Æbleskuddet
Marts—April—Maj 2016
Bemærk: Bladet gælder i 3. mdr.

Gratis blad

Æblehaven, Nygade 5
4640 Faxe
www.aeble-haven.dk
Telefon: 56 20 34 00 - 56 20 34 02

Opslagstavlen
HUSK
at besøge vores nye
flotte hjemmeside hvor
du også kan læse
Æbleskuddet.

Forsidefoto
Elisabeth Borg Petersen er frivillig
instruktør vedr. sygning.
John Nygaard Olsen er deltager på
slægtsforskning & kortholdet.

www.aeble-haven.dk
Æbleskuddet:
Kan afhentes i Æblehaven

ÆNDRING I ÆBLESKUDDETS
REDAKTIONSUDVALG

Og vil blive læst højt i dagcenteret,
eller indtalt på bånd efter ønske.

Ellinor har i en årrække
været med i Æbleskuddets
redaktionsudvalg, men har
nu valgt at trække sig fra
udvalget.
Det har været en stor fornøjelse med Ellinor i redaktionsudvalget. Der er en speciel
redaktions humor i udvalget, som Ellinor
har passet perfekt ind i.
Vi takker Ellinor for hendes arbejdsindsats i
redaktionsudvalget.

Æbleskuddet vil endvidere forefindes
følgende steder:
Faxe:
På Faxe Apotek.
På biblioteket i Faxe,
Lægehuset på Rønnedevej.
Meny Torvegade
Rønnede: Meny
Dalby: I Brugsen.
Karise: Super Brugsen
Haslev: På biblioteket, i Kvickly og
i Oasen.
Faxe Ladeplads : Super Brugsen og
Jernbanekiosken Postvej 3, 4654 Faxe
Ladeplads
Endvidere kan man få tilsendt
Æbleskuddet mod betaling af portoen.

Efter Ellinors afsked med redaktionsudvalget er vi derfor glade for, at kunne byde
velkommen til Iris i udvalget.
Iris er ”frivillig”
Instruktør på et af
Æblehavens EDB
hold, og kender derfor
”huset” rigtig godt.
Vi glæder os til
samarbejdet med Iris.

Vinderen af Æbleskuddets
Krydsord blev:
Annelise Villadsen
Dalgårdsparken 32
Faxe
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Indlæg til bladet kan mailes til:
avisen@aeble-haven.dk

Redaktion:
Henrik - Djerny -Tove - Iris

Absolut sidste frist for
indlæg til
Æbleskuddet i
Juni—Juli—August

Medarbejdere i øvrigt :
Aase & Jørgen
Oplag: Ca 1100 Eksemplarer
Udgiver: Æblehaven Nygade 5,

Den 30 april
2016

4640 Faxe Tlf. 56 20 34 00

Der tages forbehold for
ændringer og trykfejl

Café Kernehuset
Dagens hovedret
Lille hovedret
1 håndmad
1 krus kaffe, te el. kakao
1 kop kaffe, te el. kakao
1 stk. ostemad/ pålæg
½ ostemad/ pålæg

Køkkenet og café
56 20 34 10

1 lille stk. kage
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EN HYLDEST TIL EN OFTE
UDSKÆLDT SAMFUNDSGRUPPE!

