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 Leder fra styret 
 

Ååååå...jeg gleder meg alltid til 

desember og  juleforberedelsene! 

Sylten er klar, fårerullene og 

leverposteien likeså. Neste helg 

skal det lages og røykes pølser. De 

første julebrødene og  

vørterbrødene skal i ovnen til 

helgen. 

 

For 2.år på rad har jeg vært på  

juleverksted hos Kristin på Bjorøy. 

Jeg har bl.a fått sydd et kjempefint 

juletreteppe. 

Og vi har allerede meldt oss på til 

neste år. Dermed har vi opprettet 

enda en tradisjon i desember. 

 

Mitt juleønske de siste årene, har 

vært en motorsag. 

INGEN har villet gi meg 

en....Hmmm...undres på 

hva de er redd for....I år trenger jeg 

ikke ønske meg en, for nå har jeg 

en kjekk kar med motorsag...  ;-)  

 

Heldigvis har snøen glimret med 

sitt fravær....  

så langt.....Når man bor i skogen, 

sånn som jeg, kan det by på 

problemer. Jeg har ikke tall på alle 

de gangene bilen min har vært 

innesnødd. Men ok, det skal jo 

ikke så mye til før jeg står bom 

fast inne i rhododendronbusken... 

 

Nå ser jeg fram til julemøtet med 

Bergen quiltelag og alle dere 

medlemmene som kommer. 

Tror og håper at smørbrødene er 

like gode i år som i fjor. Og jeg 

kjenner på spenningen om hvem 

som  vinner teppene som er laget 

av lappene vi fikk fra  laget i 

Calgary. Det passer jo godt med  

vottemotivene på denne årstiden. 

 

Ønsker dere alle en trivelig jul. 

Klem fra Mette Lise. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt i  

Januar er 

27.desember 
 

SIGNES LURE HJØRNE 

 

Tema: Quilting på maskin 

1 - Det kan være veldig 

dekorativt å bruke maskinens 

dekorsømmer til å quilte rette 

linjer. 

2 – Prøv å IKKE  senke 

transportøren når du 

frihåndsquilter på maskin, det 

kan gi litt mer friksjon og 

bedre kontroll. 

3 – Husk at ingen skal se på 

frihåndsquiltingen din fra så 

kort avstand som du gjør når 

du syr. Småfeil og 

unøyaktigheter viser at dette er 

håndlaget, og gir quilten 

personlighet. 

4 – Å frihåndsquilte med en 

smal siksaksøm er veldig 

spennende. 

5 – Det samme gjelder å quilte 

med dobbelnål, gjerne med 

forskjellig farge i hver nål. Her 

bør du bruke rettsøm. 
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Referat fra novembermøtet 
 

Symøtene er alltid populære. Vi var 68 på møtet.  

Kveldens oppgave var å lage lapper til «tepper til glede». Vi i styret ble litt engstelige da vi satt med 

200 ferdig oppskårne lapper, strykebrett og strykejern, men manglet hjertene og stjernene som 

skulle strykes på før medlemmene skulle brodere de fast! Alfhild måtte overta ledelsen av møtet på 

kort varsel. Hun åpnet møtet samtidig med at Solfrid dukket opp med en bunke fargerike hjerter og 

stjerner ferdig stanset med flisofix, så vi kom i havn. 

Anne Marie B. minnet om siste utspill fra jubileumskomiteen: en oppfordring til medlemmene om å 

hjelpe oss å lage sang på melodien «sov dukke Lise». Til den lille uhøytidelige 25x25 cm 

quiltekonkurransen var det levert inn 32 små kunstverk som tydelig delte seg i 2 kategorier: 

tradisjonelle blokker eller frie kunstverk. Så var det som vanlig 

opp til oss som var tilstede å stemme frem en vinner. 

Så var lappene klare med hjerter og stjerner. De ble sendt rundt, 

brodertråder og nåler kom frem og praten gikk livlig rundt 

bordene. Etter kaffe/te med deilig jubileumshjemmebakst ble 

avstemningen til konkurransen kunngjort: Signe Haugen fikk 

flest stemmer og vant med et frihånds maskinquiltet lite 

kunstverk. 

Quiltekroken kom med butikk og hadde mange fristelser med seg 

Takk til Alfhild for veldig grei møteledelse, det gikk strålende, og 

god bedring til Anita! 

