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GUDSTJÄNSTER SOMMAR 2016

SÖNDAG 19 JUNI KL 11.00
“Att inte döma”
Predikan: Elin Alm 
Sak 7:8-10, Rom 14:11-14,  
Joh 8:1-11, Ps 62:2-9

SÖNDAG 26 JUNI KL 11.00
“Den högstes profet”
Predikan: Joakim Hagerius 
Jer 22:1-4, Apg 13:16-25,  
Luk 1:57-66, Ps 96

SÖNDAG 5 JUNI KL 11.00
“Kallelsen till Guds rike”
Predikan: Jonatan Andersson
5 Mos 7:6-9, Joh 1:35-46,  
Rom 8:28-30, Ps 65:2-5 
Konfirmation.

SÖNDAG 12 JUNI KL 11.00 
“Förlorad och återfunnen”
Predikan: Joakim Hagerius
Jes 51:1-3, Ef 2:1-10,  
Luk 15:8-10, Ps 119:170-176 
Avslutning barnkyrkan. Offergång. 
Församlingsmöte efter gudstjänst.

Offergång och församlingsmöte, 
efter gudstjänst, söndag 12 juni.

JUNI

Under sommaren får vi en möjlighet att i gudstjänster och bibeltexter stanna upp vid
hur vi lever våra liv i Jesu efterföljelse. I kyrkoåret går vi nu efter pingst in i det som 
kallas Trefaldighetstiden. Det är en lång period som upptar nästan halva kyrkoåret. Från 
advent fram till trefaldighetstiden har vi fått se vad det kristna livet innebär, Jesus som 
föds och kommer till oss, hans vandring, hans död och uppståndelse, kyrkan som växer 
fram med Anden som hjälpare, och nu kommer tiden som betonar vårt växande som 
människor och kristna. 

Precis som under resten av året så firar vi gudstjänst varje söndag även under sommar-
en. I de bibeltexterna vi möter under sommaren får vi lära känna Gud och hur Gud kan 
visa sig i våra liv. Det kristna livet lyfts fram och vi kan i texterna utmanas att växa som 
människor och kristna. Flera av söndagarna handlar om att följa Jesus, att vilja vara nära 
Gud och oavsett vart du befinner dig i sommar, på jobbet, i hängmattan, med en glass 
i handen, så passa på att ta tillfället att själv leva med och reflektera över söndagarnas 
ämnen och texter. 

Och varmt välkommen att fira gudstjänst i Saron i sommar!

Livet med Gud – Fader, son och Ande
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GUDSTJÄNSTER JULI 

Bankgiro: Hemsida:
154-0434  www.saron.se

SÖNDAG 3 JULI KL 11.00
“Efterföljelse”
Predikan: Magnus Bramer 
Am 7:10-15, 1 Thess 2:1-8,  
Matt 16:24-27, Ps 15

SÖNDAG 10 JULI KL 11.00
“Jesus förhärligad”
Predikan: Magnus Bramer 
2 Mos 34:27-35, 2 Kor 3:9-18,  
Mark 9:1-13, Ps 89:12-18

SÖNDAG 17 JULI KL 11.00
“Andlig klarsyn”
Predikan: Marcus Olson 
Ords 7:1-3, 1 Kor 3:10-15,  
Matt 7:22-29, Ps 119:30-35

SÖNDAG 24 JULI KL 11.00
“Goda förvaltare”
Predikan: Elin Alm  
Ords 3:27-32, Ef 4:20-28,  
Luk 12:42-48, Ps 8

SÖNDAG 31 JULI KL 11.00
“Nådens gåvor”
Predikan: Morten Sager 
2 Mos 19:3-8, Rom 12:3-8,  
Matt 18:18-22, Ps 28:6-9

AUGUSTI

SÖNDAG 7 AUGUSTI KL 11.00
“Tro och liv”
Predikan: Jonas Pramwall 
Am 5:21-24, Rom 7:14-25,  
Matt 21:28-31

SÖNDAG 14 AUGUSTI KL 11.00
“Friheten i Kristus”
Predikan: Emil Mattson 
Jes 38:1-6, Rom 8:18-23,  
Luk 13:10-17,  Ps 145:13b-18