Det hele går bare op i en dejlig konstruktiv enhed,
når borgerne i hverdagen overhovedet ikke tænker
på, hvem der er i jobordninger og først bliver opmærksom på det, når vi desværre må tage afsked
I S/I Æblehaven har vi en klar målsætning om at
være et sted, hvor vi bestræber os på, at kunne gøre mod nogen af dem, vi har i jobordninger.
Det har vist sig at være en svær proces for både de
en positiv social forskel for alle vores samfundsinvolverede i jobordningerne og personalet & borgrupper.
Derfor er det også med stor tilfredsstillelse at kun- gerne, når en jobordning ikke kan forlænges.
Der er ofte opstået et følelsesmæssigt godt forhold
ne konstatere, hvor godt det har fungeret med de
til hinanden, som kan gøre det vanskeligt for manmennesker S/I Æblehaven har haft i forskellige
ge at forstå, hvorfor jobordningslovgivningen skal
jobordninger.
være så stram og ufleksibel.
Der har været nogle i virksomhedspraktik, løntilIntentionen med mange jobordninger er selvfølgeskud, nyttejob og puljejob.
Langt de fleste af dem, som har været her i de for- lig, at man skal blive mere parat til arbejdsmarkedet, men når erfaringerne viser, at mange der er i
skellige jobordninger, har fungeret utroligt godt.
jobordninger bare bliver ”parkeret” derhjemme efter et jobordningsforløb, kunne man godt ønske sig
S/I Æblehavens personale og ”frivillige” har en
meget god bevidsthed om, at de mennesker vi har i lidt større fleksibilitet i forhold til disse jobordninger.
jobordninger skal mødes med ligeværdighed og
tillid.
En tillid som til fulde er blevet gengældt af de man- Mediernes evige reference til Fattig-Carina og
Dovne-Robert har tegnet et billede af kontantge, der har været i jobordninger i S/I Æblehaven.
Både fagligt og socialt har vi fået tilført ressourcer, hjælpsmodtagere som kalkulerende individer uden
som har været med til at gøre S/I Æblehaven til et arbejdsmoral. Det har desværre skabt en bred opbakning til en historisk forfølgelse af en udsat samgodt sted at være for alle.
fundsgruppe.
I enhver samfundsgruppe er der mennesker, der
misbruger samfundssystemet, men det er ikke ensbetydende med, at de er repræsentative for en hel
samfundsgruppe!
Et godt samfund måler man bl.a. på, hvordan vi
behandler de mennesker, som har det svært i vores
samfund, og derfor er det også helt på sin plads at
hylde de mennesker, der har været og er i S/I Æblehaven i forskellige jobordninger.
Mange gode forårshilsner
Billedkunstneren og illustratoren Henrik Drent er i
puljejob i S/I Æblehaven og arbejder på et kæmpe
maleri, som vil berige S/I Æblehaven i fremtiden.

Centerleder
Henrik Vilsbøll
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Kalender
marts 2016

Det sker også

Ti 1

Ældresagen

Årsmøde

On 2

Hygge og Kulturklubben

Foredrag

To 3
Fr 4

Damernes Butik

Pensionistforeningen

Banko

Lø 5
Sø 6
ma 7
Ti 8

Æblehaven

Årsmøde

On 9
To 10
Fr 11

Husets Banko.

Tøj-bussen

Lø 12
Sø 13

Ældresagens Søndagscafe’

ma 14
Ti 15
On 16

Hygge og Kulturklubben

To 17
Fr 18

Mirakelpriser

Pensionistforeningen

Lø 19
Sø 20
ma 21
Ti 22
On 23
To 24

Skærtorsdag

Fr 25

Langfredag

Lø 26
Sø 27

Påskedag

ma 28

2. Påskedag

Ti 29
On 30
to

31

Hanne’s Stoffer
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Banko

Foredrag

Kalender
April 2016
Fr 1

Det sker også

Lotte’s sko

Pensionistforeningens Banko

Lø 2
Sø 3
ma 4
Ti 5
On 6
To 7

Kunstfernisering/ Aktivitetsafslutning

Fr 8

Husets Banko

Lø 9
Sø 10
ma 11
Ti 12
On 13

Hygge og Kulturklubben

Foredrag

To 14
Fr 15

Pensionistforeningens Banko

Lø 16
Sø 17

Ældresagen’s Søndagscafe’

ma 18
Ti 19
On 20

Hygge og Kulturklubben

Forårsfest

To 21
Fr 22 St. Bededag
Lø 23
Sø 24
ma 25
Ti 26
On 27
To 28
Fr 29 Dorthe’s Sko
lø

Pensionistforeningens

30
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Banko

Kalender
maj 2016

Det sker også

Sø 1
ma 2
Ti 3
On 4
To 5

Kr. Himmelfartsdag

Fr 6

Lukket

Lø 7
Sø 8
ma 9
Ti 10
On 11

Æblehaven

Klaus & Servants

To 12
Fr 13

Abrahamsen’s sko

Pensionistforeningens Banko

Lø 14
Sø 15

Pinsedag

ma 16

2. Pinsedag

Ti 17
On 18
To 19
Fr 20

Huset’s Banko

Lø 21
Sø 22
ma 23
Ti 24
On 25
To 26
Fr 27

Pensionistforeningens Banko

Lø 28
Sø 29
ma 30
ti

31
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Husets Banko
Bank o
Fredag. d. 11. Marts
Kl. 12.45

Fredag d. 8. April
kl. 12.45
Fredag d. 20. Maj
Kl. 12.45

Kom og vær med,
der er mange fine gevinster.

