
Metodistkirken i Norge 
 

Porsgrunn menighet 
 

«Kirken i sentrum» 

Informasjonsblad nr. 4 - Oktober - November 2020  -  Årgang 76 

Herre, vår Gud! Gjør døren til vårt kirkehus, som er bygget med menneskers 
hender, vid nok for alle som lengter etter kjærlighet, en himmelsk Fars omsorg 
og fellesskap med andre mennesker. Men gjør den samtidig trang nok til å 
stenge ute all misunnelse, stolthet, hat og stridigheter. Gjør dørterskelen så lav 
at intet barn eller noe skrøpelig menneske snubler over den. Men gjør den 
likevel høy nok til å holde sjelefienden ute. Gud, vår himmelske Far: Gjør kirke-
døren og ditt eget hus til en åpen port inn til ditt evige rike. Amen.  

«Jorden og 

det som fyller 

den, hører 

Herren til….» 
 

Salme 24.1 

 
 

 

Jesus sier: «Jeg er oppstandelsen og livet.  
 

Den som tror på meg, skal leve om han enn dør.» 
 

 Johannes 11.25 
 

Foto: Helga Kattinger - Pixabay 



 
Prest Vidar Sten Bjerkseth 

 
Vi er Jesu hender og føtter i verden i dag blir det ofte sagt. Jesus kaller 
oss til å følge hans eksempel ved å dele evangeliets gode nyheter både med ord 
og ved å vise omsorg, støtte og hjelp til mennesker som trenger det. Det handler 
om å bry seg, slik Jesus brydde seg om de han møtte.   
 

I Metodistkirkens diakoniplan heter det: «Diakoni er en følge av Guds 
nåde og vår respons på Guds kjærlighet uttrykt gjennom holdninger og handling-
er til beste for medmennesker og skaperverket». Hvordan kan vi gjøre dette? 
 

For det første gjennom omsorgen for vår neste. Liknelsen om den 
barmhjertige samaritan er en mønsterfortelling om diakoni. Her gis hjelp rett og 
slett fordi det var en som trengte det. Her oppheves grensene som til vanlig var 
der mellom de to mennene på grunn av nasjonalitet, kultur og religion. Her ble 
det ikke sendt noen regning på omkostningene eller spurt etter egen fortjeneste. 
Dette er nestekjærlighet.  

 

Diakoni er også «inkluderende fellesskap». Ensom-
het og mangel på tilhørighet rammer mange. Her står den 
store testen for oss som allerede tilhører fellesskapet. 
Hvor gode er vi til å ta imot, inkludere og slippe andre inn 
i varmen? Hvor mye annerledeshet tåler vi? Gode felles-
skap åpner opp, gir plass til mangfoldet og sørger for at 
ingen faller utenfor. 
 

Arbeid for fred og rettferdighet er et tredje uttrykket for diakoni. Jeg 
tror vi kan fylle på med ord om forsoning og frihet. Vi kan ikke stille oss likegyldi-
ge til mennesker som utsettes for urett, enten de er flyktninger, lever i fattig-
dom, blir forfulgt, eller er fratatt helt elementære menneskeretter. Vi er alle like 
verdifulle. Da kan det ikke være sånn at noen har alt og andre har ingenting.  
 

Diakoni handler også om solidaritet med hele skaperverket. Naturen og 
miljøet er en gave gitt oss av Gud. Derfor er alt som fremmer jordas bærekraft 
og overlevelse også diakoni. Da handler dette også om vårt eget forbruk og vår 
livsstil.  
 

Når alt kommer til alt handler diakoni i en sum om vårt menneskesyn 
og vårt syn på den verden Gud har skapt. Kanskje kan John Wesleys prinsipper 
være en hjelp: Gjør det gode; Avstå fra det onde; Bli i Guds kjærlighet. 

«Må Gud velsigne deg med den dristige tanke at du er med på å gjøre  
en forskjell i verden, så du kan gjøre det som andre mener er umulig.» 

