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Kyrkslätts Marthaförening r.f. 
(grundad 1904) 

 

Medlemmar:  

Det totala medlemsantalet vid årets slut var 160. Medlemsantalet har minskat med 2 jämfört med år 2017.  

  

Medlemsavgift: 37 €, varav 5 € tillfaller föreningen, 2 € tillfaller Mellersta Nylands Marthadistrikt rf och 30 

€ går till Finlands svenska Marthaförbund, inklusive medlemstidningen Martha. Seniormedlemmar som fyllt 

80 år beviljas efter ansökan nedsatt medlemsavgift. 

 

Styrelse: 

Ordinarie medlemmar 

Ingegerd Wikström ordförande Evitskog 2018-2019 
Siv Hampf I viceordförande Lappböle 2017-2019 
Nina Hellström II viceordförande Sjökulla 2018-2020 
Harriet Björkqvist sekreterare Kyrkoby 2017-2019 
Jessica Hagelberg vicesekreterare Evitskog 2017-2019 
Jana Sluth medlem Norra 2018-2020 
Agneta Wikström  medlem Ingels 2017-2019 
Gun-Lis Wollsten medlem Bobäck 2018-2020 
 

Ersättare 

Ulla Ahlgren kassör Kyrkoby 2017-2019 
Marita Baarman  Evitskog 2017-2019 

Ros-Marie Lintukangas  Sjökulla 2018-2020 

Mikaela Rahkonen  Norra  2018-2020 

Anne-Marie Saurén  Ingels 2017-2019 

Peggy Weckman  Bobäck 2018-2020 

Yvonne Österman  Lappböle 2017-2019 

 

Verksamhetsgranskare:  

Kerstin Enberg och Birgitta Brink-Jokinen, ersättare Marita Granholm. 

 

Kretsar:  medlemsantal 31.12.2018 

Bobäck               17  

Evitskog              36   

Ingels              23  

Kyrkoby               25  

Lappböle             12 

Martharia            14               

Norra Kyrkslätt   5  

Sjökulla                 17           

TrasMarthorna 11          

 

158 kvinnor, 2 män. 

14 seniormedlemmar, 4 hedersmedlemmar och 5 medlemmar som är både senior- och hedersmedlemmar. 

 

 

M-klubb 

Sjökulla Ringblomman   35 medlemmar 
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Ordinarie verksamhet i föreningens regi 
 

Möten och program  

 Föreningens årsmöte hölls 8.2.2018. Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under året. 

 En sopplunch för allmänheten ordnades på Stor-Raula 18.3 med ca 70 deltagare. 

 Marthornas sommardag ordnades på Stor-Raula 5.6 med föredrag av Margaretha Åkesson som berättade 

om Topelius med anledning av att det blev 200 år sedan hans födelse. Teresa Wikström uppträdde med 

musik. Ett femtiotal personer deltog. 

 Den traditionella höstlunchen för allmänheten hölls 4.11 med ca 90 deltagare. 

 Verksamheten vid återvinningscentralen i Munkkulla har fortsatt i samarbete med de finskspråkiga 

marthorna. Flera kretsar har ställt upp i centralen på lördagar under våren och hösten.  

 

Kontakter, representation 

Föreningen har varit representerad vid Mellersta Nylands Marthadistrikts vårmöte 22.3 på Lantbruksmuseet i 

Vanda och vid distriktets höstmöte 9.10 i Söderkulla kyrka. Föreningen var också representerad vid 

Mellersta Nylands Marthadistrikts 110-årsjubileum 27.10 på Botta.  

Föreningen var dessutom representerad vid Marthaförbundets vårmöte 5.5 i Åbo och höstmöte 17.11 på 

Busholmen i Helsingfors. 

Mita Baarman är distriktets representant i Kvinnornas beredskapsförbund. 

 

Uppvaktningar 
Kretsarna har kommit ihåg sina hedersmedlemmar med blommor och gåvoprenumerationer på tidningen 

Martha, uppvaktat medlemmar vid bemärkelsedagar och skickat blommor till sjukbäddar. Avlidna 

medlemmar har hedrats vid deras bortgång och på Allhelgona har blommor förts på avlidna marthors gravar. 

Föreningen har deltagit i uppvaktningen på de stupades dag. 

