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Hvad er Turtjenesten? 

Turtjenesten tilbyder ældre hjemmeboende borgere med et lille socialt 
netværk mulighed for at få dejlige oplevelser sammen med andre 
ligesindede ældre. 

 
Alle vores ture bliver planlagt og gennemført af Røde Kors Hovedstadens 
dygtige og engagerede frivillige. Det eneste, du behøver at gøre, er at 
tilmelde dig telefonisk til de ture, som du gerne vil med på. 

 
Vi glæder os til at møde dig. 

 
Sådan foregår en tur 

Dagen før du skal på tur, bliver du ringet op af en frivillig fra Røde Kors 
Hovedstaden. Her bekræfter vi vores aftale, og du kan få besvaret evt. 
praktiske spørgsmål. 

 
På turdagen bliver du ringet op 10 minutter før, du bliver hentet af en 
frivillig chauffør og turleder ved din gadedør. Vi kører alle ture i mini-
busser. Når dagens tur er slut, bliver du sat af igen ved din gadedør. 

 
Sådan tilmelder du dig ture 

Du tilmelder dig turene ved at ringe til Røde Kors Hovedstaden.  

torsdag den 21. november kl. 09.00-14.00 

  

Ring på telefon 41 96 11 01. Indtal en besked med navn og 
telefonnummer, så ringer vi tilbage. 
 

Telefonbeskeder indtalt før kl. 09.00 bliver ikke registreret. 

 
Fra d. 22. november kan du tilmelde dig ture alle hverdage  

kl. 9.00–12.00 på telefon 41 27 39 97. Indtal en besked med navn og 
telefonnummer, så ringer vi tilbage. 

 
Tilmelding til turene kan ikke ske pr. brev, mail eller sms.  
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Praktisk information 

 
Gangbesværede 

Ture markeret med * er ikke egnede for kørestolsbrugere, rollator-
brugere og meget gangbesværede. 

Ture markeret med ** er ikke egnede for kørestolsbrugere. 

 
Pris 

Der er en mindre brugerbetaling på vores ture. Den pris, der er angivet 
ved hver tur, dækker evt. entré og et tillæg til brændstof og drift af 
busserne. Vi forbeholder os ret til at ændre prisen på en tur. 

 
Højst tre ture pr. program 

Vi er så heldige, at vores ture er meget populære. Men det betyder 
desværre, at mange ture hurtigt bliver overtegnet. For at sikre at så 
mange som muligt får glæde af vores ture, kan du tilmelde dig 3 ture pr. 
program. Du kan derudover bliver skrevet på venteliste til 5 ture. 

 
Ved bestilling af ture opgiv venligst turnummer. 

 
Start- og sluttidspunkter 

Vores ture har forskellig længde. Det starttidspunkt, som står i 
programmet, er det tidspunkt, hvor den første deltager bliver hentet. Vi 
bruger derefter typisk 30-45 minutter på at hente de resterende 
deltagere til turen. Sluttidspunktet, er det tidspunkt, hvor vi bestræber os 
på, at den sidste deltager er blevet sat af ved sin gadedør. 

 
Bestillingsliste 

På næste side kan ønskerne markeres inden tilmeldingen. 

Ved tilmelding kan tilføjes Tilmeldt eller Venteliste. 
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Tur.nr. Dato Destination Ønsker Tilmeldt Venteliste 

B19-85 5.december Valby, Jesus kirken    
B19-86 9.december Lerbækgård Julefrokost     
B19-87 12 december Mørkov Nisseland    
B19-88 16.december Aftentur til Birkegårdens Haver    
B19-89 19.december Orø Julefrokost     
   Godt nytår    
B20-1 9.januar Nordkysten Vintertur     
B20-2 13.januar Holbæk, ”cafe Svanen”    
B20-3 16.januar Louisiana    
B20-4 20.januar Køge Museum    
B20-5** 23.januar Møllebækkens Købmandsgård    
B20-6 27.januar Herlev, Spangsberg     
B20-7 30.januar Frokost på Krudtuglen    
B20-8 3.februar Rungsted havn, ”The Captain”    
B20-9 6.februar Orø    
B20-10 10.februar Helsingør, Øresunds Akvariet    
B20-11 13.februar Gilleleje    
B20-12 17.februar Cafe Rabes Have     
B20-13 20.februar Hillerød,Spangsberg Chokolade    
B20-14 24.februar Køge bugt Landsbytur     
B20-15 27.februar Vikingeskibs museet    
B20-16* 2.marts Øresundsbuffet    
B20-17 5.marts Aftentur ”Vi ses hos Bergs”    
B20-18 9.marts Valby Nordisk film    
B20-19 12.marts Orø    
B20-20 15.marts Helsingør, søndagstur    
B20-21 19.marts Ringsted, Sct. Bergs Kirke    
B20-22 23.marts Karrebæksminde    
B20-23* 26.marts Helsingør /Helsingborg    
B20-24 30.marts Roskilde, Ro`s Torv    
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Tur nr. B19-85 

