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Gamlekarene
på banen!
Seniorene tar tak i Nøstet
Bataljons stolte historie og vil reise statue over
Nøstegutten. Side 2-3
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• Treige myndigheter I-IV • Guttedager under
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leder

Det kan virke som om byrådet, både det sittende og tidligere, slett ikke har noen sentrumspolitikk. Vi håper hvertfall at de ikke har
det. For om det som har skjedd i strøkene våre
er en villet politikk, er det lite håp for normal
bosetting.

Verdt å bo i sentrum?
● Sentralbadet barnehage nedlegges og småbarnforeldrene får tilbud om plass ute i bydelene, der det er overskudd på barnehageplasser.
● Nøstetorget, som var det største avbøtende
tiltaket for den store havneplanen som ble vedtatt i 1999, skulle vært opparbeidet som byrom
for flere år siden. Når står det biler der, snart
kommer det en midlertidig vei over torget.
● Og mens gravingen lager kaos for alle, har de
for sikkerhets skyld fjernet gratisbussen!

Side 2

Statueplaner på
Sukkerhusbryggen:

Nøstegutten
Først en takk fra oss eldre for en
hyggelig sammenkomst lørdag
10. januar.
Av Walther Hauge

Dette er tre av mange aktuelle saker, listen over
begredeligheter er lang som et vondt år. Det føles som don Quixotes kamp mot vindmøller.
På den andre siden. Det er et veldig godt bomiljø. Mange trivelige folk. Kort vei til Sentralbadet, uteliv, teater og kino. Og sentrumsbeboere er fremtiden. I USA har de nå en politikk om
å omgjøre kjøpesentre i suburbia til andre aktiviteter, fordi trenden er at folk flytter vekk fra
forstedene. Det er byen som er in, det er i byen
det er verdt å bo. Og blir vi mange nok, får vi
nok også politikere som ser verdien av å ha en
sentrumspolitikk. Husk det er valg til høsten!

Som kjent var det i forbindelse med dette
arrangementet tillyst en samling etterpå
for eldre nøstegutter for å lodde dybden i
ønsket om å få reist en statue over «Nøstegutten». Vi samlet oss i biblioteket til en liten prat om saken, entusiasmen var stor
hvorfor vi ble enige å treffes når sesongen
startet opp. Vi skulle i mellomtiden gå inn
i tenkeboksen hver for oss.
Nå ville tilfellet at vi møttes på buekorpsmuseumet søndag 15. mars. Der avtalte vi at
neste treff, lørdag 9. mai, blir en «statuebefaring». Vi starter i Øvre Sandviksvei ved sta-
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Side 3

Kontingent

Riv ut giroen på
midtsidene i
dette bladet og
legg den i regningsbunken!
Husk ny adresse:
Sydnes og Nøstet velforening,
v/kasserer Kjetil
Skjerve, Gamle
Nøstegt. 18,
5010 Bergen

Fra venstre styrer på Buekorpsmuseet Arne Ellingsen og nøsteguttene Hjalmar Johansen, Jan Kristiansen Jan Claus Samuelsen, Bjørn Sveen og Walther Hauge.

tuen til Mathismarken, derfra
tar vi turen ned til Sandviksgutten ved kirken, videre ned
til Skuteviksgutten og derfra
gjennom festningen til Dreggegutten. Deretter må vi ta en
prat om videre arbeid. Altså,
lørdag 9. mai kl. 16.00 i Øvre
Sandviksvei. Ønsket er at flest
mulig kommer da det ikke er
uniformsplikt denne gangen.

Stifter 7. mai 1870
Nøstets Bataljon ble stiftet 7.
mai 1870. Historien omkring
dette er enkel. Nøstets Kårdekorps ble iflg. kilder startet
allerede i 1855 noe som beliggenheten til Eksersishuset
skulle vitne om. Videre var
det en del småkorps i området.
I 1870 samlet disse korp-

sene seg og ble enige om å slå
seg sammen til ett korps.
Dette ble da starten på Nøstets Bataljon og datoen ble 7
mai. Datoen og årstallet ble
også bekreftet ved jubileumet i 1950 i skriv til samtlige
buekorps i Bergen. Altså 7
mai 1870. Dette vil igjen si at
i 2010 blir det 140 år siden
start. ●

