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Leder 

Ett av hovedmomentene fo r våt'e 
med le mmer er læring, i en sos ial 
form. Det er to sider ved dette: 
læring er noen man tilegner seg av 
kunn skap, egenskaper e lle r ho ld
ninger - mens undervisning er syste
mati sk tilrettelagte til tak fo r å lære 
fra seg kunnskap og fe rdi g
hete r til andre. Alle som har 
underv ist vet godt at hvis du 
tror at du kan et fag, så kan 
du prøve å undervise i det
og du få r deg en skikke lig 
overraskelse. 

.leg savner en god ko llega 
av meg. Han har en he lt spe
sie ll evne til å løse en oppgave ved å 
se den fra motsatt side . Når et e ller 
annet tekni sk fe nomen va r vanske! ig 
å fo rstå e lter forklare, la j eg frem en 
teori , mens han maktet å se opp
gaven fra en he lt annen synsv in ke l. 
Så måtte vi jo forsvare våre stand
punkter, og det hadde vi mektig mye 
moro med, og fa nt både løsninger og 
fo rk lari ngsmåter som e levene hadde 
g lede av. 

Det er tl e re hovedgrunner til å 
lære noe i vttr tredje a lder: 

l ) Læreprosessen gjør at man 
utvikler seg selv ved å strekke. sine 
evner litt lenger hele tiden. M an får 
bedre he lse, livskva litet, og legger 
de rved mindre bes lag på støtte fra 
andre. 

2) L:eringen gjør at man får bedre 
fo rståelse for det som fo regår i tiden. 
Det gje lder alt fra samfunnets virke
måte til eget bruk av tekni ske 
hjelpemidler. 

3) Læring i et fe lles milj ø gir til
hørighet i et sosia lt nettverk. Dette 

gjør at man tri ves bedre. 
4) Men en ting er å ta 

imot en masse informasjon 
og bli underholdt, en he lt an
nen og givende ting er å være 
den som underviser de andre, 
slik vi gjør det mye i 
studiegruppene . 

Det er da jeg undres på 
om vi burde ti l by samfunnet ru nclt 
oss mer enn elet vi gjør? Gjennom et 
helt li v i yrkes li vet, og med den e r
faring som det gir oss, har vi a lle en 
realkompetanse som neste genera
sjon kunne utnytte videre. F lere av 
gruppene di skuterer sentra le tema i 
samfunnsli vet, og gjø r noe med det 
de kommer frem til. Nå er f. eks 
byutviklingen i skuddet. Der kan vi 
sikkert bidra med en lang rekke gode 
råd og ideer. 

Men hva med å bl i lesevenn e ller 
leksevenn fo r barn og ungdo m under 
utdanning? Det er bra å gi nå r du blir 
spurt, men det er bedre å g i uspurt. 
Først når du gir av deg selv, g ir du 
virke lig. Og ela har du det skikke lig 
gøy samtidig. Tar du utfordringen? 

l redaksjonen: Marit Skusetlz Wiig, Åse Fagerslett, Asbj ørn H. Johansen 
Trvkk: Wesl trykkeri, Ålesu11d, tlf 70 / 3 22 36 
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PENSJONISTUNIVERSITETET 
o 

I ALESUND 
Referat fra årsmøtet for året 2006 

Styreleder Sjur Brande åpnet med 
å ønske medlemmene velkommen. 

Han holdt deretter en minneta le 
over Mikal Råheim som nylig gikk 
bort. 

Han anmodet forsamlingen om å 
minnes Mikal ved å synge en av 
hans favorittsanger; 

"Den fyrste song eg høyra fekk" , 
og det ble en høytidelig avslutning 
av minnestunden. 

Konstituering av årsmøte: 
Å rsmøtet godkjente enstemmi g 

innkallingen. 
Styreleder fremmet deretter for

slag på møteleder; Arne Edvardsen 
som mottok valget med takk for tilli
ten. 

Til referent ble valgt; Sigmund 
M.Saure 

Til å undertegne årsmøtereferatet 
ble valgt; Drude Møller Mathiesen 
og Carl Erik Eriksen 

Det ble slutte lig bekreftet at 3 1 
personer var tilstedeva: rende ,alle 
med lemmer. 

Årsmøtesaker: 
Møteleder Arne Edvardsen takket 

igjen for tilliten,og erklærte møtet 
for lovlig satt. 