Jesuskirken 

Torsdag d. 5. december kl. 10.00 – 16.00 

 
Vi kører en tur til Valby, hvor vi besøger Jesuskirken, og dernæst spiser vi 
noget frokost. Efterfølgende kører vi igennem Carlsberg byen, der 
forhåbentlig har pyntet op til jul. Bagefter kører vi hen og får noget kaffe 
og kage. 

 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. B19-86 

Julefrokost Lerbækgård 

Mandag d. 9. december kl. 10.00 – 16.00 

  

Vanløse og Brønshøj kører op til Restaurant Lerbækgård, en smuk 
gammel gård, som ligger ved Hørsholm Golfklub. Her venter der os en 
god og lækker julefrokost, som bliver serveret ved bordene. 

 
Turens pris 225 kr. (tur 50 kr. + frokost 175 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer.  

 
 
Tur nr. B19-87 

Nisseland 

Torsdag d. 12. december kl. 10.00 – 16.00 

 
Ingen jul uden nisser! Derfor kører vi til Nisseland, nærmere bestemt 
Mørkøv. Her er Europas største udvalg af nisse og eventyrfigurer, som i 
2002 åbnede på 1500 m2 i det smukke bakkede Vestsjælland nær 
Mørkøv. Man kan sætte sig i ”Nisserød Gæstgiveri” og nyde Nettes 
hjemmelavede gløgg og æbleskiver, mens julestemningen breder sig stille 
og roligt. 

Der kan købes spændende julepynt i Høker butikken. 

 
Turens pris 145 kr. (tur 50 kr. + billet 95 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B19-88 

Birkegårdens haver 

Mandag d. 16. december kl. 15.30 – 21.00 

 

Vi skal på aftentur til Birkegårdens haver, hvor vi skal nyde vores varme 
mad ”svinekam med kartofler og rødkål”. Når mørket falder på, og lysene 
bliver tændt i den Engelske Have, skal vi ud og opleve noget eventyrligt. 
Vi går en tur rundt i haven og lader oplevelsen forplante sig. Når vi har 
fået nok af oplevelsen, kører vi hjemad. 

 
Turens pris 255 kr. (tur 50 kr. + entre 70 kr. mad 135 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer. 

 
 

 
 
 
Tur nr. B19-89 

Julefrokost Orø 

Torsdag d. 19. december kl. 10.00 – 16.00 

 

Vi kører en tur til den hyggelige ø i Isefjorden. Julebuffeten nyder vi hos 
Birthe på ”Den Gode Viking”. Efterfølgende kører vi en tur rundt på øen. 
Vi vender dernæst tilbage til Birthe, der i mellemtiden har dækket op med 
kaffe og kage. 

 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr. + færge 70 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Godt Nytår 
 
 
 
 
 
Tur nr. B20-01 

Vintertur langs Nordkysten 

Torsdag d. 9. januar kl. 10.00 – 16.00 

 
Vi kører en tur i vinterlandskabet og nyder den friske havluft. 

Vi spiser frokost på Cafe Hammermøllen i Hellebæk, der har den mest 
idylliske beliggenhed man kan tænke sig. Under høje bøgetræer ligger 
den gamle vandmølle, hvis historie går helt tilbage til 1765. 

 
 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B20-02 

Holbæk, ”Cafe Svanen”  

Mandag d. 13. januar kl. 10.00–16.00 

 
Vi kører en dejlig tur til Holbæk, hvor vi skal spise frokost på Cafe 
Svanen. Cafe Svanens historie starter tilbage til 1912, hvor den var 
tilknyttet Holbæk kaserne, som et rigtig soldaterværtshus med sand på 
gulvet. 

I 1960erne var Svanen blandt andet kendt for sin levende papegøje. 

Da Holbæk kaserne lukkede i 1980, udviklede Svanen sig til et hårdt 
havnearbejderværtshus og et sted, hvor man ikke uden videre begav sig 
ind alene som kvinde. 