Seniorenes DVD-planer
På det siste treffet i Nøsteboden ble det vist en 2,5 minutter lang film fra 80-års jubileet
til Nøstet bataljon. Filmen viser Nøstet-folk i Baneveien,
faneoverrekkelse på Sukkerhusbryggen m m. Nå ønsker
gruppen å lage en DVD i forbindelse med Nøstet Batal-

jons start for 140 år siden. Der
vil vi samle det materiale vi
har: Filmen, bladet Nøstegutten som ble utgitt etter krigen
(vi mangler mange numre),
billeder fra SNVs bildearkiv
og andre «rariteter». Det er
derfor viktig at vi får inn billeder og annet materiale om

3

Nøstet Bataljon til DVD-en.
Inntektene skal gå til reising
av Nøstegutten. ●
Ta kontakt om du har noe
som bør være med på DVDen: Jan Kristiansen,
tlf: 930 15815 eller Walther
Hauge, tlf.: 454 675 85
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Barnehagen l

Nattebråk
Beboere i og rundt Sydnesgaten ba i
høst styret behandle et forslag om å
be det juridiske fakultet avvikle jusstudentenes feststed «Fjøset». Styret
sendte et brev til fakultetet og ba om
at dørene stengte kl. 23.00.
Etter et møte mellom velforeningen, fakultetsledelsen og studentforeningen har studentforeningen
kommet opp med flere tiltak for å
redusere omfanget av bråket, blant
annet matservering etter avsluttet
skjenking. Fakultetet viste til at det
kun er sju arrangementer i løpet av
året, og at arrangementene betyr
mye økonomisk for det omfattende
arbeidet juristforeningen gjør.
Velforeningens styre har ikke tatt
stilling til hva som bør skje videre. ●

Byrådet vil ikke redde Sentralbadet
barnehage, som blir lagt ned 1. august. Dermed forsvinner en av svært
få barnehager i sentrum.
Byrådet sier de nå har klart å sikre full
barnehagedekning, men for mange sentrumsbeboere betyr det barnehageplass i
Åsane og andre bydeler. Dermed blir det
slutt på å følge barna til fots, og det er bare å
forberede seg på kryss-og-tverskjøring med
bil. Om litt over to år skal den midlertidige
barnehagen i Nygårdsparken avvikles. Velforeningen frykter at også disse sentrumsplassene erstattes med barnehageplasser i de
ulike bydelene der det er overskudd på plasser, mens sentrum i mange år fremover vil
ha Norges dårligste barnehagedekning. ●

SNV tapte veisaken

t

Velforeningen fikk ikke medhold i klagen på vedtaket om å forlenge Håkonsgaten ned til Nøstegaten.

KIWI NØSTET - Nøstegaten 31

Det betyr at det nå er klart for at trafikken til
sentrum fra Nøstegaten skal gå forbi trehusene i Heggesmauet og opp mellom Sentralbadet og Engensenteret, mens trafikken ut
av byen vil gå ned Komediebakken.
Vi har også tidligere klaget på saken, og da
ble den utsatt for å avklare tilstanden på
Nøstegaten 39, som var tenkt revet for å
gjøre plass for veiforlengelsen. Dette huset
ble fredet, sammen med Nøstegaten 41-45.
Velforeningen har klaget kommunens avslag inn for fylkesmannen etter at velforeningen har fått henvendelser om at det er
problematisk jurdisk å anlegge en så trafikkert vei tett inn til en fredet bebyggelse. ●

7-23 også lørdager

Drop
inn

Timebestilling

Åpningstider: Man-fre: 08.30-16.30
Tors: 09.00-17.00 • Lør: 09.00-13.00
Baneveien 3, 5010 Bergen

tlf. 55 90 20 39
4
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Side 5

Treigt byråd I
Byrådet har ennå ikke svart på henvendelsen
som ble sendt etter folkemøtet i fjor høst om
nattebråk i sentrum. Politikerne på folkemøtet oppfordret oss om å sende brev til byrådet, og både politiet og universitetet sa seg
villig til å gå inn i et samarbeid for å iverksette tiltak sammen med kommunen. ●

