Áveitan
3. tbl. 15. árgangur. Mars 2021

Aðalfundur Umf Þjótanda
Aðalfundur Umf Þjótanda verður haldinn í Félagslundi,
miðvikudagskvöldið 24. mars n.k. kl 20:00 Á dagskrá eru venjuleg
aðalfundarstörf og verðlaunaafhendingar.
Stjórn Þjótanda vill endilega fá fleira fólk til þátttöku í starfinu og eru
allir hvattir til að mæta á fundinn.
Bæði ungt fólk og foreldrar, hjálpumst að við að móta starfið í
félaginu okkar allra.
Stjórnin

Keppendur Umf Þjótanda á Bikarglímu Íslands sem fram fór í febrúar.
Nánar um mótið og úrslit í blaðinu.
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Áveitan í Flóahreppi
Útgefandi: Ungmennafélagið Þjótandi.
Ábyrgðarmenn:
Fanney Ólafsdóttir
Bryndís Eva Óskarsdóttir
Hallfríður Ósk Aðalsteinsd.
Ellen Bachman Lúðvíksd.

fanneyo80@gmail.com
bryndisdalbae@gmail.com
halla@floahreppur.is
ellenbach@simnet.is

892-4155
846-7188
845-9719
616-1588

Frá sveitarstjóra

Kæru íbúar og aðrir lesendur
Áfram fjölgar íbúum í Flóahreppi og mikil eftirspurn er eftir lóðum og
lendum á svæðinu. Þetta þarf að hafa í huga við framtíðarskipulag skólalóðar
og áframhaldandi uppbyggingu innviða. Nú er vitað af 120 nemendum í
Flóaskóla næsta skólaár og skólastjórnendur hafa skilað tillögu til
fræðslunefndar Flóahrepps að lausnum innan þess rýmis sem nú þegar er til
staðar fyrir skólaárið 2021 - 2022.
Óskað hefur verið eftir tilboðum frá verkfræðistofum í útfærslu á hönnun
skólalóðar til framtíðar og í samráði við hagsmunaaðila. Kallað hefur verið
eftir aðilum úr hópi starfsmanna, frá fræðslunefnd, æskulýðs- og
tómstundanefnd og frá sveitarstjórn í samráðshópinn. Gert er ráð fyrir að í
lok þessarar vinnu verði skilað inn deiliskipulagstillögu sem er tilbúin í
auglýsingaferli.
Íbúar í Flóahreppi voru 689, talsins 1. desember 2019 en voru 697 þann
1.desember 2020. Íbúafjöldi hefur því nánast náð þeirri tölu sem háspá
aðalskipulags fyrir Flóahrepp 2017 – 2029 gerði ráð fyrir í lok
skipulagstímabils árið 2029. Ef fjölgun síðastliðinna ára er viðvarandi þá
kallar það á aukið rými bæði í leik og grunnskóla. Úr Krakkaborg útskrifast
14 nemendur í vor og frá Flóaskóla 11 nemendur.
Heilsuefling - Flóahreppur heilsueflandi samfélag:
Við minnum íbúa Flóahrepps á sundlaugarnar á Stokkseyri og Selfossi.
Flóahreppur hefur endurnýjað samning við nágrannana í Árborg um
endurgjaldslaus afnot af sundlaugunum fyrir íbúa Flóahrepps, börn og
ungmenni að 18 ára aldri og íbúa sem eru 67 ára og eldri. Flóahreppur hvetur
börn og ungmenni einnig til þátttöku í íþróttaæfingum Þjótanda sem standa
þeim öllum til boða endurgjaldslaust sem og alla aðra til virkrar hreyfingar.
Það má nefna hér að auðveld hreyfing eins og dagleg 20 mínútna ganga
getur gjörbreytt heilsu okkar til batnaður og aukið lífslíkur um mörg ár.
Hreyfing sem er skemmtileg og alls staðar er mögulegt að stunda. Fallegt
umhverfi, fallegt útsýni og fjölbreytileiki þess í sveitinni okkar eykur til
muna upplifun og jákvæðar tilfinningar. Gott G-vítamín.
Formlegt samstarf við Landlæknisembættið um verkefnið er að hefjast og
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aðgangur fyrir grunn- og leikskóla verið opnaður að miðlægu
upplýsingasvæði um heilsueflingu á vegum Landlæknis.
Í starfshópi Flóahrepps um heilsueflandi samfélag eru eftirtaldir: Ellý Hrund
Guðmundsdóttir, Guðrún Elísa Gunnarsdóttir. Markús Ívarsson, Sigrún
Helgadóttir og Örvar Rafn Hlíðdal.
Starfshópurinn mun starfa á meðan verkefnið er í gangi. Erindisbréf hópsins
verður lagt fyrir sveitarstjórn og staðfest á næsta fundi, þenn 9. mars n.k.