 

Ella M-N 
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Eidsvågbakken 1, 5105 EIDSVÅG 
 

Tlf  93 25 32 33 
 

e-post: anne@quiltestallen.no 
 

 

Med en Gammill longarm quiltemaskin 
kan jeg quilte/tråkle teppet dit. 

 

Du kan velge mellom  
forskjellige mønstre,  

enkle og mer kompliserte. 
 

Jeg hjelper gjerne med å finne tråd 
og mønstre som passer ditt teppe. 

 
Ring for avtale 

 

Anne Toppe Myrdal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

    

  

mailto:anne@quiltestallen.no
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Anne-Karis 
Quilt og Søm AS 

 
           

Arnatveitveien 126 

5262 ARNATVEIT 

Mobil : 414 43 588 

 

STORT  JANUARSALG  STARTER 

 ONSDAG  2.JANUAR!!! 

 

                        KURS, se blog: 

         http://annekarisquilt.blogspot.no 

 

ÅPNINGSSTIDER: 

MAN,TIRS,ONS:Kl. 10.00 – 16:30 

TORSDAG:  Kl. 12:00 – 18:00 

Stengt alle skoleferier 

 
 

 

Da Torsdagsklubben ble spurt om vi ville vise noen av våre lappearbeider på seniorsenteret 

Danckert Krohn, svarte vi selvsagt et begeistret ja. Dette ville jo bli som et vis- og fortell for et 

annet publikum enn våre venninner i 

quiltelaget.  

Torsdagsklubben har nå, som tidligere opplyst, 

våre ukentlige sytreff i håndarbeidsrommet i 

seniorsenteret. Vi skulle ta med oss litt av vår 

produksjon hver, og det viste seg å bli riktig så 

variert, både i størrelse og utførelse. Her var 

miniquilt og slumretepper, vesker, nett og 

punger, advent og juleduker, og både nytt og 

gammelt. 

Publikummet fra den eldre garde var heldigvis 

både interessert og imponert, og vi fikk flott 

applaus. Blir vi spurt en annen gang, sier vi 

sikkert ja da også. 

  

Syglad hilsen fra Torsdagsklubben v/ Anne-

Marie B 

      

Her står de glade quiltere med det meste av 

produksjonen som ble vist frem denne dagen  

 

http://annekarisquilt.blogspot.no/
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Besøk hos  Maureen Minne 
 

På tampen av dette jubileumsåret er det på høy tid å ta en prat med 

Maureen, som var med å starte BQL og Quiltehuset. Hun er også vårt 

første æresmedlem. 

 

 Det er en vakker vinterdag, solen skinner og Anne Marie og jeg er 

på vei for å tilbringe en formiddag sammen med Maureen, som for et 

år siden er flyttet sammen med sin mann fra en stor enebolig på 

Natlandfjellet til en praktisk og lekker leilighet på Hop. 

  

 Maureen er født i Yorkshire. Hun har alltid vært interessert i 

håndarbeid. Hun kunne strikke fra hun var 5 år gammel. Hennes mor 

strikket, men drev ikke med søm, det var noe Maureen tok seg til på 

egen hånd. Hun kjøpte en Singer sveivemaskin på avbetaling, og 

begynte å sy klær etter inspirasjon fra ”Damebladene” hun leste- og 

siden har hun sydd. 

  

 Maureen kom til Norge på slutten av året 1957. Hun fikk etter hvert 

3 barn, 1 sønn og 2 døtre. Da begynte hun å sy barneklær. 

 

 Her i Bergen treffer Maureen, Turid Uren som da hadde bodd i USA og fått med seg quiltingen 

hjem til Norge. Turid holdt kurs hjemme hos seg selv som Maureen gikk på. Her var det Log Cabin 

hun lærte. Etter det ble det quiltingen som har vært den store lidenskapen i livet. Det var etterhvert 

en liten gjeng som hadde fått øynene opp for quilting og denne gjengen var det som skapte Bergen 

Quiltelag i 1987, som nå er det eldste quiltelaget i Norge og har i år feiret 25 års jubileum. Maureen 

ble den første formannen i laget. I senere tid er hun utnevnt til æresmedlem. 

