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Sensommersangaften
Tirsdag 30. august 2022 i Sønderholm Kirke kl. 19.00

Tiltrædelseskoncert
Torsdag 29. september kl. 19.30 i Frejlev
kirke og kirkecenter

Høstgudstjenester - og et menighedsmøde
Sønderholm Kirke 11. september kl. 11.00 og
Frejlev Kirke 25. september kl. 11.00

Filmaften i Sønderholm Sognegård
Tirsdag 1. november kl. 19.00

Foredrag ved Sørine Gotfredsen
”Som Sørine læser Bibelen”
Tirsdag 15. november kl. 19.00 i Frejlev Kirkecenter

Nyt fra menighedsrådet
En hilsen fra kirkernes
nye organist
Kære alle i Frejlev og Sønderholm sogne
Mit navn er Arne Jørgen Fæø, og jeg har den ære og
glæde at være Frejlev og Sønderholm kirkers nye organist.
Jeg blev født i det nordlige Norge for lige omkring 48 år
siden i et hjem med klaver. Klaveret og jeg blev gode venner, og det bragte mig efterhånden
til København, hvor jeg studerede på det Kgl. Danske Musikkonservatorium i syv år. Her
mødte jeg også min skønne hustru Synnøve. Hun spiller violin, og da hun i 2004 fik en stilling i Aalborg Symfoniorkester, valgte vi at flytte til det nordjyske. Her befinder vi os stadig
meget vel.
Vi bor i Vestbjerg sammen med vores tre drenge Nicolas, Benjamin og Leonard, der er 15, 14
og 9 år gamle.
Min første stilling som organist fik jeg i 2005 i Bjergby og Mygdal kirker. Der var jeg i 5 år,
indtil jeg i 2010 blev ansat i Hirtshals Kirke. Jeg har også nået at være organist i Suldrup og
Sønderup en kort overgang, indtil jeg var så heldig at få stillingen i Sønderholm-Frejlev.
Ved siden af mit virke som organist, har jeg hele tiden haft et aktivt virke som pianist, bl.a.
som orkesterpianist i Aalborg Symfoniorkester.
Jeg er allerede kommet godt i gang, synes jeg, og føler mig privilegeret ved at få lov til at
arbejde dette skønne sted. Nu glæder jeg mig til at lære både stedet og menneskene meget
bedre at kende.
Vi ses!

Hvordan skal gudstjenesten være i fremtiden?
Fra 2022 til 2030 bliver der arbejdet med gudstjenestens faste form, liturgien, i to kommissioner, en række arbejdsgrupper og et Liturgisk Forum.
På https://www.folkekirken.dk/aktuelt/liturgiarbejde kan man se, hvordan arbejdet er planlagt,
dykke ned i forarbejdet og de mange bidrag til den debat, der er gået forud for biskoppernes
beslutninger.

Adresser
Sognepræst (kirkebogsførende)
Jørn Skøtt Andersen
Tlf. 23 62 18 78
E-mail: jsan@km.dk
Træffes ikke mandag
Sognepræst Lotte Lyngby
Tlf. 41 67 55 77
E-mail: loly@km.dk
Træffes ikke mandag
Kirkekontoret i Frejlev Kirkecenter
Verdisvej 4, 9200 Aalborg SV
Præstesekretær Tove Nielsen
Kirkekontoret: Torsdag kl. 9-12
på tlf. 98 34 13 06.
E-mail: ton@km.dk
Organist Arne Jørgen Fæø
E-mail: ajf@soenderholm-frejlev.dk
Tlf. 53 63 23 04
Kirke- og kulturmedarbejder
Christine Hjort Bjerre
E-mail: kk@soenderholm-frejlev.dk
Tlf. 40 47 47 16
Menighedsrådsformand
Peter Stoffersen
98 34 13 02 / 40 17 83 02
E-mail: formand@soenderholm-frejlev.dk