Kyrkslätts Marthaförening donerade Luciasmycket till Kyrkslätts lucia. 

Evitskogs Marthakrets uppvaktades till 110-årsjubileet 9.11.2018. Marthakretsen önskade att eventuella 

penninggåvor skulle gå till Kyrkslätts Marthaförening, vilket föreningen mottog med tacksamhet. 

Kyrkslätts Krigsveteraner uppvaktades till 50-årsjubileet 17.11.2018. 

 

 

Föreningens fastigheter 
Stor-Raula marthagård  

Uthyrningen av utrymmena för familjefester och möten har varit liten under året. 

Med medel från Kyrkslätts kommun har termostaterna utbytts på Stor-Raula. 

Varuboden och Sparbanksstiftelsen har beviljat medel för renovering av klubbutrymmet, vilket kommer att 

ske i januari år 2019. 

Med medel från Oskar Öflunds stiftelse och William Thurings stiftelse har gårdsbelysning skaffats till Stor-

Raulas gård och samtidigt har grus körts till gården. 

Kyrkoby marthakrets har donerat en serveringsvagn till Stor-Raula. 

 

Ingels marthastuga 

Verksamheten har fortsatt som under tidigare år i Ingels marthakrets regi.  

Under året har rännorna åtgärdats på Ingels marthastuga. Dessutom har ventiler installerats. 

Detta har skett med medel beviljade av Kyrkslätts kommun och Svenska Kulturfonden. 

 

Ekonomin 
Kretsarna har fått inkomster genom basarer och fester, genom verksamhet vid återvinningscentralen och 

genom lotterier och kaffekassor vid mötena.  

Den välbesökta sopplunchen under vårvintern och den populära traditionella höstlunchen har gett föreningen 

välbehövligt tillskott i kassan, liksom också de ekonomiska bidrag föreningen fått av Sparbanksstiftelsen i 

Kyrkslätt, Kyrkslätts kommun, Svenska Kulturfonden, Anna och Karl Eklunds stiftelse, Oskar Öflunds 

stiftelse samt William Thurings stiftelse. 
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Kretsarnas årsrapporter 
 

Bobäcks marthakrets 
10.1.2018 höll marthorna sitt valmöte. Till ordförande valdes Gun-Lis Wollsten, till viceordförande Peggy 

Weckman, till sekreterare Sonja Widenius och till kassör Johanna Helskä. 

Under året hölls sammanlagt 10 marthamöten. Medlemsantalet vid månadsmötena har varit 4-7 personer. 

Vid årsskiftet 31.12.2018 var medlemsantalet 17 personer. 

Verksamheten under 2018: 

- 22.3 matkväll för lågstadieelever 

- 23.4 stickkväll på Artemik 

- 16.5 motionskväll vid Jerikobackens trappor med inbjudna marthor från Estby 

- 13.6 introduktion i Stabilization-metoden av Jenny Wollsten och Ida Söderholm 

- 14.11 pysselkväll 

- 2.12 våffelförsäljning på Artemiks julmarknad 

Under verksamhetsåret har kretsens medlemmar stickat cytomössor och dopsockor som donerats till sjukhus 

respektive församling. 

Evitskogs Marthakrets uppvaktades med anledning av 110-årsjubileet 

Några medlemmar deltog i Estbymarthornas julfest. 

 

Evitskogs marthakrets 
Medlemmar: 36 st. 

Styrelse: ordförande Mita Baarman, viceordförande Teresa Wikström, sekreterare Jessica Hagelberg, kassör 

Laura Malin. Övriga medlemmar i styrelsen: Lisbet Moisander, Harriet Sandfors, Christel Sjöblom, Kerstin 

Österberg och Ingegerd Wikström. 

 
Månadsmöten 

- Januari: Årsmöte 

- Februari: Matlagning, spansk afton med Pablo Capa 

- Mars: Kvinnodagen, Kvinnorna tillsammans i byn 

- April: Frivilligarbete med flyktingar 

- Maj: Våravslutning på Stor-Raula 

- September: Husinvigning hos en martha 

- Oktober: Matlagning, Ägg 

- November: Hantverk av burk-knipsor med Else-Maj Mörsky 

 

110-årsjubileum 9.11.2018 
- Kretsen firade sitt 110-årsjubileum på Övidsborg med middag, sång och trevlig samvaro. 