 

(Utdrag fra bønnen «Velsignelse til å gjøre en forskjell») 



Metodistkirken i Norge - Porsgrunn menighet 

Postadresse: Postboks 107, 3901 Porsgrunn - Besøksadresse: Jernbanegata 1.  
E-postadresse: porsgrunn@metodistkirken.no 

Hjemmeside: www.metodistkirken.no/ porsgrunn  
Telefon kirkens kontor: 412 44 006 

Menighetens prest: Vidar Sten Bjerkseth - telefon: 413 38 999 
Besøksprest: Arne G. Ellingsen - telefon: 920 80 873 

Kontortid: Mandag kl.10.00-12.00, torsdag kl. 9.15-11.00, og ellers etter avtale. 
Menighetsrådets leder: Elisabeth Moe Skreosen - telefon: 902 24 602 

Menighetens kasserer: Lillian Iversen - telefon 410 35 125 
Menighetens bankgirokonto: 3000 34 44283  - Vipps nummer 118446  

Org.nr. 996 890 732 

Menighetsmøte 
Menighetsrådet inviterer til menig-
hetsmøte tirsdag 27. oktober. Vi er i 
gang med å revidere menighetens 
handlingsplan, og ønsker derfor inn-
spill fra flest mulig. Vi håper derfor at 
mange av våre medlemmer blir med 
oss denne kvelden.  

 
Alle-
helgens-
dag 
 

På Allehelgens-
dag, søndag  
1. november, 
inviterer vi til 
gudstjeneste med minnestund. Vi ten-
ner lys for å minnes de av våre med-
lemmer som er døde det siste året. I 
tillegg tenner vi alltid et lys uten navn 
- et lys den enkelte av oss derfor får 
knytte til en vi vil minnes. Vi gjør det-
te i takknemlighet for alt de var for 
oss. Samtidig som vi denne dagen får 
kjenne på savnet og sorgen, blir vi 
møtt av det kristne håpet om en opp-
standelse og et evig liv ved Jesus Kris-
tus.  
 

En gruppe fra Immanuelkoret synger. 
Prekenen er ved prest Vidar Sten 
Bjerkseth. Det blir også nattverd. 
 
Følg med 
- for det kan bli endringer i program-
met i høst på grunn av koronasitua-
sjonen. Du vil finne oppdatert infor-
masjon på nettsiden vår. Vi følger 
smittevernreglene nøye for at du skal 
kjenne deg trygg når du kommer. 

Sinnsrogudstjenesten 
Vi hadde en flott start på høstens 
Sinnsrogudstjenester med 49 til stede 
på den første samlingen. Tross enkelte 
justeringer i opplegget på grunn av 
koronatiltak, fungerte gudstjenesten 
godt. Vi har imidlertid bestemt at vi 
inntil videre, har kafeteria bare i for-
kant av samlingen.  
 

Neste Sinnsrogudstjeneste blir søndag 
18. oktober. Tomas Lund deler fra sitt 
liv i «Fra hjerte til hjerte». Klara Han-
sen synger akkompagnert av Turid E. 
Walaas som er musikalsk ansvarlig. 
 
Høst-
takkedag  
 

Menighetens tra-
disjonelle høst-
takkedag blir 
markert søndag 
25. oktober. Da 
pynter vi alteret med noe av høstens 
grøde og bærer samtidig fram vårt 
takkoffer til Gud.  
 

Denne søndagen inviterer vi også til 
konfirmantjubileum. Vi måtte utsette 
jubileet som skulle vært på våren, si-
den kirken ble stengt fra midten av 
mars på grunn av koronarestriksjoner.  
 

Målsettingen  for  høstofferdagen  er  
kr 20.000. På side 5 kan du lese litt om 
menighetens økonomiske situasjon. 
 

Har du ikke mulighet til å komme i kir-
ken, kan du sende din gave på giro (se 
side 9) eller benytte Vipps til 118446 
(merk beløpet «høstoffer»). Takk for 
din gave! 



 

Menighetene blomstrer  
når vi legger til rette  
for fem praksiser 
 

Tilsynsprest Knut Refsdal i Brobyggeren 
 
# Radikal gjestfrihet 
Menigheter som praktiserer radikal 
gjestfrihet viser et aktivt ønske om å 
invitere, ønske velkommen, motta og 
ta vare på alle som kommer i kirken, 
slik at alle kan kjenne seg hjemme. 
Radikal beskriver det som er drastisk 
forskjellig fra vanlig praksis, noe som 
overgår normale forventninger. 
 