Treigt byråd II
Kommunen tok i høst over ansvaret for fremdriften av Sydnes sjøbad. Siden har det ikke
skjedd noe. Nå spøker det for åpning av sjøbadet også denne sommeren, men det jobbes med å få til en midlertidig løsning.
Nøstetorget, som skulle vært opparbeidet til
byrom da at Hurtigrute-terminalen åpnet i
2005, skal i sommer brukes til omkjøring i
forbindelse med gravearbeid i Nøstegaten. I
dag parkerer biler fra området rundt Skottegaten her i forbindelse med graving i Skottegaten. Til sommeren får de parkere i Jonsvollskvartalet, der Sparebanken Vest har ute
en ny reguleringsplan for sitt bygg - noe som
betyr at det tidligst blir bygging om to år. ●

Rotter?! Vi kan hjelpe

X

Treigt byråd III

Velforeningen har siden 2004 hatt et
samarbeid med Actum på bekjempelse av rotteplagen i området.

Kommunen lovet å utlyse konkurranse om
husrekken i Nøstegaten 39-45 på nyåret,
men ennå har ikke noe skjedd. Siste signaler
er at dette vil komme over påske. Husrekken
fra begynnelsen av 1600-tallet ble fredet i
oktober, da også riksantikvaren fikk med seg
det SNV påpekte i 1982; at husene er fra før
1650 og dermed automatisk skal fredes. ●

Arbeidet har vært
svært vellykket, det er
lite rotter i området som
omfattes av avtalen.
Actum-avtalen er basert på at den enkelte husstand blir med og betaler rundt 350 kroner i
året, en tidel av hva en privat avtale koster. Da er
gratis og effektiv assistanse i tilfelle rotteplage
inkludert. Vi må over 50 husstander med for å
sikre den lave prisen, og oppfordrer huseiere
som ikke er med til å ta kontakt med oss på
post@sydnes.no ●

Skikkelig treige!
Ny reguleringsplan for Nordnestunnelen
skulle vært lagt frem for offentlig høring i
fjor høst. Vi har flere ganger etterlyst planen, som ble lovet etter at kommunen klarte
først å godkjenne en reguleringsplan med
nytt innslag for Nordnestunnel, og rett etter
gav Jussbygget lov til å bygge sitt nybygg
akkurat der innslaget skulle vært. ●
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K u n d e i ddee n t i f i k a s j o n ( K I D )
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Mørke, grønne skyer over
strøket vårt ... (III)
ar eide et lite trehus i Claus Ochensmauet. Det
var tramsjakklet og måtte fikses. Det var greit, far
var byggmester. Vi gikk innom politiet, og selv
jeg fikk passeringskort som hjelper. Stort! Så passerte vi
vaktene på Klosteret, og gikk ut Lille Markevei, der
rester av gardiner hang ut vinduene, og vi tråkket i bygnings-og
møbelrester.
Og glass som knaste under beina.Den sure skarpe lukten av brann. Der vi vendte nedover smauet lå hjørnehuset som en askehaug. Der så jeg to ting: en brent støvel med resten av en svidd fot nedi. At jeg fikk øye på
den var nok fordi i midten stakk det opp en helt hvit
beinpipe. Helt på toppen tronet en liten sort/hvit porselenshund. Uskadd, bortestt fra manglende forpoter.
Hunden fikk et nytt liv hjemme, der den fremdeles ligger.
Nå var det nok bomber og granater for oss. Vi
reiste opp Teigdalen fra Evanger, og fikk leie et
stort rom på Århus øverst i dalen. For meg en
ny og rik epoke. Eg byrja på skulen, en liten rødmalt med ett klasserom og utedo. Bibliotek var
der og, i et lite skap, og fysikkinstrumenter. Annen hver dag skolet vi, tre klasser i ett rom, 8-10
elever tilsammen. Men lærte gjorde vi, for roen
rådde.
Bedehus var det og i bygden, men dit gikk vi
bare på utlodning. Bonden vår huset emisæren.
Vi hørte dem opp: «Ååå. Eg takkar deg, Gud.»
Neste uke var lyden en annen: «HÆHÆHÆ»
Da var svartebørshaien kommet.
Vi gutter hadde det gøy. Når isen var brånet
på veien spilte vi kjegle med vedskier. I kveldingen pratet vi i lag, og med jentene, bortover
grusveien. De større guttene hadde en lek -de
stauret jenten opp mot gjerde, og grafset i skrittet hennes. Jenten fniseskrek vellystig, og sa «nei
nei».
Veien var og skille mellom gårdshusene i lien
til venstre og eldhusene og elven til høyre. der vi
fisket. I eldhusene ble det røykt fårepølser etter