 

Samtidig som Bergen Quiltelag ble dannet, kom også 

Quiltehuset. Maureen var en av innehaverne da de startet. Det 

begynte først i en liten kjellerleilighet, men senere ble det 

lokaler i Bergen sentrum. Alle stoffene ble innført fra USA. 

Her jobbet de med kursvirksomhet og salg av stoffer og 

tilbehør. Quiltehuset ble en kjent butikk i hele Norge. De 

reklamerte og var den gang postordre-butikk. Det ble sendt ut 

mengder av stoffprøver til kunder, og responsen var stor. Men 

Maureen sin tid i Quiltehuset ble ikke lenger enn 3 år, da måtte 

hun selge seg ut. Hun ble syk av å jobbe med stoffene. Det er 

mye kjemikalier i stoffene, og den gang de startet var nettopp 

skjæreutstyret kommet. Før det ble alle stoffene  revet. Dette 

tålte ikke Maureen som nå er nøye med at alle stoffer må 

vaskes før bruk. 

 

    Maureen er glad i å reise. Hun har reist mange steder 

sammen med sin mann. Og i 1988 reiste hun med en gruppe 

quiltere fra NQF til New York og Pennsylvania. De var på 

Quilt Show og utstillinger og også mange butikker. Selvsagt kom de hjem stappfulle av inspirasjon.  

Maureen har og reist på quiltetur i England. Det er lett å få nye venner gjennom vår felles hobby, 

det er vel noe de fleste kan bekrefte. Hun mener norske damer er flinke quiltere. De går inn for 

hobbyen sin med liv og sjel - alle vet at quiltere er bitt av basillen!  
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Når Maureen er ute på reise er det naturlig å oppsøke quiltebutikker. Hun har reist en del til Japan. 

Favorittbutikken hennes der er «Blue and White» I Frankrike er det helst quilteutstillinger hun 

oppsøker. 

 Bergen Quiltelag startet sin møtevirksomhet på Borghilds Minne i Fyllingsdalen. Det var rundt 25- 

30 faste medlemmer i starten, en del var amerikanere bosatt i Bergen. Helt i starten var det til og 

med kursholdere fra USA. Men medlemstallet økte og etter litt måtte laget flytte, neste stopp ble 

Kilden på Nordås. På møtene hadde de gjerne demonstrasjon av forskjellige teknikker, og man 

hadde Show and Tell helt fra begynnelsen. 

Maureen holdt kurs, i butikken, i laget og senere hjemme hos seg selv. Hun arrangerte også 

juleverksted. Det kunne være naboer som deltok eller andre. Hun holdt også kurs for 

Friundervisingen, men det var da i batikkfarging. Sydager sammen med venninner er også Maureen 

glad i. 

 

Datteren Heidi har vandret i morens fotspor. Hun begynte tidlig å sy klær slik hun hadde sett sin 

mor gjøre. Hun har vært i styret for Bergen Quiltelag, startet quiltebee sammen med sine kollegaer 

og har sydd teppe til kapellet på Haraldsplass. 

 

Maureen startet og den første quiltebee med 

utspring i Bergen Quiltelag. Der lærte de 

hverandre forskjellige teknikker sydd for hånd. 

Det var 8 deltakere, og er nå 7 stykker som 

fremdeles møtes en gang i måneden 

 

Det er kanskje mange i laget i dag som ikke 

kjenner Maureen. Litt pga helseproblemer og 

mye reiseaktivitet har ikke hun vært så aktiv i 

laget i den senere tid. Familien har bl.a kjøpt seg 

hus i Frankrike, i Montpellier like i nærheten av 

der hennes datter bor. Maureen har alltid med 

seg arbeid, her blir det ofte sying over papir som 

f.eks sekskanter hun koser seg med. 

 Hun har lært seg mange forskjellige teknikker 

innen quiltingen. Hun har stor sans for scraps. 

Hun liker aller best å «Sy på papir» og sekskantene er med henne på hennes reiser. Hun liker å 

finne på nye teknikker selv. Hun leser også mye i quiltebøker. Hun er også flink til å dele med seg 

av kunnskaper og ideer. 

