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1. Ry Gruppes blad

”STAMMEN” Gruppeblad for
1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er
gruppens støtteforening.
Bladet udkommer 7 gange
årligt, i et oplag på 200
eksemplarer.
Redaktion:
Jan & SuS Løvheim
Lyngdal 6, 8680 Ry,
Tlf. 86 89 89 65
stammen@ryspejder.dk
Når du skriver indlæg til Stammen, er
det en stor hjælp for redaktørerne,
hvis du følger nedenstående retningslinjer:
Skriv med 14 pitch – tænk på, at det
bliver kopieret ned til næsten det
halve, når det bliver trykt.
Skriv i et A4 dokument – stående! –
kopimaskinen lægger det automatisk
ned, og formaterer siden om til A5.
Tænk også på, at bladet bliver trykt i
sort/hvid – så vælg så vidt muligt
sort/hvide tegninger/fotos.
Da alt bliver kopieret ned til halv
størrelse i trykningen, så husk at lave
dine billeder/fotos så store, at der er
balance i mellem tekst og billeder.
Forsøg at undgå spaltetekst, tabeller
el.lign. sjove ting; hvis du har
specielle ønsker til opsætningen, er
det bedre hvis du kontakter os, så
laver vi det for dig.
På forhånd tak.

Indlæg der bringes i bladet, er ikke
nødvendigvis udtryk for gruppens
holdning

DEADLINES
Nr. 3: Deadline 2/4
Nr. 4: Deadline 6/5
Nr. 5: Deadline 5/8
Nr. 6: Deadline 30/9
Nr. 7: Deadline 25/11
Nr. 1-19: Deadline 6/1

udkommer 9/4
udkommer 14/5
udkommer 13/8
udkommer 8/10
udkommer 3/12
udkommer 14/1
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...vil vi gerne give en slikpose for, vi
får mange gode tegninger i løbet af
året, som vi bruger til bladet.
Det kan DU også få: Lav en flot
tegning, der handler om spejder, gerne
med farver, og aflever den til din
leder. Hvis tegningen er god, vil vi
bruge den til en forside i et nummer
af Stammen. Belønningen er naturligvis
en slikpose til dig.
PS: Vi forbeholder os ret til at vælge
blandt de bedste tegninger ....
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Rådsmøde, Økonomi og Sommerlejre
Det er emner vi beskæftiger os meget med i gruppen lige nu.
Det årlige Rådsmøde (Spejdernes generalforsamling) finder sted d. 22.
februar 2018 på Lynghoved, Skanderborgvej 86, kl. 18.00 – ca. 19.30
Kom og vær, med til at bestemme hvordan 1. Ry Gruppe skal køres det
næste årstid. Vi skal også snakke ud i fremtiden, hvad vil vi med
gruppen?
Vi giver lidt pizza og lidt at drikke til. Der er mulighed for at høre om
vores nye vision, beretninger og regnskabet i små grupper, så det bliver
en alternativ generalforsamling.
Det er jo også på Grupperådsmødet at forældre til spejdere under 18 år
og spejdere over 15 år har mulighed for at være medbestemmende om
hvad der skal prioriteres højest i 2018.
Der er også mulighed for at tage ansvar direkte og træde ind i
bestyrelsen eller blive leder?
Den 21 og 22. April er der forårsmarked ved Super Brugsen, bemærk
at det er to dage i år. Det kunne være dejligt hvis du ville være med en
af dagene?
Den 5 og 6. Maj er der divisionsturnering for Mini, Junior og Trop.
Sæt kryds i kalenderen og send ungerne ud i den friske luft, så kan de
voksne bruge weekenden som de føler bedst ;0)
Lederne har snakket sommerlejr med jeres børn, og vi håber at rigtigt
mange spejdere får lov til at få denne kæmpe oplevelse som en
sommerlejr er.
Det er ikke landslejr, men uge 28 er sommerlejr uge for Mini, Junior og
trop.
Vel mødt til Grupperådsmødet 2018
Spejderhilsen Lotte og Leon.

Bytorvet 22 * 87 88 08 10
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Har du / eller diit barn mistet
trappen – det ka
an være at
a du er heldig.
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en 22.02
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fter vil det
d ligge på Lyngh
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nhed.

ejder hilssen
Med spe

SuS.

