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De fem minutter:
Løber tiden fra dig?
Følgende stod i Krifa, det vil jeg gerne
dele med jer.

Hvis tiden går
Når
•
•
•

man synes, at tiden går, eller tiden løber fra en
Så mister man hele tiden noget
Så bliver der hele tiden lidt mindre liv tilbage
Så har man fokus på det, man ikke når – både ting, man
ikke når i dagligdagen, og forspildte livsmuligheder, som
man ikke udnyttede
• Og så har man faktisk en rigtig god grund til at gå og
være lidt negativ.

Hvis tiden kommer
Men når man synes, at tiden kommer til en
• Så får man hele tiden noget
• Så bliver livet hele tiden tanket op
• Så har man fokus på det, man når
• Så har man fokus på at bruge tiden til det rigtige
• Og så har man faktisk en rigtig god grund til at være glad
for den gave, som tiden er.
Når vækkeuret ringer om morgenen, så prøv at forestille dig,
at der står en gave på dit natbord. Du pakker den ud, og …
fantastisk! Inden i er der en ny dag, som Gud har givet dig.
Når man oplever, at tiden kommer til en i stedet at løbe fra
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en, så kan man ikke undgå at se en lille smule mere positivt
på livet.
Og når man oplever, at tiden kommer til en, kan man som
kristen ikke undgå at opfatte Gud som giveren. Det giver en
naturlig taknemmelighed over for Gud. Det giver en lidt større
trang til at bruge dagen på det rigtige og til at bruge dagen,
som Gud vil have.
Jeg ønsker alle nogle dejlige dage og en rigtig god sommer.
Med gildehilsen Jytte

Dødsfald fra Gilderne:
Ex-Voto:

Vi har mistet en trofast
gildesøster.
Inge Eskildsen døde den 21. maj
2010 på
Skejby Sygehus.
Inge var i Ex-Voto i 21 år.
Gildemester Ulla Lauritsen,
Ex-Voto
Ære være hendes minde
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Landsgildeweekenden 2010.
Afholdes ”et sted i Danmark” nemlig i Nyvanglejren,
Holmgårdvej 46,
7660 Bækmarksbro.
Lejren ligger meget smukt i det Vestjyske, på en stor grund
med plads til Campingvogne.
DU SKAL selv medbringes sengetøj, toiletgrej, og rigtig godt
humør, samt mad til fredag aften vi søger for der tændt op i
grillen, men måske er det en god ide at medbringe grilltang
hvis du har plads til den. Der kan købes Drikkevare på hele
weekenden til en utrolig lav pris.
Weekenden starter fredag kl.18.00 og slutter søndag med
frokost og kaffe.
Hele herligheden fås til en pris af 400 kr. Det er dog utroligt
billigt for et weekendophold. Angiv venligst diabetis ved
tilmeldingen.
TILMELDING SENEST 15.august til:
Ulla Laurtisten, tlf. 8694 2704 eller E.mail:
ulla.arne@mail.tele.dk
eller
Henning Jul Pedersen tlf. 8616 5353 eller
E.mail:hjp@familie.tele.dk
Vi vil gerne vide om du sover i hytten, campingvogn, eller
andet.
Har du problemer med at finde vej - via Krak eller GPS – kan
du kontakte en af os, så laver vi en vejledning til dig.
GILDENYT nr. 2 – 2010
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Program for weekenden
generelt:
Fredag

Lejren er åben fra kl. 18.00, og grillen
tændes til brug for egen medbragt mad.
Øl, vand og vin er til salg hele weekenden
I øvrigt frit samvær.

Lørdag: 8.00 Flaghejsning, officiel åbning (JK/UL)
og valg af referent for weekenden
8.15 Morgenmad
9.00-12.00 ’Ud i det blå’
12.15 Frokost
13.15 Landsgildehal
14.00 Landsgildeting – med indlagt
Kaffepause + rygepause
18.00 Middag
20.00 Flagsænkning efterfulgt af Ex Votos
aftenprogram
Søndag: 8.00 Flaghejsning
8.15 Morgenmad
10.00 Nadvergudstjeneste
12.00 Frokost og oprydning
13.30 Kaffe, flagsænkning og afslutning
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Landsgildetinget Dagsorden iflg. Landsgildeskråen
1)
2)
3)
4)