Han overlot igjen ordet ti l sty re-

leder Sjur Brande som gjennomgikk 
årsberetningen for 2006 som på for
hånd var utsendt til medlemmene, 
som ved årsskiftet telte 20 l personer. 

Styreleder gjennomgikk punkt for 
punkt de viktigste sakene,hvorunder 
følgende ble fastslått: 

Il studiegrupper har vært i virk
somhet under fjoråret. 

Han lovet at alle studiegruppe
lederne skulle få tilsendt gruppenes 
årsrapporte r. 

Nevnte også at fjorårets Operatur 
var vellykket.og at PU har sendt ny 
bestilling for dette året. 

Midt i Blinken ble utgitt 4 gan
ger, og vil bli utgitt med sam me an
tall for 2007. 

Han anmodet forøvrig alle med
lemmer om å yte bidrag til medlems
bladet om muli g. 

Informerte om at samarbeidsav
talen med Folkeuniversitetet fortset
ter som tidligere,men at det ikke er 
formålstjenlig å søke statsstøtte , for
di Stortingets bev ilgninger er nå så 
reduserte at det vil medføre utgifter 
som er større enn støtten man evt. 
kan oppnå. 

Samarbeid med eksterne organi
sasjoner er meget bra.og fremhevet 
spes ielt Å lesund Bilbliotek som vel-

Avholdt dato/tid: 
Sted: 
Tilstede: 

22.februar 2007 kl.18.00 
Høgskolen,auditoriet "Naftadjupet" 
31 medlemmer 
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dig hjelpsomme, og at styret har 
ment at nevnte fortjener en e ller an
nen form for oppmerksomhet for å 
vise at PUs studiegrupper setter stor 
pris på dette. 

Den nyetab le1te studiegruppen 
"Byen Vår 2" kan trenge interesserte 
medlemmer. 

Etter noen spørsmål fra med lem
mer ble årsberetningen enstemmig 
godkjent. 

Regnskap 2006: 
Kasserer Asbjørn H.Johansen ble 

g itt ordet for orientering o m og 
evt. spørs mål vedr.temaet. 

Noen enkel tposter ble debattert. 
Men regnskapet ble godkje nt av 

årsmøtet. Så også revisor- rapport 
som denne gang forelå skriftlig og 
undertegnet av revisor Kjell Saure. 
Det var et krav fra forrige årsmøte at 

Valg: 

slik revisjons-rapport skulle fore
li gge i skriftlig/signert form, og det 
er så ledes tatt tilfølge. 

Budsjett 2007: 
Asbjørn H.Johansen fortsatte sin 

orientering og visn ing av inne
værende års budsjettforslag. 

Noen medlemmer hadde be
merkninger ved r. måten kolonnene 
var oppsatt på, og anmodet om en
dringer som vi Il e gjøre regnskapstal
lene enda mere forståe lige for a lle. 
Dette ble tatt til underretning og må 
evt. forbedres av ny regnskaps
fører,da nåværende kasserer går ut 
av styret. 

Asbjørn H.Johansen la frem et 
forslag til årsmøtet om avsetning fra 
årets overskudd til et fond til styrets 
disposi sjon utenom budsjett. Fondet 
ble foreslått til kr. IS .OOO og det re-

Valgkomiteen har vært sammensatt av Rann veig Siem(leder), Egil Mjelva 
og Åse Fagerslett. 
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Leder Rannveig Siem styrte deretter valgprosessen, etter å ha meddelt at As
bjørn H.Johansen og Erna Marø hadde fra sagt seg gjenvalg til styret,og Grethe 
W.Bjølo ikke ønsket gjenvalg som vara. 

Deretter ble valgene som følger, og alle ble valgt med akklamasjon: 
Styreleder Sjur Brande, valgt for ett år i fl g. vedtektene. 
Nye styremedlemmer: Unni Førde og Sigurd Dybvik 
Nye varamedlemmer :Grethe Børs-Lind og Gyda Farstad 
Ny valgkomite: Erna Marø, Johan Hole og Inger Stette (to sistnevnte ikke 

til stede) 
Marit Skuseth Wiig og Sigm und M.Saure stod ikke på valg iår. 
Rev isor Kjell Saure ble valgt for to år under forri ge årsmøte. 