Íþrótta- og tómstundastyrkur félagsmálaráðuneytis - umsóknarfrestur
hefur verið framlengdur til 15. apríl—Hvatastyrkir
Minnt er á að umsóknir um „hvatastyrki“ til íþrótta- og tómstundaiðkunar
þurfa að berast á skrifstofu Flóahrepps fyrir 1. apríl 2020. Sjá reglur á
heimasíðu Flóahrepps. Nánari upplýsingar á skrifstofu Flóahrepps í síma 480
4370 eða á netfanginu gudrun@floahreppur.is. Sjá nánar um hvatastyrkina á
heimasíðu Flóahrepps:
https://www.floahreppur.is/umsokn-hvatagreidslur/
Menningarstyrkur Flóahrepps 2019
Flóahreppur auglýsir eftir umsóknum um menningarstyrk Flóahrepps vegna
ársins 2020 sbr. reglur um úthlutun styrkja til menningarmála í Flóahreppi:
Styrkupphæð verður samkvæmt fjárhagsáætlun hvers árs. Styrkir verða veittir
til verkefna sem talin eru skipta máli fyrir mannlíf og félagslíf og/eða til þess
fallin að stuðla að björgun menningarverðmæta í sveitarfélaginu.
Eftirfarandi vinnureglur eru settar til viðmiðunar fyrir úthlutun styrkja:
•
Að um sé að ræða verkefni í Flóahreppi.
•
Að umsækjandi sé lögráða einstaklingur, félagasamtök, stofnun eða
fyrirtæki sem er með lögheimili í Flóahreppi.
•
Að umsókn fylgi lýsing á verkefni með verkáætlun, tímaramma,
fjárhagsáætlun og upplýsingar um umsækjendur.
•
Að umsækjandi ábyrgist að öll tilskilin leyfi séu til staðar fyrir
framkvæmd verkefnis.
•
Að umsókn fylgi ósk um styrkupphæð.
Ekki verða veittir ferðastyrkir eða styrkir til reksturs.
Umsóknum þarf að skila á skrifstofu Flóahrepps fyrir 15. apríl ár hvert og
úthlutanir verða í tengslum við Fjör í Flóa eða annan viðburð á vegum
sveitarfélagsins á árinu.. Sveitarstjórn Flóahrepps tekur ákvörðun um
úthlutun styrks/styrkja samkvæmt fyrirliggjandi umsóknum að fengnu
áliti menningarnefndar Flóahrepps. Sveitarstjórn getur leitað álits þar til
bærra aðila við mat á umsóknum. Sveitarstjórn getur ákveðið að veita
styrk til eins verkefnis eða fleiri. Umsóknir ásamt fylgigögnum, berist
Flóahreppi, Þingborg, 801 Selfoss eða á netfangið
floahreppur@floahreppur.is, merkt „menningarstyrkur“.
Með góðri kveðju, Eydís Þ. Indriðadóttir, sveitarstjóri Flóahrepps
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Uppskriftahornið
Þessi uppskrift minnir mig alltaf á sumarið.
Appelsínukjúklingur
Kjúklingabitar fyrir 4-6
1 dl sojasósa
½-1 dl appelsínuþykkni
1 ½ dl vatn
3-4 msk púðursykur
2 hvítlauksrif
2-3 cm engiferrót
handfylli ferskt kóreander
salt og pipar.
Vökvinn settur í skál ásamt rifnu engifer,pressuðum hv.lauk söxuðu
kóreander og púðursykri
hrært saman og látið bíða smá. Kjúklingabitarnir kryddaðir með
paprikudufti og raðað í eldfast mót. Sósunni hellt yfir. Sett í 180 gr.heitan í
45-50 mín.
Má nota lax í þessa uppskrift en ég hef ekki prófað það.
Borið fram með brúnum grjónum og grænmeti eftir smekk.
Lambapottréttur
Lambakjöt brytjað í frekar smáa bita, magn eftir fjölda í mat.
Ca. ½ haus hvítkál
Gulrætur
½ msk kúmen, má vera meira, eftir smekk.
Kartöflur
Salt og pipar
Olía til steikingar.
Kjötið brúnað á pönnu,hvítkál brytjað og mýkt á pönnu, sömuleiðis
gulræturnar, allt kryddað með salti og pipar. Kjötið er síðan sett í pott ásamt
ca. 1 dl af vatni, hv.kál og gulrætur sett ofaná og kúmeninu stráð yfir.
Þvegnum kartöflum svo raðað ofaná alltsaman. Látið malla undir loki í
minnst 1 klst.
Svo í lokin frábær eftirrétta súkkulaði/osta kaka, best með þeyttum
rjóma eða ís
200 gr suðusúkkulaði
120 gr smjör
130 gr flórsykur
1/2 tsk salt
3 egg
2 msk sterkt kaffi
75 gr hveiti