Arkitekt Steen Hassager Petersen
Bakkelyvej 2 – 8680 Ry
Tlf. 86 89 20 55

www.gaverogvin.dk

GYVELHYTTEN
Forestil dig... at du skal på weekendtur med spejderne til Gyvelhytten. Forestil dig så
at alle børn naturligvis vil ned til søen...
Desværre er der et kildevæld tværs over stien, så inden længe har du 20 børn med
kolde fødder – og 20 par drivvåde gummistøvler...
Det er naturligvis ikke med til at gøre turen til Gyvelhytten til en
god og rar oplevelse. Derfor skal vi have lagt nyt flis på stien ned
til søen, så vi har bestilt et stort læs flis til
den 14 april.
Er det kun være Tordenskjolds soldater, der deltager, vil det
være en rigtig træls opgave at få al flisen kørt ned til stien; er vi
rigtigt mange kan det nemt blive en rigtig hyggelig dag.
Her kommer DU ind i billedet!
Mød derfor op ved Gyvelhytten lørdag 14. april kl. 9.
Du må meget gerne medbringe trillebør, skovl,
arbejdshandsker og højt humør.
Alle er velkomne – både ledere, forældre og børn.
Har du ikke kørekort til trillebør og skovl, har vi også andre
opgaver, der skal løftes, for at gøre Gyvelhytten klar til
forårets og sommerens mange aktiviteter i det fri.
Lønnen er fyrstelig: Vi sørger for forfriskninger undervejs og
kvitterer med en god frokost. Af hensyn til køkkenholdets
kulinariske aktiviteter må du meget gerne melde dig til på
hjemmesideadressen www.rygruppe.dk/arbejdsdag

RY LOPPER
FAMILIE SPEJD
Foråret nærmer sig, og allerede nu kan man opleve, at det er lysere både,
når man kører på arbejdet og når man kører hjem igen. Ry Lopper
(familiespejd) er også så småt ved at vågne af sin vinterdvale og starter
første søndag i marts.
Lederne har brugt vinterpausen til at planlægge nogle gode og spændende
aktiviteter til sommerhalvåret.
Marts er stadig en lidt indendørs måned, så vi starter med at lege med
tovværk. Vi laver takletrolde og -heste. kordelstropper, knytter og
slentrer nøgleringe og laver tovugler.
Vi skal også have et møde, hvor vi leger ”lille Nørd” og laver sjove forsøg.
Kan man lave sin egen vulkan? Og hvad sker der, når man putter en
mentos ned i en cola?
Vi skal lege vikinger i Gyvelhytten, bygger drager og få dem til at flyve,
lave mad over bål, og overnatte i shelterne, og en skattejagt i skovene
omkring Gyvelhytten vil der også blive tid til.
Vi har i lederstaben besluttet, at indkøringsfasen med den ekstra billige
pris må være slut nu, så fremover vil prisen pr gang blive kr. 125,00 pr.
familie. Dette beløb inkluderer som hidtil materialer og en let
spejderfrokost. Til det møde, hvor vi laver mad og overnatter i shelterne
vil prisen blive lidt højere.
Vi håber, du vil hjælpe os med at sprede budskabet både generelt, men
også når der kommer opslag på de sociale medier, så der er rigtig mange,
der kan få mulighed for at deltage. Du kan læse mere om os på
hjemmesiden 1.rygruppe.dk/familiespejd.

RY LOPPER
PROGRAM 2018

4. marts- Vi laver vores eget tov, og leger med snor og tov - lav et dyr,
eller dit eget legetøj.
8. april (NB dette er 2.søndag i april) - Spændende kemiske forsøg, hvor
vi forsøger at gå ”Lille Nørd” i bedene.
6. maj- Skovens dag – Tager vi på skattejagt ude i naturen
2. juni(NB: Lørdag eftermiddag + mulighed for overnatning i shelter) Vi
laver mad over bål, leger i skoven, tager en tur i en kano og oplever en
rigtigt spejderlejrbål, inden vi putter os i poserne under stjernerne på
himlen
2. september - Vi tager på rejse til vikingernes land.
7. oktober - Dragernes dag - vi laver flotte drager
1. november - Vi laver fuglefoder og foderautomater til vinterens fugle
Læs mere på hjemmesiden, hvor der også er tilmelding
Vi glæder os til at se alle byens børn og forældre i løbet af året.
Med spejderhilsen
Anita, Henrik, Jan og SuS.

