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Den lille vævre Blåmejse, som vi har 
valgt til motiv på forsiden, er omkring 
os hele året. 
Selv om den er en løvskovsfugl, 
benytter den gerne vore haver som 
levested, hvor den gør nytte ved at 
tage mange små larver og insekter. 

Vi lægger især mærke til Blåmejsen 
om vinteren. Da den gerne besøger 
foderbrættet, og derfor er meget 
synlig. 

Tegningen er hentet i Jens Larsens 
efterladte arbejder. 
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FRa Redaktionen
En ny årstid er på vej – den skal være 
så velkommen. Det gælder også de 
nye bestyrelser som er blevet valgt 
ved dette års generalforsamlinger i 
vores mange foreninger. 

Et mangfoldigt foreningsliv er 
en livsnerve for lokalsamfundet. 
Vi har alle et lod i at bakke op 
om foreningerne. Om ikke med 
bestyrelsesarbejde så blot en 
håndsrækning som frivillig. 

Frivilligere som hjælper til som 
træner, i cafeteriet, P-vagt ved 
Rock Festival, deler sedler rundt, 
hjælper med at stille stole på, vander 
blomster på skolen etc. etc. 
Ja, der er altid brug en som vil afsætte 
lidt tid til gavn for fællesskabet. Også 
velkommen til alle disse frivillige som 
står på spring til en ny sæson. 

Historik
Af Orla Thomasberg
Dette er Skrå-en nummer 100. Det 
vil sige at vi gennem 25 år, fire gange 
om året, har sendt et blad på gaden. 
Der fortalte om vort lokalsamfund, og 
hvordan det fungerer. 

Fællesvirke Vest, der står for 
udgivelsen af Skråen, er en 
interesseorganisation af foreninger 
i den gamle Aasted - Skærum 
kommune, der ønskede at holde fast i 
det samarbejde, der var inden vi blev 
opslugt af storkommune-situationen.

Skrå-en er ikke alene foreningernes 
blad, men alle som bor i området har 
kunnet benytte sig af Skråen, for at 
fortælle noget væsentlig om livet i 
vort område.

Til at begynde med udkom Skrå-en 
som papirudgave i ca. 900 ex. Og det 
er vel nok den bedste måde, idet flere 
vil få Skrå-en at se. 

Men tidernes ugunst (postvæsenet) 
betød at vi måtte gå over til at lægge 
vort blad på ”NETTET” det er ikke en 
optimal løsning, idet man så skal have 
gang i ”isenkrammet”, men det er dog 
bedre end ingenting.

v/Lisbeth Hansen
Hjørringvej 305

Tlf: 22 44 43 19

Lej en pølsevogn                          Stubfræsning

v/Lisbeth Hansen
Hjøringvej 305

Tlf: 22 44 43 19

Lej en pølsevogn  Vaskeri Stubfræsning
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Vi ønsker selvfølgelig alle i 
borgerforening en rigtig god jul og et 
godt nytår. 

Vi havde i december banko, som gik 
over al forventning. 2 friske borgere 
havde meldt sig, til at stå for det, 
hvilket de gjorde til UG. Dagen var 
rigtig god og det var en rigtig god 
eftermiddag, flotte gevinster.

Borgerforeningen afholdt 
juletræstænding 1. søndag i anvendt, 
hvor præst Erik Thaysen holdt talen, 
der blev sunget et par sange og  
derefter var der varme æbleskiver 
og gløgg på stationen. Timerne og 
hyggen var i højsædet og knap 60 
borger deltog. 

Sidst på sommeren modtog jeg en 
glædelig mail fra to borgere (Erik og 
Torben). 
De havde fået godkendt en 
hjertestarter til byen, dette krævede 
at 6 borgere skulle møde op til kursus 
i december. Hurtigt var pladserne 
besat og 6 beboere i byen er nu klar 
til og rykke ud, hvis der skulle være 
brug for hjælp med hjertestarteren. 
Den er sponseret af Tryg Fonden og 
hænger på lægehuset som er centralt 
for byen. 

Foreningen har planlagt 
bestyrelsesmøde torsdag d 9/3 på 
Kvissel Station kl. 19.00.
Alle er velkomne.

kviSSel BoRgeRFoRening
Af Dorte Carlsen

1. februar 2017 startede et lille vaskeri 
i Mejling Landhandel. Der vaskes bl.a. 
heste- og hundetæpper, som også 
kan blive imprægneret, hvis man 
ønsker det. 

