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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

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

Deadlines til Stammen i 2022
Når du skriver indlæg til Stammen, er
det en stor hjælp for redaktørerne,
hvis du følger nedenstående retningslinjer:
Skriv med skriftstørrelse 14 - 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.
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.

13/11 til bladet, der udkommer 21/11

FORSIDE BILLEDET
Forsidebilledet er tegnet af Naja fra Skovmus.
Du kan også få lov at lave en tegning til forsiden
– hvis den er god, og vi bruger den, får du en
biografbillet som belønning !!
Vi har allerede tegninger til det næste nummer,
men vi kan sagtens bruge en vinter-tegning til
januar nummeret.
Aflever din tegning til din spejderleder, som vil
sørge for at vi får den.

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

www.gaverogvin.dk

HØSTMARKED – 2022
Kære spejderforældre.
Tak for hjælpen.
Det 43. Høstmarked er klaret og med et flot resultat på i runde tal 150.000 kr.
Det er med stor tilfredshed at kunne se tilbage på næsten to ugers intenst arbejde med at stable
Høstmarkedet på benene og pakke det hele ned igen, når resultatet blev så tilfredsstillende.
Hvorfor kan vi blive ved med år efter år at afholde et Høstmarkedet med så stor succes?
Det kan vi pga. kontinuitet, god planlægning, mange hjælpere og så det faktum, at vi faktisk har
det hyggeligt sammen.
Kontinuiteten er vigtig. Hvis en ny kreds af forældre hvert år skulle ”starte på en frisk” ville det
ikke gå nær så godt. Der er mange solide kræfter, som ved hvorledes tingene skal gøres for at
de lykkes og som samtidig respekterer at alting ikke behøver at være som ”i gamle dage”. I år
var det som bekendt 43. gang at gruppen afholdt Høstmarked. To ægtepar har været med
igennem alle årene – Grethe og Jens Grimstrup og Johanne og Kaj Jakobsen. Det afspejler
kontinuiteten i 1. Ry Gruppe. Mange andre har været med i ganske mange år. Det var en stor
glæde i år at se at helt nye forældre, der begynder at være en fast del af teamet. Det er meget
vigtigt at nye kræfter kommer til, så kontinuiteten kan sikres, og nye ideer bliver skabt. Der
skulle gerne hvert år være nye forældre, som vælger at fortsætte arbejdet for gruppen, selvom
deres børn er stoppet som spejdere i gruppen.
Held kan føre til et godt resultat, men god planlægning og gennemførelse har større chance for
at give succes. Den årlige evaluering af Høstmarkedet anvendes næste år, når
Høstmarkedsplanlægningen starter i maj. Hver enkelt aktivitet bliver analyseret igennem. Hvad
gik godt og hvor haltede det? Dårlig planlægning og hovsaløsninger giver utilfredse hjælpere.
Hvert år er der noget, som kan gøres bedre og allervigtigst er det at analysere, hvor vi kan spare
kræfter og alligevel nå til samme resultat. Der er rigtig mange gode eksempler på dette igennem
de senere år, og jeg er sikker på at flere vil følge efter de i de kommende år.
Mange hjælpere skal der til. Det er velkendt, at få Tordenskjolds soldater kan løfte en stor
opgave i en kort tid, men i længden skal der mange til at løfte opgaven. I år blev opgaven løftet
af ganske mange forskellige hænder. Rigtig mange spejderforældre deltog i opbygning, i selve
markedet og noget færre i oprydningen søndag og de følgende dage. Mange forældre havde
forstået, at 2 timers indsats er langt bedre end slet ingen deltagelse. Nogle forældre deltog slet
ikke, men jeg vælger at tro, at de ikke har haft mulighed for det, for ellers ville de have deltaget.
Den sidste succesfaktor er bevidstheden om, at vi skal have det hyggeligt sammen, samtidig
med at vi løser opgaven. Derfor fyraftenskage og -øl, aftensmad fredag aften, morgenmad
lørdag morgen og ikke mindst medhjælperfesten lørdag aften. Vi prøver også at gøre vores
bedste for at tage positivt imod nye forældre, som vil hjælpe. Vi er faktisk overbevist om at alle
forældre som udgangspunkt gerne vil hjælpe gruppen i et eller andet omfang.

