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         PRÆSTENS ORD                                               (Matthæusevangeliet 6,3)

Når du gør en god gerning, så gør det i al stilhed. Lad ikke den venstre hånd 
vide, hvad den højre gør.                                     
Det er sommer. Traditionen tro holder vi vores sommerferie på Mallorca. Men vi 
er langt fra de eneste af menighedens medlemmer, der i år besluttede sig for at 
feriere på denne spanske middelhavsø.  I løbet af de sidste uger har det glædet os 
at sige: ”Vi ses i Palma”. Palma, øens hovedstad, fast udflugtsmål, ikke kun for de 
mange daglige krydstogtskibsgæster, men også for mig og min familie. Her bor 
min søster, her er vores ”local”, og her findes byens måske største turistattraktion, 
katedralen La Seu.
    Hver dag sidder manden på katedralens trappetrin og holder hånden åben efter 
gudstjenesten. Han er mager, tit stinker han, hans hud er bleg og skurvet. Hans 
hår er tyndt og sammenfiltret. Tøjet slidt og sønderrevet. Hans sprog er uartikule-
ret, med møje forstår man, at han beder om småpenge. Fra tid til anden begynder 
han klukkende at skrige. Uden tvivl har manden det dårligt, mentalt er han ikke 
rask, men alligevel formår han dog at sidde næsten hver gang på kirkens trappe-
trin. Og ikke kun det, han når også frem, fra kirkedør til kirkedør, i hele den indre 
by. Gudstjenesterne ender tidsforskudt. Præsten kender manden, han sender ham 
ikke bort, men han forsøger dog at forhindre de besøgende i at give ham penge. Han 
nævner, at tiggeren kunne bruge varmestuens tilbud, kender til kirkens diakonista-
tion og byens taffel, og at man ikke vil hjælpe ham, ved at give ham penge.
    Formodentligt har præsten ret, men en dårlig eftersmag bliver tilbage, når 
jeg – med fast indtægt, nydelig påklædt, med det næste måltid for øje – efter 
gudstjenesten forlader kirken, som kalder sig Jesu Kristi kirke, og uden at lytte 
til tiggeren. Vil vores kristne kirker, både den katolske og den evangeliske, ikke 
være kirke for de fattige? Gælder det ikke også for manden på trappetrinene. Kan 
jeg, med god samvittighed, delegere ansvaret for en som ham videre til institutio-
nerne og overhøre bønnen fra tiggeren foran mine fødder? Hvordan forandrer jeg 
mig, når jeg nægter sådan en bøn? Jeg gør det igen og igen, jeg er sikkert præget 
af livet i Danmark, her er tiggeriet lovmæssigt forbudt, men sjældent har jeg en 
god fornemmelse i disse situationer. Bliver hjertet hårdere, når jeg alt for mange 
gange siger NEJ?
    Den, der kun hilser på manden på kirkens trappetrin, og ikke giver penge, risi-
kerer at blive skældt ud af ham. Også det vækker min modsigelseslyst, men typen 
er mentalt alt for langt ude, ham kan der faktisk ikke tales med. Og ærligt talt: har 
han ikke ret til at skælde mig ud, en, der velnæret træder ud af kirkens dør og ikke 
engang synes at have et par cent tilovers?
    Tit tænker jeg, begge dele er forkert: ethvert Nej, som jeg tilsiger denne tigger, 
og enhver mønt, som jeg giver ham. Lige meget hvad jeg gør, det føles forkert! I 
bund og grund ændrer pengene, som han tigger sig frem til om søndagen, ikke no-
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get ved hans liv. Men er mine konklusioner, som jeg hælder til, rigtige? Skal jeg 
derfor ikke give ham noget? Er almisser kun retfærdige, når de ændrer tiggerens 
liv varigt, altså at færre almisser er en investering i hans liv? 
    Jesus har overhovedet ingen interesse i dette spørgsmål: For ham, sådan skriver 
i hvert fald evangelisten Matthæus, har det at give almisse, gøre en god gerning, 
ikke noget med de fattiges livssituation at gøre, - hovedsageligt har det en konse-
kvens for den, der giver.
                                                                                          Pastor Sabine Hofmeister 

Reformationsåret
Vedlagt dette blad er en folder om de mange aktiviteter, som Fredericia Provstis 
kirker, herunder også Reformert Kirke, har planlagt i forbindelse med 500års 
jubilæet for Reformationen. 