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75 gr malaðar möndlur
1 tsk lyftiduft
Ostakrem
250 gr rjómaostur
70 gr flórsykur
1/2 tsk vanilludropar
1 egg
Bræðið súkkulaði og smjör saman. Sykri hrært vel samanvið og þá
eggjunum.Þurrefnin fara svo samanvið, helst í hrærivél og hrært vel, á
að vera mjúkt og kekkjalaust. Nú er öllu í ostakremið hrært vel saman í
mjúka hræru.
Hellið nú súkkulaðihrærunni í gott form eða skúffu og hellið svo í bunu
( dreifið) ostablöndunn varlega yfir. Hrærið svo varlega með gaffli
ostablöndunni samanvið svo úr verði marmaramunstur. Bakað við 180
gr.ca 25 mín. alls ekki of lengi því kakan á að vera mjúk.
Mig langar svo að biðja hana Kolbrúnu í Kolsholti að gefa okkur
einhverja góða uppskrift í næstu Áveitu.
Með bestu kveðjum, Þórunn Kristjánsdóttir Vatnsenda.
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Fréttir af skólastarfi
Með hækkandi sól og breyttum reglum um
fjöldatakmarkanir og sóttvarnir er skólastarf í
Flóaskóla að taka á sig eðlilega mynd á ný.
Nemendur í 4. – 6. bekk hafa unnið með þema um
hafið frá því í haust og lauk þeirri vinnu með
safnaferð til Reykjavíkur. Nemendur heimsóttu bæði Sjóminjasafnið
og Hvalasafnið og höfðu mikið gaman af. Það er margt sem ber fyrir í
augu í svona ferðum og fannst nemendum það mikil upplifun að átta
sig á raunverulegri stærð hvala.
Vinna við skólastefnu Flóahrepps er komin vel af stað og hefur m.a.
verið unnið að því að hlusta eftir röddum nemenda. Skólastjóri átti
skipulagða umræðufundi með öllum nemendum skólans þar sem þeim
gafst tækifæri til að segja frá hvernig þau sjá góðan skóla, hvað þeim
finnst skemmtilegast í skólanum, hver er uppáhalds staðurinn þeirra
og fleira sem máli skiptir fyrir gott skólastarf. Nemendur eru almennt
ánægðir með skólann sinn en komu einnig með margar mjög góðar
ábendingar um það sem betur má fara hjá okkur. Verkefnastjóri fékk
sendar niðurstöður úr umræðuhópunum og nýtir þær í áframhaldandi
vinnu við skólastefnuna.
Að venju gerðum við okkur glaðan dag á öskudaginn og mættu
nemendur og starfsmenn í hinum ýmsu dulargervum. Kötturinn var
sleginn tunnunni og leyndist ýmist góðgæti þar við mikinn fögnuð
nemenda.
Samstarf Krakkaborgar og Flóaskóla er komið í gang á nýjan leik,
nemendur í 1. bekk fóru í heimsókn á Krakkaborg í lok janúar og
nemendur í skólahóp komu í fyrstu skólaheimsóknina í byrjun febrúar.
Skólaheimsóknir verða einu sinni í mánuði fram á vor og í framhaldi
af því verður vorskólavikan með hefðbundnum hætti. Auk þess heldur
áfram verkefnið okkar Gullin í grenndinni og hittast nemendur einu
sinni í mánuði í Skagás þar sem þau vinna ýmis verkefni og njóta
samverunnar úti í náttúrunni.
Langspilsverkefnið okkar heldur áfram undir styrkri stjórn Eyjólfs
tónmenntakennara. Nemendur í 5. bekk hafa hannað útlit á eigin
langspili og í samvinnu við FabLab á Selfossi er búið að saga út
langspil eftir þeirra teikningum. Myndatökumaður frá RÚV var á
staðnum og fylgdist með. Landinn mun einnig heimsækja skólann í
vor og fylgjast með nemendum spila á hljóðfærin.
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Frá því skólastarf hófst í haust
hefur nemendum fjölgað jafnt og
þétt og stunda nú 116 nemendur
nám í Flóaskóla. Miðað við
nýjustu upplýsingar stefnir í að
fjöldinn verði 120 nemendur
næsta skólaár.
Með kveðju frá nemendum og
starfsmönnum Flóaskóla
Aðalfundur 2021 hjá Búnaðarfélagi Hraungerðishrepps
Fundurinn verður haldinn að Stóra-Ármóti þriðjudaginn þann 23. mars kl
13:30. Hefðbundin aðalfundarstörf ásamt fróðleik.
Stjórnin