Der kan også vaskes meget andet 
tøj fx dyner og puder. Der er også 
mulighed for at få vasket sit udetøj og 
få det imprægneret. 

Der er åben i vaskeriet onsdag 
eftermiddag og lørdag formiddag.

På gensyn i M og M vask 

vaSkeRi i Mejling landhandel
Af Lisbeth Hansen

Ku jæn entj læær åntj hææ`r 
wærden, så ka jæn læær å ta 

smoo` trij`n.
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Dette gamle udtryk har måske 
været i Erik Knudsens tanker da han 
planlagde sin modelbane hjemme 
i Løkken, Erik har dog omskrevet 
teksten til noget i retning af – Hvad 
der ikke er plads til i 1 plan må hentes 
i højde og dybde.

Udover sin imponerende bane 
hjemme i Løkken, bidrager Erik til, at 
Frederikshavn Modeljernbane Klubs 
bane på Kvissel Station udbygges 
og udvikles, hvilken kan ses når 
Klubben følger traditionen og holde 
åbent hus i Påsken, samtidig med 
kunstudstillingen på Kvissel station.
Erik har gennem tiden fortalt meget 
om sine udbygningsplaner og når de 
var færdige, og nu fandt vi i Klubben 
at det var tid til en inspirations tur til 
Løkken, så vi med selvsyn kunne se 
Eriks anlæg. Vi blev ikke skuffede, det 
er et imponerende anlæg som Erik 
har frembragt.

Erik har bygget sit anlæg med 
forbillede i vores sydlige naboer, 
og har lavet et imponerende bjerg 
landskab med kørsel i flere niveauer.

Erik beskriver sit anlæg

Rummet hvor Erik har opbygget sin 
anlæg er af begrænset størrelse (dog 
af en størrelse som mange af os gerne 
ville have til rådighed).
Grund arealet har en flot station med 
tilhørende ranger rist med drejeskive 
og remise.

Station og perroner

Når der er stor trafik, skal togene også 
vedligeholdes, og det er der god 
plads til i rund remisen, som her er 
fyldt med tog der er klar til drift og 
andre der er til service.

Drejeskive og rund remise

Kørsel på anlægget var hovedsagelig 
godstransport, noget som vi ikke 
så ofte ser her i Nordjylland, med 
undtagelse af de få fiskemels tog fra 
Skagen.
Trafikken var flotte lange stammer 
med ensartet gods, som tømmer og 
rørledninger eller Bulk.

Tømmertræk

Tømmer og Bulk

Som tidligere nævnt har er der 
bygget i flere etager, som er 
forbundet med en skjult Helix, i 
Kælderen er opmagasinering af de 
tog der ikke er plads til i stueetagens 
pressede køreplan.

Et kig i kælderen – bemærk helixen i 
baggrunden

hvad udad taBeS...
Af Per Jørgensen
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En Amerikaner på 1. sal

Kørslen på 1. sal er rund strækning 
som fører toget tilbage gennem 
Helixen til stueetagen.

De mange indtryk fra anlægget, og 
de tekniske detaljer skal selvfølgelig 
diskuteres over en kop kaffe, og Erik 
havde på elegant vis omdannet sin 
trailer til kaffebord.

Gang i kaffen og snakken

Vi vil fra Frederikshavn 
Modeljernbane Klub sig mange tak til 
Erik for den fine fremvisning, og det 
flotte traktement.

Vi glæder os til at se hvad din 
kreativitet bringer med til anlægget i 
Kvissel.

Husk klubben har åben hver onsdag 
fra kl. 19-23.
Du finder os på den gamle station 
i Kvissel (Tolnevej 1), hvor vi har 
klublokale på loftet.

Gå ind ved gavlen, som vender mod 
Hjørring, og op af trappen.

Sket i SkæRuM
Af Alice Schneider

Torsdag den 18. februar havde Lene 
Schønning og Tina Anderson indkaldt 
til smykkeaften. 
Det blev en rigtig stor succes. Der 
mødte 20 positive kvinder op.
Der blev snakket, hygget, handlet og 
spist rigtig meget.
Så det er nok værd at gentage.