Kirken på vej… Reformationsjubilæet
Fredericia Provsti fejrer reformation i nutid. Der bliver �2 gudstjenester rundt i 
alle provstiets sogne og i Den Reformerte Kirke fra september 20�6 til december 
20�7. Det giver folk lejlighed til at komme godt omkring i kirker og steder, og 
med forskellige nedslag i historien, at blive klogere på hvad reformation i grunden 
betyder. Sammen med foredrag og fortælling, mad og bordtaler, musik og sang, 
skal det bringe os på sporet af, hvor dybt reformationens tanker præger vores kir-
ke og samfund, og af hvad det var reformationen betød dybest set: Ikke fastlagte 
dogmer, som skal repeteres, men en tilskyndelse til at være kirke ind i enhver tid, 
til at blive ved med at oversætte, bruge musik og sang, som den Guds gave, det er 
– sagt med Luthers ord – og til også at bruge nye måder og nye medier til at nå ud 
med budskabet i nutiden. 

         REFORMATIONSJUBILÆET 2017

For de medlemmer, der endnu ikke har indberettet kirkeskat for 20�5, kan det 
stadig nås.
    Ønsker man at indberette via mailadressen bidrag@reformert.dk, og ikke kan 
finde sit medlemsnummer, er det nok at sende en mail med navn og adresse og det 
skattepligtige beløb.
    For de medlemmer, der ønsker at sende med brev, men ikke kan finde den ”of-
ficielle” selvangivelse, kan et brev med navn og skattepligtigt beløb sendes til: 
Pierre Devantier, Dalegade 3, 7000 Fredericia.
    Modtager vi ikke en indrapportering, vil ligningskommissionen foretage en 
skønsmæssig ansættelse.
                                                                                                                                Pierre Devantier

         HUSK SELVANGIVELSEN 2015!
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         BAKSPEJLET
Synode (Kirkemøde) i Fredericia
De fire reformerte menigheder i Danmark mødtes lørdag den 9. april i Fredericia. 
Om formiddagen holdt synoderådet møde, og om eftermiddagen var så det store 
synodemøde, hvor alle menighedsmedlemmer kunne deltage. Både den franske-, 
tyske-, koreanske- og danske menighed var repræsenteret.
    Pastor Axel Bargheer, Tysk Reformert Menighed, blev genvalgt som moderator 
for Synoden. På mødet blev der berettet om, hvad der var sket siden sidst i de fire 
menigheder, og selv om vores menigheder er meget forskellige, kan vi altid lære 
noget af hinandens erfaringer og ideer, og der blev bragt mange ting på bane.
    Herefter holdt organist ved Den Reformerte Kirke i København, Michael 
Garnæs, et spændende foredrag om den reformerte kirkes musikalske grundsten, 
Huguenotsalmerne! Det blev både til sang og klavermusik. Efterfølgende gik 
diskussionen på, hvad menighederne kan bruge dem til i dag.
    Om aftenen var der fællesspisning, og søndag formiddag synodegudstjeneste og 
kirkekaffe.
    Der var enighed om, at synoden havde været præget af en positiv og god stem-
ning, da vi sagde farvel og på gensyn til hinanden.
                                                                                      Venlig hilsen Folke Ejvang

Grill-aften i Skolegården
I år holdt vejret tørt da godt 30 menighedsmedlemmer i alle aldre 
samlede sig om grillen den �0. juni. I år lånte Rosa sit kamera til 
Vitus Juul Schøtt. Fra hans perspektiv så aftenen sådan ud:

Fotograf Vitus.
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        NYT OM NAVNE

          HISTORISK NYT
Monument over Jyllandsslaget
Onsdag den �. juni blev et fantastisk min-
desmonument over verdens største søslag 
med 2�0 krigsskibe afsløret i klitterne 
ved Thyborøn. Den reformerte præst Axel 
Bargheer var én af talerne.
    Monumentet består af 25 kæmpestore 
granit ”skibsstævne”, et for hvert af de 
skibe som sank på et døgn, hvor 8.6�5 
engelske og tyske søfolk mistede livet. Når 
monumentet er færdigt, står der en stiliseret 
figur for hver person i sandet, fordelt ved 
de pågældende, navngivne skibsstævne.
    Peter Honoré deltog, og fotograferede 
Axel Bargheer.