Aðalfundarboð Nautgriparæktarfélagsins
Stjórn Nautgriparæktarfélags Hraungerðishrepps boðar til fundar að StóraÁrmóti þriðjudaginn þann 16.03.2021, kl 13:30.
Venjuleg aðalfundarstörf félagsins.
Stjórnin

Frá Kvenfélagi Villingaholtshrepps
Nú er loksins hægt að fara að hittast, að minnsta kosti innan skynsamlegra
marka. Ósk í Ástúni boðar til prjónakvölds fimmtudaginn 11. mars n.k. kl
20:00.
Verið velkomnar.

Frá Búnaðarfélagi Villingaholtshrepps
Aðalfundur Búnaðarfélags Villingaholtshrepps verður haldinn í
Þjórsárveri fimmtudagskvöldið 18. mars kl. 20:30.
Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf og kaffiveitingar. Afreksbikar
Búnaðarsambands Suðurlands verður afhentur. Allir velkomnir gamlir
og nýir félagsmenn.
Stjórnin
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Frá Hrossaræktarfélagi Flóahrepps
Aðalfundur
Aðalfundur Hrossaræktarfélags Flóahrepps verður haldinn
miðvikudaginn 17. mars 2021 í Þingborg. Fundurinn hefst kl 20:30.
Kaffiveitingar verða í boði félagsins. Þar sem ekki var hægt að klára
framhaldsaðalfund á síðasta ári ákváðu sitjandi stjórnarmenn að starfa
áfram þar til hægt væri að halda aðalfund. Verður byrjað á því að fara
yfir reikninga og skýrslu stjórnar fyrir starfsárið 2019 og það borið
undir fundarmenn til samþykktar. Að því loknu verður farið í
aðalfundarstörf fyrir starfsárið 2020. Á dagskrá fundarins eru
venjuleg aðalfundarstörf.
Heimasíða/facebooksíða
Hrossaræktarfélagið hefur opnað heimasíðu á slóðinni:
http://hrossaraektarfelagfloa.wordpress.com/. Þar má fylgjast með
fréttum af félaginu. Einnig má gerast áskrifandi að þeim fréttum sem
settar eru þar inn. Hvetjum við alla félagsmenn til að setja þessa síðu í
uppháhald hjá sér og ekki síður gerast áskrifendur að síðunni.
Þá er félagið einnig með virka facebooksíðu á slóðinni:
https://www.facebook.com/Floahreppurhross. Þangað fara einnig allar
fréttir af félagsstarfinu
Kynbótahross sýningar 2020 – Upplýsingar og ljósmyndir
Þeir félagar sem ræktuðu og/eða eiga kynbótahross sem hlutu
fullnaðardóm á kynbótasýningu á árinu 2020 mættu endilega senda
okkur myndir og upplýsingar um hrossin á nefangið
hrff.stjorn@gmail.com í seinasta lagi 20. mars nk.
Kveðja, stjórn Hrossaræktarfélags Flóahrepps

