløb den 30. september 2008 kl. 19.00 kun
er indleveret én gyldig kandidatliste til valgbestyrelsen.
Med venlig hilsen
Strellev Menighedsråd.
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GUDSTJENESTER 2008
STRELLEV KIRKE
SEPTEMBER:
7. 16. s. e. trin.
14. 17. s. e. trin.
21. 18. s. e. trin.
28. 19. s. e. trin.

9.00 Vestager
10.30 Buelund
Høstgudstjeneste
9.00 Buelund
10.30 Vestager

OKTOBER:
5. 20. s. e. trin.
12. 21. s. e. trin.
19. 22. s. e. trin.
26.23.s. e. trin.

9.00
10.30
19.30
10.30

Buelund
Buelund
Vestager
Vestager

NOVEMBER:
2. 11. Alle Helgen 19.30 Vestager
9. 25. s. e. trin. 10.30 Vestager
16. 26. s. e. trin.
9.00 Vestager
VEDR. PRÆSTERNES BESØG PÅ
SYGEHUSENE kan det oplyses, at de
ikke længere har adgang til patientlisterne. Derfor er henvendelse nødvendig, når der ønskes besøg.
HØSTGUDSTJENESTE
Ved høstgudstjenesten den 14. september kl. 10.30 i Strellev Kirke deltager
syngende børn fra Strellev Friskole.
Alle er velkomne!

KIRKEBIL
Hvis der ønskes kørsel til gudstjenesten, bestilles Palles Taxi,
tlf. 75 24 56 92.

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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Vemod.
Det er sådan med mennesket, at vi føler, forstår og sanser på samme måde
uanset alder. Det som er det særlige er
fortolkningen. De fortolkninger, som vi
gør har måske noget tilfældigt over sig,
men når det er ens egne fortolkninger,
så fremstår de, som noget, der er af afgørende betydning for én.
Jeg kan huske, at da jeg var barn,
så syntes jeg at min tantes store køkkenhave var pæn. Den var på 30 gange 25 meter. Imidlertid satte jeg ikke
mig selv i forbindelse med denne køkkenhave, idet den blev passet af min
tante og af hendes pige. Nu beundrer
jeg stadig køkkenhaver, men som årene
er gået så har jeg fået mere forståelse
for det arbejde, som ligger i at have en
sådan have.
Når jeg kører op til byen og min
tre-gears cykel enkelte steder kan sættes op i tredje gear, skønt der ikke er
en speciel årsag til det, så mærker jeg
nu ligesom da jeg var elleve år og kørte på min første tre-gears, glæden ved
at kunne få cyklen op i fart. Her er der
ingen fortolkning. Det er ren sansning.
Det er ikke altid, at erindringen om
hvordan det var da man var elleve år
kommer til én. Jeg ved ikke hvorfor
den kommer, for der er ingen anledning
til det. Jeg har blot travlt og skal have
hentet noget maling, så jeg kan komme
videre med arbejdet.
En af årsagerne til at noget af det
forbigangne sådan gen-sanses må være,

at jeg så ikke sanser noget andet. Der
er ingen musik i mine ører. Der er ingen foredrag af en ”klog” mand om
hvordan verden skulle være indrette,
hvis han skulle bestemme. Jeg er alene. Tavshed. I gang med noget. Men
det er måske fordi kun nogle af mine
kræfter og sanser bliver brugt, at så
nogle andre af hjerneaktiviteterne
bliver tydelige for mig.
Når det går mod efterår. Når man
langsomt mærker hvordan dagene bliver kortere og de lyse nætter er forbi, så
kommer vemodet til én. Vemod er en
fortolkende eftertanke at det, som sker
i naturen. Sådan var det også da jeg var
disse 12-14 år. Hastigheden på cyklen
blev sænket en anelse, når der her ved
skolestarten var snoede veje, afhøstede marker, æbler på træerne og en begyndende kølighed i luften.
Vemodet er dette, at nu sker, der
noget andet.
Man kunne være fristet til at forestille sig, at dette med vemodet, var
aldersbetinget. Sådan er det ikke. Sansningerne som udløser denne vemodsfulde stemning har været der hele tiden.
Det nye. Det altid nye er at man dag
for dag får nye oplevelser og erfaringer, som på en eller anden måde fortolker alt det, som man har med sig, på en
ny måde. Der trækkes på denne måde
stier, ja ,måske endda veje i sindet,
som man kan gå på, når man bliver sig
dem bevidst. Man kan få noget at sige
til andre – som jeg nu gør det her - når
det er hændet for en, når det er lykke13
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des for en, at få en slags formet bevidsthed ud af de stemninger, der bestandigt kan komme til én, når der altså
er plads til at det kan ske.
Det er vel også det, som kan ske,
når man er på ferie.
Der er dog den risiko ved ferien, at man
bliver forhippet på at opleve noget.
Forhippet på at tænke, at nu skal man
da huske, at man har været på det og
de museum. Set denne eller hin seværdighed. Der bliver taget billeder for at
man kan huske. Man vil have et resultat her og nu. Jeg er holdt op med at
tage billeder. Det gjorde jeg engang.
Der er da glæder ved at have nogle billeder. Det er dog slet ikke sikkert, at
de genkalder noget, så det bliver til
virkelighed. Det tager nemlig tid, at få
noget af alt det som man har sanset og
oplevet, til at blive til virkelighed.
Maleren Bjarke Regn Svendsen
malede for mange år siden såkaldt nyrealistiske billeder af murstenene omkring et nedløbsrør. Der er også billeder af brødet i en bagerbutik. Det var
små billeder med så mange detaljer
som muligt. For et års tid siden så jeg
de nye billeder, som han har malet
”Tistrup revisited” - ”På genbesøg i
Tistrup”.
Detaljerede var nu forsvundet. Billederne var blevet større. Der var gavle.
Der var store flader. Farverne var
dæmpede. Der var ikke noget lys ind
over billederne. Det var vemodigt.
Pludselig opdagede jeg - det var min
fortolkning – at der også var noget ve14