Anni Storm havde indkaldt til kreativ 
aften den 20. februar og der mødte 

11 kreative kvinder op.
Én fik strikket en trøje færdig, én fik 
lavet rigtig meget på et sengetæppe. 
Og mange fik strikket på strømper, 
som var både ternede og stribede.

Det blev bestemt, at mandage i ulige 
uger kl. 19.00 vil der blive aholdt 
kreativ aften i Skærum Aktivitetshus.

Mandag den 6. februar afholdt 
Skærum Sogneforening den årlige 
generalforsamling.

På den udsendte dagsorden var 
samtlige bestyrelsesmedlemmer (5 
stk.) på valg.
Jeg var blevet bedt om at komme 
og fortælle om Distriktsudvalget (var 
ikke på dagsordenen).
Jeg blev syg om søndagen og var 
sengeliggende i en uge, så jeg sendte 
afbud.

På generalforsamlingen blev der valgt 
1. suppleant til Distriktsudvalget.

Det fik mig til at trække mig som 
Repræsentant for Distriktsudvalget, 
da jeg mener hver Forening 
vælger Repræsentanter, 
bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter på hver vores møder/
generalforsamlinger – alt andet er 
uacceptabelt.

SkæRuM SogneFoReningS 
Af Alice Schneider

geneRalFoRSaMling
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Det var en mørk og kold vinteraften. 
Spejderne sad ved bålpladsen. De 
rykkede lidt tættere på de varme og 
knitrende flammer. 

Mmm, var der en spejder, der sagde, 
imens han sad i sine egne tanker. 
Det bemærkede de andre, og 
pludselig kom de til at huske noget. 
De kom i tanke om den forsvundne 
pandekage, og de talte med ét i 
munden på hinanden. 

Ingen af dem kunne sådan helt 
rigtig huske den, og dog, så alligevel. 
Spejderne kunne huske omridset af 
den, både duften og smagen af den. 
Pandekagen havde været helt flad og 
rygende varm, og en lille smule hård 
og knasende, og så alligevel blød og 
svampet på samme tid.

Og Smagen, mmm, ja, smagen havde 
været svær at glemme. Den havde 
smagt både af lidt salt, lidt sødt og 
lidt røget. Og når de havde puttet 
marmelade ovenpå, så var den rigtig 
lækker.

Der kom flere historier, med den 
forsvundne pandekage;
En startede med: - Jeg brændte min 
på den første gang.
En anden: - Jeg tabte min ned i 

gløderne da jeg skulle vende den...
En tredje: - Jeg havde glemt at 
hældeolie på panden, så min sad fast 
da den var færdig. osv., osv.

En stund derefter blev der helt 
stille igen. Spejderne kiggede 
på hinanden. De sad med en ny 
fornemmelse. Ja, hvad var det?! En 
fornemmelse nede i maven. 

Lækkersulten var ankommet, og den 
sad i alle spejdernes maver. Hvad 
skulle de nu gøre? De kiggede på 
hinanden, da de hørte en lyd.
Det lød som en, der bankede på.

De kiggede op fra flammerne i bålet, 
der var ved at blive til gløder, perfekte 
orange-røde gløder, som var perfekte 
til.

Men hov, hvad var det? Spejderne 
havde pludselig fået besøg...af den 
forsvundne pandekages familie. 
Så afsted de alle fór. De havde travlt 
med at finde grejet til at byde den 
forsvundne pandekages familie 
velkommen.

Så skal der arbejdes: Gæt Jeres 
morsekoder, Kan I huske dem? 
Bon appetit :)

hiStoRien oM den FoRSvundne 
pandekage
Af  Ulla Rømer …/-.-/.-/.-/.-../     
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14 15

Det er ingen skam at blive ældre...
Hos Aros Forsikring falder prisen med alderen
Som loyal kunde hos Aros 
Forsikring vil du opleve, at  
dine forsikringspriser 
 automatisk bliver lavere  
med årene.