Bag Axel Bargheer ses et af skibsstævnene 
med foreløbig tre figurer. Foto: P. Honoré.

Menigheden takker pastor emeritus Poul B. Nielsen for sin store indsats i ord og 
gerning for vores menighed, også i denne sommer. Og det er os en glæde at kunne 
stille vores lokaler til rådighed, når han torsdag den 6. oktober kl. �9.00 holder 
foredrag om ”Kristendom som verdensbillede og menneskesyn”.
    Lisbeth Rasmussen har bedt om at holde orlov fra sit embede som forstander 
indtil maj måned. Sideløbende med hendes intensive daglige arbejde kræves det, 
at hun tager en lederuddannelse. Forstanderskabet ønsker hende held og lykke.
    Med beklagelse har forstanderskabet modtaget ønsket fra Torsten Mørck om 
at holde med sit hverv som forstander og formand for ejendomsudvalget. Vi hå-
ber, han fortsat finder tid til at fortsætte sit arbejde med revideringen af menighe-
dens vedtægter og med at byde ind med sine tanker ved menighedens tænketank.

          TAK
En stor tak til forstanderskabet for imødekommenhed og husly ved receptionen og 
præsentationen af min roman ”Rottens Øje” den �8. maj. En særlig tak til Sabine 
og Rosa for deres store indsats, som gjorde dagen til noget helt særligt uforglem-
meligt og meget hyggelig for både mig og de mange gæster.

Venlig hilsen
Herdis 
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        AKTIVITETER

Skulle det blive regnvejr på en planlagt ferietur eller udflugt, så 
findes der gode alternativer i den nye folder: Vejkirker og andre 
åbne kirker 20�6. Der er i alt �09 kirker fordelt udover hele landet, 
der har valgt at være med i brochurerne. 
    Brochurerne, som er landsdels-opdelte, kan fås i de deltagende 
kirker, på biblioteker, turistbureauer, campingpladser, vandrerhjem, 
motorvejsstationer og udvalgte museer mv. og indeholder et væld 
af oplysninger om kirkerne. I brochurerne kan man se kirkernes 
beliggenhed. Der er en kørselsvejledning og oplysninger om bl.a. 
kirkernes åbningstider, seværdigheder, faciliteter, koncerter og ar-
rangementer. Læs mere på www.vejkirker.dk

Ud i ”Sommerlandet”

Udflugt
Onsdag d. 3. august kl. 11.00(!) v/Eftermiddagsmødet. 
Nærmere oplysning hos Sabine Hofmeister. Tlf.: 7592 055�.

Høstgudstjeneste
Søndag d. 18. september kl. 10.00 i Reformert Kirke
Sabine Hofmeister står for en af årets særlige nadveroplevelser under gudstjene-
sten. Kirkegængerne indbydes alle til at sætte sig om et stort nadverbord, hvor 
man nyder et fællesmåltid til fejring af Jesus og årets høst. 

Hvad er evangelisk?
Onsdag den 5. oktober kl. 14.30 v/ Eftermiddagsmødet i Reformert Skole 
Pastor Sabine Hofmeister vil give orientering: fra de bibelske rødder, over den hi-
storiske udvikling og hen til de aktuelle nutidsproblemer. Alt på et enkelt, alment 
forståeligt sprog, over emnet: Hvad er evangelisk?
    Hvad er det egentligt? Et godt spørgsmål. Der findes ikke et rigtigt svar, 
hverken i de traditionelle eller de digitale opslagsværker. Men i en sig hurtigt 
forandrende verden, og et mere og mere multikulturelt og multireligiøst samfund, 
udfordres vi næsten dagligt til at tage stilling til, hvad vi er – hvad evangelisk 
egentlig er. Noget er halvviden, andet overskygget af fordomme og tabuer. Særligt 
blandt protestanterne findes der ikke sjældent en vis sprog- og rådløshed.