Til vitterlighet/valgt av årsmøtet: 

Drude Møller Mathiesen , Sign 

Ålesund 22.02.2007 
Sigmund M.Saure, referent 

Carl Erik El'iksen, Sign 
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ste rende av overskuddet skulle gå 
inn som styrking av egenkapita len. 
Fondet var ment å brukes til dyre 
fo redragsholdere (re iseutgifte r,hono
rarer og lignende) . Videre skulle 
fondet kunne brukes ti l ønskelige an
skaffelser ti l bruk i studiegruppene, 
evt. reiseutgifter og til skudd utenom 
budsj ettet.Det ble debatt om begre
pet fond og det førte til at Gustav 
M .Flisnes leverte et alternati vt 
fo rslag; "Styret gis fullmakt til å 
bruke inntil kr.l 5.000.- utover bud
sjette t til ekstraordinære utgifter til 
foredragsholdere" 

Asbj ørn H.Johansen trakk da sitt 
forslag om fondsavsetning ,og for
slaget fra Gustav M.Fli snes ble en
stemmig vedtatt. 

D eretter ble budsjettet for 2007 
godkj ent og vedtatt. 

Årsmøtets avslutning: 
Møteleder Arne Edvardsen kon

klude rte med at årsmøtet meddelte 
styret ansvarsfrihet. 

Styreleder Sjur Brande takket for 
tillite n ved gj en valg av ham som le
der. 

Han takket på sin side avgående 
styremedlemmer og varamedlem for 
god innsats og overrakte hver av 
dem en blomsterbukett til applaus 
fra årsmøtedeltakerne. 

I fl yet satt to politikere: 
-Hva sa du i grunnen om den nye 

/()lien, spurte den ene. 
-Ingenting , sa den annen. 
-Ja, det er j eg klar ove1; men 

hvordan f onnulerte du det ? 

En nestor har gått bort 
I M ika l Råheim har en sterk per

son plut se lig gått bort. Han var en av 
initiati vtakerne til vår fo rening, og 
mangeårig fo rm ann . På det vise t var 
han med på å fo rme grunnlaget for 
måten vi dri ver fo renin gen på fremde
les. Med sine mange ideer og kl are 
meninger skapte han en levende fore
ning. Nå har foreningen passert 200 
medlemmer, og den en kjennetegnet 
av personer som e r ak ti ve på mange 
forskjellige måter. 

Jeg læ rte M ika l å kj enne gjennom 
en annen forening først. Så gj ennom 
vår deltagelse i Pensjonistuni ver-
sitetet. 

Når jeg var usik ker satte M ikal 
meg inn i a lt som hadde hendt tidli
gere , og omstendi gheter som var vik
tige. Gjennom mange, dype og gode 
samtaler fi kk jeg del i Mi kals erfa
ringer, og det gjorde meg bedre istand 
til å væ re med på å fatte bes lutninge r. 

Ikke alltid var vi i utgangspunktet 
enige om ting, men det var di sse sam
talene som jeg tro r vi hadde godt ut
bytte av begge to, men j eg mest. 

Han var konstrukti v, og hadde 
synspun kter og fo rslag til fo rbed
ringer he le tiden. 

Bare av den grunn minnes vi 
M ikal med respekt. 

Ste rke personer kan nok gå bort , 
men ste rke personligheters tanker 
lever videre. 

Sjur 
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Eldre i trafikken 

Det ble en fornøyelig fremstilling 
av alt det gale vi gjør i trafikken , og 
en sterk oppfordring til å delta i 
kj ørekurset 65+.Stikkord er: Feil 
kj ørebane, aggresiv trafikk, nye skilt 
og regler, saltstrødde veier og 
helsemessige fo rhold som vi bare må 
være oppmerksomme på. 

Alvorlige ulykker skjer mest med 
førere som er helt unge od som er 
helt gam le. Som vanlige trafikanter 
e r eldre faktisk tryggest i bil, dernest 
som fotgjenger og minst trygg som 
syklist."Siste avsnitt skal være: 

"Det var et humørfylt og enga
sjerende foredrag.". 

Vanskeligheter i kjøreprosessen 
er konsentrert om det å identifisere, 
forutsi , beslutte og selve handlingen. 
Te1je Nygård har lang erfaring som 
kjørelærer, nå med ansvaret for 8 an
dre lærere i 65+, og han anbefaler 
oss å sjekke synet regelmessig, være 
observan t på bivirkninger av med i
siner, svekket mørkesyn og kapasitet 
til å bearbeide informasjon. 