I 1988 blev stedet solgt og forvandlede sig til et populært spise og musik 
sted, som det er i dag. Stedet drives i dag af 2 dygtige kokke. Stedet er 
også kendt for sit lækre smørrebrød som også sælges ud af huset. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. B20-03 

Louisiana 

Torsdag d. 16. januar kl. 10.00–16.00 

 
Vi kører op ad Strandvejen for at besøge Louisiana Museet. Louisiana er 
et førende internationalt museum for kunst, natur og arkitektur og 
sammen med den imponerende udsigt over Øresund gør det besøget til 
noget helt særligt.  

Takket være museets velvilje overfor Røde Kors skal vi ikke betale entre. 

Inden besøget finder vi et godt sted at spise frokost. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B20-04 

Køge Museum 

Mandag d. 20. januar kl. 10.00 – 16.00 

 

Køge museum er et lokalhistorisk museum. Den gamle købmandsgård fra 
1519 lægger hus til udstillingerne. De skriver: Det skal være interessant 
at gå på museum, uanset om du er 7 eller 97 år. 

Oplev: KRUDT, KUGLER, KJOLER, KAOS, KØJER, KNOGLER OG 
KENDISSER. 
Vi finder et sted i Køge eller omegn til vores frokost. 
 
Turens pris 125 kr. (tur 50 kr. + entre 75kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

 
 
Tur nr. B20-05** 

”Møllebækkens Købmandsgård” 

Torsdag d. 23. januar kl. 10.00 – 16.00 

 
Den gamle købmandsgård er indrettet, som vi kender det fra gamle dage. 
Her kan du købe produkter, du ikke finder mange steder i Danmark. For 
eksempel kaffe fra Schweiz, øl fra små danske bryggerier og gavekurve, 
hvor du selv vælger, hvad der skal i. 

Butikken er et levende museum, der emmer af nostalgi – for eksempel 
finder du originale Richs-pakker, kaffedåser, mælkeflasker og 
rationeringsmærker. Efter besøget spiser vi frokost på Cafe Kabyssen i 
Ishøj Havn. 

 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B20-06 

Herlev ”Spangsberg Chokolade” 

Mandag d. 27. januar kl. 10.00 – 15.00 

 
Så er det tid til lidt sødt her i den mørke januar måned. 

Spangsberg chokolade skriver: God smag -  Visionen om Danmarks 
bedste flødeboller. 

Spangsberg Chokolade favner rigtig mange varianter, og de skaber hele 
tiden nye smagsvarianter, som pirrer sanserne. Sortimentet skifter, og de 
er på en konstant rejse for at udvikle nye forførende flødeboller, 
chokolader m.m. 

Start altid med en smagsprøve. 

Mulighed for, (hvis det har interesse), at besøge Herlev loppemarked 

”Kirppu”, som ligger ved Herlev centeret. Det er reolsalg, hvor private  

lægger ting til salg for rimelig penge. 

Vi finder et sted i nærheden til vores frokost. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 
Tur nr. B20-07 

Frokosttur til ”Krudtuglen” 

Torsdag d. 30. januar kl. 11.00 – 15.00 

 
Turen går til Husum, hvor vi spiser frokost på Restaurant Krudtuglen. 
Derefter kører vi til Det Gyldne Brød, hvor vi får serveret kaffe og kage  

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B20-08 

Rungsted Havn - ”The Captain”  

Mandag d. 3. februar kl. 10.00 – 15.30 

 
The Captain er en klassisk familierestaurant til fornuftige priser 
beliggende midt i Rungsted Havn. Her vil vi nyde vores frokost og 
samtidig se på det stille liv i havnen sådan en mandag eftermiddag i 
februar. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 

 
 
Tur nr. B20-09 

Orø 

Torsdag d. 6. februar kl. 10.00 – 16.00 

 
Vi kører til den hyggelige ø i Isefjorden. Frokosten (buffet) nyder vi hos 
Birthe på ”Den Gode Viking”. Efterfølgende kører vi en tur på øen, og 
nyder det dejlige landskab. Vi vender dernæst tilbage til Birthe, der i 
mellemtiden har dækket op med kaffe og kage. 

Der er mulighed for at købe røgvarer. 

 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr. + færge 70 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B20-10 

Øresundsakvariet 

Mandag d. 10. februar kl. 10.00 – 16.00 

 
Nu det tid til at gå på opdagelse i Øresundsakvariet. 

Øresundsakvariet er et lille hyggeligt saltvandsakvarie Nord for Kronborg i 
Helsingør. Her kan du tage med ned under havoverfladen og opleve det 
fantastiske dyre og planteliv, der er i Øresund. 

Mød farvestrålende fisk, hajer, rokker, blæksprutter og store hummere, se 
en torsk i øjnene, mærk en søstjerne, klap en fladfisk og en krabbe. 