SÖNDAG 21 AUGUSTI KL 11.00
“Medmänniskan”
Predikan: Magnus Bramer  
5 Mos 15:7-11, Rom 13:8-10,  
Matt 5:38-48, Ps 103:1-6

SÖNDAG 28 AUGUSTI KL 11.00
“Enheten i Kristus”
Predikan: Jonas Pramwall 
Jes 11:10-13, Fil 2:1-5,  
Luk 22:24-27,  Ps 95:1-7 
Uppstart!
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BARN & FAMILJ

Barnkyrkan
Söndagen den 12 juni f irar vi vår sista 
barnkyrka för terminen. Vi startar i kyrk-
salen kl 11 som vanligt och går sedan ner 
till Brunnen där ni är varmt välkomna till 
en Talkshow du inte vill missa! Barnkören 
Popcorn medverkar med sång och teater. 
Efteråt blir det f ika, korv och bröd. 
Söndagen den 28 augusti startar vi igång 
igen med en storsamling i Brunnen och 
kyrkfikat f lyttar ut på Albotorget. Våra 
gruppsamlingar startar veckan därpå. Alla 
barn mellan 3-12 år är varmt välkomna att 
vara med! 
Barnkyrkan sommar: Under sommaren 
har barnkyrkan uppehåll men det f inns 
goda möjligheter för er som familj att f ira 
gudstjänst då lilla salen står dukad för lek 
och pyssel hela sommaren.

Popcorn – Saronkyrkans barnkör 
Vi avslutar terminen med medverkan i 
Barnkyrkans avslutning söndag 12 juni. 
Måndag 5 september möts vi igen efter 
sommarlovet och träffas varje måndag  
kl 17.45-19. Alla tjejer och killar i åk F-6 
som gillar att sjunga är varmt välkomna 
att vara med.

Rytmikgrupper i höst 
Föräldraledig hösten 2016? Välkommen till 
öppen förskola och rytmik! Nu är det dags 
att anmäla sig till höstens rytmikgrupper:
Måndagar kl 14: Babygrupp 2, för barn 
som är 9-15 månader vid start. 
Onsdagar kl 14: Babygrupp 1, för barn 
som är 1-8 månader vid start.
Föranmälan, 600:-/10ggr. Start v 37. Vill 
du veta mer om rytmik eller anmäla er så 
hittar du information och anmälningsfor-
mulär på www.saron.se.  
Välkommen med din anmälan!

Öppen förskola
Öppna förskolan för barn från 8 månader 
till 4 år, och deras föräldrar, har somma-
ruppehåll. Onsdag 7 september kl 10-
12:30 möts vi igen i Rosa rummet i kyrkans 
bottenvåning och kl 10.30 har vi en sång- 
och rytmikstund. 
Det f inns möjlighet att köpa fika, soppa 
och pannkakor samt värma medhavd 
mat. möjlighet att köpa fika, soppa och 
pannkakor samt värma medhavd mat. Vår 
öppna förskola är en härlig mötesplats i 
Annedal, veckans höjdpunkt, för stora  
och små. 
Häng med du också! 
Kontakt: Carina Cederborg,  
tel. 0768-50 11 04, rytmik@saron.se
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HÖGER RUBRIK

Konfa 16/17
Konfirmationen riktar sig till dig som går 
i årskurs 8. En stor del av undervisningen 
sker i samtal i mindre grupper, där det är 
högt i tak och alla åsikter får uttryckas. Ge-
nom konfirmationen vill vi hjälpa dig att 
fundera på livets frågor: ”Vem är jag? Vad 
tror jag på? Vad är meningen med livet?”. 
Vi ses onsdagar klockan 18.30 till 20.30 i 
Saronkyrkan. Läsåret startar i september 
och avslutas med en konfirmationshögtid 
i maj. Under året kommer vi att åka på 
läger, göra studiebesök i andra kyrkor och 
delta i Saronkyrkans sociala arbete. Anmäl 
dig genom att skicka ett mail till  
info@saron.se med namn, kontaktupp-
gifter, specialkost. Märk mailet med “kon-
firmation 16-17”. Sista anmälningsdag är 1 
september. Har du frågor kan du mejla till 
info@saron.se.

Höstterminen
Höstterminen startar fredag 2 september 
kl 19.00 i Saron. Det blir uppstartskväll för 
både 7up och Oh My God där vi umgås, 
f ikar och har andakt tillsammans.  
Välkommen att f ira höstterminens start 
med oss!  Har du frågor kan du mejla till  
info@saron.se.