# Levende gudstjenesteliv 
I gudstjenesten samles vi for å møte 
Gud, som kan bruke gudstjenesten til 
å forvandle liv, helbrede sår, fornye 
håp, forme beslutninger, provosere 
endring, inspirere medfølelse og binde 
mennesker til hverandre. Menigheter 
som har et levende og lidenskapelig 
gudstjenesteliv gjør sitt ytterste for at 
mennesker skal møtes der de er; på 
sine betingelser. 
 
# Målrettet disippelgjøring  
og trosopplæring 
Målrettet disippelgjøring og trosopplæ-
ring handler om alt som hjelper oss til 
å vokse i tro, for eksempel bibelstu-
dier, søndagsskole, støttegrupper og  
 

bønneteam. Menigheter som praktise-
rer målrettet disippelgjøring tilbyr mu-
ligheter for mennesker i alle aldre til å 
lære hva disippelskap betyr i dag. 
 
# Dristig tjeneste 
Tjenesten handler om det vi gjør for å 
utgjøre en forskjell i andres liv, enten 
de er en del av menigheten eller ikke. 
Dristigheten presser oss ut av komfort-
sonen vår, til mennesker, situasjoner 
og behov som vi vanligvis ikke vil mø-
te. Menigheter som praktiserer dristig 
tjeneste, tilbyr muligheter for mennes-
ker til å gjøre en forskjell i andres liv. 
 
# Ekstravagant sjenerøsitet 
Sjenerøsitet beskriver viljen til å gi for 
å gjøre en positiv forskjell. Menigheter 
som praktiserer ekstravagant sjenerø-
sitet gir på måter som overgår alle 
forventninger og omfatter uventede 
tiltak, drevet av en kjærlighet til Gud 
og medmennesker. 



Svikt i inntektene 
 

Økonomioversikten på side 7 
viser at vi så langt i år har en 
svikt på nærmere kr 45.000 i 
gaveinntekter. Det er først og 
fremst kollekter som gis ved 
gudstjenester i kirken som lig-
ger under budsjettet. En med-
virkende årsak til dette er kan-
skje at vi måtte stenge kirken i 
flere måneder i våres. I tillegg 
er det svikt også i gaveinntekte-
ne til menighetsbladet med om-
kring kr 10.000.  
 

At vi ikke har kunnet arrangere Formiddagstreffet siden mars, påfører oss en 
ytterligere inntektssvikt på ca kr 12.000.  
 

Dette er ikke lystelige tall, men fortsatt er det noen måneder igjen av året. 
Derfor håper vi at dere som leser dette vil bidra til at vi kan hente inn noe av 
det tapte. Høsttakkedagen er en god anledning til en ekstra innsats. Det er 
viktig for at vi ikke skal komme ut med et stort underskudd i år. 

Forberedelser til julemessa 
 

En gjeng av menighetens damer er godt i gang med forberedelsene til årets 
julemesse 4. - 5. desember. For selv om koronaen setter begrensning-
er, håper vi å kunne gjennomføre messa. Uansett vil produktene de har laget, 
bli lagt ut for salg. Og her er det mye fint og bra å få kjøpt: Kaker, syltetøy, 
strikkede sokker og votter, syprodukter mm. Inntekten fra julemessa deles 
mellom misjonsarbeidet og innsamlingen til nye kirkevinduer. 
 
Ganske snart starter loddsalg til inntekt for julemessa. Her blir det mulighet til 
å vinne flotte gevinster. Det blir en egen «barnebok» hvor det blant annet vil 
loddes ut en dukke med utstyr. 

 
 
 
 
 
Bildet  
(fra venstre):  
Solveig 
Bjerkseth,  
Elisabeth Moe 
Skreosen, Kari 
Palmgren og 
Liv Hægeland  i 
full gang med 
lefsebaking til 
julemessa en 
fredag i begyn-
nelsen av okto-
ber. 

 



 

 
«Kirken i sentrum» 

Før du kommer til kirken   

er det noen ting du må kjenne til: 
 

 Syk eller i karantene: Per-
soner med luftveisinfeksjoner 
eller i karantene skal ikke delta 

 Registrering: Alle som del-
tar vil bli registrert med navn 
og telefonnummer når de kom-
mer til kirken. Listen oppbeva-
res i 10 dager før den makule-
res. 