HVIS DU TØR. 

Turens pris 125 kr. (tur 50 kr. + entre 75 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. B20-11 

Gilleleje 

Torsdag d. 13. februar kl. 10.00 – 16.00 

 
Vi kører gennem det skønne nordsjællandske landskab til Gilleleje og 
spiser frokost på ”Cafe Saseline”. På havnen er der en fiskeforretning,  
hvor vi kan købe frisk fisk, og på hjemvejen finder vi en gårdbutik, hvor 
der bliver mulighed for at købe grønt og frugt. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B20-12 

Cafe Rabes Have 

Mandag d. 17. februar kl. 10.00 – 16.00 

 

Vi kører til Christianshavn og spiser frokost. Rabes Have er et stykke 
kulturhistorie, der værner om smørrebrødstraditionerne. 

Facaden på det gamle, lidt sammensunkne hus på Christianshavn gør 
ikke meget væsen af sig. Men det skal man ikke lade sig narre af. Rabens 
Have er et nydeligt og ganske populært frokoststed. 

Rabens Have har rødder helt tilbage til 1678, hvor det åbnede som 
brændevinsbrænderi, og den dag i dag kan man nyde en iskold snaps til 
et stykke godt dansk smørrebrød, en smørstegt rødspætte eller stedets 
populære pariserbøf. 

Efterfølgende kører vi en rundtur i det gamle og nye Islands Brygge, og 
kommer forbi de nye gang- og cykelbroer. 

 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. B20-13 

Hillerød ”Spangsberg Chokolade” 

Torsdag d. 20. februar kl. 10.00 – 16.00 

 
Vi besøger Spangsberg Chokolades fabriksudsalg i Hillerød, hvor de har 
gode tilbud på både 1. og 2. sorteringsvarer samt prøveproduktioner og 
restvarer. Der er altid et godt køb at gøre, og de byder gerne på et stykke 
chokolade. Efter besøget spiser vi frokost på ”Cafe Alex” i Birkerød. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B20-14 

Landsbytur Køge bugt 

Mandag d. 24. februar kl. 10.00 – 16.00 

 
Vi kører en tur langs Køge Bugt, hvor vi vil forsøge at finde de små 
hyggelige landsbyer: Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Tune og 
Karlslunde. Ved Greve Landsby finder vi en Røde Kors butik, og hvis den 
er åben, kigger vi ind. 

Vi kører videre til Korporalskroen, hvor vi vil spise vores frokost. 
Korporalskroen har en lang historie bag sig, så hvis det har interesse, er 
der måske en ansat, der vil fortælle os lidt historie. 

Det er også muligt at besøge Møllebækkens Købmandsgård, som ligger 
samme sted. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 
 
Tur nr. B20-15 

Vikingeskibsmuseet 

Torsdag d. 27. februar kl. 10.00 – 16.00 

 
Turen går til Roskilde, hvor vi spiser frokost og dernæst kører på 
Vikingeskibsmuseet, der udstiller de fem 1000-år gamle originale 
skibsfund fra vikingetiden samt en flåde af sejlende rekonstruktioner. 

 
Turens pris 140 kr. (tur 50 kr. + billet 90 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B20-16* 

Øresundsbuffet 

Mandag d. 2. marts kl. 10.00 – 16.30 

 
Vi går ombord på det fine skib Aurora til afgangen kl. 12.43 og krydser 
Øresund (et par gange), mens vi nyder Auroras dejlige frokostbuffet med 
efterfølgende kaffe, samt den gode udsigt over bølgen den blå. 

 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + færge og buffet 130 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer. 

Husk det blå sygesikringskort + pas eller andet legitimation med 
billede 

Der er et langt stykke at gå fra terminalen ud til færgen 

Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere og meget dårligt gående. 

 
 
Tur nr. B20-17 

Aftentur ”Vi ses hos Bergs” 

Torsdag d. 5. marts kl. 17.00 – 20.00 

 
Turen går til den lille kro ”Vi ses hos Bergs” på Frederikssundsvej, hvor vi 
skal spise aftensmad. Denne aften står der stegt flæsk med persillesovs 
ad libitum på menuen. Det er nok ikke tilfældigt at denne gode spise er 
blevet nationalret. 