Årets Bibelværksted: ”Reformationen”
Sæt X i kalenderen onsdagene den 2., 9., 23. og 30. november kl. 19.00.  
Disse dage vil pastor Sabine Hofmeister, i Reformert Skole, lede os gennem histo-
riske kendsgerninger fra denne betydningsfulde brydningstid.
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Torsdag den 6. oktober kl. 19.00. Foredrag i Reformert Skole
Lysbilled-foredrag ved tidl. sognepræst Poul B. Nielsen, Middelfart.
Kristendommen har tidligere kunnet tegne sit eget kristne verdensbillede med til-
hørende menneskesyn – så hvorfor ikke også i dag, hvor videnskaber om naturen 
og mennesket ellers dominerer opfattelsen.
    Foredraget lægger i billeder og ord op til en moderne og sikkert overraskende 
fremstilling af problemet.
    Til efteråret udkommer Poul B. Nielsens bog om emnet som (gratis) e-bog på 
forlaget www.NyTeologi.dk.
    Alle er, som sædvanligt, velkomne!

Menighedstur til Julemarkedet i Hamborg  
”Unge Hjem” arrangerer i år, den 2. weekend i advent, igen en  hyggelig juleud-
flugt. Af hensyn til tilrettelæggelsen er der kort frist for tilmelding.
    Flere oplysninger og tilmelding senest søndag den 7. august til: 
Annelise Honoré, mail: tomme-pierre@mail.tele.dk. Tlf: 7592 8368 eller:
Sabine Hofmeister, mail: s.hofmeister@reformert.dk. Tlf 7592 055�.

         DE KORTE
Projekt indsamling af dåseringe fra øl- og vanddåser
Jeg tror vi alle på et eller andet tidspunkt har hørt historier om, at den lille åb-
nerring på øldåsen kunne anvendes til noget fornuftigt. Selv var jeg i tvivl om 
rigtigheden, men for nylig var jeg sammen med nogle fra ”Sct. Georgs 2. gilde”, 
og konstaterede, at de støtter et projekt med indsamling af dåseringe.
    Ringene afsættes til højestbydende skrothandler, og pengene går ubeskåret til 
hospitaler i Thailand, og især til fremstilling af benproteser, som så gør at personer 
bliver i stand til at arbejde og forsørge sig selv.
    Jeg syntes det er en god ide, vi (Karin og jeg) er selv begyndt. Hvis andre har 
lyst til at støtte indsamlingen, formidler vi gerne ringene videre til Sct Georgsgil-
derne.
    Læs mere information på: www.daaseringe.dk
                                                                                                            Venlig hilsen Folke Ejvang
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          BOGKASSEN
Bogkassen er denne gang fyldt med bøger skrevet af fire af 
menighedens medlemmer i foråret 2016!

Herdis Frahm Honoré:
”Rottens Øje”
Udkom den �8. maj.

Søren Engelbrecht
Snapshot!
Udkom den �5. maj.

Anders Engelbrecht
Kastor Hansen
Udkom den �2 maj.

Rosa Engelbrecht
Morgen Tanker
Udkom den �3. marts.

Herdis Frahm Honoré

ROTTENS ØJE
En spændingsroman fra pestens tid

”Rottens Øje - En spændingsroman fra pestens tid”
Forfatter: Herdis Frahm Honoré. Forlag: Forlaget Skribenten.
    Herdis Frahm Honoré har med sin debutroman formået at skabe en fantastisk 
fin og spændende historie, som ganske vist er henlagt til �300tallet, en tid, som er 
så fjern for os, at det næsten er uvirkeligt. Men hun fortæller historien så læseren, 
som moderne menneske, fanges ind i handlingen. Selv om det er 700 år siden 
begivenhederne fandt sted, så er der mange tråde til vor egen tid. Religionsstrid, 
jødehad, flugt, mord, begær, druk, sygdom, røveri, fattigdom og meget andet. 
Menneskeheden har grundlæggende ikke lært meget af fortiden!
    Sprogligt er romanen nutidig, men de mange fine beskrivelser af landskaber, 