modigt over de tidligere så detaljerede
billeder. Dette at man dengang havde
indskrænket sit synsfelt til nedløbsrøret. Det var da for lidt, kunne man
sige.
Sådan er det med vemodet: Det
er da for lidt sådan, at skulle vente.
Sådan at have sansninger, der ligger på
lager til noget der sker engang.
Jeg synes ikke at det er for lidt.
Man må da kunne sætte sig en grænse
for at være et tilbehør til medier, underholdning, politik og hvad vi ellers bekymrer os for og beskæftiger os med.
Her midt i august måned lugede
og rev jeg min gårdsplads. Slog græsset. Brændte ukrudtet på pigstenene.
Fejede, hvad der kunne fejs. Efterhånden, som arbejdet blev gjort oplevede
jeg at tonefaldet i de sange, som jeg
kan gå og nynne for mig, blev anderledes. Det kom til at lyde anderledes, når
jeg gik og nynnede på verslinier fra
”Der dukker af disen min fædrenejord”.
Det burde ikke kunne ske. At få slået
noget græs. At få luget og revet en
gårdsplads, kan da ikke forandre lyden
af ens stemme. Det har det da heller
ikke gjort.
Det som må være sket er, at jeg
gennem synet af den nyrevne og ordnede gårdsplads er kommet i en anden
stemning, som så har påvirket oplevelsen af melodien og teksten i den sang,
som jeg gik og nynnede på.
Det tog mig nogen tid at få udført alt
dette arbejde på de 900m2 gårdsplads.
Jeg havde ingen forventning til at det

K i rk e n y t
skulle kunne forandre oplevelsen af
sangen.
Det endte blot med at ske.
Noget nyt var kommet til mig.
Men var gårdspladsen blev bragt i
orden af nogle andre mennesker, så
ville jeg have givet mig til at tænke på
de ressourcer der var blevet brugt. Om
der nu ikke kunne ske en omlægning,
så det blev mindre arbejds- og udgiftskrævende, at få denne gårdsplads

holdt.
Nu var den blevet til min gårdsplads.
Det forandrede det alt sammen.
Stemthed og fortolkning voksede sammen.
Det blev til en platform for dette med
vemodet.
HV.

ÅBEN Mandag - Søndag kl. 8.00 -20..00

Dagli’ Brugsen Lyne
kører varetur
 75 25 00 08
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Hvid klasse (0. + 1. klasse) på Strellev Friskole 2008

Aktivitetskalender
September:
3. Avisindsamling *
4. Billardopstart *
8. Præmiewhist
18. Fællesmøde i Forsamlingshuset *
22. Præmiewhist
Oktober:
4. Forældre– og sognefest på Friskolen *
6. Præmiewhist

20.
25.

Præmiewhist
Stidag i Brinkerne *

November:
3. Præmiewhist
15. Avisindsamling
17. Præmiewhist
20. Sogneforeningens generalforsamling
Vedr.*
Se tidspunkter inde i bladet.

Udgives af Menighedsrådet og Sogneforeningen
Bladet udkommer:
1. febr.
febr. 1. april 1. juni 1. sept. og 1.
1. nov.
nov.
Indlæg modtages gerne og kan afleveres til Inger Jensen, Lynevej 56, tlf. 75 25 03 87
Eller E-maill: api-jensen@tdcadsl.dk senest d. 10. i måneden før udgivelse.