Skulle du have lyst til noget andet at spise, er der også mulighed for det. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til aftensmad og drikkevarer. 
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Tur nr. B20-18 

Nordisk film 

Mandag d. 9. marts kl. 10.00 – 16.00 

 
Hos Nordisk film i Valby finder vi et Olsen-banden-univers. Her vil 
besøgende blive ført gennem den elskede forbryderbandes verden af 
særlige guider, der fortæller røverhistorier fra tiden, hvor banden skrev 
filmhistorie. Klenodier som Bennys gule sokker, Yvonnes farverige kjoler 
og Egons bowlerhat kan selvsagt også beses på nært hold, ligesom flere 
af de kendte lokaliteter er detaljeret genopbygget. En lille del af 
rundvisningen foregår udendørs, da vi skal fra bygning til bygning, så 
husk at tage tøj på efter vejret. 

Efter rundvisningen finder vi et sted til vores frokost. 

 
Turens pris 138 kr.  (tur 50 kr. + rundvisning 88 kr. ) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. B20-19 

Orø 

Torsdag d. 12. marts kl. 10.00 – 16.00 

 
Vi kører en tur til den hyggelige ø i Isefjorden. Frokosten nyder vi hos 
Birthe på ”Den Gode Viking”. Efterfølgende kører vi en tur rundt på øen. 
Vi vender dernæst tilbage til Birthe, der i mellemtiden har dækket op med 
kaffe og kage. 

 
Turens pris 120 kr.  (tur 50 kr. + færge 70 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B20-20 

Helsingør, Søndagstur 

Søndag d. 15. marts kl. 10.00 – 16.00 

 
M/S Museet for Søfart. 

En ny spændende udstilling er flyttet ind på det skibsværk, hvor Kløvedal 
engang gik og drømte om verdenen. 

Udstillingen bliver kaldt  

”Frihedens Værksted” Kløvedal og livet med Nordkaperen. 

Klokken 13.00 til 13.15 vil vi få en kort fortælling om udstillingen, 
derefter gå vi selv på opdagelse i udstillingen. 

Udstillingen har været vist i Århus og er lavet i samarbejde med Troels 
Kløvedal og Naturhistorisk Museum i Åhus. 

 

Turens pris 146 kr.  (tur 50 kr. + entre 96 kr. ) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. B20-21 

Ringsted, Sct. Bendts Kirke 

Torsdag d. 19. marts kl. 10.00 – 16.00 

 

Sct. Bendts Kirke i Ringsted er en af Danmarks store middelalderkirker. 
Den er bygget som klosterkirke for Benediktiner-munkene, men den er 
også en kongekirke, og her ligger en række af middelalderens berømte 
danske konger og dronninger begravet. Kirkens udsmykning er meget 
smuk, og den rummer et lille museum med fund, som er med til at 
fortælle kirkens spændende historie. 

Vi spiser frokost på Rådhuskroen overfor. 

 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. B20-22 

Karrebæksminde 

Mandag d. 23. marts kl. 10.00 – 17.00 

 
VI starter turen på Motorvejen. Når vi er kommet fri af Storkøbenhavn, 
drejer vi ind på de små veje og nyder den smukke danske natur, indtil vi 
når Karrebæksminde/Enø. Her gør vi et stop og spiser vores frokost. 
Inden vi kører hjem, er det muligt at besøge en af fiskeforretningerne, 
hvis man vil have frisk fisk eller måske lidt røgede fisk med hjem. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 

 
 
 
Tur nr. B20-23* 

Helsingør/Helsingborg 

Torsdag d. 26. marts kl. 10.00 – 16.00 

 
Vi kører til Helsingør, hvor vi hopper på Færgen til Helsingborg. Vi sejler 
frem og tilbage 2 gange, hvor vi spiser frokost og hygger med noget kaffe 
og kage. Når vi kommer til land igen, går turen hjemad 

 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + færge og frokost 130 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer. 

Husk det blå sygesikringskort + pas eller andet legitimation med 
billede 

Der er et langt stykke at gå fra terminalen ud til færgen 

Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere og meget dårligt gående. 
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Tur nr. B20-24 

Ro`s torv 

Mandag d. 30. marts kl. 10.00 – 16.00 

 
I dag skal vi spare lidt på morgenmaden, Vi kører til R0`s torv i Roskilde, 
hvor vi starter med at bestille en Brunchtallerken på La Rustica. 
 

På deres hjemmeside skriver de, at centret er et unikt shopping center 
med fokus på design, kunst og arkitektur. De lyse og smukke omgivelser 
skaber en stemning og stil, som gør det til en særlig oplevelse at besøge 
centret. 
 

Efter spisning er det muligt at gå på opdagelse i centret, shoppe eller 
bare kigge. Hvis kaffetørsten melder sig, slutter vi af med en kop kaffe, 
inden turen gå hjemefter. 

 
 
Turens pris 145 kr. (tur 50 kr. + brunch 95 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer. 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
 

 
  
 
 
 
 
 

 