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Godkendelse af dagsordenen.
Præsentation af tilstedeværende, samt optælling
af stemmeberettigede og gilderne.
5) Protokol v/landsgildekansleren
6) Landsgildemesterens beretning
7) Regnskab 2009/2010 v/landsgildeskatmesteren
8) Behandling af indkomne forslag og løbende
a) For at kunne yde rimelige bidrag fra
sager:
Støttekontoen næste år og fremover
fremsætter landsgildepræsidiet følgende
forslag:
i) - at der overføres kr. 5.000 fra landsgildets
driftskonto til Støttekontoens 80%-konto,
ii) - at nogle af driftskontoens værdipapirer (f.eks.
investeringsbeviserne) overføres til Støttekontoens værdipapirbeholdning.
b) Fællesopgaven ’Ubuki’
c) Polen
d) Gildenyt v/redaktøren
e) Hjemmesiden v/webmasteren
f) Tilrettet Gildeskrå
9) Kontingent og budget
a) Kontingentfastsættelse
b) Budget 2010/2011
10) Landsgildets støttekontos generalforsamling
11) Valg:
a) Landsgildemester
b) Landsgildepræsidiets medlemmer og deres
GILDENYT nr. 2 – 2010
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suppleanter præsenteres
c) Revisor og revisorsuppleant
d) Andre (jf. §8 stk. e i Gildeskråen)
e) Præsentation af landsgildepræsidiets
konstituering
f) Godkendelse af suppleant for Landsgildemesteren
12) Orientering og hilsner
13) Eventuelt.

Debatoplæg til landsgildeweekend:
Tanker omkring landsgildet
Hvor er landsgildet om 10-15 år.
Hvordan gør vi tidligere spejdere i 35-60+ års alderen
interesseret i landsgildet arbejde?
Hvordan får vi startet flere gilder?
Hvordan får vi gjort spejderkorpset mere interesseret i
landsgildet, så de måske vil være mere aktive omkring opstart
af nye gilder og henvise tidligere spejdere til eksisterende
gilder.
Vi må erkende, at gennemsnitsalderen stiger år for år.
Et eller andet må vi gøre, hvis ikke landsgildet skal uddø med
os. Måske skal vi bare lade stå til og sige, det var en dejlig tid
på godt 50 år?
Det ville jeg da synes var en trist skæbne for vores landsgilde.
8
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Hvad gør vi så?
Skal vi spørge de kredse, som vi p.t. er i nærheden af, om de
har kendskab til nogle tidligere spejdere, som kunne tænkes
at deltage i et gildearbejde?
Spørge tidligere spejdere, hvad der kunne få dem til at være
med i gildearbejdet?
Skal vi have forskellige interessegrupper i gilderne. Vil det
være en måde at ”fange” nye medlemmer på? Måske
interessegrupper på tværs af gilderne, da vi p.t. ikke er så
mange.
Vandrelaug – bilorienteringsløb – rejsearrangeør – fundraising
til vore projekter – omsorg for andre/spejderne/os selv –
teaterture – førstehjælp – opstart af nye gilder – kun fantasien
sætter grænser.
Vil vi fornyelse, men er bange for forandringer?
Når forandringens vinde blæser, sætter vi så læhegn eller
bygger vi vindmøller?
Med Gildehilsen
Jytte

Ube Maso besøgte Natkirken og Alice Sprotte i marts 2010
GILDENYT nr. 2 – 2010
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Landsgildets regnskab 2009 - 2010
Resultatopgørelse 01.05.2009 til 30.04.2010
Note

Kr.

1

11.900,00

Indtægter:
Kontingent
Aktieudbytte

2.392,50

Renter

19,63
14.312,13

Indtægter i alt
Udgifter:
Gildenyt

2

Landsgilde weekend, gæster

7.615,89
700,00

Beklædning

3

Præsidiemøder

2.045,00
3.644,30

Gaver

750,00

Kontorartikler o.l.

391,50

Overført til støttekontoen

8.000,00

23.146,69

Udgifter i alt

8.834,56

Resultat af daglig drift

Kursregulering aktier og obligationer

7.558,44

Årets resultat
10

16.393,00
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Landsgildets regnskab 2009 - 2010
Balance pr. 30.04.2010
Note

Kr.