BARN & FAMILJ/UNG

Barnvälsignelse 
Varje nyfött barn är en fantastisk gåva! 
Den glädjen vill vi som församling dela 
med föräldrar, släkt och vänner. Vi tror 
att Gud har ett alldeles särskilt försprång 
i varje barns liv. Som ett uttryck för detta 
praktiserar vi barnvälsignelse i Saronkyr-
kan. En akt där välsignar och tackar 
för det nyfödda barnet och innesluter 
hela familjen i förbön. Vi erbjuder barn-
välsignelse i gudstjänsten kl 11 följande 
söndagar: 19/6, 16/10 och 18/12 samt 
barnvälsignelsegudstjänst kl 15 följande 
datum: 19/6, 18/9 och 20/11. För mer 
information och anmälan, kontakta Carina 
Cederborg på carina.cederborg@saron.se.

Scouter
Lördag 18 jun kl.10.00 startar årets 
scoutläger på Sundsviksgården utanför 
Uddevalla. Där lever vi scoutliv fram till 
onsdagen den 22 juni. Mer information 
om lägret och anmälan får ni av era ledare. 
För att kunna åka med på lägret måste 
man vara med i en av våra scoutpatruller. 
Onsdag  7 september starter scout-
erna igen. Alla som går i åk 2-6 är varmt 
välkomna att vara med. Vi träffas vid Öjer-
sjö kyrkan varje onsdag kl 18-19.30. 
Kontakt: Marcus Runby,  
tel. 0703-00 96 42, scout@saron.se.

Följ Saron Ung på Instagram:
@saronung
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VÄNSTER RUBRIKUNGA VUXNA/OMSORG/SOCIALT

Smaka & Se  
En mässa för alla sinnen. Uppehåll under 
sommaren. Uppstart höst:  
Fredag 9 september kl 20.00

Samtal Pågår 
För dig som vill samtala om de viktigaste 
frågorna. Höstens första tillfälle:  
Onsdag 14 september.  
Tema: Fanatism - på gott och ont

Kyrklunch
Unga vuxna bjuder hela församlingen på
kyrklunch! Uppehåll under sommaren. 
Startar igen söndag 4 september, och 
fortsätter varje följande söndag under.

Kontakt: Morten Sager, tel. 0708-77 59 79, 
morten.sager@saron.se

Café Zahra
Café Zahra är en mötesplats för kvin-
nor i olika åldrar och från olika länder. Vi 
ses för att dela gemenskap och lära oss 
av och med varandra, integration helt 
enkelt. Vi ses på tisdagar 16-18 där det 
f inns möjlighet att samtala, öva svenska, 
pyssla, göra utflykter, baka, sy och sticka. 
Vi är rekordmånga och för att möta upp 
behoven vill vi att f ler volontärer ansluter 
sig. Kom och prova, förhoppningsvis kom-
mer du att trivas riktigt bra! Vi avslutar 
inomhus med en sommarfest för hela 
familjen tisdag 7 juni och avslutar ter-
minen utomhus den 14 juni i Trädgårds-
föreningen. Höstterminen börjar igen 
tisdag 7 september. 
Kontakt: Sara Brunnegård, 0722-513620, 
sara.brunnegard@saron.se.

Mammabarnläger
Vecka 26 anordnar vi läger för mammor 
och barn. Lägret är fullt och nu längtar ett 
65-tal förväntansfulla barn, mammor och 
ledare på att ha en härlig vecka tillsam-
mans med lek, samtal, sol, bad, krabbfiske, 
avkoppling, uppladdning… Vill du baka 
något? Kontakta Sara Brunnegård,  
sara.brunnegard@saron.se, 0722-513620. 
Be gärna med oss för lägret och alla de 
deltagare och ledare som ska få vara till-
sammans.

Besöksgrupper på Migrationsverket
Sagåsen och Centria är Migrationsverkets 
ankomstboende för asylsökande. Varje 
dag anländer hit människor som lämnat 
allt och nu lever i väntan och ovisshet. 
Tillsammans får vi dela gemenskap under 
ett par timmar och visa att det f inns män-
niskor som bryr sig. Genom volontärers 
närvaro möjliggörs lek, samtal och fika på 
ett sätt som inte annars f inns där. Vill du 
vara en del av denna gemenskap, varmt 
välkommen att kontakta sagasen@saron.
se, Sara Brunnegård, tel. 0722-513620. 
Var gärna med oss i sommar då vi fortsät-
ter åka till just Sagåsen. Vi åker t.o.m. 
torsdag 30 juni och fortsätter sedan vår 
verksamhet torsdag 1 september.