folk og hændelser danner tydelige billeder fra en 
fjern tid på læserens nethinde. 
    Handlingen tager sin begyndelse for hovedper-
sonen Andreas, med et også nutidigt begreb – en 
uoverskuelig gæld – idet en sådan til kromanden 
Kræn Pøt former Andreas’s skæbne, så han må flygte 
over hals og hoved fra hjemmet i Horsens. I historien 
følger vi Andreas gennem ni dramatiske år midt i 
�300tallets hårde livsvilkår, hvor galgebakkerne blev 
flittigt benyttet, og rettergangen oftest var kort proces 
og offentlig hængning. Vi følger Andreas til Kolding 
og Lübeck hvor ”Rottens Øje” på mystisk vis ser lige 
ind i hans dårlige samvittighed. 
    Ved hårdt fysisk arbejde i blandt andet saltminerne 
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i Lüneburg, transport af salt med hestevogne og skibe til sildeindustrien knyttet til 
Skånemarkedet, skaffer han sig et udkomme, men indfanges af både forbrydere og 
besættelse af en offentlig kvinde. Andreas oplever dog kort lykken som ægtemand 
og far i Danmark, men under pesten i �3�9-50 drives han igen ud af landet. Den 
rottebårne voldsomme pest forstærker befolkningernes jødehad, og de katolske 
afladsbreve sælges til mordere og andre syndere. Også til Andreas, som igen ser 
ind i ”Rottens Øje” og kun ser én udvej til at frigøre sig fra besættelsen!
    En velskrevet historisk spændingsroman, der er svær at lægge fra sig! 
                                                               Sagt med Herdis ord: Rigtig god læselyst!
                                                                                         Hilsen Rosa Engelbrecht
”Frederik Kastor Hansen - Billedhugger og sølvsmed”
Forfatter: Anders Engelbrecht. Forlag: Forlaget Skribenten.
    lnteressen for historie er voksende, heldigvis, for området er så stort og godt 
dækket af bøger, at man altid kan finde noget indenfor sit eget interesseområde.
    I Fredericia er vi så heldige at have en flittig og opsøgende museumsmand og 
forfatter, nemlig Anders Engelbrecht, som i begyndelsen af maj udgav en smuk 
lille bog om maleren, billedhuggeren og sølvsmeden Frederik Kastor Hansen. 
Bogen er med flot layout af Rosa Engelbrecht.
    Frederik Kastor Hansen blev født i Fredericia i �87�, og efter at være udlært 
som maler, blev han i �89�, grundet sit store talent, optaget på Det Kgl. Kunstaka-
demi i København, og fik en uddannelse som billedhugger.
    Helt fra ungdommen havde Kastor Hansen et dårligt helbred, og efter flere 
langvarige perioder med sygdom, måtte han skifte det hårde arbejde som billed-
hugger ud med sølvarbejde, og det viste sig, at han havde stort talent for udform-
ning af sølvsmykker og bestik. Desværre kom alvorlig sygdom igen på tværs,
og allerbedst som det hele så ud til virkeligt at komme i gang med udstillinger 
både i London og Stockholm, blev Kastor Hansen igen syg og døde i �9�8, kun 
�7 år gammel. En Fredericia-skikkelse, der nu er sat et smukt minde over.
                                                              Rigtig god læselyst - Herdis Frahm Honoré

”Snapshot! - 33 enkle tips til at tage bedre billeder af dine børn”
Forfatter og fotograf: Søren Engelbrecht. Forlag: Forlaget Skribenten.
Bogen giver med mange fotos og beskrivelser 
gode tips og tricks til forældre og andre hob-
byfotografer. Fotoguiden er inddelt i fire afsnit: 
psykologi, motiver, timing og teknik. Bogen afslut-
tes med et kapitel med bonusinfo, bl.a. henvisning 
til en ledsagende hjemmeside. Fin og lettilgænge-
lig guide til bedre billeder med fokus på de psy-
kologiske forudsætninger for det gode fotografi.
                                        God foto- og læselyst!
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        KALENDEREN

Deadline for indlæg til næste nummer er den 11. oktober 2016!

Vi har modtaget fra: S.H.P. kr. 800,-. L.B.N. kr. 200,-. K.V. kr. 200,-. J.E.J. kr. 50,-. 
P.+H.H. kr. 300,-. Vi siger tusind tak!

        BIDRAG TIL BLADET

Gudstjenester
August
Søndag   d.  7. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Nadver.
Søndag   d. 2�. kl. �0.00    Poul B. Nielsen. Kirkekaffe
 
September
Søndag   d. �. kl. �0.00    Sabine Hofmeister.
Søndag   d. �8. kl. �0.00    Høstgudstjeneste. Sabine Hofmeister. Nadver. Se bladet.
 