Aktiver
Kasse

2.238,20

Sydbank 7110-7451024

12.868,13

Check konto 7110-1786631
Aktier og obligationer, værdi pr.
01.05.09

791,50
4

Depositum hytteleje 2010 og 2011

66.001,00
5.000,00

Mellemregning Støttekontoen

892,50

Aktiver i alt

87.791,33

Passiver:
Weekendkonto

5

6.882,00

Ubuki projekt

6

2.500,00

Polen projekt

7

2.653,00

Mellemregninger i alt

12.035,00

8

Kapital 30.04.2010
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Noter til regnskab 2009 - 2010
Kontingent:
Den Blå Lilje
Sysselgildet
Gyldenløvegildet
Sirius
Ube Maso
Ex-Voto
Landsgildegruppen

Antal
17
35
16
9
9
20
11
117

Kr.
1.700
3.500
1.600
900
900
2.000
1.300
11.900

Gildenyt:
Trykning
Porto og forsendelse
Tilskud (biblioteksstyrelsn)

Kr.
7.266
1.793
-1.442
7.616

Beklædning:
Køb trøjer
Salg trøjer
Køb tørklæder
Salg tørklæder

Kr.
2.565
-1.495
1.800
-825
2.045

Obligationer og aktier:
100 stk. virksomhedsobligationer
230 stk. Sydbankaktier
183 stk. investeringsbeviser højrente mix
80 stk. investeringsbeviser højrente lande
I alt

Kursværdi
primo
ultimo
Kursregul.
6.645
8.080
1.435
22.195
30.935
8.740
14.384
18.794
4.410
6.384
8.192
1.808
49.608
66.001
16.393

Weekendkonto:
Saldo 01.05.2009
Overskud/underskud 2009-10
Saldo 30.04.2010

Kr.
7.347
-465
6.882

Ubuki projekt:
Årets tilgang

Kr.
2.500
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Noter til regnskab 2009 – 2010, fortsat

Polen projekt:
Saldo 01.05.2009
Afregnet sommerlejr Polen
Tilgang
Saldo 30.04.2009

Kr.
4.726
-4.000
1.927
2.653

Kapital:
Kapital 01.05.09
Weekendkontoens andel pr. 01.05.09
Kapital 01.05.09 korrigeret
Kursregulering på værdipapirer
Årets driftresultat
Kapital 30.04.10

Ulla Lauritsen
Landsgildeskatmester

75.544,89
-7.347,00
68.197,89
16.393,00
-8.834,56
75.756,33

Regnskabet for Landsildet er revideret
Den 5. juni 2010 – Gunnar Jensen, revisor

Bemærk landsgildets valgte revisor Steen Brændholt er indtrådt i
landsgildepræsidie, har udover Steen Brændholt revisorsupleant
Gunnar Jensen revideret regnskabet.
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Landsgildets støttekonto 2009 - 2010
Resultatopgørelse 01.05.2009 til 30.04.2010
Indtægter:
Obligationsrenter
Udbytte af aktier
Korrektion
Gebyr
Til fordeling

Note
1.057,69
312,00
-1.835,25
-414,15
-879,71

Overført til 80% kontoen
Overført til 20% kontoen
Fordelt
Balance

-703,77
-175,94
-879,71
-

80% kontoen:
Saldo pr. 01.05.09
Overført fra landsgildekonto
Overført fra støttekonto
Uddelte gavebreve m.m.
Saldo 30.04.10

1

20% kontoen:
Saldo pr. 01.05.09
Overført fra landsgildekonto
Saldo 30.04.10

3.843,00
8.000,00
-703,77
-7.000,00
4.139,23

4.189,00
-175,94
4.013,06

Balance pr. 30.04.2010
Aktiver:
Sydbank konto 7110-7451602
Værdipapirer

2

Passiver:
Skyldigt gavebrev
Mellemregning Landsgildet
80% konto
20% konto

Formue pr. 30.04.2010
14

2.675,46
52.220,04
54.895,50

1.000,00
892,50
4.139,23
4.013,06
10.044,79
3
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44.850,71

Landsgildets støttekonto 2009 - 2010
Noter til Balancen

1. Uddeling af gavebreve:

Kandersteg

3.000

Århus Kreds

1.000

Østhimmerlands Kreds

1.000

Tølløse Kreds

2.000

Gaver i alt

7.000

2. Værdipapirer:

Primo
Beholdn.