Mammabarnläger
Läger för mammor med 
barn i åldrarna 2-12 år. 

Lägret hålls på
Sundsviks sommargård, 
utanför Uddevalla nära 

havet och skogen.

För mer info:
www.saron.se
info@saron.se

27 juni - 1 juli

Följ Saron Socialt på Instagram:
@saronsocialt
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OMSORG/SOCIALT

Svenska för invandrare, sfi
Sedan mars bedriver Hyllie Park Folkhög-
skola sfi i Saronkyrkan. Vi i Saron tillför 
mervärden, vilket eleverna uppskattar 
enormt mycket. De märkte direkt att här 
fanns något som de inte kunde förvänta 
sig och som de vet inte f inns på (många) 
andra håll. En person hade frågat en av 
våra muslimska elever hur det egentligen 
var att läsa sfi i en kyrka, svaret blev ”Det 
är det bästa stället, här f inns det så många 
som hjälper till och alla är snälla mot oss 
och man respekterar varandra.” En annan 
elev sa ”Atmosfären är helt annorlunda 
än mot andra skolor, här är det lugnt 
och familjärt”. Tillsammans skapar vi alla 
den stämningen här. Är du dagledig, var 
gärna med i vårt språkcafé. Vill du hjälpa 
till på något annat sätt? Kontakta Sara 
Brunnegård, sara.brunnegard@saron.se, 
0722-513620.

Samtal och själavård 
Att under perioder i sitt liv kämpa och ha 
det svårt på olika sätt är ytterst mänskligt 
och naturligt. Frågor och tankar om livets 
mening hör också livet till. Vi tror att det 
då kan vara värdefullt att få dela detta 
med någon medmänniska.

Saronkyrkan erbjuder möjlighet till samtal, 
själavård och vägledning. Du möter någon 
ur vårt själavårdsteam vilket består av 
människor med utbildning och olika er-
farenheter att möta människor i samtal. Vi 
f inns till för dig. Vi arbetar under tystnads-
löfte. Samtalen är kostnadsfria.

Kontakt: Magnus Bramer, tel. 031-741 12 02, 
magnus.bramer@saron.se

Gemenskapsträff 
Varmt välkommen på Sommarfest! 
Lördag 4 juni kl 14 blir det fest i Saron 
med god mat och fin musik. Du anmäler 
dig till Magnus Bramer och festen kostar 
100 kr.
Första gemenskapsträffen efter sommaren 
blir tisdag 13 september kl 12. Höstens 
program kommer senare.
Kontakt: Magnus Bramer, tel. 031-741 12 02, 
magnus.bramer@saron.se

Handla för andra 
Som församling hjälper vi människor med mat 
varje månad. Under sommaren får du gärna 
lämna någon eller några matvaror i Saron. En 
inköpslista på vilka varor som passar bra att 
skänka finns vid disken vid ingången. Och det 
kommer att finns en röd korg på entréplan där 
du kan lämna din gåva. För de som inte har 
möjlighet att köpa mat kan sommarmånaderna 
bli svåra, så skänka gärna.
Kontakt: Magnus Bramer, tel. 031-741 12 02, 
magnus.bramer@saron.se
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VÄNSTER RUBRIKFÖRSAMLING/MUSIK

FELICIT Y – SARONK YRK ANS 
GOSPELKÖR FÖR UNGA VUXNA
Välkommen till en ny termin med Felicity!
Övning tisdagar mellan 18.00-20.30,  
vi börjar alltid med en kvällsmacka och 
sedan övar vi.
Inför höstterminen har vi tre öppna  
övningar: 13, 20 och 27 september.  
Då är du varmt välkommen att komma och 
prova på att sjunga med oss! 

Väl Mött! 

Vid frågor, kontakta Jennifer Götvall
jennifer.gotvall@saron.se

Husgrupper
En husgrupp består av 4-12 personer 
som regelbundet träffas varje vecka eller 
varannan vecka för att dela livet och 
fördjupa tron. Här är platsen att tillsam-
mans med andra växa som kristen.  