Men uden lopper intet Høstmarked. Indsamlingen sker året rundt – 2 gange om ugen hentes der
lopper på genbrugspladsen og derudover henter ”Mandagsholdet” også lopper hos borgere, som
henvender sig med større partier af lopper. Lopperne køres ned på vores lager i SuperBrugsen,
hvor Mandagsholdet sorterer de indsamlede lopper og opdeler dem i vores salgskategorier – en
aktivitet som er helt afgørende for, at vi kan afholde to små markeder og Høstmarkedet med så
stor succes.
Vi står til at miste vores lagerplads hos SuperBrugsen, og der arbejdes derfor på at få rejst en
lagerbygning på Lynghoved. Et arbejde der gerne skulle være afsluttet om et år, så vi har i den
sammenhæng meget travlt.
Jeg håber, at I som er forældre for børn der går til spejder i 1. Ry Gruppe, lige nu aktivt vil
bakke op om arbejdet med at sikre økonomien i gruppen. Pengene, som vi gamle forældre står
for at samle ind hvert år på de tre markeder, går tilbage til jer ved bl.a. at kontingentet kan
holdes på et acceptabelt niveau, og ved at der ydes et stort tilskud til deltagerafgiften på de store
lejre, senest Spejdernes Lejr her i sommers, hvor ca. 200.000 kr blev brugt på den konto.
Hvordan kan I så hjælpe?
I kan melde jer som hjælpere til at hente lopperne på genbrugspladsen. Det tager ca. 1 times tid
typisk søndag formiddag og man hjælper ca. 1-2 gang om måneden alt efter, hvor mange
hjælpere, der står på min hjælperliste. Hvis du gerne vil på hjælperlisten så send en mail til mig
på koglehuset39@gmail.com eller ring 22360020.
I kan hjælpe i forbindelse med de to små markeder som afholdes den 19-20/11 og i april 2023
(dato endnu ikke fastlagt).
I kan hjælpe i forbindelse med Høstmarkedet – i
forbindelse med opstillingen mandag-fredag den 14-18/8
2023, på selve markedet den 19-20/8 og i forbindelse
med nedpakningen fra søndag den 20/8 og de
efterfølgende dage. Noter datoerne allerede nu og marker
i jeres kalender at I er optaget i weekenden for og dagene
omkring Høstmarkedet – det er nødvendigt at mange
forældre sætter Høstmarkedet ind som 1. prioritet, for at
der er hjælpere nok!
Der står respekt omkring 1. Ry Gruppe. ”De kan noget de
spejdere fra 1. Ry”. Det kan vi også – fordi vi hjælper
hinanden og alle yder en indsats for gruppen.
Niels Peter
(Formand for Høstmarkedsudvalget)

RY MyreR
Kære myrespejdere og -forældre
Der er godt gang i myreturen! Masser af glade børn, som møder op
med energi og lyst til at være sammen og være i naturen. Nogle har
været med længe, og nogle er lige begyndt på spejderlivet. Det gælder
både børn og voksne. Vi er en del nye ledere, som sammen med de
garvede myre-ledere nyder at skabe gode oplevelser sammen med
børnene.
Bjørg Elfrida, som er ny til spejder, og har taget to forældre med som
ledere (Ellen og Anders) siger: ”Jeg har lært at finde spiselige ting i
naturen, og hvornår brombærrene er modne. Der er vildt mange
brombær ved Gyvelhytten. Vi har også haft en masse sjov til spejder”.
Vi har godt gang i at spise naturen bid for bid. Vi har haft naturbingo,
hvor vi skulle finde spiselige ting i naturen. Vi fortsætter oplevelserne
med ”Spis naturen”-mærket henover efteråret. Vi kommer også til at
være skattejægere 
Vi glæder os til efterårets oplevelser.
Spejderhilsner fra
Myrelederne

Vi har lavet pandekager over bål, og
lært et lille trick med at lægge
bålvarme pandekager på uniformens
ærme, så man ikke brænder sig.