Ultimo

Værdi

Udtrukket

Beholdn.

Værdi

Kurs
regul

GN Store Nord

198,00

3.564,00

198,00

8.415,00

4.851,00

SI USA

8,00

104,00

8,00

141,44

37,44

4 TK 41CS OA 2035 4.935,66

4.641,00

0,26

4.935,40

4.958,96

318,22

5 NYK 03D 35

3.341,00

244,16

3.070,32

3.194,95

98,11

5 NYK 73D OA 2038 10.114,53 9.824,00

574,49

9.540,04

9.803,28

6 NYK 3.5 CA 29

205,10

224,00

17,69

187,41

200,60

7 NYK 2.5 CA 19

98,88

112,00

12,59

86,29

92,79

7 NYK 2C S 26

72,83

82,00

4,85

67,98

74,52

7 NYK 3C S 26

427,97

485,00

31,22

396,75

442,86

9 DK ANN 2026

64,22

90,00

9,55

54,67

61,44

553,77
5,71
6,62
2,63
10,92
19,01

SI International

208,00

20.114,00

208,00

24.835,20

4.721,20

52.221,04

10.534,85

3.314,48

42.581,00 894,81
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3. Formue:

Korrektion (80% konto og 20% konto)

49.880
16.064

Formue pr. 01.05.2009, korrigeret

33.816

Indskud fra Den Blå Lilje

500

Kursregulering værdipapirer

10.535

Formue pr. 30.04.2010

44.851

Formue iflg. Regnskab pr. 01.05.2009

Ulla Lauritsen
kasserer

Regnskabet for Landsildets Støttekonto er revideret
Den 5. juni 2010 – Gunnar Jensen, revisor

Bemærk landsgildets valgte revisor Steen Brændholt er indtrådt i
landsgildepræsidie, har udover Steen Brændholt revisorsupleant
Gunnar Jensen revideret regnskabet.

Budget 2010/2011.
Indtægter

Udgifter

Kontingent
11.000
Landsgildeweekend 2010
(gæster mv.)
1.200
Præsidiemøder m.v.
4.500
Gildenyt (tilskud/udgifter)
1.200
9.000
Korpsrådsmøder,
600
repræsentation
Køb/salg
1.000
1.000
Renter, udbytte m.v.
500
===================================
13.700
16.300
Driftsunderskud
2.600
===================================
16.300
16.300
16
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Mod nye højder
Skærtorsdag og Langfredag deltog jeg i spejderkorpsets
førerstævne tilrettelagt af Aalborg 1. kreds fra Bethelkirken.
Mottoet ”Mod nye højder” blev understreget af, at korpset har
haft fremgang i medlemstallet i 2009. Dejligt at
medlemskurven igen er vendt opad.

Et førerstævne har jo en dagsorden at følge, men også tid til
spændende foredrag og workshops.
Peter Erkmann fra Køgespejderne DDS fortalte meget
inspirerende om, hvordan de på halvandet år var gået fra at
være 41 spejdere og 8 ledere til at være 165 spejdere og 30
ledere og fastholde antallet. Det skal være attraktivt at være
spejder/leder. Spejderne skal være kendte i lokalsamfundet,
de skal være lette at finde. Børn er ofte trætte om aftenen, så
spejdermødet er hver anden lørdag i 3 timer og altid ude i
skoven, hvor de har brugsretten til et område. De har også
haft succes med familiespejdere: børn fra 0-6 år med
forældre.
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Niels Dam blev genvalgt til spejderchef, og Pia Duebjerg
Andersen blev genvalgt til vicespejderchef. Der var også en
del nyvalg til korpsrådet.
Landsgildet bragte en hilsen til førerstævnet og kunne i år
uddele gavebreve til 3 kredse:
Tølløse,
Århus,
Østhimmerland/
Hellum
fra støttekontoen.
Dejligt at vi har
den mulighed.