Frá Kvenfélagi Gaulverjabæjarhrepps
Kæru kvenfélagskonur.
Aðalfundur kvenfélagsins veður haldinn 18. mars kl. 20.30 í
Félagslundi. Efni fundarins eru hefðbundin aðalfundarstörf og starfið
framundan. Mætum nú allar og eigum saman góðan fund, eins eru
aðrar konur boðnar velkomnar vilji þær kynna sér starf
kvenfélagsins.
Bestu kveðjur, stjórnin.
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Frá Umf. Þjótanda

Páskabingó
Eins og sakir standa verður ekki hægt að halda páskabingó Þjótanda í
ár, en ef samkomutakmarkanir verða rýmkaðar enn frekar fyrir páska
verður það að sjálfsögðu endurskoðað. Fylgist með á FB síðu
Þjótanda þegar nær dregur páskum.
Flóahlaupið 2021
Til stendur að halda Flóahlaupið við Félagslund laugardaginn 10.
apríl n.k. kl 13:00. Frítt er að taka þátt fyrir félagsmenn Umf.
Þjótanda og svo eru allar hjálparhendur vel þegnar við framkvæmd
hlaupsins. Nánar auglýst þegar nær dregur.
Helgihald í dymbilviku og um páskana í kirkjunum í Flóahreppi
Laugardælakirkja
Guðsþjónusta á skírdag 1.apríl kl. 13:30.
Almennur safnaðarsöngur, organisti Guðmundur Eiríksson
Prestur Guðbjörg Arnardóttir
Villingaholtskirkja
Hátíðarguðsþjónusta á páskadegi 4. apríl kl. 13:30.
Kirkjukórinn syngur, organisti Guðmundur Eiríksson
Prestur Guðbjörg Arnardóttir
Hraungerðiskirkja
Hátíðarguðsþjónusta á öðrum páskadegi 5. apríl kl. 13:30
Kirkjukórinn syngur, organisti Guðmundur Eiríksson
Prestur Gunnar Jóhannesson
Gaulverjabæjarkirkja
Hátíðarguðsþjónusta á öðrum páskadegi 5. apríl kl. 13:30
Kirkjukórinn syngur, organisti Haukar Arnarr Gíslason
Prestur Guðbjörg Arnardóttir
Skv tilmælum sóttvarnaryfirvalda er almenna reglan um fjaldatakmörk
50 manns, þó má hámarksfjöldi við athafnir trúfélaga vera 200, en miða
skal við stærð kirkjunnar. Tveggja metra reglan gildir áfram, en þar sem
skráning þátttakenda er viðhöfð má miða við 1 metra á milli óskyldra
aðila. Grímuskylda er ávallt ef ekki er hægt.að halda a.m.k. 2 metra á
milli manna. Ath möguleiki er á að þáttakendur verði skráðir niður, skv
tilmælum rakningateymis almannavarna.
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Aðalfundur Kvenfélags Villingaholtshrepps
Aðalfundur Kvenfélags Villingaholtshrepps verður haldinn í Þjórsárveri
sunnudaginn 21. mars n.k. kl 14. – 17.
Dagskrá fundar:
1. Fundur settur og starfsmenn fundar kosnir
2. Fundargerð síðasta fundar lesin
3. Starfsskýrsla formanns
4. Reikningar lagðir fram
5. Félagatal
Kaffihlé
6. Kosningar
7. Tillaga um árgjald.
8. Fjör í Flóa – Umræður
9. Basar
10. Önnur mál
Kaffikonur: Petra, Kristín Stefáns, Helena og Hallfríður.
Nýjar konur velkomnar á fundinn til kynningar og/eða inngöngu í
félagið.
Stjórnin.