Faxe Pensionistforening
Bankospil i Æblehaven
Fredag d. 4. Marts
Fredag d. 18. Marts
Kl. 12.45
Fredag d. 1. April
Fredag d. 15. April
Fredag d. 29. April
kl.12.45
Fredag d. 13. Maj
Fredag d. 27. Maj
kl. 12.45

Med venlig hilsen bestyrelsen.
Formand: Bodil Jensen tlf. 56 71 46 74
Kasserer: Rita Nielsen tlf. 21 28 21 25
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Hygge og kulturklubben
Forår 2016
Onsdag d. 2. marts
Kl. 13.

Æblehaven

Foredrag v/ Aase Tribini Clausen.
Hun fortæller om sin far som var en
kendt og elsket gøgler.

Onsdag d. 9. marts
Kl.14.

Bio Kanten

Film

Onsdag d. 16.marts
Kl. 13.

Æblehaven

Foredrag v/ Eva Severinsen.
”Royal romance” om de 7 konger.

Onsdag d. 30. marts.
Kl.9.

Æblehaven

Bustur til Frederiksborg slot.
Rundvisning med Eva Severinsen
Pris. 250 kr.

Onsdag d. 6. april
Kl.14.

Bio Kanten

Film

Onsdag d.13.april
Kl. 13.

Æblehaven

Foredrag v/ Lisbeth og Nikolaj.
De fortæller om deres 3 mdr. tur til
New Zealand i camper og på cykel.

Onsdag d. 20. april
Kl. 12.

Æblehaven

Forårsfest. Mad + underholdning

Lørdag d.23-27.april

Æblehaven

V/Optimisterne
5 dages tur til Barlinek i Polen
Pris v/ 50 pers. 2822.kr. Tilkøb af
enkeltværelse 500 kr.

obs. Et godt tilbud fra hyggeklubben !
Tag med til publikums forestilling i Revykøbing til en billetpris à 200 kr. + transport 75. kr.
Tirsdag d. 7 juni kl. 14.
Afgang fra Æblehaven kl. 12.

Hanne Petersen tlf. 56 71 43 99 Mobil. 22 27 92 14 mail.: hannefrida@dukamail.dk
Nete Pedersen tlf. 56 72 51 67
Birte Jensen tlf. 56 71 62 34 mail: toller @os.dk
Hjemmeside : Hyk.dk
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ÅRSMØDE
8. MARTS 2016
Æblehaven afholder årsmøde
8. marts, hvor medlemmerne har
mulighed for bl.a. at vælge nye
rådsmedlemmer. Kom og få indflydelse og gratis kaffe og kage.

HVORDAN BLIVER JEG KANDIDAT?
For at komme i betragtning som kandidat
til Centerrådet, skal man være bruger eller frivillig i Æblehaven.

For brugere, som ikke kan være tilstede den
8. marts, er der mulighed for brevafstemning: Fra den 1. marts til den 7. marts.

PROGRAM
1. Velkomst og beretning af formanden.
2. Regnskabsaflæggelse ved kassereren.
3. Præsentation af kandidaterne,
samt af de øvrige medlemmer af
Centerrådet.
I henhold til vedtægterne skal der i år vælges ? rådsmedlemmer og følgende er på
valg:
• Dan Henriksen
• Leif Børgesen
• Gerda Mikkelsen
• Inger Werner
Suppleanter på valg:
• Erik Rysgaard

Kære alle brugere og frivillige, kom og gør
jeres indflydelse gældende ved valget til Centerrådet.
Venlig hilsen
Centerrådet

Årsmødet afholdes tirsdag den 8. marts
2016, Kl. 13.00 i Æblehaven.
Nygade 5, 4640 Faxe, Tlf. 56 20 34 00
Gratis kaffe og kage