 
Övrig verksamhet 

- Vi hann gå 2 gånger på teater, En man som heter Ove på Svenska Teatern och Systrarna Snövit av 

teatergruppen Qvinnoröster på Valhalla  

- Mita Baarman höll gymnastik på Övidsborg i samarbete med ungdomsföreningen. En grupp för barn 

och en grupp för vuxna. 

- Kretsen ordnade en vandring runt Korsolamträsket i Meiko för både vuxna och barn som avslutning 

på vårens jumpor. 

- Det gjordes en Tomtevandring som avslutning på barnjumpan 12.12 var alla intresserade fick delta, 

vi gick från FBK till Harriet Rantschukoff-Frimodigs Tomtestuga. 

- En matlagningskurs för barn ordnades under sommaren tillsammans med ungdomsföreningen och en 

pepparkaksbakningsförmiddag på hösten. Distriktet bidrog till finansieringen av kurserna. 

- Kretsen har gett 2 stipendier i form av matlagningsböcker till Sjökulla Skola 

- Vi har sålt soppa och kaffe med tilltugg på Lantmarknaden i Kyrkslätt och deltagit i Vohlshemmets 

midsommarfest. 

- Kretsen har gjort donationer till Vohlshemmets garantiförening, Röda Korsets Hungerdagsinsamling 

och Luciainsamlingen i Kyrkslätt. 
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- Förutom vår egen krets verksamhet har medlemmar aktivt deltagit i Föreningens, Distriktets och 

Marthaförbundets olika evenemang. Vi hade också en representant på Nordens kvinnokongress i 

Mariehamn. Vi har också haft turer i marthornas återvinningscentral. 

 
Mellanmarthornas verksamhet 

- De yngre marthorna kombinerade matlagning med vinprovning, hur smakar vinet med olika tapas? 

På våren vandrades det i Meiko, därefter mat och bastu. Innan julen gjordes det ännu julgodis 

tillsammans och året avslutades med glöggtasting. 

 

Premieringar 
- Kerstin Österberg premierades med Lilla Guldmärket 9.11.2018, Harriet Sandfors och Teresa 

Wikström fick Stora Silvermärket vid samma tillfälle. 

 

Ingels marthakrets 
Medlemmar 

Medlemsantalet är 23 personer, en är nyinskriven. 2 Hedersmedlemmar och 1 familjemedlem. 

Styrelsen 2018 

Ordförande Agneta Wikström, viceordförande Anne-Mari Sauren, kassör  Gun-Maj Beck, vicesekreterare 

Susanna Rapo , ersättare Marja Ehrnsten och Marja-Terttu Tverin. 

Versamhetsgranskare 

Inga-Lill Knichter och Christina Hjort med ersättare Birgitta Lemström och Hagar Sjövall. 

Representant för kretsen 

 Agneta Wikström med ersättare Anne-Marie Sauren. 

 

Möten 

Kretsen har sammankommit till 6 dokumenterade månadsmöten, 1 styrelsemöte och 1 årsmöte. 

Mötesdeltagarna har i tur och ordning dokumenterat möteshandlingarna i ett häfte, när vi saknat sekreterare. 

Möten har hållits i servicehuset och i stugan. Deltagarantalet på möten har varit cirka 12 pers. 

 

Program, möten och fester under verksamhetsåret har varit följande 

- Vi har medverkat i Kyrkslätts Marthaförenings evenemang under året. 

- Ordförande Agneta Wikström och Anne-Marie Sauren har deltagit i Kyrkslätt Marthaförenings 

möten i Stor Raula under året. 

- Under Kyrkslätt dagarna var det öppet hus på stugan, med försäljning av kaffe, bakverk, lopptorg 

och lotteri. 

- Kulturföreningens konsert i Församlingshemmet 10.11 Ingels Marthakrets skötte kaffeserveringen 

med fyllda croissanter. 

- Verksamheten på återvinningen har fortsatt som förut. 

 

Utfärd: Kretsens sommarutfärd gjordes i år till Ekenäs marknad.    

Stugan: Stugan har fått fler ventiler och takrännorna är omgjorda.   

 

Socialverksamhet  
- Delade ut 2 stipendier till en pojke och flicka i Winellska skolan. 

- Gett bidrag till Kyrkslätt luciainsamlingen. 