Gott gengi á Bikarglímu
Bikarglíma Íslands í flokkum barna og fullorðinna fór fram í
Akurskóla í Reykjanesbæ 13. febrúar . Þjótandi sendi átta keppandur
til leiks sem stóðu sig allir með prýði, tveir hömpuðu
bikarmeistaratitli og flestir náðu á verðlaunapall. Úrslit okkar fólks
urðu eftirfarandi:
Stúlkur 15 ára
4 keppendur
2. Melkorka Álfdís Hjartardóttir
2 vinn.
Stúlkur 14 ára
7 keppendur
3. Svandís Aitken Sævarsdóttir
4 vinn.
Strákar 14 ára
5 keppendur
1. Óskar Freyr Sigurðsson
4 vinn.
Bikarmeistari
4. Arnór Leví Sigmarsson
1 vinn.
Stúlkur 12 ára
3 keppendur
2. Margrét Lóa Stefánsdóttir
1 vinn.
Strákar 12 ára
6 keppendur
1. Sæþór Leó Helgason
5 vinn.
Bikarmeistari
3. Magnús Ögri Steindórsson
3 vinn.
6. Björgvin Guðni Sigurðsson
0 vinn.
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Pistillinn
Ég þakka Ágústi Inga fyrir áskorunina.
Þegar við sveitakarlanir hittumst, tölum við um kýr, kindur og hesta, en ég
ætla að tala um sjómennskuna.
Hraungerðishreppingar eru ekki frægir sjósóknarar en þegar ég er að
komast til vits og ára fóru nokkrir ungir menn á vertíð.
Það voru Litlu-Reykja bræður, Brúnastaðabræður, Steinþór í
Oddgeirshólum og einhverjir fleiri. Aðallega var verið á netabátum frá
Þorlákshöfn en líka frá Vestmannaeyjum.
Haustið 1977 var ég vinnumaður í Ölvisholti. Kjartan bóndi var þá
skorinn upp við kviðsliti. Sá ég um fjósið ásamt Rúnólfi og Margréti og
gekk allt vel.
Einn vinur Ölvisholtshjóna var Atli Guðmundsson, þekktur sjómaður og
skemmtilegur karl. Atli ætlaði eftir áramót að taka við Brynjólfi, öðrum
togara Meitilsins í Þorlákshöfn,
Það talast svo til að ég ræðst sem háseti hjá Atla. Í janúar byrjaði úthaldið.
Skipverjarnir voru flestir úr Reykjavík, skrautlegir fýrar voru það.
Þó að Brynjólfur væri frekar lítill togari, var enginn minnimáttarkennd í
Atla. Hann sótti mikið á Vestfjarðamið og á Halann komumst við. Eina
nótt lágum við undir Grænuhlíð.
Til að gera langa sögu stutta fiskaðist ekki vel og ekki varð ég moldríkur.
Nokkrum árum seinna fór ég nokkra túra á Jóni Vídalín.
Lýkur nú að segja frá sjómennsku minni, fróðlegt var að kynnast þessu og
reynslunni var ég ríkari.
Svo skora ég á helsta alvöru sjómann okkar sveitar, Erling Pétursson í
Vatnsholti að skrifa næsta pistil.
Bestu kveðjur Skeggi Gunnarsson
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Dagskrá mánaðarins
Glímuæfing yngri
Æfingar í Þingborg
Glímuæfing eldri
Glímuæfing yngri
Æfingar í Þingborg
Glímuæfing eldri
Prjónakvöld Kvenfélags Villingaholtshrepps
Glímuæfing yngri
Æfingar í Þingborg
Glímuæfing eldri
Aðalfundur Nautgriparæktunarfélags Hraungerðishr.
Aðalfundur Hrossaræktarfélags Flóahrepps
Aðalfundur Búnaðarfélags Villingaholtshrepps
Aðalfundur Kvenfélags Gaulverjabæjarhrepps
Aðalfundur Kvenfélags Villingaholtshrepps
Glímuæfing yngri
Æfingar í Þingborg
Glímuæfing eldri
Aðalfundur Búnaðarfélags Hraungerðishrepps
Aðalfundur Umf Þjótanda
Glímuæfing yngri
Æfingar í Þingborg
Glímuæfing eldri
Guðþjónusta í Laugardælakirkju
Hátíðarguðþjónusta í Villingaholtskirkju
Hátíðarguðþjónusta í Hraungerðiskirkju
Hátíðarguðþjónusta í Gaulverjabæjarkirkju
Flóahlaupið
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1. mars
1. mars
2. mars
8. mars
8. mars
9. mars
11. mars
15. mars
15. mars
16. mars
16. mars
17. mars
18. mars
18. mars
21. mars
22. mars
22. mars
23. mars
23. mars
24. mars
29. mars
29. mars
30. mars
1. apríl
4. apríl
5. apríl
5. apríl
10. apríl