Terje Nygård 
fra Trafikksta!):Jonen 

25. jan 07 

Temamøter frem til sommeren 07: 
29. mars: Energisituasjonen i Møre og Romsdal 

v/fylkesordfører Jon Aasen 
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26. april: Historien på Sunnmøre fra 1700-tallet og frem til nåtiden 
v/Oddbjørn Melle, Arnljot Løseth og Harald Kjølås. 
Dette begynner klokken 1730 og varer i to timer. 

31. mai: Kva skjer i t]ella våre? 
v/A stor Furseth 

14. juni: Guidet busstur gjennom Ålesund 
v/Byen vår-gruppene 

Sett a\' datoene på kalenderen 



Energisituasjonen i Møre og Romsdal 

Emnet som fylkesordfører Jon Aasen 
skalta for seg på møtet den 29.mars gir 
grunn til noen tanker på forhånd. Har 
våre politikere vanskeligheter med å ha 
to tanker i hodet samtidig? Jeg vil ikke 
komme med noen påstander i så måte, 
men ta for meg fakta seil gjennom en 
vanlig gjennomsnilllig innbyggers Øyne. 

Det gj~lres vedtak om at alumini
umsverket på Sunndalsøra skal få anled
ning til å modernisere og utvide an
legget og produksjonen. Greit! 

Det gjøres vedtak om at gass fra 
Nordsjøen kan taes inn på Aukra for så å 
sendes videre til England. Greit! 

Man tillater så al Hustad marmor får 
utvide sin kapasitet. Greit! 

Jeg har ingen ting i mot industriell 
vekst, knoppskyting og nye arbeids
plasser. Det slik det skal være. Jeg har 
meget i mot at fylkets øvrige næring og 
innbyggere skal betale for dette i form 
av mangel på strøm og høyere strøm
avgifter. 

Nå kommer dette med å ha to tanker 
i hodet samtidig: Når våre politikere gir 
grønt lys for etablering av kraftkrevende 
virksomheter så bør en vel forvente at de 
samme mennesker også forstår at da må 
vi ha tilgang på mer energi enn det som 
var tilgjengelig da vedtakene ble fallet. 
Er det noe jeg ikke forstår? 

Takket være en mild vinter ser det ut 
til at vi i år unngår rasjonering/utkop
linger og høyere priser i denne del av 
landet. 

Jeg vil ikke drive med noe politiker
hets, men bare ellerlyse svar på føl 
gende: Hvorfor ble ikke spørsmålet: 
"Har vi nok med tilgjengelig energi", 
avklart før vedtakene om de nevnte virk
somheter ble fattet? 

Nå er det i EU vedtatt at 20% av en
ergien i år 2020 skal komme fra forny
bare ressurser. Hvordan skal vi få det 
til ? 

A.H.J. 

Tekstmeldinger. 
Styret i pensjonistuniversitetet ønsker nå, i likhet med andre organisasjoner, ta i 

bruk SMS tjenesten slik at den som vi har mobilnummeret til vil, via tekstmelding, 
bli minnet om arrangementer/møter. Det er så dyrt å annonsere i Smp. Derfor er det 
viktig for oss å få en så god uttelling som mulig for disse kronene ved å minne om 
at vi er ute med et budskap i dagens avis. Det er så lett å overse og da er det greit å 
ha en ekstra, praktisk og rimelig kommunikasjonskanal tilgjengelig som minner om 
annonsen. 

Lær deg å kunne ta i mot tekstmeldinger! Barnebarn og barn kan dette og vil 
forhåpentlig mer enn gjerne lære deg det. Hvis ikke så har du helt sikkert en 
venn/venninne som behersker dette. Dette kunne jo også være noe en kan snakke 
om og prøve på i studieringene. Vi snakker ikke om å lære å sende, men å ta i mot 
meldinger. 

Tekstmeldinger som er sendt mens telefonen har vært slått av hopper inn i tele
fonen din så snart den blir skrudd på. De blir ikke borte, men kan bli uaktuelle for
di de blir for gamle. Det er liten nytte i en beskjed du skulle ha lest i går! 