 

Maureen sier hun har litt samlemani. Ingen ting skal kastes, alt 

kan brukes. Hun viste oss sine utklippspermer, og det var litt av 

et skattkammer. Her limer hun inn bilder hun har klippet fra 

interiørblader o.l  som hun liker og har lyst til å lage. Det var 

systematisert i puter, dongeri og flere andre kategorier. Og her 

fant hun inspirasjonen når hun skulle lage sine gaver.  En slik 

perm må jeg prøve å få i gang selv. 

 

Vi ble servert deilig lunsj, te, hjemmebakt brød, kjeks og mange 

deilige oster.  

Vi hadde en hyggelig formiddag, tiden bare fløy fra oss. Skulle 

gjerne blitt enda bedre kjent med Maureen og få ta del av 

hennes rike quiltekunnskap. 

 

Margun og Anne-Marie 
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Sy-kurs i skoletiden    
Onsdag 14. november var det ballspilldag på Danielsen videregående skole. Denne gangen åpnet vi 

for at elevene kunne velge andre aktiviteter enn ballspill. Ballspillaktivitetene gikk i 

Haukelandshallen, og på skolen gikk det ulike kurs som nybegynnerkurs i strikking, strikking for 

viderekomne, nybegynnerkurs i hekling, kurs i selvforsvar, kurs i førstehjelp, nybegynnerkurs i 

gitarspill, og sy-kurs. I tillegg var det mulig å melde seg på film, brettspill og quizturnering. 

Responsen var enorm, og vi hadde en kjempeflott dag alle sammen. Stemningen rundt om på de 

ulike kursene var veldig god og det så ut som om alle koste seg, både elever og lærere.  

 

Jeg hadde ansvar for sy-kurset, og de som meldte seg på måtte 

ha med seg symaskin. Jeg stilte med stoffer, vatt og sysaker i 

tilfelle det var behov for det. To supermotiverte jenter, Kjersti 

og Sara Linnea, kom litt før halv ni (to meldte pass pga 

maskintrøbbel), og de sydde pennal og to koppeunderlag i løpet 

av skoledagen. Det å bare ha to elever på kurs var jo litt luksus, 

men det var veldig kjekt å kunne hjelpe begge når de trengte det. 

Ingen av dem hadde sydd noe særlig før, så det var behov for en 

del hjelp og støtte underveis. Men de var flinke. De jobbet 

iherdig, og det var kun motvillig de tok pause når det var tid for 

det. Da det var tid for å avslutte fikk jeg beskjed om at en sånn 

ballspilldag ville de gjerne ha igjen. Helst så snart som mulig og 

i alle fall til våren . Det var utrolig inspirerende å ha kurs for 

disse to jentene på 16 år. Det gir håp om at det kan gro etter oss 

og at nye generasjoner ser hvor kjekt det er å skape noe selv. 

Hvem vet – kanskje ser vi dem igjen i quiltelaget en gang…?  

 

Kjersti Stenhjem Lie   
 
  
  

Jubileumskomiteen takker for seg. 
  

Nå er jubileumsåret 2012 snart til ende, 

og når dette leses har vi i komiteen hatt 

det siste arrangementet. Det har vært et 

gøyalt år. 

Tallet 25 har vært tema for jubileet, og 

vi kunne nok kommet på flere ideer 

også, men nå er det slutt for denne 

gang. Vi fire i komiteen, Gunn, Berit, 

Ella og undertegnede har hatt det rett så 

trivelig på våre møter, og synes det er 

hyggelig at vi har fått så mange 

positive tilbakemeldinger. 

Tusen takk for oss, sier vi, og ønsker 

BQL lykke til med de neste 25 år. 
  

Syglad hilsen fra komiteen  
v/ Anne-Marie B 

 



Lappenytt nr. 167/2012  ✄  Side 9 

Quiltekroken 10 år. 

I november i år feiret Quiltekroken 10 års jubileum med mange 

gode tilbud til sine kunder. 

Det hele startet i 2002 på Holme i Meland. Det var Mona 

Rosvold Bauge som startet sammen med en venninne en liten 

butikk med stoff, kurs og Pfaff symaskiner. Allerede året etter 

flyttet butikken til Knarvik og Mona ble etter hvert eneeier. 

I oktober 2005 tok Mona en stor beslutning og flyttet butikken 

til Strandkaien i Bergen. Butikken ligger sentralt til, men på 

grunn av byggearbeidene på Torget og i gatene rundt, har det til 

tider vært litt vanskelig tilgjengelig å ta seg frem til butikken, 

spesielt med symaskin. Men nå er gaten fullt opprustet og det er 

mulig å parkere bilen utenfor butikken i kortere perioder. 