Oktober
Søndag   d. 2.  kl. �0.00    Sabine Hofmeister.
Søndag   d. �6. kl. �0.00    Poul B. Nielsen. Kirkekaffe.
Søndag   d. 30. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Nadver.

Sammenkomster
August
Onsdag   d. 3. kl. ��.00(!) ”Eftermiddagsmøde”. Udflugt. Se i bladet.
 
September
Onsdag   d. 7. kl. ��.30    Eftermiddagsmøde. ”Septembers himmel er så blå …”.

Oktober
Onsdag   d. 5. kl. ��.30    Eftermiddagsmøde. ”Hvad er evangelisk (2) ”? 
                                            Sabine Hofmeister. Se i bladet.
Torsdag   d. 6.  kl. �9.00    ”Kristendom som verdensbillede og menneskesyn” 
                                            v/ Poul B. Nielsen. Se i bladet. 

For kort tid siden besøgte den fransk reformerte præst, Samuel Amedro, 
os her i Fredericia. På billedet sidder han (tv.) i en hyggelig stund med 
forstander Peter Honoré Marcussen. Det er troligt trist, at Samuel forle-
den havde til opgave at afholde mindegudstjeneste for mange, mange døde 
og sårede personer, som blev ofre for terrorens vanvid, denne gang i Nice! 
     ”For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; for når 
vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten 
vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren.” 
                                                                                 (Romerbrevet ��, 7-8)

        TERROR I NICE 
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Menighedens adresser: 
Kirke og skole                              
Dronningensgade 87, 7000 Fredericia 
tlf. 7592 7297. Bank: Nordea,
Reg.: nr. 2��0 kontonr.: �3889 58�86
www.reformert.dk/fredericia 
 
Præst  
Sabine Hofmeister, Danmarksgade �2,2.  
7000 Fredericia, tlf. 7592 055� 
s.hofmeister@reformert.dk  
Træffes så vidt det er muligt, 
i skolen fredage fra kl. �0 til �2, 
også på tlf. 7592 7297 
 
Formand
Peter Honoré, Lunavænget 2,
7000 Fredericia, tlf. 7592 8368
tomme-pierre@mail.tele.dk
 
Økonomi 
Kasserer,
Jørgen Honoré Møller, Sauersvej �,
7000 Fredericia, mobiltlf. �037 226�
jomotomo@post�0.tele.dk

Skat og løn, Pierre Devantier
Dalegade 3, 7000 Fredericia
Mobiltlf.: 302� 95��
pierredevantier@youmail.dk

Kirkeudvalg
Lisbeth Rasmussen, 
Nørrebrogade 32 a, st.tv.,
7000 Fredericia, tlf. 28�5 5096
lis.mat96@gmail.com

Annette Dahl Holm, Havepladsvej �79,
7000 Fredericia. Mobil: 2��5 �9�2
dahlholm58@gmail.com

Ejendomsudvalg 
Menighedskartotek m.m. 
Annelise Deleuran Petersen
Dalsvinget 27, 7000 Fredericia 
Tlf.: 759� �2�8
annelise-gert@profibermail.dk

Peter Honoré Marcussen
Olafsvej 6, 7000 Fredericia
Tlf. 2033 802�
phmarcussen@hotmail.com

Ministerialbogsfører 
Kristina Devantier, Højstrupvej ��2 
2700 Brønshøj, tlf. 5�33 908�
k.devantier@reformert.dk 
 
Repræsentant v/ Det Danske Bibel-
selskabs Stiftsudvalg 
Inge Møller, Roskildevej 2 
6000 Kolding, tlf. 7552 726� 
immm@stofanet.dk
 
Kirkebladsredaktion 
Rosa Engelbrecht, Gefionsvej �6,
7000 Fredericia, tlf. 759� �922
engelbrecht@c.dk

Sabine Hofmeister
Herdis Frahm Honoré 
 
Kirkegården 
Al henvendelse om kirkegården rettes 
til: Peter Honoré, Lunavænget 2,
7000 Fredericia, tlf. 7592 8368
tomme-pierre@mail.tele.dk

Husk at melde flytning til: Annelise Deleuran Petersen. Se ovenfor!