AHJ 
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Seniorhjelpen starter på Kliprastua 

Samfunnsgruppen, under ledel se 
av lngemar Bøen, er i ferd med å 
starte med Seniorhj elpen på Klipra
stua . Det er satt opp en skranke i 
hall en som benyttes til flere form ål, 
bl. a ela også av samfunnsgruppen. 

Det vil ela være folk fra gruppen 
til stede fra kl. 1145-1400 på 
bestemte dager. Hensikten er å for
søke å treffe personer som kan ha 
behov for hje lp som ikke i fø rste 
omgang dekkes av kommunens hjel
peapparat. Gjennom forebygging på 
forskjelli ge måter kan et helsemess ig 
normalt fo rløp utsettes , og på den 
måten kan mange få en bedre 
l i vsk va li tet og greie seg lenger uten 
hjelp fra elet offentli ge. Likeledes er 
g ruppen opptatt av re ha bi l ite ring. 

Begge de le r skal søkes oppnådd 
uten å belaste det offentli ge ytter
li gere . 
~ Gruppen er opptatt av å nå frem 

til personer som ikke tar kontakt av 
seg se lv, men som klart kan ha g lede 
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Morgengave 
langsomt 
som en film i sakte kino 
kon1mer lyset krypene 
denne bleke desembermorgen 
himmelen overstrødd 
med lette skyer 
dagen våkner 
lik en blyg brud 
som f år sin morgengal'e 

Egil Mjelm 

av samta ler med noen som er inn stilt 
p~l å finn e hj e lpetiltak. Tj ltaket er 
åpent for alle beboere i Alesund 
kommune, ikke bare de som bor i 
sentrum av byen . 

Midt i Blinken 
Redaktør - medarbe idere. 

Er det bl ant våre med le mmer 
noen som ser etter en mulighet 
til å bruke sine kreative evner? 

Har du lys t på en utford ring? 
Ta kontakt med 

Sjur 
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Da snakket Almitra igjen og sa, 
og hva med Ekteskapet, mester? 

Og han svarte: 

Dere var rødt til å være sammen og skal 
være sammen for bestandig. 

Dere skal være sammen når 
dødens hvite vinger legger 
seg over deres dager. 

Dere skal til og med være 
sammen i Guds tause minne. Fra 

Fyll hverandres begre, men drikk 
ikke av ett beger. 

Gi hverandre av deres brød, men spis 
ikke av elet samme brødet. 

Syng og dans og vær glade, 
men la den andre få være 
alene, slik strengene i en lutt 
er adskilte, selv om de 

Men la det være avstand i 
deres samvær. Og la himlens 
vinder danse mellom dere. 

Profeten 
skjelver i den samme 
musikken . 

Elsk hverandre , men gjør 
ikke kjærligheten til et bånd: 

av 

Kahlil Gibran, 

Libanon 1923 

Gi deres hjerter, men ikke i 
den andres varetekt. 

For bare Livets hånd kan 
holde om deres hjerter. 

Og stå sammen, men ikke 
alt for nær hverandre: 

La den heller være et beveg
elig hav mellom deres sjelers 
kyster. 

For templets pilarer står 
atskilte, og eketreet og sypressen 
vokser ikke i hverandres skygger. 

No livnar det i lundar. 
No lauast det i lid, 
Den heile skapning stundar 
No fram til su mars tid. 

Det er vel fagre stunder 
Når våren kjem her n01d 
Og atter som eit under 
Nytt liv av daude gror. 

Og sender Gud sin ande 
Som dogg på turre jord, 
Då vaknar liv i lande, 
Då grødest vent Guds ord. 

Då /josnar det i landet 
Frå fjell og ned tilfj01d. 
Då losnar tungebandet, 
då kved Guds folk i kor. 

Då skin det over strender 
Som sol ein sumarkFeld. 
Då gløder kring i grender 
Ein heilag altareld. 

Du vår med ljose dagar. 
Med lengting, liv og sang, 
Du spår at Gud oss lag ar 
Ein betre vår ein gång. 

Då me med vigsla tunga, 
Med kjærleik heil og klår, 
Alt utan brest og sprunga, 
Skal lova Herren vår. 
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Hvilken hemmelig kode hjernevasker politikerne? 