Ry frisør
Med og uden tidsbestilling

byDicle
Kyhnsvej 11
8680 Ry

www.bidicle.dk
8619 1916

53 88 00 64
Skanderborgvej 14

Mandag 9.30 – 17.30.
Tirsdag 9.30 – 17.30.
Onsdag 9.30 – 17.30.
Torsdag 9.30 – 17.30.
Fredag 9.30 – 17.30.
Lørdag 9.30 – 17.30.

Engang for længe siden, i en lille by, langt ude på landet, boede Anton og hans
familie. Anton var en frisk dreng på 7 år, der elskede af være udendørs og lege i
skoven. Anton var blevet spejder, da han kom i børnehaveklasse, og det var han
rigtig glad for. Så glad, at hans mor tog ind til Spejder Sport og købte en funklende
ny spejderuniform til Anton.
Anton og hans uniform glædede sig hver mandag til de skulle afsted – ned og møde
alle de andre spejdervenner og de søde ledere. Men som tiden gik, blev Anton
ældre, voksede og blev større, og en dag skete det forfærdelige, at døren til
klædeskabet en mandag eftermiddag slet ikke blev åbnet, og uniformen kunne høre,
at Anton tog til spejdermøde alene.
Uniformen blev rigtig ked af det, derinde i klædeskabets mørke, og Antons mor
kunne pludselig høre nogen græde i klædeskabet. Hun åbnede døren, og da hun så
den ulykkelige uniform, forstod hun straks, at hun måtte gøre noget. Hun snakkede
med de søde ledere, og fik at vide, at der var noget, der hed ”Blåt Kram”, hvor man
kunne donere sin brugte uniform, hvis man var vokset ud af den, eller måske var
stoppet med at være spejder.
Antons mor pakkede uniformen ned i en pose og afleverede den til SuS., der
bestyrer ”Blåt Kram”, og det varede ikke længe før Antons uniform igen kom med til
spejdermøderne, klar til nye og spændende eventyr. Antons uniform var megaglad,
og havde nu skiftet navn til Lises Uniform. Der var nemlig mange, mange gode
spejderår endnu i den gamle uniform.
Har du også en brugt uniform liggende derhjemme, i bunden af klædeskabet, der
keder sig, tager vi imod med kyshånd. Vi har enkelte uniformer til salg i øjeblikket
men mest i tropsstørrelse. Uniformer til Myrer og Mus mangler vi. Aflever blot til
lederne, så sørger de for, at uniformen kommer videre
Al salg af uniformer går ubeskåret til gruppen
Med spejderhilsen
SuS.
20218965 – sus@ryspejder.dk

RY Skovmus
Hej Skovmus og forældre
Velkommen til de nye Skovmus
Siden sidst har vi haft høstmarked, som blev endnu en stor succes for Ry-spejderne
og ikke mindst for Skovmusene, som havde travlt ved flødebollemaskinen og
proppistolerne. Godt gået, og tak til de mange Skovmus og Skovmusforældre, som
hjalp før, under og efter markedet.
Ved oprykningsweekenden sagde vi farvel til de ældste Skovmus, der nu fortsætter
som Fjeldrotter - og velkommen til en flok nye Skovmus. Nogle er rykket op fra
Myrerne og nogle er helt nye i 1. Ry Gruppe. Desuden er der heldigvis en stor flok af
sidste års Skovmus. der fortsætter på holdet i år. Det er dejligt med så mange glade
og friske spejdere, som hver uge er klar på aktiviteter og sjov ved Spejderhytten.
Oprykningsturen bød desuden på selvbyggede bivuakker, løb "jorden rundt" i byen
med sjove udfordringer som: Spis ærter med spisepinde og byg Eiffeltårnet i pasta.
Lørdagen blev rundet af med hyggeligt fælles lejrbål og genhør med sange fra
Spejdernes Lejr.
Siden har vi brugt en mødeaften på at lave grillspyd over bål og på at genopfriske
færdighederne med kniv- og sav. Senest har vi kastet os over knob. Målet er at få
lavet en flot knobtavle med 3-5 knob, som kan hænges op derhjemme.
Færdighederne kommer os forhåbentlig til gode, når vi skal på spejderløb i
Dyrehaven i Skanderborg den 1. oktober. Det er det traditionsrige Gildeløb, som
denne gang har temaet "klassiske spejderfærdigheder". Det plejer at være sjovt og
hyggeligt. Vi bruger lejligheden til at overnatte sammen i en hytte i Skoven, så det
bliver en rigtig ryste-sammen-tur.
Spejderhilsen
Skovmuslederne