•

Valg af bilagskontrollant og suppleant:
• Djerny Sørensen

Tilmelding senest d. 4. marts

•

4. Afstemning og kaffepause.

Efter kaffepausen spilles der 5 bankospil om gode gevinster!
I samme tidsrum som der afvikles bankospil er det også muligt, at deltage i et foredrag.
Årsmødets foredrag er med Lisbet Lauritsen, som er ”frivillig” i Æblehaven.
Foredragsemnet er Rom, som Lisbet Lauritsen har besøgt mange gange.
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Torsdag den 31. marts 2016
fra kl. 12.00 til kl. 15.
Spisestuen i Æblehaven, Nygade 5, Faxe
Vil ”HANNES” fra Vejerslev
komme og sælge PATCHWORKSTOFFER
til kun 25 kr. pr. FQ som er 50 x 55 cm.
Der vil være et stort udvalg af stof i FQ, mønstre og
syede modeller, samt gode tilbud.
Alle er velkommen.
Kan du ikke vente kan du på
www.HANNES-patchwork.dk
www.hanneshjemmeside.dk
Skulle du specielle ønsker, er du meget velkommen
til at ringe 29871074 eller skrive til
mail@hannespatchwork.dk

Du kan selvfølgelig betale med

Der kan købes kaffe/te og kage i Æblehavens Café

Præsenteres af Karin og Klaus
fra Klaus

& Servants

Onsdag den 11. Maj 2016
Kl. 13 til 15
Æblehaven gentager succesen med
det musikalske show ” Tip et hit ”
Med mange af de populære sange ,
som vi alle elsker at synge med på
og endda med mulighed for at vinde
forskellige gaver

Pris kun 150 kr.pr. personInkl. Kaffe / The og Kage
Tilmelding senest mandag den
9. maj 2016 i Café Kernehuset
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Dagcentergruppen
I lighed med så mange andre i Danmark, er også Æblehavens visitationsgruppe gået i motionsmode i januar.
Det har været en laang og kold januar, med sne, kulde og storm, så det prøver vi at afhjælpe, med lidt godt for
blodcirkulationen.
Vi går alle mand i motionsrummet, så tit vi kan, og særligt fredag formiddag, har det vundet indpas. Vi både
cykler, går på løbebånd og trækker i vægte mm. Vi laver øvelser der er gode, både for krop og sjæl. Vi taler
om hvordan, og hvorfor motion kan hjælpe os med til at hæve både humøret og kropstemperaturen nogle grader, nu hvor det hele godt kan være lidt gråt og koldt, og for nogen en lidt trist tid. Vi sætter vores personlige
mål lidt i vejret, og ser tydeligt at det andet følger trop.
Udover den fysiske motion har vi fundet hjernegymnastikken frem ”Puslespillene”
Alle er meget begejstret og nyder, at udfordre sig selv og hinanden. Det kan virke helt uoverskueligt at lægge
et puslespil på hele 500 brikker, men ved fælles hjælp, gode grin og HØJ koncentration, er det lykkes at lægge både dét, og mange andre. Det giver stor selvtilfredshed, og mod på mere. Det er en rigtig sjovt og hyggelig måde at være sammen på, og vi får også mange gode samtaler.
Vi satser selvfølgelig på at følge op på de gode ”vaner” resten af året, og har fået Solvej i køkkenet til at støtte
op med frisk frugt til eftermiddagene.
I forbindelse med vores nye trend, puslespil,
modtager vi meget gerne brugte, hvis der er nogle ,
der har nogle intakte , de gerne vil donere.
Hilsen dagcenterpersonalet.
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SE NU ÆBLEHAVENS FLOTTE HJEMMESIDE!
www.aeble-haven.dk
Vi har bl.a. fået produceret 3 rigtig gode videoer