Fra 2004 til 2011 har Mona drevet butikken alene, men med 

flinke medhjelpere. I 2011 kom Merete Vatshelle med som 

partner. Etter hvert har de tatt inn flere symaskiner som Janome, 

Husqvarna, Singer og Bernina og butikken heter nå også Bergen 

Symaskinsenter.  

 

Quiltekroken satser nå på         

kurs innen broderimaskiner i tillegg til de andre kursene som 

holdes. Dette er populære kurs og kundene blir inspirert og får 

høyere kompetanse, broderi er blitt mer aktuelt å kombinere 

med lappeteknikk. Stitcheryteknikker kan også benyttes på 

symaskiner og er blitt populært. Ikke alle liker å sy for hånd.  

Quiltekroken er kjent for sine stoffer i rosa og brunt og mye 

roser og småmønstrete stoffer. Denne stilen har de holdt på hele 

denne tiden. Nå har de også utviklet en nettbutikk. 

          Astri Ese Hole 
         

 NORTH STAR 
 

Nordstjernen er den tiende quilten i den hemmelige koden som 

har vært en del av historien til Williams familien. 

Nordstjernen el også kalt Polarstjernen var lederstjernen som 

viste vei til Canada for slavene. Karlsvognen er et stjernetegn 

som er lett å finne og den peker på Nordstjernen som er en del 

av Lillebjørn. 

 

Nordstjernen var også viktig for navigasjon, spesielt for 

båteiere som tok slavene fra Cleveland eller Detroit over de 

store innsjøer til Canada. 

 

Kanskje ingen sang er mer knyttet til Underground Railroas 

enn: «Follow the drinking Gourd», hemmelige viser de sang bak lukkede dører (siden Karlsvognen 

ligner en av de store øsene de brukte til å drikke av). 

 

En annen symbolsk stjerne er Betlehemsstjernen som ledet de 3 vise menn til Jesusbarnet. Denne 

spesielle Betlehemstjernen har en flekk av blod på seg, et symbol på uflaks for slavene. De trodde at 

å kaste en dyne over taket deres ville bringe lykke. 

 Merete, Mona, Belinda og Tyra 
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Juleverksted med Kristin og Elin på Bjorøy 17.november 

 

Da Elin, på et av medlemsmøtene i høst, informerte om at det skulle være 

juleverksted hos Kristin på Bjorøy i år også, meldte jeg meg på omgående. 

Dette måtte jeg bare være med på.  At det også hadde vært  juleverksted der i fjor , 

hadde av en eller annen grunn  gått meg hus forbi. 

Etter at juleverkstedavgiften var innbetalt, fikk vi tilsendt et lite stichery (inkl. broderitråd)  med en 

søt liten jule-engel og et lite hjerte som skulle applikeres på et annet stoffstykke . Dette skulle 

gjøres ferdig på forhånd for å spare tid på juleverkstedet. 

I regnværet lørdag morgen kl.08:30, bar det av gårde til Bjorøy   - med fullastet bil. 3 quiltedamer 

med 3 symaskiner og 3 av annet quilteutstyr tar plass. Vi hadde  ikke med stoff, for alt vi trengte av 

stoff og tilbehør var inkludert i prisen.  Herlig å slippe å tenke på hvilke stoff og  tilbehør man 

skulle ta med seg. Det blir ofte veldig mye å dra på, og så har man jo selvfølgelig ikke med seg 

akkurat det man der og da skulle ha hatt. Det var selvfølgelig veldig spennende å se hva vi skulle 

sy, for  - foruten en toalettveske med stichery motivet  -  visste vi ikke på forhånd  hva vi skulle sy. 

Vi kom til et julepyntet hus. Lyslenkene slynget seg i inngangspartiet. På terrassen var to stilige 

metall-juletrær tent (nyinnkjøpte hos Illum i København) og 

i  bålpannen brant det lystig. Været fristet ikke til å gå ut, så 

velkomst-gløggen  og pepperkaker ble  fortært innendørs på 

kjøkkenet. Vi ble inndelt i 2 grupper med 6 i hver gruppe. 