F
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beste Evanger-oppskrift. Vi bergensere fikk ikke
kjøpe, og knapt nok smake. Ellers var turer opp
fjelljuvet populære. Der smalt vi stumper med
dynamitt med fenghette i, og lunte, og jeg lærte
å sette snarer og fange ryper. Det vittigste var en
svart stekepanne: Nederst i grenden lå et lite
trevareverksted med utedo. I kveldsmørket fylte
vi stekepannen med isvann og plasserte den i
hullet på doen. Passet presist. Så kom snekkeren, og gikk inn. Så kom gaulet, dirrende, fra
bunn til topp.
Min tur kom óg: Blindtarmen. Mor fikk overbevist en lege på Voss. «Klarer jeg å raske sammen nok bensin, skal jeg komme», sa han. Han
kom, i sin lille Opel Olympia og stuet meg inn.
Så humpet vi mellom høye brøytekanter opp til
feltsykehuset i et såkalt «svenskehus» på Voss.
Der lå jeg nyoperert med dren i en uke.
Dette ble mye landsens, vi må returnere til
Sydnes. Men først skyen der oppe. Den var ikke
lenger svart, men fredsnær lys: Et tysk fly styrtet
oppe på fjellet ved Kvitanosi. To piloter og 8-10
tyske ofiserer omkom. Etter et par dager kom
en tysk militærkolonne buldrende øverst opp i
dalen, og soldatene dro til fjells. Jeg tror de ble
litt skremt, for alle våpen, radioer etc. var borte.
Tyskerne reiste tilbake til Voss hver natt. Bjørn
West var jo aktiv i nabolaget, og noen snakket
om Bjørn Øst. Jeg husker en gamling i Eksingedalen sitte blid og duve i en hudtrukket høyrygget flystol. Aluminium. Lett å stjele og bære.
Så tilbake til strøket vårt. Skyene var nok
korttids-omen. Under krigen skinte solen på
oss gutter, og vintrene var hvite. I 1944 var vi
nesten begravet i sne. Ski var i vinden, og kjelker og sparkstøtting. De siste var tøffe, nesten
som en brannbil å styre. En gang jeg freste ned
Jekteviksbakken gikk det en dame midt i veien.
Glatten sinket henne i å gå til sides, så sparken
traff henne midt på leggen. Perfekt landing rett
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Strøk-orakel Anders C. Følid var leder i SNV i starten
og fast styremedlem elt frem til han gikk bort før jul.
Med denne artikkelen avslutter Anders’ hans førstehåndsfortelling om krigen, slik en ung Sydnes-gutt
opplevde den.

ned på setet og videre i full fart. Bortsett fra
skrikene.
Sommersdag var det trillebånd, kattepinn,
blydonk, slåball og masse mer. Ølkorker
trengte vi til et spell. De fant vi masse av nede
på Dokken. Havnearbeiderne den gang var delt
inn i fire kaster: «Faste faste», «Løse faste»,
«Faste løse» og «Løse løse». Øl drakk de, alle
sammen. Hele Bayer. Vi sanket, og la korkene
på trikkeskinnene for å få de flate
I fløttmannshuset i Dokkebakken bodde en
skolekamerat. Faren var nok «Fast fast». En diger ufs med rødt fjes. Ryktet sa at han, når han
kom fra jobb lørdag, brettet ut armene og favnet fra vegg til vegg, Så føyset han ungen bakers
i stuen, sorterte dem, og dengte de som hadde
gjort ugagn. Det var sikkert en myte skapt av
husets smalhet.
Men dramatikken blandt oss gutter nådde et
høydepunkt i fredsukene: På Dokkeskjærskaien sto det en betongbunker. Nå er den bygget sammen med ytre havnelager, men den
gang sto den fritt. Øverste etasje hadde vinduer,
og på taket så vi 3-4 flakk-skyts, hver med fire
løp. Oioi! Nede var det en ståldør til de mørke
etasjene. På kaisiden var det et trappehus til
øverste etasje, men døren var solid låst. Mot
Jekteviken kunne vi gå sidelengs på en smal sementkant over fjæresteinene. Der var en jernleider som vi klatret opp. Fire etasjer, tror jeg.
Øverst var toppetasjen kraget ut en halvmeter.
Da måtte vi strekke ut en arm og gripe tak i
neste leider. En arm til, og dra oss opp til føttene fikk feste. Ned igjen var det svært traumatisk. Utrolig nok ramlet ingen av oss ned mot
fjæresteinene. I dag ville vi brukt mobilen, og
blitt tatt ned med helikopter! Men oppe på taket var det gøy. Vi sveivet oss rundt på luftskytsene og huserte. Heldigvis fant vi ikke amunisjon. Toppetasjen var oppholdsrom for