RY MYRER
Kære Myrer og Myrerforældre.
Så kom vi godt i gang med spejderarbejdet i det nye år. Vi
startede ud med en dejlig lørdag formiddag d. 20. januar, hvor
der var arrangeret et troldeløb for os på Lynghoved. Vi skulle
løse nogle opgaver, og fandt til sidst en skat ved troldehøjen. Det
var sjovt.

Der blev samarbejdet om at løse
opgaver på troldeløbet

På vores to første mandagsmøder delte vi børnene i
patruljer, og arbejdede med forskellige opgaver. Den
Alle spejdere skulle lave en lille troldefigur,
ene gruppe øvede at starte bål op og holde det ved
for at få lov til at besøge troldens høj.
lige. Den anden gruppe lavede halve kokosnødder,
som blev fyldt med fuglefoder til ophænging i træer og buske. Vi håber I fik nødderne op at
hænge, inden der kom sne, så fuglene havde lidt ekstra foder i den periode. Den sidste mandag
før vinterferien malede vi også fastelavnstønder.
Søndag d. 11. afholdt vi traditionen tro fastelavn med tøndeslagning ved SuperBrugsen. Selvom
der var snestorm, dukkede der mange børn op – både spejdere og andre som havde lyst til at
deltage. Og sikke mange fine udklædninger og glade børn.
SuperBrugsen sponsorerede fyldet til tønderne (og der var virkelig
meget slik og knas), fastelavnsboller til alle, og de meget flotte
præmier til de bedst udklædte børn. Det var en virkelig hyggelig
formiddag.
Nu ser vi frem til lysere og lunere tider, og vi glæder os til at
tilbringe endnu mere af vores spejdertid udenfor.

De bedste spejderhilsner
Myrerlederne
Kristina, Kenneth, Morten, Kristian og Stine
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Du hjælper - AURA betaler – Spejderne får en ekstra indtægt
Alle skal bruge strøm. Hvorfor ikke kombinere det med at støtte spejderne?
Når du vælger AURA Sponsorstrøm, får 1. Ry Gruppe en støtte – uden at det koster
dig ekstra. Du støtter en forening efter eget valg, og AURA El-handel betaler.
Alle kan være med - Du kan både købe AURA Sponsorstrøm til din private husstand
og til din erhvervsvirksomhed.
For hver kWh strøm du bruger, giver AURA El-handel 2 øre til den forening, du har
valgt at støtte. Dit elforbrug må dog højst være på 100.000 kWh om året. En typisk
husstand bruger ca. 4.000 – 5.000 kWh om året. Sådan får spejderne 80-100 ekstra
fra hvert eneste medlem, der tilmelder sig
Støtten fortsætter, så længe du køber AURA Sponsorstrøm.
Hvorfor gør AURA det?
Som en del af AURA Energis CSR-politik støttes det store frivillige arbejde, som
foregår i foreninger og klubber.
Værd at vide:
· Der er ingen binding på Sponsorstrøm, og det er gratis at tilmelde sig
· Det er nemt at skifte fra en anden leverandør.
AURA El-Handel sørger for alt det praktiske
·
·
·
·

Du kan tilmelde dig AURA Sponsorstrøm, uanset hvor i landet du bor
Du behøver ikke at være medlem af den forening, du vil støtte
Du får strøm til en konkurrencedygtig pris
Det koster dig ikke ekstra at købe AURA Sponsorstrøm

Så nemt tilmelder du dig
· Klik ind på aura.dk/bliv-elkunde
Når du har tilmeldt dig, skal du ikke gøre mere. Aura sørger for at opsige din gamle
elaftale og starte den nye op.
Har du spørgsmål?
Kontakt AURA El-handel på tlf. 87 92 55 45 eller elhandel@aura.dk
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RY SKOVMUS
Kære Skovmus og forældre
Året har allerede rystet 2 mærker af sig
til vores seje Skovmus. Det første
mærke var for vores fælles lørdagsmøde
med myrerne. Vi skulle til middag hos en
trold. For at få lov til det, måtte vi dog
igennem en række prøvelser. Vi bestod
og kunne sætte et mærke på højre
ærme af uniformen.