 God hygiene: Alle skal be-
nytte håndsprit på vei inn i kir-
ken og hvis de benytter toalet-
tene. 

 Antall: Kirkerommet er satt 
opp med god avstand mellom 
benker og stoler. Benkene tar 
med utgangspunkt i 1-meters 
regelen kun 2 personer. Der-
som man er i samme husstand/
familie kan flere sitte sammen. 
Vi har plass til ca 60 personer, 
men kan øke til 90-100. 

 Avstand: Alle skal tilstrebe 
minimum 1 meters avstand til 
andre. Det er ekstra viktig å ta 
hensyn til regelen om avstand 
på vei inn eller ut av kirken. 

 Unngå fysisk kontakt: Husk 
at du ikke kan håndhilse eller 
klemme noen.  

 

OKTOBER 
 

Søndag 11. oktober 
11.00 Misjonsgudstjeneste  
 Preken: Godluck M. Chongolo  
 Enkel kirkekaffe 
 
Mandag 12. oktober 
17.00 Sprell levende 
Tirsdag 13. oktober 
19.00 Misjonsgruppa 
 Bibeltime ved Grethe Solhaug  
 Hansen: «Rut - en av bibelens 
 kvinner». Bevertning. 
Torsdag 15. oktober 
11.00 Strikkekafé 
 og «Gutta’s dugnad» 
 
Søndag 18. oktober 
11.00 Generasjonsgudstjeneste  
 Familiepreken ved  
 prest Vidar Sten Bjerkseth 
19.00 Sinnsrogudstjeneste 
 «Møteplass for livsmot   
 og håp» 
 «Fra hjerte til hjerte» 
 ved Tomas Lund. 
 Sang: Klara Hansen  
 Musikk: Turid E. Walaas 
 Kafeteria fra kl 18.30 
 
Tirsdag 20. oktober 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 22. oktober 
18.00 Arbeidsmøte for julemessa 
 
 
Søndag 25. oktober 
11.00 Gudstjeneste 
 Menighetens høstofferdag 
 Konfirmantjubileum 
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Sang: Gruppe fra Immanuelkoret 
 Kirkekaffe 
19.00 Speidermusikkens jubileums
 konsert i Skien kirke 
   
Mandag 26. oktober 
17.00 Sprell levende 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
Kjøretjenesten må dessverre utgå  

inntil videre på grunn av  
koronatiltakene. 

  

 

KOLLEKTER pr 25.09.2020 
 
Ukebidrag  
Løskollekt  
Gaver m skattefr. 
Kirkebygget         
Våroffer 
Høstoffer  
Menighetsbladet 
Totalt   
 
 

Gaver kan sendes til  
konto 3000 30 44283  

eller Vipps 118446 

Budsjett 
  75.000 
  60.290 

  337.500 
   4.500 
20.000     

- 
26.350 

523.640 

Kollekt 
56.930 
50.594 

336.950 
3.800 

16.383 
- 

15.580 
480.237 

Oversikt kollekter 

 

METODISTKIRKEN I NORGE 
 

11.10 Petrikirken Kjølberg 
 Prest Svein J. Veland 
 Diakon Marit Kristine Danielsen 
18.10 Porsgrunn  
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
25.10  Larvik. Prest Idar Halvorsen 
01.11 Horten. Prest Hilde Sanden-Bjønnes 
08.11 Hvittingfoss og Skien 
 Prest Andreas Kjernald 
15.11 Metodistkirkens barne–  og  
 ungdomsforbund (Mbu) 
 Mbu-konsulent Ellen Irene Klepaker 
 Leder Lisa Kristin Hanielsen 
 Metodistkirkens Speiderkorps 
 Korpsleder Ole Martin Andreassen 

Forbønnsliste 

Kirkeskyss 

Tirsdag 27. oktober 
19.00 Menighetsmøte 
Torsdag 29. oktober 
11.00 Strikkekafé 
 og «Guttas dugnad» 

 
NOVEMBER 

  

Søndag 1. november 
11.00 Gudstjeneste 
 Allehelgensdag 
 Minnestund. Nattverd. 
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Sang: Gruppe fra Immanuelkoret 
  