Et par inspirerende påskedage sammen med glade spejdere.
Tak fordi I sendte mig.
Med gildehilsen Jytte

Afrika aften med Den Blå Lilje
Den 9. april samledes 16 medlemmer samt et
par gæster til gildemøde med fællesspisning
hos Erna og Ole Emming.
Menuen var afrikansk inspireret, og bestod af
2 sammenkogte retter – en med kyllingekød
og en med gedekød, hvor især den med gedekød var en stor positiv oplevelse. Mange havde
18
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ikke smagt gedekød før, og havde nok ventet
en mere skarp og aparte smag, end tilfældet var. Kødet var
fint og velsmagende og mindede en del om kalvekød i
smagen.
Efter et dejligt måltid samledes vi så foran lærredet. Oluf
Jensen var i efteråret 2009 i Burundi i 2 måneder, sammen
med Erna og Ole, og denne oplevelse blev nu levende
beskrevet for os i ord og billeder.
Oluf, havde før turen støvet en stor mængde udstyr sammen
til brug for genetablering af et ødelagt og for udstyr ribbet
smedeværksted.
Mange privatpersoner og virksomheder havde bidraget med
nyt og brugt udstyr, som i forvejen var sendt af sted i en
container, så det var muligt ar gå i gang med opbygningen af
værkstedet umiddelbart efter ankomsten til destinationen.
Vi, der kender Oluf, kender hans evne til at støve alle mulige –
og umulige – genstande op, og få det flikket sammen til noget
brugbart. Men her fik vi også vist billeder af, hvordan han
evnede at få en større mængde udstyr installeret og bragt til
anvendelse, og hvordan han uden kendskab til det lokale
sprog alligevel fik forklaret de forskellige maskiner og
værktøjers anvendelse og fik oplært lokale folk, så værkstedet
også kunne fungere efter hans hjemrejse.
Efter et spændende foredrag, krydret med fine billeder og
Olufs gode humor, gik samtalen lystigt under indtagelse af
kaffe og lagkage.
At der er stort behov for støtte til missionsarbejdet i Burundi
og Rwanda blev tydeliggjort for os denne aften, og at man kan
nå langt med få midler i de rette hænder blev tydeliggjort.
Med Gildehilsen
Steen Brændholt
GILDENYT nr. 2 – 2010
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Møde i voksenspejder d. 12.3.2010
Hos Spejdernes Udviklingsfællesskab, Holmen
I mødet deltog korpsenes spejderchefer og formændene for de
forskellige voksen spejder grupper/gilder.
Formålet med mødet var at drøfte mulighederne for at styrke
voksenspejderarbejdet i Danmark, og dermed samarbejdet
mellem korpsenes voksengrupper og gilderne.
Alle var enige om målet – at skabe gode rammer for et helt
spejderliv (én gang spejder – altid spejder) og dermed få
bygget bro over de tabte generationers kløft.
Det er helt klart en samarbejdsopgave. Vi er ikke i
konkurrence med kredsene om voksne spejdere – selvfølgelig
skal man være leder så længe som muligt.
Først derefter bliver man gildespejder.
Hvis vi skal åbne kløften mellem generationer må vi tænke
nyt, og være åbne overfor netværks- projektsamarbejde på
tværs af organisatoriske og geografiske skel.
Niels Dam lancerede begrebet ”Spejd-plus” og så en mulighed
for at publicere et skema, hvor interesserede ved afkrydsning
kunne booke sig ind på forskellige projekter. En
ressourcepatrulje kredsen kan trække på.
Vi så alle fælleslejren i 2012 som en fantastisk chance for at
styrke kontakten mellem generationerne og mellem de
forskellige voksengrupper/gilder.
Der var almindelig enighed om, at vi er fælles om dette
arbejde, men at Sct. Georgs Gilderne med det tætteste
netværk ude i landet skal have førertrøjen på.
20
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KFUM spejderne inviterede os til at besøge deres korpslejr SEE
20:10 i Skive til sommer.
Med gildehilsen
Jytte

Kalender fra Gilderne
Ex-Voto
Gildet

23. august Vi samler op på de sidste ting
Til Landsgildeweekenden
27-29. august Landsgildeweekend
27. september Vi ser tilbage på landsGildeweekend
25. oktober: Vi besøger ÅRHUS BYMUSEUM-–Mødetid 13.45,
v/Museet Carl Blochsgade.