Det andet mærke har vi fået,
fordi vi nu har lært at håndtere
et trangia. Det er et kompakt
transportabelt køkken der
tændes med sprit tilsat en lille
smule vand. Et par Skovmus
spurgte undrende hvorfor vi
ikke bare tændte et bål.
Trangiaet er dog super praktisk når man tager på hike
(vandretur) og kun etablerer en midlertidig lejrplads hvert
overnatningssted. Vi lærte både at lave linsesuppe og
chokoladefondue.
Nu er det blevet tid til den årlige tænkedag. Det er en dag for
hele gruppen og hvor hver spejder kan invitere sin familie med.
Vi håber at se jer alle til en god aften.

Derefter vil vi over tre møder fokusere på en helt
central del af det at være spejder; nemlig at være en
god kammerat. Vores Skovmus er i forvejen rigtig
gode ved hinanden og vi ønsker at vedholde, styrke
og udbygge dette. Når man er en god Skovmuskammerat hjælper man hinanden, man respekterer
hinanden og man lytter til hinanden.
Vi har også tænkt os at kaste
os ud i at lære førstehjælp.
Hvad er det nu, at man skal
gøre hvis nogen kommer til
skade? Gå i panik? Nej, man
yder førstehjælp. Skovmusene
er altid aktive og har fingrene i
en masse sager. De får lov at
gøre tingene selv. Hvis noget
skulle gå galt, skal vi også vide
hvad vi så skal gøre.

Vi ses til tænkedag torsdag d. 22. februar. Husk at
jeres forældre og søskende er meget velkomne.
Spejderhilsner fra Asger, Anni, Leon og Helle
SKOVMUS KALENDER
Tirs. d. 20. feb.

Intet Skovmusmøde (vi ses i stedet til tænkedagen).

Tors. d. 22. feb.

Tænkedag og generalforsamling kl. 17.00-19.30 (familier
inviteret fra kl 18.00).

Tirs. 27. feb.

En god kammerat. Forløbsmærke.

Tirs. 6. mar.

Salg af lodsedler.

Tirs. 13. mar.

En god kammerat. Forløbsmærke.

Tirs. 20. mar.

En god kammerat. Forløbsmærke.

Tirs. 27. mar.

Førstehjælp1. Forløbsmærke.

Tirs. 3. apr.

Førstehjælp1. Forløbsmærke.

Vi elsker sne!!! ☺
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Herr i januar har
h Fjeldrrotterne haaft en lille hyggelig overnatninng i spejdderhytten.
Afttenen bød på en hygggelig stem
mning omkkring båleet. Efter att der var blevet spistt en
forrrygende omgang paasta og køddsovs, skuulle der naaturligvis vaskes
v
op..
Dett var selvffølgelig oggså rigtig dejligt,
d
at der var ett par forælldre, der ggad at bagee lidt kagee til
denn sene afteen hygge ved
v bålet.
Da det var bllevet tid tiil at sove, ville alle Fjeldrotter
F
rne gerne sove oppee i sheltereen, men deer
varr dsv. ikkee plads til alle,
a så der måtte soove et par stykker i hytten.
h
Om
m morgeneen havde vi
v fået noggle hjemm
me bagte bo
oller, medd det dertil hørende.
Efteer at der var
v blevet ryddet op og gjort rent,
r
var det
d tid til at slutte af på en så ellers
e
hygggelig oveernatning.
Takk for en sjov og hygggelig weeekend.
Hilsen alle Fjjeldrotteleederne

Fjeeldrotter er
e i beredtee?
Vi er
e altid beeredte!