Tirsdag 3. november 
18.00 Bønnegruppa 
 
Søndag 8. november 
11.00 Gudstjeneste  
 Preken: Prest Andreas Kjernald 
 Sang: Atle Myhre 
 

Mandag 9. november 
17.00 Sprell levende 
Tirsdag 10. november 
19.00 Misjonsgruppa 
 Redaktør i Brobyggeren Karl Anders 
 Ellingsen forteller om Metodist- 
 kirkens misjonsarbeid. Bevertning. 
Torsdag 12. november 
11.00 Strikkekafé 
 og «Gutta’s dugnad 
 

Søndag 15. november 
11.00 Generasjonsgudstjeneste  
 Mbu-dagen 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 

 

11.10 Eli Ellingsen / Geir Yngve Ellingsen 
18.10 Kari Palmgren / Leif Refsdal 
25.10 Turid Knustad 
01.11 Atle Myhre / Elisabeth Moe Skreosen 
08.11 Eli og Trond S. Olsen 
15.11 Marianne og Erik Larsen 
22.11 Lars Petter Isdahl / Leif Refsdal 

Kirkeverter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAB: Radio MG - FM 97,4, 106,4, 107,4 



 
 

Guttas dugnad 

Det er mye dugnadsarbeid som må gjøres på et gammelt kirkebygg.  
Og selv om vi har planer for å bytte ut noen av vinduene, må de andre  
vedlikeholdes. Derfor har «Guttas dugnad» i høst skrapt, kittet og malt  

noen av vinduene mot parkeringen til Coop.  
På bildet er det Leif Refsdal (i stigen) og Trond S. Olsen som er i sving. 

Menighetsbladets redaksjon 
Vidar Sten Bjerkseth (redaktør)  

og Leif Refsdal. 
Manusfrist neste utgave:  

5. november 2020 

 GLIMT FRA MENIGHETSLIVET

Gerd-Kate  
Waldussen  
døde 3. oktober, 83 år 
gammel. Kate vokste 
opp på Heistad, men 
flyttet til byen etter at 
hun hadde giftet seg. Her kom hun i 
kontakt med Metodistkirken da døtrene 
ble med i søndagsskolen og speideren. 
Selv ble hun medhjelper for meisene og 
i 1990 medlem av menigheten. Kate har 
også sunget i Immanuelkoret og vært 
et aktivt medlem av misjonsgruppa.  

Vi lyser fred over Kates lyse og gode 
minne, og ber om Guds trøst og styrke 
for hennes familie! 

Vi minnes Misjonssøndag 
 

Godluck M. Chongolo taler i misjons-
gudstjenesten 11. oktober. Han er 
født i Tanzania hvor han ble ordinert 
som prest i den lutherske kirken. Nå 
er han bosatt i Larvik og gift med 
Solveig. Her er han sentral i menighe-
tens arbeid med flyktninger, og er 
også en drivkraft for Agapeprosjektet 
i Njombe i Tanzania for barn som har 
mistet foreldrene på grunn av Aids. 
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                              Tove Skautvedt  
                             www.agrotera.no 
                              Tlf. 955 54 883 

  
 

  

  

  

 



 

Vi takker hjertelig for gaver til menig-
hetsbladet i perioden august - septem-
ber på tilsammen kr 3.890 fra:  

 

Kollekt (2.8), Randi Solli, E.A., M.K., 
Irene og Leif Øverbø, Kari Wallestad, 
Sissel Hjelstad, Anne I. Knudsen, Brit 
Wenche Nygaard, E.A., Kollekt (30.8), 
Heidi Stangeland Lilleberg, Signe Lie, 
Nina S. Lervik, Liv Elisabeth Tømmer-
nes, Oddvar Gøystdal, Kari Skipper-
vold, Grete Maria Skavlid, NN. 
 

Har du også lyst til å gi en gave? 
Gaver til menighetsbladet kan sendes 
til konto 3000 34 44283 eller via 
Vipps til 118446  
 
Husk å merke innbetalingen med 
«Menighetsbladet». 

Gaver til menighetsbladet 

 

 
 

 
 
 

«Vær ikke redd! Jeg har løst deg ut,  
jeg har kalt deg ved navn, du er min.» 