- Julpaket till barn. 

- Deltagit med lotterivinster till Kyrkslätts Marthaförenings evenemang. 

- Betalat medlemsavgiften för 2 hedersmedlemmar. 

- Firat vår egen sommarutfärd. 

 

Kyrkoby marthakrets 
Medlemmar och medlemsavgift 

Kretsen hade vid årsskiftet 25 inskrivna medlemmar varav två hedersmedlemmar,  

 

Styrelsen 

Styrelsens sammansättning år 2018 var: 
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Ordförande Ulla Ahlgren, viceordförande Ami Lindström, sekreterare Harriet Björkqvist, kassör 

Kerstin Enberg. Övriga styrelsemedlemmar Gunilla Aspegren, Eivor Lehto, Barbro Ollberg och Gun 

Nylund. 

Verksamhetsgranskare Pirkko Salmi med suppleant Birgitta Brink-Jokinen. 

Egen verksamhet 

- Förutom till årsmötet 17.1.2018 har kretsen varit samlad till 6 vanliga månadsmöten under 

verksamhetsåret med i medeltal 11 medlemmar närvarande.  

- Nästan varje möte under året avslutades med en sång. 

- Den 11 februari ordnade kretsen för åttonde gången en fastlagslunch med ärtsoppa och 

fastlagsbullar i vilken ca 60 personer deltog. 

- Den 21 februari gästades mötet av Margareta Åkesson som berättade om Zacharias Topelius.  

- Den 21.mars hade vår ordförande Ulla tillrett en fantastisk middag med grekiskt tema. 

- Den 18 april gästades mötet av Tuula Hakonen från Porkkalan Martat som berättade om 

martharörelsens uppkomst i Finland och om Kyrkslätts finska marthors verksamhet. 

- Den 16 maj besökte kretsen Sol-Britt Kärkis vackra trädgård i centrum. Efter besöket intogs en 

delikat middag på BistroMat. 

- Den 19 september var ett pratmöte då alla kunde berätta hur sommaren gått. 

- Den 10 oktober besökte en del av kretsens medlemmar Ingå bibliotek och fick lyssna på Jeanette 

Björkqvists föredrag. 

- Den 21 november gästade hushållsrådgivare Solveig Backström från Marthaförbundet mötet och 

berättade hur man kan undvika matsvinn i hushållet.  

- Den 19 december firade kretsen traditionell julfest med luciatåg, uppläsning av julevangeliet och 

Viktor Rydbergs Tomten, med sång och med risgrynsgröt. 

Annan verksamhet 

- Söndagen den 18 mars deltog kretsen i ordnandet av Kyrkslätts Marthaförenings sopplunch på 

Stor-Raula. Tisdagen den 5 juni deltog kretsen i ordnandet av sommardagen på Stor-Raula och 

söndagen den 4 november deltog kretsen i ordnandet av Kyrkslätts Marthaförenings traditionella 

höstlunch på Stor-Raula. 

- Den 23 september hölls marthornas och pensionärernas kyrkosöndag som en del marthor besökte. 

- Söndagen den 9 december ställde kretsen upp med grötförsäljning på Luciamarknaden vid Wohls 

gård.  

- Kretsen hade tre turer på marthornas återvinningscentral: 1 på våren och 2 på hösten. 

Social verksamhet och uppvaktningar 

- Kretsmedlemmar uppvaktades med anledning av deras jämna födelsedagar. 

- Två medlemmar uppvaktades med marthornas stora silvermärke. 

- Evitskogs Marthakrets uppvaktades med anledning av 110-årsdagen. 

- På Allhelgona 3.11.2018 uppvaktade kretsen vid avlidna medlemmars gravar. 

- Hela intäkten från grötförsäljningen på Luciamarknaden donerades till Luciainsamlingen. 

- Donation gjordes till Schoolkids Light. 

- Kretsen donerade en serveringsvagn till Stor-Raula. 

 

Lappböle marthakrets 
Kretsens 95:e verksamhetsår. 

Kretsen har 12 medlemmar. 

Styrelsen består av ordförande Siv Hampf, sekreterare Yvonne Österman, kassör Helena Grönroos 

samt medlemmar Alice Moring, Maire Jansson, Gun Nordström och Greta Gustafsson. 