Larrs, Henrieette, Carloo
og Anders
A

Så er vi i gang med 2018. Patruljeledere og tropslederne var på
planlægningsweekend d. 12.‐13. januar. På hjemmesiden ligger en plan over
møderne i foråret. På planen står hvem, der planlægger mødet, men ikke hvad der
kommer til at foregå, fordi det afhænger af hvilken patrulje man er i.
Vi har også skrevet diverse løb mv. ind i kalenderen. På INDABA i pinsen deltager
man individuelt, men de øvrige løb og påskekursus er i patruljer. Det betyder, at for
at deltage i et løb eller et påskekursus skal man være en del af en patrulje.
Patruljerne sammensættes efter hvem der gerne vil deltage på de enkelte
aktiviteter, og kan derfor skifte fra løb til løb. Tilmelding til løb regner vi med, I selv
hjælper spejderne med.
13. ‐ 15. april er spejderløbet Seditio, tilmelding er åben, og lukker 25. marts. I
skrivende stund er én patrulje fra 1. Ry Trop tilmeldt.
1.Ry gruppe har forårsmarked ved Super Brugsen d. 21. og 22. april. Troppen har
som opgave, at hjælpe vedmarkedet om søndagen d. 22. april. Så vi regner med at
tropsspejderne kommer nogen timer og hjælper med at sælge pølser eller lignende.
I starten af maj,den 4.‐ 6. maj, er der divisionsturnering i samme weekend, som der
er spejderløbet Invictus.
Divisionsturnering er en weekend, hvor man bygger en lejrplads, og konkurrere på
madlavning over bål, opbygning af lejrplads, og lignende. Her deltager man også
som patrulje, så dem som gerne vil med bliver en patrulje. Vi regner med, at der
kommer en invitation, som vi sender, så snart vi har den.
Invictus er et løb over et døgn for tropsspejdere 13‐17 år, patruljerne skal være på
3‐7 medlemmer.
Sommerlejr 2018 – tilmelding kommer inden sålænge.
Det er stadig mørkt, når vi har spejdermøde, så husk fortsat cykellygterne.

Husk til Kalenderen:
Påskekursus, Foerlev eller Toggerbo
13. ‐ 15. april ‐ Seditio
22. april – forårsmarked, hvor Troppen skal sælge pølser el.lign.
4.‐ 6. maj – Divisionsturnering og Invictus
18.‐21. maj – INDABA, på Ryekol. Individuel tilmelding

Mange efterårshilsner
Anne, Hanne og Irene

Hejj alle
Den
n kommen
nde period
de byder på
p en massse nye prrojekter.
Gyvvelhytten skal have en flydeb
bro og som
mmerlejren skal plan
nlægges.
Vi fik
f også skkudt vinterrferien i gaang med en
e klanwe
eekend på Lynghoveed. Den in
nvolveredee
båd
de melodiggrandprix og hjemm
melavede stjernesku
ud.
Søn
ndag brugtte vi på att holde fasstelavn veed SuperBrrugsen forr ungdommen i Ry.
Klanens forår kommerr til at han
ndle om Ryy outdoor festival og planlæggning af so
ommerlejrren.
Hilssen Jeppe

Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
Be = Bestyrelsen

FEBRUAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Fastelavn i Superbrugs
12 vinterferie
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 Tænkedag / Rådsmøde
23
24
25
26
27
28

APRIL
1 Familiespejd
2 Påskedag
DL
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Arbejdsdag Gyvelhytten
15
16
17
18
19
20
21 Forårsmarked
22 Forårsmarked
23 Sct.Georgsdag
24
25
26
27 St.Bededag
28
29
30

My = Myrer
Sk. = Skovmus Fj = Fjeldrotter
DL = Deadlinen Stammen
WT = Weekendtur

MARTS
1
2
3
4 Familiespejd
5 Lodseddelsalg starter
6
7
8
9
10
11
12
13
LM
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 Palmesøndag / Sommertid
26 Påskeferie
27
28
29 Skærtorsdag
30 Langfredag
31

Tr = Troppen
LM = Ledermøde

JUNI
1
2
3 Familiespejd
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 Sct. Hans aften
24
25
26
27
28
29 sidste skoledag
30

Kl = Klanen

MAJ
1
2
3
4 Divi‐turnering
5 Divi‐turnering
6 Familiespejd
DL
7
8
9
10 Kr.Himmelfartsdag
11
12
13
14
15
16
17
18
19 Ry Outdoor / INDABA
20 Ry Outdoor / Pinse
21 Ry Outdoor / Pinse
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 Lodseddelsalg slutter