soldatene, med vinduer, sofa og lenstoler. Og
masse etterlatt rot.
På Dragefjellet skole var russiske krigsfanger
innlosjert. Staselige karer. I fredsdagene hadde
de kapret små kartonger med drops, som de byttet bort mot brennevin. Jeg fikk en flaske karveakevitt hos far. Desverre var den tappet på en
bredvommet vinflaske, så det ble ingen handel.
Maten var et evig samtaleemne. Rasjoneringskort, og mangel på alt. Nesten. Krigsårene
var sildeinnsiget på sitt høyeste. Råtten lukt fra
Florvåg var en plage. Visse dager var strøket
innhyllet i lukten av stekt sild. Jeg ble godt voksen før jeg likte stekt sild! På Dokkesjerskaien lå
fiskebåtene i lag på lag, fullastet med nyfisket
sild. Vi rustet oss med lange stenger med en spiker ytterst. Så nappet vi sild.
Far var en fjellmann, og var mye på tur innover i fjordene. Han fikk med seg mat hjem, så
vi hadde det rimelig bra. En kveld, etter rykte
om husundersøkelse, drog mor frem to norgesglass med ryper fra bakom badekaret. Vi spiste
alt, -på sengekanten. Etter det har ryper altid
vært min livrett!
Kaniner var populære dyr. Vi gutter snekret
bur i hagen med hjelp av en storegutt. Om høsten syklet vi helt ut i Munkebotten for å sanke
askeløv til vinterfor. En dag hadde tyskern en
larmende øvelse her på haugen. De føk rundt
med smellend Mausere. En soldat hadde klatret opp i naboens høye grantre med gevær og
det hele. Et ideelt mål for fiendetroppen. Men
kaninene var de store taperne. De ble aldri de
samme, selv om vi koste en masse. Spise de,
som var planen, ble utelukket. Vi ga dem bort.
Rasjonene av snop var små og skjeldne. Det
hendte at vi spiste Siko tannkrem.
Men tannhelsen var utmerket. ●
Anders Følid - 60 år senere

9
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Brudehuset
... for deg

i Engensenteret
Jonsvollsg. 7
5010 Bergen
Tlf. 55 23 09 60 - www.brudehuset.no

Dame- og herrefrisør. Rimelige priser.
Alt i hårbehandlinger. Åpner kl. 09.30

Velkommen til byens største
konferansehotell

Åpningstider:
Man-fre: 0700 - 2300
Lørdag: 0800 - 2100

Kalmarhuset, Jon Smørsgate 11

www.scandic-hotels.com/bergencity

Nærbutikken i
Baneveien

D8E$C¥I 0$))
J¥E;8> (($))

Maling - lakk - jernvarer
kjemikalier - smøreolje

Selskapslokaler
&
restaurant

9leegi`jEµjk\k#Bfd\[`\YXbb\e0 

BANEVEIEN 1

Nøstegaten 32
Telefon: 996 26 996

Telefon 55 23 19 00
Telefaks 55 23 37 15

mirela@nosteboden.no
www.nosteboden.no

(alt. 915 59 633)
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Minneord
et var med sorg vi mottok nyheten om Anders
C. Følids bortgang. Anders var en høyt elsket
mann i boområdet Sydnes og Nøstet og var styremedlem i velforeningen fra 1980 til det siste. Vår
sjenerøse og kloke nabo formidlet områdets historie til oss «innvandrere». Tross svekket helse klarte
han i også å skrive ferdig sine beretninger om guttedager på Sydnes, til glede for oss som bor her nå
og de flere hundre tidligere beboere som får Vel og
Bra i posten.