Hjemmesiden bliver jævnlig opdateret
Se også månedens menuplan på hjemmesiden
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Kunstfernisering i Æblehaven
Torsdag den 7. april kl. 10.00 – 10.45
Kunstner: Henrik Drent
Billedkunstner og illustrator Henrik Drent har siden marts 2015 udsmykket
Æblehavens tagkonstruktion med de fire årstider.
Når man kommer ind under glastaget i Æblehavens kantine/pyramide og kigger
op, ser man pludselig det der skabes der oppe på svalegangen hvor normalt kun
vinduespudseren og fuglene kommer!
Et kæmpe maleri af de fire årstider med mange glade mennesker!
Kom og få et ”lille glas”, og nyd sammen med kunsteneren et af Faxe Kommunes største kunstværker!
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Tæppe curling
Er en meget populær aktivitet
Der er ledige pladser på holdet om mandagen fra
Kl. 10-12. Kom og meld dig til, Holdleder Inger
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Aase Petersen der er 84 år, har her i 2016 været ”frivillig” i Æblehaven i 25 år.
Aase er dermed nummer to ”frivillig” i Æblehaven, som kan fejre 25 års jubilæum.
Aase er født i Faxe, og blev som 20 årig gift med Erling der er 88 år, som også har
været ”frivillig” i Æblehaven siden 2000. Her den 22. marts 2016 har Aase og Erling krondiamantbryllup, hvilket vil sige, at de har været gift i 65 år! Godt gået!
Tillykke!
Da Aase blev førtidspensionist var der nogen hun gik til svømning med, der lokkede hende med i Æblehaven. Det har hun aldrig fortrudt! Hun blev modtaget
med åbne arme i Æblehaven!
Aase begyndte at sy i Æblehaven, og hurtig blev hun også deltager på madholdet,
og det medførte så hun blev ”frivillig” instruktør på et madhold for mænd indtil
2010.
Aase har også som ”frivillig” i mange år været med til at ”pakke” vores blad Æbleskuddet, som kommer ud til mange forskellige adresser i Faxe Kommune.
Æblehavens brugerråd, festudvalg og centerråd er også steder Aase har været repræsenteret i. Gymnastikholdet, cykelholdet og Æblehavens faste nissehold har
selvfølgelig også haft fornøjelsen af Aase! Nu står den på stolegymnastik sammen
med hendes mand Erling i Æblehaven!
Aases familie er stor med tre døtre hun også som ”frivillig” har haft på sine hold i
Æblehaven, og med 7 børnebørn, 9 oldebørn og et tipoldebarn skulle der være gode chancer for, at arvefølgen efter Aase som ”frivillig” i Æblehaven skulle være
sikret.
Vi ønsker Aase Petersen et flot tillykke med hendes 25 års jubilæum! Torsdag den
7. april til Æblehavens aktivitetsafslutning vil vi også fejre Aase Petersens 25 års
jubilæum.
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KUNSTUDSTILLING I ÆBLEHAVEN
Fra den 1. marts 2016 udstiller
Jørgen Christensen i Æblehavens lokaler.
Kunstmaler Jørgen Christensen bor i Tystrup, hvor han ofte
lader sig inspirere af naturen i lokalområdet til sine malemotiver.
Jørgen begyndte allerede at male som dreng, hvor bl.a. hans far
der også var kunstner var en god inspirator.
Maleteknikken er olie på lærred fremstillet med en spartel.
Jørgen Christensen er meget inspireret af Skagens malerne, og
det fantastiske lys der er på disse geografiske breddegrader.
Jørgen Christensen har bl.a. udstillet følgende steder:
Hundige Galleriet
Hestestalden i Præstø
Galleriet i Faxe Kommune
Huset i Faxe Ladeplads
VUC i Faxe
Haribo i Faxe
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Opstart onsdag den 6. April 2016 Kl. 09.30
Sidste dag 28.september

Vi kører fra Æblehaven hver onsdag kl. 09.30 til ca. kl.12
Vi cykler ud og finder et sted at drikke kaffe / te

Nye deltagere er MEGET velkomne
Fra onsdag d. 4.maj tager dem der vil cykle lidt længere en
madpakke med. og er så hjemme igen kl. ca. 15-16
Aktivitetsprisen for udendørs cykling er 100.kr. efter en prøvetur
Venlig Cykelhilsen

Connie 60 91 22 47

Erik 24 60 32 73

Billeder fra forskellige ture 2015
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Sundhedscentrets Optik
Præstøvej 78 4640 Faxe

Tlf. 79 30 14 30
Torvegade 6 4640 Faxe
Åbningstider
Mandag til Søndag Kl. 06.00 til 20.00
Tlf. 56 71 34 44
V/Lotte og Simon Spring

Følg os
p å Facebook

Abrahamsen Sko og Tøj

Størrelse fra s til 6 xl
v/ Bente Abrahamsen
Torvegade 3 c Faxe
Postvej 3 Faxe ldp.
tlf.71759498
abrahamsenskoogtoej@gmail.com
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Du er
altid velkommen
til et kig hos

Torvegade 8, 4640 Faxe
tlf.: 56 71 34 80
www.dintojmand.dk/faxe

FAXE
IB ELBERG

Statsaut. Fodterapeut

Klinik for fodterapi.