JULI

SL: Sk, Fj, Tr
SL: Sk, Fj, Tr
SL: Sk, Fj, Tr
SL: Sk, Fj, Tr
SL: Sk, Fj, Tr
SL: Sk, Fj, Tr
SL: Sk, Fj, Tr

SL = Sommerlejr

LM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Bestyrelsesformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Ung i Bestyrelsen
Ung i Bestyrelsen

Mail: bestyrelsen@ryspejder.dk
Fugldalen 12
formand@ryspejder.dk
Skæphøj 20
kassereren@ryspejder.dk
Ahornvej 1
Ahornvej 50
Fugldalen 38
Rugaard skovvej 26
Platanvej 46
Ahornvej 50
Mail: gl@ryspejder.dk
Kærmindevej 11
Søvænget 4
Lyngdal 6

Gruppelederassistent

Nanna Aage Lundsgaard
Peter Kaag
Birgitte Højland
Lis B. Hermind
Michael Vestergard
Thomas Steen Linnet Hansen
Anders Møller Jensen
Helene Nhan Hermind
GRUPPELEDELSEN
Leon Sindberg
Lotte Thorup
Jan Løvheim

Mødedag: 1. Søndag
i hver måned
10.00 – 13.00

LOPPER / FAMILIESPEJDERNE
Mail: familie@ryspejder.dk
Anita & Henrik Berg
Klostervej 53
Susanne & Jan Løvheim
Lyngdal 6

Mødedag: Mandag
17.00 – 18.15

MYRER (6 - 8 år)
Christina Børlum Petersen
Kenneth Lynghøj Christensen
Kristian Løkke Kristensen
Morten Leif M. Stilund
Stine Wraae Bach

Mail: myrer@ryspejder.dk
Rugaards Skovvej 48
Fjeldstedvej 10
Kielsgaardsvej 42
Oksevejen 6
Egevej 3

Mødedag: Tirsdag
17.30 – 19.00

SKOVMUS (8 - 10 år)
Helle Juul Bak
Leon Sindberg

Mail: skovmus@ryspejder.dk
Vessøvej 40
Kærmindevej 11

5192 3800
2943 7226

Mødedag: Onsdag
17.30 – 19.00

FJELDROTTER (10 - 12 år)
Anders Møller Jensen
Henriette Sandager
Lars Malmros
Steffen H. A. Brinch

Mail: fjeldrotter@ryspejder.dk
Platanvej 46
Gildebakken 2
Rugaards Skovvej 24
Julsøvænget 16

2280 4029
5325 0098
6087 6603
4240 2914

Mødedag: Mandag
19.00 – 21.00
(vinter: kun til 20.30)

TROP (12 - 16 år)
Anne Mikkelsen
Hanne Møller Andersen
Irene Bjerum Poulsen

Mail: troppen@ryspejder.dk
Sdr. Ege Strandpark 11
Klostervej 126
Skovvænget 20

2030 8878
2233 4935
8788 0307

Mødedag: Tirsdag

KLAN (16 - 23 år)
Jeppe Kromand
Mikkel Solberg

Mail: klana@ryspejder.dk
Koopmannsvej 5, st. 7, Silkeborg
Thorsvej 4

2988 8683
4242 0797

Gruppeleder

Formand
Kasserer

Hytteudvalgs ansvarlig
Hytteforældre og udlån

F.Ry.S. (Første RYs Støtteforening)
Mail: frys@ryspejder.dk
Jens Larsen
Vessø Vænge 40
Kaj Jakobsen
Tulstrupvej 49
LYNGHOVED
Jørgen Gammelgaard
GYVELHYTTEN, Lyngvej 12
Anita & Henrik Berg
Susanne & Jan Løvheim

Skanderborgvej 86
Siimvej 22
Mail: gyvelhytten@ryspejder.dk
Klostervej 53
Lyngdal 6

GRUPPENS HJEMMESIDE: www.rygruppe.dk

5184 6604
2162 7045
2053 3449
2042 2142
8788 0096
2283 6643
2280 4029
2388 6811
2943 7226
8689 3348
2129 0939

2145 1066
2129 0939

2162 3158
6167 6891
2615 9283

4021 7620
6049 8417

4011 6193
2145 1066
2129 0939