Pensjonistene opptrer som dres
seJ1e premiehunder. Logrer for i det 
hele tatt å få lov til å fremsette be
skjedne ønsker. Som uten videre 
avvises. Et slikt cenario virker helt 
patetetisk eller hvertfall komisk, når 
Pensjonistforbundet kaller sine øn
sker for rettferdige krav! Selvsagt er 
de rettferd ige. Men når ble rettfer
dighet innført? 

I enhver forhandling må partene 
ta og gi. Hva skal pensjoni stene gi? 
Staten derimot, som tydligvis har en 
helt annen definisjon av en forhand
lingssituasjon. De bare tar og gir 
minst mulig. 

Systematisk sørger staten for at 
pensjonene holdes nede. Underregu
lering, hustru/samboer samordnin
gen , gravferdsstøtten og prosent
oppgjør som er en vits. 

Så lanseres en ny pensjon istre
form som fører til at dagens pensjo
ni ster blir stående på side linj a an
tagelig resten av livet. 

Reformen lover at alle skal få 
mer, og enda skal staten spare pen
ger! 

Hva slags magisk formel er 
dette? 

Jo , de som enda ikke er pensjo
nister kan jobbe lenger så får de 
høyere pensjon enn de ville ha fått 
med dagens ordning! Dessuten får 
de full opptjening 40 år! 

Men altså dagens pensjonister vil 
tape tu sensv is av kroner i året. I til
legg til a lle de tusen kroner som er 
stjålet fra før! 

Protestere? Vi er ikke Italienere 
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el ler Franskmenn. Derfor blir det in
gen brennende bildekk i gatene og 
traktorer på tvers som lammer det 
daglige liv. 

Helt til noen begriper at det er på 
tide å la rettferdighet skje fyllest. 

Eksempler: Hva vi l skje om du 
setter inn i banken kr l 0.000,- Etter 
en tid (lang tid) vi l du ta pengene ut 
igjen. Men da sier banken at du får 
ikke ut igjen mer enn kroner 8000,
selv om det er dine egne pen ger. 

Dette ville være absurd! 
Men pensjonene har vi jo betalt 

inn gjennom mange år. Likevel får vi 
mindre og mindre tilbake. 

Så leser vi at fylkesordføreren, 
fylkesdirektøren og ordfører og råd
mann i Ålesund glatt får 6-7% 
lønnstillegg på en allerede høy lønn . 
Opptil 50.000,- Kommentarer unød
vendig ! 

Kan reglene forandres mens en 
fotballkamp spilles?. Overhode ikke. 
Men grunnbeløpet kan politikerne 
regulere etter eget forgodtbefinnende 
når som helst . 

Man må virkelig spørre seg om 
hvilken kode stortingspolitikerne blir 
in volvert i straks de møter på tinget 
eller i regjering. 

Pensjoner? Negativt. Skvis dem. 
Men det finnes en kode som er 
omvendt proporsjonal Stortingets 
egne pensjoner som bare vokser og 
vokser selv hvert eneste år etter at 
vedkommende er gått ut av Stor
tinget. 

Hva gjør vi? Fortsetter å logre? 
Egil Mjelva, Å lesund 



( 

Glitnir Bank ASA 
Telefon: 7010 20 00 

Fax: 70 10 20 01 
E-post: bank@glitnir.no 
Internett: www.glitnir.no 

\ GLITNIR 
\ 
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betalt 

ved innlevering 

B-blad 

Fra Åkernesrenna. Astor Furseth forteller om 
"Hva skjer i,jjella våre" 31.mai. 

Styreleder: Sjur Brande, Ømetua 4, 6009 Ålesund. Tlf. 70137622, 
mob 92203697, faks 70137409, sjur.brande@c2i.net 
Nestleder: Marit Skuseth Wiig, Hessaveien 14, 6006 Ålesund. 
Tlf. 70132517, bjartwi@online.no 
Sekretær: Sigmund M. Saure, Lisaveien l l, 6006 Ålesund. 
Tlf. 70132831, sigmundm@ko.no 
Studiegruppekoordinator: Sigurd Dybvik, Sjømannsveien 10, 
6008 Ålesund. Tlf.70133760, mob. 91107120, sidy@adsl.no 
Kasserer: Unni Førde, Lerstadv. 33, 6015 Ålesund. Tlf.70155638, 
mob 95842068, e-hen-f@online.no 

~dak~onen ønsker alle. våre medlemmer og lesere en riktig 
. God<?Påske 