Verksamhetsgranskare var Maire Jansson och Kaja Lindberg. 

9 möten har hållits med 9 marthor på plats. 

Mötesprogrammet har utgjorts av lotteri, konsulenter och hobbykvällar. 

Bespisningen: Flera marthor på plats vid föreningens höst- och sopplunch 

Donerats 2 stipendier till Sjökulla skola. 

 

Martharia 
- Januari hade vi årsmöte. 

- Februari stekte vi blinier tillsammans. 

- Mars var vi på restaurang Skögul och Teater Viirus och såg på pjäsen ”Den andra naturen”. 
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- April hade vi utfärd till Alisgården. 

- Maj piffade vi upp gården på Gillobacka. 

- September hade vi finslipning av höstens program och vi pratade om sommaren. 

- Oktober sydde vi fruktpåsar av tyg. 

- November band vi dörrkransar. 

- December var vi och såg på Kyrkslätts Lucia och efteråt åt vi pizza tillsammans på Gillobacka. 

 

Norra Kyrkslätts marthakrets 
Antal aktiva medlemmar: 5 st 

Möten och program året 2018 

- Har haft två planeringsmöten.  

- Den populära familjedagen med pilkning på Juusjärvi blev inhiberad p.g.a. dåligt isläge. 

- Var och såg på filmerna Blocker och "Mamma Mia! here we go again"  

- Var ut och gå och letade rätt på grottan vid Högberget. Barnen hittade den! 

- Bakade pepparkakor till Sjökulla skolas julpysseldag. 

- Deltagit i förberedelserna för Marthornas sopplunch och höstlunch.  

- Har haft flera turer på återvinningscentralen samt deltagit i möten och städning. 

- Donerat, virknålar, garn och ute leksaker till Sjökulla skola och uppvaktat Evitskog Marthakrets. 

 

Sjökulla marthakrets 
Medlemmar: Kretsen hade totalt 18 medlemmar, varav 4 hedersmedlemmar. En medlem har avlidit under 

året. 

Styrelse   
Ordförande Margaretha Einola-Rajamäki, vice ordförande Anne-Maj Grönroos-von Rettig, sekreterare 

Ros-Marie Lintukangas, vice sekreterare Gudrun Karlsson, kassör Nina Hellström, medlemmar Åsa 

Taubert och Alice Hellström. 

Verksamhetsgranskare: Christina Malmström och Sanna Kareljärvi, ersättare Brita Malmström. 

Ombud: Margaretha Einola-Rajamäki, ersättare Anne-Maj Grönroos-von Rettig. Nina Hellström 

representerar vår krets vid föreningens möten. 

 

Ordinarie verksamhet 

1 st styrelsemöte, 1 st årsmöte och 8 st månadsmöten.  

Möten: På möten har vi bl.a. planerat vår verksamhet och hört vad som har hänt på föreningens 

styrelsemöten. På december möte firade vi vår julfest. 

Kurs: Vi har haft en kurs i handarbete, där vi har bl.a. stickat och sytt ihop yllefiltar, västar och 

sockor.  

Teater:  Den 4 mars var vi till Fallåker och se på stycket ”Åttan”. 

Utfärd: Den 29 maj gjorde vi vår utfärd till Fiskars. Där besökte vi bl.a. en utställning, små butiker 

och åt på restaurang. 

Övriga kontakter: Vi har deltagit i föreningens årsmöte och sommardag. 

 

Praktisk verksamhet 

Bespisning: När föreningens sopplunch ordnades i Stor-Raula den 18 mars, deltog kretsen med att 

koka soppa m.m. Kretsen deltog även i höstlunchen den 4 november med olika sorters mat. 

Den 27 mars besökte kretsen Volshemmet, där vi bjöd på kaffebröd och allsång med Håkan som 

ledare. Vi överräckte en yllefilt till hemmet. 

Kretsen skötte om serveringen vid föreningens årsmöte och dess sommardag. 

Övriga donationer: Medlemmarna har i mängder donerat vinster till kretsens, m-klubbens och 

föreningens lotterier. 

Kretsen delade ut 17 st. julblommor till sina äldre, trötta och sörjande bybor och före detta bybor till 

julen. 

Marthakretsen beställde Marthabladet till våra hedersmedlemmar. 

Kretsen har köpt två teaterbiljetter, som tack för personer som har gjort mycket för vår krets. 