D

Anders vokste opp og ble boende i den flotte villaen Bakkehuset som foreldrene kjøpte i 1936.
Huset på Sydneshaugen skal ha fått sitt navn av
Bjørnestjerne Bjørnson som var en av mange
som gjestet husets kulturelle salong på 1800-tallet. Både Anders og hans Jenny fikk et nært forhold til huset, og til strøket. I dag er det få gjenværende villaer her, og bare Bakkehuset er
bebodd. På 60 og 70-tallet var huset konstant
truet av universitetets planer om ekspansjon. Så
sent som i 1979 ba universitetet kommunen avklare hvilke hus som fortsatt skulle være til boligformål. Året etter, på stiftelsesmøtet til velforeningen, ble Anders valgt til leder og startet
kampen for å sikre beboerne mot saneringsplaner og kommunens forslumming og jobbe for
et godt bomiljø. Noe han gjorde med stor glød.
Reklamemannen Anders brukte sin kompetanse - og gikk ikke av veien for å lede an i sivil
ulydighet når kommunen drev ulovlig riving.
Flere av nabohusene til husrekken i Nøstegaten,
som nå er fredet, ble revet eller forsøkt revet.
Både kommune og namsmann ga etterpå SNV
rett i at dette var ulovlig.
Husbanken gav i 1982 velforeningen 250 000
kroner til en forbedringsplan for strøket. Sammen med en arkitekt satt styret mange kvelder i
Bakkehuset med tegninger og dokumenter. Få
år senere monterte Anders foto og skrev tekster
til velforeningens fotoutstilling, vist første gang
på gamle Sydneshaugen skole. Forståelsen for å

bevare de gamle bostrøkene var på vei opp, og
universitetet og velforeningen samarbeidet om
kulturdagene «Et gammelt ansikt smiler.»
Svært mye av planen er i dag en realitet. Men ved
Nils og Karis kolonial foreslo vi en næroppholdsplass og tilbakeføring av den gamle klokkarsteinen. Steinen skal ha ligget oppå kilden til
Vaskerelven. Det er trist at dette prosjektet, som
var viktig for Anders og som var det eneste i
hans nærområde, ikke er gjennomført.
For to år siden ble han den første og så langt
eneste æresmedlem i foreningen, og mottok diplomet sammen med Jenny. Det siste styremøtet han deltok i var det årlige sensommermøtet
under kastanjene, i Anders og Jennys store
hage. Vi er mange som sitter igjen med gode
minner fra alle møtene under kastanjene og
inne i Bakkehuset.
Han hadde mange jern i ilden og var aktiv på
flere fronter, men for vår del vil vi aller mest
takke for hans uvurderlige innsats for bomiljøet og velforeningen. Fred over hans
minne. Vi vil savne Anders. Våre tanker går til
Jenny og familien.
På vegne av alle beboerne
Geirdis Bjørlo og Tormod Carlsen
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Helt til slutt ...
Dugnad, dugnad! Nei til humper!
Den tidligere annonserte dugnadsdagen
25. april er flyttet til lørdag 18. april ettersom det er mange i nabolaget som har konfirmasjon den siste helgen i april. Så - dermed oppnår vi A: Å få strøket pent til
konfirmasjon og B: Unngå å gi de angjeldende foreldre og konfirmanter en mulighet til å slippe unna!

Statens vegvesen vil ikke anlegge humper i
Komediebakken og innføre 30-sone. I dag
er det - utrolig nok - 50-sone i Komediebakken og Baneveien. Først oppe ved Teatergaten begynner 30-sonen.
Akkurat det med humpene var nå ikke
så viktig, de har jo gravegjengen i Bergen
kommune sørget for for lenge siden. ●

Etter vårens om ikke vakreste, så i alle fall
reneste evntyr vil vil trolig sette opp storteltet og kanskje prøve å organisere grill?

Tippestøtte?

Opplegget ellers blir som tidligere år, og vi
prøver å få mobilisert kostebilen. Følg med
på plakater uken før dugnaden for oppdatert informasjon. ●

Velforeningen skal nå registrere organisasjonsnummer slik at det blant annet blir
mulig å føre opp SNV i Norsk Tippings
Grasrotandel-prosjekt. Les mer om dette
på www.grasrotandelen.no ●

Nok en tradisjon
Et lite minne fra førjulstiden, da vi hadde
fellestenning av julelys med etterfølgende
gløgg og kaker.
Mange var med,
og - jo - dette er
allerede notert i
kalenderen for
2009! ●

tlf 954 33 066