På oprykningsturen var der løb "jorden rundt". I Brasilien, skulle spejderne
selvfølgelig lave karnevalsoptog gennem gaden, hvilket de klarede i fin stil.

Bytorvet 22 • Tlf. 8788 0810 •
www.olivariusoptik.dk

Ry Fjeldrotter
Hej Fjeldrotter og forældre.
Så fik vi rykket op og startet en ny sæson med et helt nyt hold Fjeldrotter.
Oprykningsweekenden gik rigtig
godt, vi var meget heldige med
det skønneste septembervejr.
Lørdag formiddag blev der lavet
sheltere til at overnatte i og
Fjeldrotterne fik næsten uden
hjælp lavet en meget fin en, hvor
der også var plads til at tumle lidt
rundt i dagtimerne.
Lørdag eftermiddag var vi på løb
rundt i byen. Børnene blev
inddelt i patruljer på tværs af alder og i de fleste patruljer var Fjeldrotterne de
største, så det gav ansvar – noget de heldigvis levede fint op til.
Sidst på eftermiddagen lærte nogle af klan-spejderne os at spille pind.

Samlet lejrbål om aftenen
inden alle krøb i soveposerne
og fik en dejlig nats søvn i det
fri.
Efter oprykningen har vi fået
13 nye spejdere op fra
Skovmusene samt 2 nye
ledere.
Det betyder at vi nu er 34 børn og 6 voksne ledere. Vi har derudover nogle få børn
på venteliste, som vi har givet adgang nu, men vi må nok også erkende, at vi ikke kan
lukke ret mange flere ind, når vi også gerne vil lave noget ordentligt for alle.
Derfor en appel til at
prioritere spejdermøderne
så vidt muligt hver gang og
melde afbud på mail, hvis
man alligevel ikke kan
komme, så vi har styr på, at
der ikke er børn som
optager en plads uden reelt
at have lyst til at være
spejder mere.

Nye patruljer efter oprykningen
Vi har fået dannet 5 fine patruljer på tværs af de to årgange. Det ser
ud til, at alle er nogenlunde tilfredse, og patruljerne fungerer godt.
Princippet med arbejdet i patruljer er, at de største børn skal lære at
lede de mindre. Det betyder både, at de skal lære at holde overblik, sørge for at alle
er med i aktiviteterne, og at alle har det godt undervejs. Det er store krav at stille til
en 11-årig, hvorfor vi voksne ledere selvfølgelig hjælper dem meget og holder øje
med, at det går godt.
Hvis I som forældre har kommentarer til dette eller observationer, som det er vigtigt
at vi får kendskab til, så er I mere end velkomne til at tage kontakt enten over
telefonen eller ved at snakke med en af os i forbindelse med et spejdermøde.

Husk at Fjeldrotternes spejdermøder som udgangspunkt altid er udendørs, så tøj
på efter vejret…
Spejderhilsen
Palle, Kasper, Jakob, Bo, Martin og Susanne.