Huskyrkan
Huskyrkan är offentlig och öppen för alla 
och det brukar komma 15-25 personer 
varje gång. Syftet är att träffa kristna, 
samtala om tro, läsa bibeln och be.  
 
Läs mer på www.saron.se eller  
kontakta Jonas Pramwall, 031-741 12 11,  
jonas.pramwall@saron.se

Alpha – utforska meningen med livet
Alpha är en serie kvällar då vi utforskar 
grunderna i kristen tro, särskilt utformat 
för dig som är nyfiken och vill fundera 
över livets stora frågor. God mat, intres-
santa föredrag och samtal i en mindre 
grupp där alla frågor, tankar och åsikter är 
välkomna! Prova på-kväll: 20/9 kl 18.30.
Kontakt: Jonas Pramwall, 031-741 12 11 
jonas.pramwall@saron.se

En bedjande församling
Under våren har vi mötts till bön flera 
gånger i veckan. Vi har bett tre mornar, 
en lunchbön och två kvällar i veckan. Vi 
ber också på söndagar före gudstjänsten. 
Samlingarna har olika karaktär, som också 
speglar vilka vi är som församling. Det är 
en fantastisk utveckling som vi är med om. 
Församlingen bärs i bön!
I höst vill morgonbönen som följer tide-
gärden och som ber med hjälp av psalta-
ren öka från två till tre morgonböner. Och 
att det gärna får vara f ler som är med och 
bär utvecklingen. Den bärande gruppen 
kommer också att mötas för inspiration 
och vägleding några gånger på terminen. 
Om du bär på en kallelse och längtan efter 
att leva i bön på detta sätt, hör av dig till 
carolinejornland@gmail.com eller till
lovisaschmidt@gmail.com för mer  
information.  
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Öppettider i sommar: 
Vecka 25: stängt hela veckan.
Vecka 26-32: Öppet torsdagar för försäljning, kl 15.00-18.00
Vecka 33: Lördagsförsäljningarna startar igen

Inlämning av varor sker dagtid mån-ons mellan kl 8-16 och  
under torsdagsförsäljningen, samt på fredagar mellan 8-11.00

Vill du vara med som volontär och hjälpa till under sommaren får du väldigt 
gärna vara det. Man kan hjälpa till på försäljningen eller andra tider under 
veckan. Kontakta: Elin Malmstigen, elin.malmstigen@saron.se, eller  
Anton Anderi, anton.anderi@saron.se, för mer information.

Till hösten behöver vi f ler volontärer som är med på försäljningarna både på 
torsdagar och lördagar. Sprid gärna informationen vidare till vänner och bekanta.
Kontakta Elin eller Anton om man vill vara med och hjälpa till.
 
En trevlig sommar önskar vi på Second Hand!

Saron Second Hand

SECOND HAND/UTBILDNING

Följ Saron 
Second Hand 
på Instagram: 

   @saronsecondhand

UTBILDNING I  SOCIALT ENTREPENÖRSK AP

En ny utbildning för dig som vill hitta ett 
sätt att bidra genom hållbara lösningar 
på problem och behov i samhället.

Socialt entreprenörskap är en ettårig 
utbildning för dig som vill utvecklas som 
samhällsentreprenör. Med kursen vill vi 
tända en gnista, ge kraft, inspiration och 
mod att våga använda sig själv och sitt 
entreprenörskap för att skapa social förän-
dring och påverka samhället. Utbildningen 
ger redskap att möta behovet av innova-
tiva lösningar, skapa gemensamma värden 
och stärka delaktighet och gemenskap 
för ett bättre samhälle för alla. Att vara 
entreprenör handlar om att se möjligheter 
och ta initiativ, om att skapa någonting av 
värde.

För ytterligare information och kontakt: 
Håkan Sandberg, tel. 0709-50 0709, 
hakan@itzinya.com eller gå in och läs  
mer på www.saron.se, under Utbildning.

Socialt 
Entreprenörskap

i kyrka och samhälle

hyllieparkfolkhogskola.se

g ö t e b o r g  •  j ö n k ö p i n g  •  m a l m ö

Ny utbildning!