Alder i år 26 30 40 50 55 60
Bilforsikring -16% -5% -7% -5% -5%

Husforsikring -10% -10%

Indboforsikring -10% -5% -5% -13%

Få besøg af en assurandør  
fra Aros Forsikring

Bor du i eget hus eller har sommerhus, og får  
et uforpligtende besøg af en af vores assuran- 
døre, deltager du i en konkurrence om en rejse,
        weekendophold eller en grill.  
        Læs mere på www.aros-forsikring.dk

Viby Ringvej 4 · 8260 Viby J · Telefon 7010 4222 
Døgnvagt ved skade 8734 5099
www.arosforsikring.dk · aros@arosforsikring.dk

Forvent lidt mere... Aros Forsikring er kundeejet. Det betyder, at overskud-
det går til gode loyale kunder i form af bedre forsikringer og service. Aros Forsikring 
har nogle af markedets bedste produkter, og leverer gode forsikringsvilkår og høj 
 service til konkurrencedygtig pris.

Ha’ dit hjem på den sikre side... Børnedækning
Der kan ske ting, som ingen kan 
forudse, og som hverken træbeskyttelse 
eller brandalarmer kan stille noget op imod 
- f.eks. stormskader og sprængte vandrør. 
Hos Aros Forsikring har du mulighed 
for at udvide din husforsikring, så den 
også dækker vandskade, kosmetiske for-
skelle og skade forvoldt af gnavere.

Du kan også udvide husforsikringen, så 
den dækker mekanisk funktionsfejl og an-
den skade, der pludselig sker i daglig brug.

Det er en almindelig misforståelse som 
forælder at tro, at dit barn er forsikret 
gennem indboforsikringen eller ulykkesfor-
sikringen, hvis det bliver alvorligt sygt eller 
får mén fra sygdom. Det er ikke tilfældet.

Du har mulighed for at udvide børneulyk-
kesforsikringen, så du og dit barn er bedst 
stillet i den værst tænkelige situation.
Forsikringen indeholder dækning for visse 
kritiske sygdomme, méngradserstatning 
ved sygdom og dødsfaldssum.

Kontakt din lokale assurandør Thomas Vilhelmsen tlf. 2120 3301 og aftal et uforpligtende møde.

Vi er kommet i gang efter Nytåret, 
friske og glade.
Bæverne har haft ceremoni for at 
byde de nye bævere velkommen. Og 
nu skal de til at kigge på fugle her i 
vinteren og lave fuglekugler til dem.

Hos ulvene har vi gang i Junglemærket 
lige nu, hvor vi hører junglehistorier 
om Mowgli og hans venner, og de 
farer og udfordringer, der er i junglen. 
Vi lærer at samarbejde, og ikke 
give op, men give tingene et 
forsøg, på trods af at det kan virke 
overvældende/for stort/ for svært.At 
være optimistiske :0)

Ulvene har fået ny mødetid som er:  
Tirsdage kl 18-19.30. 
De store spejdere har en vinter-hike 
i starten af februar. Spændende om 
de kommer til at kunne vandre i et 
sneklædt vinterlandskab.

Hvis du har lyst til at følge vores 
spejderarbejde, kan du følge os på 
vores hjemmeside: 
www.kfum-ravnshoej-skaerum.
gruppesite.dk/  
eller på facebook, hvor vi også har 
en side: KFUM-spejderne Ravnshøj-
Skærum Gruppe 
og nu også på Instagram: #kfumrs

kFuM SpejdeRne RavnShøj-SkæRuM
Af Ulla Rømer Isaksen, spejderleder
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Med forårets kommer, er der også 
travlhed i Idrætsforeningen. Der er 
gang i planlægningen af kommende 
arrangementer og tilmeldinger.

Generalforsamling
Bestyrelsen er i fuld gang med at 
planlægge generalforsamling – den 
kommer i år til at foregår tirsdag den 
14. marts kl. 19.00 i Hallens Cafeteria. 
På nuværende tidspunkt er 
bestyrelsen på udkig efter nye 
bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter, så går du og har lyst til 
at gøre et stykke frivilligt arbejde, 
så kontakt en fra bestyrelsen og hør 
hvad vi har at tilbyde. Der er også 
flere udvalg som har brug for ekstra 
hænder – så lad endelig bestyrelsen 
høre fra dig. 

Vi glæder os til at se dig til vores 
generalforsamling. 

Opvisning og jubilæum
Gymnastikken har over 
vinterperioden gjort klar til den 
kommende opvisning. I år er det 
søndag den 9. april – det kan 
allerede nu afsløres, at det dejlige 
ungdomshold har en flot opvisning 
på programmet. 
Dagen vil også være en fejring af 
Gymnastikforeningens 40 jubilæum, 
som blev passeret i efteråret. Der skal 
herfra opfordres til at man holder 
øje med hjemmeside, facebook 
og postkasser, hvor det endelige 
tidspunkt og program vil dukke op.