Bemærk møder holdes i Kirken den sidste
mandag i måneden kl. 14.00, såfremt ikke
andet fremgår af programmet.
Husk der mødepligt – lovligt forfald meldes
til gildemester eller et præsidiemedlem.
Sirius Gildet 27-29. august Landgildeweekend v/ExVoto
1. september Gildemøde Vi ser tilbage på
Landsgildeweekend +
Sommerminder
6. oktober Rigmor fortæller om Haiwa
Alle møder holdes kl. 11,00
Henvendelse til gildemester Lis Kongsvad,
tlf. 32 57 27 64
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Gyldenløve
Gildet

12. juni. Tager vi på udflugt til ?
27-29. august Landsgildeweekend v/ExVoto
20. september Kl. 18,30
18. oktober kl. 19,30 Omkring et flygel.
Sangaften. Roskilde Baptistkirke.
Henvendelse til Lis Jensen-tlf. 46 37 04 06

Sysselgildet

19. august kl. 18,30 Grillaften og
Friluftsgildehal hos Eva &
Carl Peter Bylund
27-29. august Landsgildeweekend v/ExVoto
23. september At følge et menneske den
Sidste vej – Ragnhild Støve
21. oktober 22 år og snart Globetrotter.
Tanja Trab kommer og fortæl
Ler om sin tur til Kina.
Henvendelse til: Gildemester Carl Peter
Bylund – tlf. 98 97 14 47

Ube-Maso

27-29. august Landsgildeweekend v/ExVoto
10. september kl. 19,00 Vi ser tilbage på
Landsgildeweekenden
8. oktober kl. 19,00 Gildemøde hos Kirsten Bøgsted
Henvendelse til: Gildemester Dorte
Berntsen – tlf. 57 66 11 55

Den Blå Lilje

27-29. august Landsgildeweekend v/ExVoto
10. september Go-Cart i Søndersø v/Lars
Henvendelse til Gildemester Steen
Brændholt – Tlf. 75 53 32 50
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Klip fra online-andagter på DBS´s hjemmeside.
Fortæl spejderne, at det af og til hænder, at man synes det
hele er irriterende – alting driller, og man synes det hele kan
være lidt trælst.
Af og til har man det sådan at man taber alting – det kan være
en tallerken / et glas eller noget andet, som kan gå i stykker
(hav gerne en gammel tallerken / eller et glas med, som det
ikke gør noget at du taber – og som derved går i stykker)
UPS: se – her var jeg vist lidt klodset – jeg tabte det jo - og
hvad kan vi gøre ved det ? Det er jo i så mange stykker, at det
ikke kan repareres og bruges på samme måde igen.
Sådan kan man føle det med livet - at det ligesom driller og
man synes ikke der er noget at gøre ved det.
Men det er der: ligesom man kan feje skårerne op, kan man
også få heling i livet igen.
Man gør noget ved problemet – man lader det ikke bare ligge
og flyde og gør ingenting ! Det bliver måske ikke det samme
som før – men noget nyt kan ske – man bliver forvandlet.
Gud kan være med til at forvandle vore liv – han kan være
med til at feje op efter os, så vi igen kan komme til at fungere
– og måske endnu bedre end før.
Måske var der nogen man var sure på – men prøv at begynd
med at tænke og sige positive ord, også selvom det kan være
svært – så vil det blive en vane, og det er en god vane at
tænke og sige positive ting til og om andre.
Held og lykke med det !
Kære Gud . Tak at du kan bruge os, også selvom vi har det
som et knust og ubrugeligt tekrus. Tak at du altid kan bruge
os til noget, fordi du elsker os lige sådan som vi er.
Tak at du er med os hver eneste dag, både de dage vi har det
rigtig sjovt og også de dage, hvor vi har det skidt, og måske
føler os ensomme.
(lavet af gildemedlem i Ube-Maso, Kirsten Bøgsted)
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Korpslejr 2010
Vi ønsker alle de gildemedlemmer, som vil deltage i
Korpslejren en rigtig spejderoplevelse.

Redaktør efterlyser stof til Gildenyt.
Jeg har nu været redaktør for Gildenyt i 2 år. Det er meget
vanskeligt at få stof til bladet på trods af opfordringer til at
indsende disse.
Efter at have set på ældre
udgaver af gildenyt, kan jeg
også se, at tidligere redaktører
har haft samme problem.
Jeg prøver igen med samme tekst
Er der ikke sket noget , som kan indsendes til bladet? Ellers
bliver det meget vanskeligt at holde på de deadline, som er
gældende fra Landsgilde præsidietet .

Så send fra gilderne nyt, hvad der
foregår rundt omkring.
Redaktør Bent-Ole Berntsen
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