...för innovativa lösningar lokalt och globalt
ing.se

junefolkhogskola.se junefolkhogskola.se

g ö t e b o r g  •  j ö n k ö p i n g  •  m a l m ö

Duncan Levinsohn
Universitetslektor i företagsekonomi vid Högskolan Jönköping

”Socialt entreprenörskap är en utbildning för dig som anar lösningar för utmaningar 

i samhället, men känner dig alltför ensam i ditt engagemang, och vill ha hjälp med att skapa 

struktur och styrfart omkring dina idéer. Den är till för dig som vill jobba kreativt, mål- 

medvetet och resultatinriktat för att skapa hållbara lösningar för samhällets utmaningar.”

Börje Carlsson
Projektledare för Hela Människan

”Äntligen en utbildning med hela den bredd som behövs för att utveckla projekt eller leda 

lokal social verksamhet! Socialt entreprenörskap är en utbildning för entreprenörer som vill 

skapa nya former av diakoni och möta de stora mänskliga behov som visar sig i samhället.”

Kerstin Eriksson
Verksamhetsledare för Pingst Socialt

”En utbildning om socialt entreprenörskap är helt rätt i tiden. Sverige behöver civilsam-

hället, kyrkor och församlingar, mer än någonsin för att klara de stora utmaningar vi står 

inför. Jag är övertygad om att denna utbildning kommer att ge kraft åt nya idéer och leda 

till många nya initiativ.” 

Daniel Norburg
Missionsdirektor Evangeliska Frikyrkan

”Detta är en utbildning i precis rätt tid! Om det är något som verkligen behövs nu och kom-

mande år, så är det entreprenörer med förmåga att starta och driva företag och organisa- 

tioner, samt människor som brinner för att skapa social förändring och påverka samhälls- 

utvecklingen i Sverige och världen.”

Ny utbildning för innovativa lösningar lokalt och globalt

hyllieparkfolkhogskola.se
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VÄNSTER RUBRIKBÄR ARL AGE T

BÄRARLAGET
– BLI MÅNADSGIVARE

Allt Saronkyrkan gör finansieras av ideella insatser. Utöver  
tiden, kärleken och engagemanget gäller det också ekonomin. 

Läs mer om hur du kan vara med och skapa en stabil 
ekonomisk grund på www.saron.se.
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HÖGER RUBRIKANNONSER

Är du företagare? Var med och stöd Saronkyrkan genom att ha med din logotyp i  
månadsbladet. Kontakta Helen Richard, helen.richard@saron.se.

Anders Ödman Projekt & Bild 031-322 09 73

Bernards Radio & Video 031-42 86 52 www.bernardsradiovideo.se

Bo Lönn & Partner  0705-833012

Graphic West 070-819 94 34

Hagby Bygg AB 0736-10 54 55

Kativi Henrik Melkstam 0766-41 97 04

PAxel Consulting Pär Axelstjerna 0708-63 64 65 www.paxel.se

Svelov Data 0706-79 82 00

Vägens folk www.vagensfolk.se

Öijared Resort & Hotell 0302-374 50 www.oijared.se



UTGÅNG

HÖSTSTART FÖR HELA FÖRSAMLINGEN – FÖLJ MED TILL ÖCKERÖ

Jag vill uttrycka ett stort varmt tack 
till församlingen för dessa snart sex år 
som musikledare. Det har varit oerhört 
utvecklande och innehållsrika år där jag 
fått lära känna Saron, utmanas, växa in 
i uppgiften, möta och leda fantastiska 
och kreativa människor och inte minst 
inspireras, imponeras och välsignas av det 
arbete som görs inom alla verksamheter. 
Tillsammans har vi skapat fantastiska 
gudstjänster, konserter och många andra 
samlingar där jag upplever väldigt starkt 
att musiken fört oss närmare varandra  
och Gud.
 
Med önskan om en riktigt god sommar  
till er alla!
 
Pernilla Sandahl

Brunnsgatan 3       413 12 Göteborg       Tel 031-741 12 00       info@saron.se       www.saron.se 

TACK!

FÖRSAMLINGSDAG PÅ NIMBUS 
Boka in lördag 3 september i kalendern 
redan nu! Då åker församlingen ut 
till Nimbus på Öckerö för en dag 
tillsammans. Både du som medlem och 
du som icke medlem är välkommen med. 
Mer information kommer!