En gruppe holdt til i naustet med Kristin som instruktør og 

en på kjøkkenet med Elin.   

Først var det gjennomgang i plenum om hva vi skulle sy og 

hva vi fikk materialpakker til. Det var ikke småtterier !! 2 

toalettvesker med glidelås, 2 toalettvesker med borrelås, 6 

spisebrikker, 2 kvadratiske  juleduker på ca 0,75 x 0,75 m 

og 1 rundt  juletreteppe med diameter ca 1,10m  (som også kan brukes /eller sys som duk). 

Materialpakkene inneholdt alt vi trengte: sytråd, glidelås, borrelås, bånd til hemper, ‘ messing-

ringer’, vatt , bakstykke og for.   

 Som om ikke det var nok, hadde Kristin og Elin sydd trekk til notatbok, 

og alle fikk utlevert hver sin  notatbok – med ferdigsydd trekk.  

Opprinnelig var tanken at vi skulle sy det på juleverkstedet også, men så 

var de redde for at vi skulle ‘få litt åndenød’ som Elin sa, over alt vi 

skulle sy, så de sydde det ferdig for oss på forhånd. På baksiden av 

notatboken var det et påsydd merke med teksten ‘Julen 2012’. Alle fikk 

10 merker hver som vi kunne sy på det vi sydde på juleverkstedet…eller 

på andre ting.  Det var også mulig å kjøpe flere merker. 

 Juletreteppet var ment som et ‘venteprosjekt’ ifølge Kristin, så vi fant 

ut at det var det vi kunne vi sy mens vi ventet på juleverkstedet i 2013 !! 

Etter at gløggen var drukket opp og gjennomgangen i plenum var over, 

var det ivrige damer som fikk rigget til symaskiner og satte i gang.  Min 

gruppe begynte dagen i Naustet med å sy toalettveske med stitchery, 

glidelås og hemper med ‘messingringer.  I denne materialpakken var 

det glidelås-i-metervis. Alle som har brukt det har vel erfart at å få på 

glideren er ikke helt enkelt. Man skulle hatt noen ekstra hender. Her 

lærte vi et smart triks av Kristin, så det gikk ganske så greit å få på 

glideren.  Det var en utførende beskrivelse av hvordan vi skulle sy 

toalettvesken, og med litt forklarende hjelp fra Kristin fikk alle sydd ferdig t en toalettveske.  Noen 

fikk også begynt på  dekkebrikkene før lunchen…som kom altfor fort syns vi. 
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Lunchen var et kapittel for seg.  Her var det bl.a. pastasalat, paier, pålegg,  sild, appelsinmarmelade 

og nydelig brytebrød. Alt hjemmelaget av Mette Lise, Elin og Kristin (beklager hvis  jeg  har glemt 

noen kokker).  Selvfølgelig var det et assortert utvalg med drikke til også.  Praten gikk livlig rundt 

bordene mens vi nøt maten. 

Etter lunch byttet gruppene plass og  ‘min’ 

gruppe inntok kjøkkenet med Elin som 

instruktør.  Nå var en fiks toalettveske 

med borrelås og voksduk til for det første 

vi skulle sy. Elin loste oss gjennom 

toalettvesken ‘søm for søm’  , litt fiks og 

lur sying  og vips  - så var den ‘plutselig’ 

foret også . Neste vi begynte på var 2 

jukeduker.  Vi kom godt i gang med disse 

også før klokken var nærmere 16:30 og det 

var på tide å avslutte.  

Tusen hjertelig takk til Elin og Kristin for 

alt arbeidet i forkant av juleverkstedet og 

kyndig veiledning hele dagen,  til Kristin 

for å åpne huset  og nøstet for 12 syglade 

damer og også til Renate som hjalp til med å lage materialpakker til oss. 

Det var en fantastisk dag med masse inspirasjon  og jeg var ganske ‘høy’ da jeg kom hjem.  Min 

kjære mann  måtte til pers og se på alt jeg hadde sydd – og alt vi hadde fått som jeg ikke rakk å sy, 

da jeg kom hjem.  

Til dere som ikke var med  i år – vi  ‘forlangte ‘  at det blir  juleverksted i 2013 også, for dette var 

kjekt!   

 

Torbjørg D.Stegen 
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