 

Jesaja 43.1 
 

Denne gangen: 
Trond S. Olsen 
som utfordrer: 

Leif Johannessen 

Årskonferansen 2022  
til Grenland 
Menighetsrådene i Skien og Porsgrunn 
har blitt enige om å invitere Årskonfe-
ransen 2022 til Grenland. Det er alle-
rede inngått avtale med Badeparken 
hotell i Langesund om å ha forhand-
lingene der. Ordinasjonsgudstjenesten 
vil bli lagt til Porsgrunn. En komité er 
allerede i gang med forberedelsene. 
Vår menighet er representert med Lil-
lian Iversen, Elisabeth Moe Skreosen, 
Ole Geir Pedersen og presten. 
 

Prosjekt nye kirkevinduer 
Innsamlingen til nye kirkevinduer  fort-
setter for fullt, selv om vi fortsatt ven-
ter på avklaring fra Porsgrunn kommu-
ne. Økonomisk har vi et stykke igjen 
til målet med en kostnadsramme på 
omkring kr 800.000. Derfor håper vi 
på litt ekstra innsats framover!  Takk til 
alle som har bidratt til nå!  
 

Innsamlet pr 01.01.2020  

 Gaver   

 Immanuelkoret 

 Tilskudd 
Totalt pr 25.09.2020 
 
 

Vil du gi en gave, kan du benytte gi-
roen i bladet eller benytte Vipps 
118446. Husk å merke innbetalingen 
«Vinduer». For å få skattefradrag på 
gaven må du benytte giroen som lig-
ger i kirken. 

kr 249.054 
kr   22.963 
Kr   15.000 
kr 150.000 
kr 437.017 

Ny leietaker 
 

KIA Porsgrunn (Kristent Interkulturelt 
Arbeid) kan på grunn av koronasitua-
sjonen ikke lenger ha samlingen for 
kvinnegruppa på norsksenteret. De 
ønsket seg et midlertidig samlingsted 
sentralt i byen, og henvendte seg der-
for til oss. Siden annenhver torsdag er 
ledig i kirken denne høsten fordi For-
middagstreffet «er på vent», vil KIA 
foreløpig ut året ha sine samlinger her. 
KIA er en felleskristen organisasjon 
som arbeider for integrering og mang-
fold. 



Returadresse: 
Metodistkirken 
Boks 107, 3901 Porsgrunn 

 

Speidermusikken 95 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Speidermusikken fyller 95 år. I den anledning innbyr de til  
Jubileumskonsert i Skien kirke søndag 25. oktober kl. 19. 

Korpset bidrar med et variert program med kirkemusikk, marsjer og utdrag fra 
klassiske verk. Det blir sang av Speiderkoret, Metodistkirkens sangkor i Skien  

og sangsolistene Eriko Saito og Vegard Arnesen Bakke.                                                                        
Prest Andreas Kjernald holder andakt. 

Det er gratis entre, men mulighet for å gi kollekt ved utgangen. 

Regnbuebønn 
Herre min Gud, se på regnbuen. 
Se på fargespillet som spenner seg i bue over jorden. 
Se på regnbuen, Gud og vern om livet du har skapt. 
Vi ser på jorden, Gud. 
Vi ser borgerkriger og flyktningkriser. 
Vi ser klimaødeleggelser og menneskers fattigdom. 
Vi ser sykdom og pandemi brer seg ut over jorden og truer liv og trygghet. 
Vi minnes vår sårbarhet og kjenner oss små og utsatte i denne verden.  
Vi søker regnbuen Gud, og kraften fra din nåde og din pakt. 
Glem oss ikke Gud, glem ikke din pakt med jorden og med oss. 
husk nåden og kjærligheten, Gud, 
og la ikke sykdom og nød ødelegge menneskets liv på jorden. 
Vi ser på regnbuen, Gud og ber: 
Gi oss kraft og mot til å reise opp alt som er truet, 
gjør oss modige til å kjempe mot ødeleggelser 
og gjør oss kloke til å finne nye veier til hverandre og til din jord. 
Så møtes våre blikk, Gud,  
der vi formes av regnbuens budskap om framtid og håp. 
(Fra bladet «Bibelgaven» - Det norske Bibelselskap) 