Kretsen gav två bokstipendier till Sjökulla lågstadieskolas andra klass. 

Två bybor fick var sitt julpaket till jul. Dessutom gav vi en yllefilt till Vohlshemmet, små yllefiltar till 

Röda Korset samt västar och små sockor till Jemen. 
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Penningdonationer: Vi har gett pengar åt vår fadderklass i Etiopien. Vi har betalat medlemsavgiften 

till Svalan och pengar till ”gåva i toner”. 

Uppvaktningar: Vi har uppvaktat våra medlemmar vid födelsedagar, samt vid en medlems bortgång. 

Vi uppvaktade Evitskogs Marthakrets när de fyllde 110 år. 

När någon har opererats har de kommits ihåg med blomma. Vi brukar även ibland sända kort till våra 

medlemmar, som inte längre orkar komma till mötena. 

Lotterier: För att finansiera vår verksamhet har vi haft olika sorters lotterier. 

Övriga inkomster: Kretsen har deltagit i skötseln av försäljningen på återvinningscentralen och dess 

städning.  

 

Specialkrets 

Vi har en specialkrets Sjökulla M-Klubb Ringblomman. Ordförande har varit Margaretha Einola-

Rajamäki. Sekreterare Maria Karlberg och kassör Nina Hellström. Christina Malmström och Sanna 

Kareljärvi har varit verksamhetsgranskare, deras ersättare har varit Brita Malmström. 

 

TrasMarthorna 
Verksamheten fortsätter hos Kaja Lindberg i Oitbacka. 

Vårterminen     15.1 - 25.5    15 gånger 

Höstterminen     3.9 - 17.12  18 gånger 

Verksamheten med vävning av 'Gurli' mattor till Porkala Skärgårdsmuseum fortsatte. Vår handledare var 

initiativtagaren Ann Jonasson. Resultatet var 12 trasmattor. 

Dessutom pläd och också 'poppana ' var aktuellt. 

 

Understöd  
- Nyinflyttade skräddare hade behov av allt från nål, tråd, tyg, symaskin. Vi fyllde en stor kartong.  

- 'Jul-peng' och paket till papperslös familj från Irak.  

- Stöd till flykting, med avslagen ansökan. Avfärd inom någon dag. 

 - Till Johanna som privat hade inbjudit 15 familjer till lunch innan jul. 

 

Utflykter 

- Vårutfärd till Hanaholmen. 'Svenskt tenn' utställning - och läcker lunch. 

- Inbjudna i juni till Pentala skärgårdsmuseum. Gurlis paradis där hon vävde sina mattor! 

- Inbjudna till Glims gårds museum 'Julstämning'. Vilken upplevelse! 

P.s. Januari 2018.  Sammanlagt 19 'Gurli' mattor = 46 meter, vävda av villiga vävkunniga marthor och 

Trasmarthorna.  

 

Avslutning 
Inom Kyrkslätts Marthaförening kan vi igen glädjas över ett aktivt år.  

Stor-Raula har fått gårdsbelysning och nya termostater och på Ingelsstugan har rännorna och ventilationen 

åtgärdats. 

Föreningens ekonomiska situation har tidvis varit mycket svår, men tack vare bidrag från olika stiftelser och 

inkomsterna från våra välbesökta luncher har vi ändå kunnat klara oss någorlunda. 

Evitskogs marthakrets fyllde 110 år och donerade sina penninggåvor till föreningen. 

Kyrkslätts Marthaförening har fortsatt med sin traditionella verksamhet och under året ordnat både 

sopplunch och höstlunch. Dessutom ordnade föreningen en uppskattad sommardag med föredrag av 

Margaretha Åkesson om Topelius. 

Föreningens nio kretsar har varit synnerligen aktiva under året och ordnat en mängd olika evenemang inom 

sina verksamhetsområden. 

Vi tackar våra bidragsgivare Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt, Kyrkslätts kommun, Svenska Kulturfonden, 

Anna och Karl Eklunds stiftelse, Oskar Öflunds stiftelse och William Thurings stiftelse. 

Vi ser fram emot ett nytt år med nya utmaningar och nya aktiviteter. 

 

Kyrkslätt 7.2.2019 

På styrelsens vägnar 

Harriet Björkqvist 

sekreterare 