Marianne Ørgaard

v/ Inge Krogh Poulsen &
Karsten Larsen
Vinkældertorvet 3
4640 Faxe
Tlf.: 56 71 33 13
Mob: 40 85 33 13

Drosselvej 42, 4653 Karise

Tlf. 56788874
Professional behandler af fødder .
Autorisationen er din garanti for
fodterapeutens anerkendte uddannelse

BRILLEBIL

Køb
Salg
vurdering

Har du problemer med at komme til os...
- kommer vi gerne hjem til dig i stedet!

Ring og hør nærmere!

Real Mæglerne Johan Vive
Statsaut. Ejendomsmægler MDE
Rønnedevej 62D
4640 Faxe
Tlf.: 56 71 50 00

Katja & Brian Kristensen
Torvegade 14, 4640 Faxe - tlf. 56 71 31 77
www.optikgalleriet.dk - Email: optikgalleriet@teliamail.dk

MODE - STIL - KVALITET

v/Lidy Grange
Rønnedevej 17B t.v.
4640 Faxe
Telefon 56 71 45 44

Dit syn betyder alt for os

Vinkældertorvet 3 4640 Faxe
Tlf.: 56 71 34 91
E-mail: faxe@nytsyn.dk

MICHAEL CHRISTENSEN
Snedkermester

Faxe Apotek
Rønnedevej 15,
4640 Faxe
Tlf. 56 71 30 55

Byggefirmaet, Poul E.
Flidsagervej 6A
4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 20 97 63 86
E-mail: michael-c@fakse-ldp.dk

Viden er god medicin!
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Hvad er Æblehaven?

Hvad med transporten?

Et Dagcenter hvor man kan dyrke sine hobbyer,
møde gamle og nye venner, få og give nye ideer.
Et Dagcenter for de pensionister, der har behov
for personlig støtte. Det er dig der er med til at
bestemme, hvad Æblehaven skal bruges til.
Æblehaven har et valgt centerråd.

Borgere som er visiteret til et dagtilbud i Æblehaven af kommunens visitation kan også blive visiteret efter gældende lovgivning for kørsel.
Borgere som benytter sig af Æblehavens åbne
tilbud skal selv sørge for transport.

Hvem kan visiteres til
dagcenter?

Hvem kan komme i
Æblehaven?

Har du behov for at blive visiteret til dagcentret,
skal du henvende dig til kommunens visitation på
tlf. 56 20 34 30
Mandag - Fredag Kl. 09.00 til Kl. 13.00

Pensionister/førtidspensionister i alle aldre og
efterlønsmodtagere i Faxe Kommune.

Hvad er et Dagcenter?
Æblehavens åbningstider

Et sted, hvor der er mulighed for at lave studiekredse, spille & synge, danse, motion & bevægelse, cykling, madlavning, sprogkurser, værksteder,
EDB, og hvor der arbejdes med stof, garn, porcelæns, pergamano og tegning og maling. Der er
hyggelige opholdsrum, hvor man kan snakke, læse, spille kort eller få en pot billard. Det er kun
fantasien der sætter grænserne.

Fra kl. 07. 30-15. 30 på alle hverdage.

Høreomsorgen
Er flyttet til Faxe sundhedscenter

Hvad koster det?

Præstøvej 78, 4640 Faxe
Tlf. 30 50 37 35

Man kan frit komme i Æblehaven.
Når man deltager på et hold med instruktør, eller
benytter motionsrummet, er der en brugerbetaling, samt betaling af div. materialer til eget forbrug

Batterier til høreapparater
kan stadigvæk udleveres i
Æblehavens reception .

Æblehaven har en café ”Kernehuset”, hvor man
kan købe kaffe, brød, varm mad, lune retter,
smørrebrød & råkostsalat.

Hvor ofte må man komme?
Så ofte man har tid, lyst og kræfter.
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For at kunne deltage i lodtrækningen om gevinsten, som er
Dagens ret for 2 i Café Kernehuset
skal løsningsordet være afleveret i løsningskassen senest 30-april 2016

Navn: ___________________________________
Adresse:___________________________________________________
Telefon: ________________________
Løsningord:

afleveres i løsningskassen

Kryds nr. 4 – 2015
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