Ny fodboldsæson
Når græsset grønnes er det tid for en 
ny sæson af fodbold. Standerhejsning 
annonceres på klubbens hjemmeside 
og facebook. Forhåbentlig vil mange 
unge mennesker møde op for at få en 
dejlig oplevelse, sammen med andre 
unge. 

nyt FRa kRiF
Af Lene Nielsen

Bondegaardsvej 24  .  Skærum  .  9900 Frederikshavn
Tlf. 98 47 34 55  .  Mobil 20 29 34 55  .  Fax 98 47 32 34

I påsken vil et hold 14-15årige drenge 
tage til Easter Cup i Holland, her vil 
de komme til at møde andre unge fra 
flere lande. 

Håndbold
Håndboldsæsonen lakker 
mod enden. Der har i år været 
2 ungdomshold som har 
deltaget i nogle små stævner. 
Håndboldafdelingen drømmer 
om flere hold, så vi kan få nogle 
hjemmestævner. Håndboldsæsonen 
afsluttes med hjælp til Rødspætte 
Cup, så vil du gerne opleve 
ungdomshåndbold har du 
muligheden hele påsken i vores egen 
hal. Under hele Cuppen er der rigtig 
mange frivillige som giver en hånd 
med, men vi kan altid bruge flere, så 
sig endelig til.

Badminton
På badminton siden har vi haft et 
ungdomshold som har deltaget i en 
turnering, her har de gjort det rigtig 
godt. Senior siden har været mere 
passiv, vi har i år ikke haft så stor 
tilslutning, det vil vi gerne ændr til 
næste sæson. 

Tennis
Tennisafdelingen på banen i Kvissel 
annoncerer sæsonstart indenfor nær 
fremtid, så også her er det vigtig 
at holde øje med hjemmeside og 
facebook. 

Støt op om Rock - og KRIF
Sidst men ikke mindst skal vi den 10. 
juni igen have Rock På Knivholt, dette 
arrangement er med til at støtte gode 
ungdomsprojekter, udenlandsture for 
ungdom, så uden dette arrangement 
kunne det ikke lade sig gøre – så BAK 
OP OM ROCK og du støtter KRIF. 

Bestyrelsen i Kvissel-Ravnshøj IF 
glæder sig til at tage fat på det næste 
års opgaver og arrangementer.

Bestyrelsen i KRIF
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ESKEBÆK GRØNT
Hjørringvej 295, Mejling

 9900 Frederikshavn
        

Tlf.: 61 30 14 85

ESKEBÆK GRØNT

KIG IND VI HAR ÅBEN 09-19 
ALLE DAGE

I gårdbutikken har vi kartofler,  
grønsager, æg, økologiske  

krydderier, bøger og plakater mm

Nu nærmer forårets sig 
og derfor sælger vi:

• økologisk hønsegødning i piller 
• økologisk lupingødning i piller 

• økologisk jord til højbedet

FoRSiden aF et Blad
Af Orla Thomasberg

Forsiden af et blad, skal give lyst til at 
åbne bladet for at se mere. 
Vi har da også bestræbt os på, at gøre 
Skrå-ens forside indbydende. 

Der har været flere forskellige emner 
til forsiden gennem de 25 år, lige 
fra barnetegninger, til billeder af 
bygninger i området, men gennem 
rigtig mange år har Skråen haft et fint 
samarbejde med Lærer Jens Larsen, 
Ravnshøj. 

Han var naturmenneske og en habil 
tegner, der hentede sine motiver i 
naturen. Han tegnede meget levende 
til Skrå-en, især fugle, men også dyr 
og planter.

Jens Larsen er her desværre ikke 
mere, men Skrå-en har fået lov til 
fortsat, at hente forside motiver i de 
mange efterladte tegninger, hvilket vi 
er meget glade for.