Hej Tropsspejdere
Så er vi i gang med et nyt spejderår – med ni nyoprykkede tropsspejdere, så nu har vi knap
20 tropsspejdere i alt.
Der var oprykningsweekend for hele gruppen d.3./4. september, hvor 1½ tropsspejder
deltog….. Første tropsmøde var d. 5. september, hvor de ’gamle’ tropsspejdere havde
planlagt et særligt velkomstmøde til de nye tropsspejder – der mødte alle talstærkt op �.
Det gik godt, og vi håber, at de nye tropsspejdere føler sig godt taget i mod.
Spejderne er delt i fire patruljer, som hver har fået et patruljerum.
Vi holdt et lille intro-forældremøde for forældre til både nye og ’gamle’ tropsspejdere d. 12.
september – der kom dejligt mange. Tak for det.
Budskabet fra tropsledelsen er: spejderne skal i meget høj grad selv planlægge deres møder.
Som forældre kan I hjælpe jeres spejdere på flere måde – for eksempel ved minde dem om,
at de selv har en del af ansvaret for at spejdermøderne bliver gode, hjælpe med inspiration til
hvad de kan lave til spejdermøderne og ved at hjælpe med at tilmelde til løb mv. Send dem
gerne på INDABA-kursus i pinsen og PLAN-kursus i efterårsferien.
Vores oplevelse er, at en tropsspejder, som er spejder alle årene fra 6.-9. klasser, ofte ændrer
sig fra at ’gå’ til spejder til at ’være’ spejder.
Tre tropsspejdere er tilmeldt PLAN-kursus i efterårsferien. Det glæder vi os til at høre om,
og håber at mange flere har mod på at tage af sted næste år.
Vi har to patruljer tilmeldt Fenris-løbet og en eller to andre patruljer tilmeldt Silkeborg24løbet begge i november – det glæder vi os også meget til at høre om.
I løbet af efteråret vil tropslederne planlægge ca. 1 møde pr. måned, mens spejderne selv skal
planlægge de øvrige møder. Nogle af møderne vil
derfor blive brugt på netop at planlægge.
Huske efter efterårferien slutter spejdermøderne
20:30 – og det er mørkt allerede nu, når møderne
slutter….. så der skal lys på cyklerne!!

Datoer til kalenderen:
Uge 42 (Efterårsferien) – PLAN-kurser, med individuel tilmelding.
28.-29. oktober – Fenisløb
5. november -Flagermuslygteløbet, tilmelding lukker 10. oktober
11./12. november - Silkeborg24
3./4. december – juletur til Sletten
Mange efterårshilsner
Jakob, Steffen og Irene

Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
Be = Bestyrelsen

OKTOBER
1
2
3
4
5
6
7
8 Lederne sætter flag
9
10
11 Ledermøde
12
13
14
15 Fj. + Tr: PLAN kurser
16 Fj. + Tr: PLAN kurser
17 Fj. + Tr: PLAN kurser
18 Fj. + Tr: PLAN kurser
19 Fj. + Tr: PLAN kurser
20 Fj. + Tr: PLAN kurser
21 Fj. + Tr: PLAN kurser
22 Fj. + Tr: PLAN kurser
23
24
25
26
27
28
29 Visionsdag
30
31

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

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

NOVEMBER
1
2
3
4
5 Lederkursus
6
7
8
9
10
11
12 Korpsrådsmøde
13 Korpsrådsmøde / DEADLINE
14
15
16
17
18
19 Julemarked
20 Julemarked
21
22
23 Ledermøde
24
25
26
27
28
29
30

Tr = Troppen
LM = Ledermøde

23
24
25
26
27
28
29
30
31

JANUAR 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Lederplanlægningstur
15 Lederplanlægningstur
16
17
18
19
20
21
22 DEADLINE STAMMEN
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

MARTS 2023

Kl = Klanen
SL = Sommerlejr
Se kalender for hele året på hjemmesiden

FEBRUAR 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 Tænkedag
23
24
25
26
27
28

Bestyrelsesformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Leon Sindberg
Susanne Løvheim
Anne Hjortkjær
Bo Madsen

Mail: bestyrelsen@ryspejder.dk
Kærmindevej 11
formand@ryspejder.dk
Lyngdal 6
kassereren@ryspejder.dk
Violvej 12
Vessø Vænge 2

Gruppeleder
Gruppeleder
Gruppelederassistent

GRUPPELEDELSEN
Lotte Thorup
Annette Hinkbøl
Jan Løvheim

Mail: gl@ryspejder.dk
Søvænget 4
Silkeborgvej 52
Lyngdal 6

LOPPER / FAMILIESPEJDERNE

2943 7226
2021 8965
6177 6476
3152 9362

8689 3348
4045 6517
2129 0939

Mail: familie@ryspejder.dk

2129 0939

Mødedag: Mandag
16.30 – 17.45

MYRER (6 - 8 år)
Anders Siggaard & Ellen Elsnab
Emil Uhre
Emma Truelsen
Jacob Studtmund Andersen
Jakob Stenholt Mølkjær
Mille Lorenzen
Rune Borgbjerg

Mail: myrer@ryspejder.dk
Tulstrupvej 129
Kildebjerg Bakkevej 21
Kildebjerg Søvej 4
Lillesøvej 13C, st., Skanderborg
Kildebakken 21
Sneglebakken 20, Vrold
Fjeldstedsvej 3

2371 5199
5129 6950
4240 4153
2537 6525
2232 1512
5192 0772
2537 0811

Mødedag: Tirsdag
17.00 – 18.30

SKOVMUS (8 - 10 år)
Christina Børlum Petersen
Eske Jakobsen
Helle Juul Bak
Kasper Præstgaard
Kenneth Lynghøj Christensen
Signe Kromann Mølhave
Trine Middelboe

Mail: skovmus@ryspejder.dk
Gartnervænget 15
Fugldalen 24
Vessøvej 40
Rugaards Skovvej 61
Fjeldstedvej 10
Søkildevej 17
Silkeborgvej 10, Sorring

2162 3158
2269 7781
5192 3800
3138 4687
4010 1524
3137 2535
2514 9665

Mødedag: Onsdag
17.30 – 19.00

FJELDROTTER (10 - 12 år)
Bo Madsen
Jakob Juul Eriksen
Martin Vistisen
Palle Lorenzen
Susanne Frandsen
TROP (12 - 16 år)
Carlo Sigfred Agerskov
Irene Bjerum Poulsen
Steffen Brinch

Mail: fjeldrotter@ryspejder.dk
Vessø Vænge 2
Silkeborgvej 10, Sorring
Vessøvej 40
Sneglebakken 20, Vrold
Rugaarden 54
Mail: troppen@ryspejder.dk
Søkildevej 60
Skovvænget 20
Julsøvænget 16

KLAN (16 - 23 år)
Jacob Studtmund Andersen
Philip Bjerregaard Arbjerg

Mail: klana@ryspejder.dk
Lillesøvej 13C, st., Skanderborg
Kildebjerg Skovvej 29

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

Formand
Kasserer

F.Ry.S. (Første RYs Støtteforening)
Mail: frys@ryspejder.dk
Jørgen Gammelgaard
Siimvej 22
Jens Larsen
Vessø Vænge 40

LYNGHOVED
Skanderborgvej 86
Jørgen Gammelgaard
Siimvej 22
GYVELHYTTEN, Lyngvej 12
Mail: gyvelhytten@ryspejder.dk
Hytteansvarlige og udlån Anita & Henrik Berg
Klostervej 53
Susanne & Jan Løvheim
Lyngdal 6
GRUPPENS HJEMMESIDE: 1.rygruppe.dk
Hytteudvalgsansvarlig

3152 9362
2096 8008
5161 6094
5192 0772
9394 5568
2264 8056
8788 0307
4240 2914
2537 6525
7122 8733
4011 6193
4021 7620
4011 6193
2145 1066
2129 0939