Bløw haj ga`l, joor haj æ par 
tuwwer råj`n om hukst, å så 

war haj gu ijæn.
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lokal-kalendeRen - øvRige
Øvrige begivenheder

Kvissel Pensionistforening program for foråret 2017

Banko spil   Torsdag 2/3, 6/4 og 4/5. Alle dage kl. 13 
Fællesspisning  Torsdag 2/3 og 4/5 kl. 11.30. Pris kr. 75,- Tilmelding til   
    Inga  6165 4475 eller Birte 2588 7709                        
Kør selv tur  Søndag 21/5 kl. 13.30 fra Fritidshuset.  Tilmelding til   
    Birte  2588 7709 eller Inga 6165 4475
Sommerudflugt  Torsdag 15/6 - besked uddeles senere
Bowling   Hver onsdag kl. 10-11  
Petanqe    Starter senere på foråret – besked gives senere

Ravnshøj Centret Program for vinter 2016/2017

Banko Spil   Tirsdage 21/3, 16/5 (aften) og 20/6 kl 13.
Fællesspisning  Tirsdag 7/5 kl. 18. Pris kr. 75
     Tirsdag 16/5 Sangaften kl. 18
    Tirsdag 20/6 Kartoffeldag kl. 11.30. Pris kr. 75
Generalforsamling  28/4 morgenkaffe + brød kl. 9.30 
Havefest   Lørdag 15/7 - besked gives senere

Tilmelding ved Esther Graven på 9848 4365 /2076 2312 eller ved Betty 
Sørensen på 9848 4107

Haj er i gu`dåkter te 
kråppi, å så ka haj trøst 

mæ såå`nt.   

Såå´nt som do kommer 
tråmpi, ka do entj læær å goó 

år´nli, tøø´s.
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Skærum Voksenforening - Forårsprogram for 2017

14. marts kl. 14.00 Generalforsamling

28. marts kl. 14.00 Hyggeeftermiddag

11. april kl. 14.00 Hyggeeftermiddag

25. april kl. 14.00 Fhv. lærer Tage Bjerg, Løkken underholder med sjove og 
sandfærdige oplevelser både fra sin tid som lærer og fra sit liv udenfor skolen. 
Man bliver nok ikke klogere, men der er store chancer for, at få man rørt 
lattermusklerne.

9. maj kl. 14.00  Hyggeeftermiddag

23. maj kl. 13.00  Besøg på Hjallerup Mekaniske Museum, hvor man kan 
se mange forskellige spændende ting lige fra synåle til flyvemaskiner, senere 
får vi også en fortælling om Pastor Laier og ser Pastor Laiers Museum. Vi køre 
i egne biler afgang fra Skærum Aktivitetshus kl. 13.00. Tilmelding senest den 
15. Maj.

6. juni kl 14.00  Hyggeeftermiddag

20. juni   Sommerudflugt - program for dagen senere

Mød op til hyggeligt samvær i Skærum Aktivitetshus

lokal-kalendeRen øvRige
Øvrige begivenheder fortsat

Egnsarkivet for Aasted Sogn
Mejerivej 4.
Åbent: september - maj: hver torsdag kl. 15.00-16.00 - juni til august og i 
skoleferierne er arkivet lukket.

Skærum Lokalhistoriske Arkiv
Skærum Aktivitetshus, Borgervej 5
Åbent: september-maj: onsdage i ulige uger kl. 19.00 - 21.00 - samt efter 
aftale. 
Se mere på www.skaerum-info.dk

KFUM-spejderne Ravnshøj / Skærum
Skærum - Ulve hver tirsdag kl. 18.00-19.30
Ravnshøj - Spejdere hver mandag kl. 18.00-20.00

KFUM spejderne Ravnshøj 
Bævere tirsdag fra 17.30 til 19.30

Kvissel / Ravnshøj Ungdomsklub
Mandag og torsdag kl. 19.00-.00 - lukket i skoleferierne

Kvissel Gl. Station - Modeljernbaneklubben
Hver onsdag kl. 19.00-22.00 - alle er velkomne

lokal-kalendeRen - FaSte
Faste arrangementer

Der faltj i sti´n frå met hját.



 Følg Fællesvirke Vest på Facebook
 

www.fællesvirkevest.dk
- se alle de tidligere udgaver af Skrå-en på hjemmesiden

Din historie i Skrå-en?
Kontakt Ove Christensen på ove@skolely.dk 
senest fredag den 28. april 2017

Din annonce i Skrå-en?
Kontakt Ove Christensen på ove@skolely.dk