Sønderholm Kirke
Kirkeværge Leif Jensen
Tlf. 20 91 34 11
E-mail: kirkevaerge@soenderholm-kirke.dk
Graver Annee Katrine Bonde
Tlf. 40 33 11 19 / 98 34 11 19
E-mail: graveren@soenderholm-kirke.dk
Træffes ikke mandag.
Kirkesanger
Camilla Hjorth Christiansen
Tlf. 51 20 07 65
E-mail: kirkesanger@soenderholm-kirke.dk
Sognegårdsvært Ella Roskjær
Tlf. 61 26 27 28
E-mail: er@soenderholm-kirke.dk

Frejlev Kirke
Kirkeværge Jens Pedersen
Tlf. 40 74 43 80
E-mail: kirkevaerge@frejlev-kirke.dk
Graver Jonna Gertsen		
Tlf. 24 25 54 86
E-mail: graveren@frejlev-kirke.dk
Træffes ikke mandag.
Kirkesanger
Christine Hjort Bjerre
E-mail: kk@soenderholm-frejlev.dk
Tlf. 40 47 47 16
Kirkecentervært Helle Bjerregaard
Tlf. 22 91 25 38
E-mail: kirkecenter@frejlev-kirke.dk

Forsidebilleder: Fra kommende arrangementer
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Hjemmeside:
www.soenderholm-frejlev.dk

Det er så sandt, at det er sundt, men...
Sundhedens ånd er over os som aldrig før.
Sundhed er simpelthen vejen til både evig
lykke og et langt liv. Aldrig har der været
så meget fokus på sundhed som nu. Og
man gør bestemt klogt i at lytte omhyggeligt til både Peter Geisling og Bente
Klarlund. Derfor findes der da heller ikke i
dag et eneste ældrecenter med respekt for
sig selv, der ikke har et motionsrum. Her
sidder ingen frivilligt stille i lænestolen og
triller tommelfingre og venter opvartning.
”Et aktivt liv er et sundt liv”, er mottoet også på vores plejehjem.
Derfor går jeg bestemt
også ind for motion!
Og især når jeg ser mig
selv i spejlet - og især
fra siden. Du store!
Alligevel har jeg nu
forsøgsvis og til trøst
hængt en plakat op på
badeværelset. Hentet på
Kunsten i Aalborg. En
kopi af Michael Kviums
billede ved navn ”Big
Foot”. Det ligner godt
nok ikke noget, man
har lyst til at hænge op.
Men det ligner heller
ikke mig … endnu.

Det var nemlig den gamle teologi-professor
Johannes Sløk, der engang hævdede det.
Hans betragtninger gik dog dybere end
mine overfladiske af slagsen. Mennesket
er en misforståelse i den forstand, at det
ikke passer ind i verden, hævdede professoren. Mennesket har i sig selv ikke noget
oplagt formål; der gives ingen manual for
dette at være menneske; vi må så at sige
selv finde mening og retning i livet; at leve
som et menneske er ikke bare noget, vi
gør. Modsat liljen f.eks., der bare er, hvad
den er, nemlig lilje,
og altid gør, hvad
en lilje gør, nemlig
dufter. Modsat solsorten, der bare er,
hvad den er, nemlig
solsort, og altid gør,
hvad solsorter gør,
nemlig flyver, synger smukt og bygger rede.
Liljen og solsorten
har deres bestemmelse her i verden;
de gør, hvad de
skal; de passer ind sådan som blomster
og dyr nu engang
passer ind i verden.

En Big Foot er oprindeligt et stort, behåret
sagnvæsen i kæmpemæssig menneskelignende skikkelse. Den er i familie med den
afskyelige snemand, og den påstås at leve
i skovene i det vestlige USA og Canada.
Men ifølge Kvium behøver man altså ikke
at tage dertil for at finde sådan et bæst. De
findes over alt også hér i landet, i de danske skove, på veje og stræder, i parker og
på stier, iført løbesko og kasket … omend
oftest lidt mere velklædte. Hvis man da
ellers kan bruge dét ord om de stramtsiddende løbebukser, det ifølge eksperter på
området ikke er flovt at trække i, selvom de
sandt at sige virkelig klæder folk på meget
forskellig måde.
Da jeg så billedet første gang, var den
første tanke, der løb gennem mit hoved:
Mennesket er virkelig en misforståelse.

Sådan er det ikke med os mennesker, siger
altså Sløk. Og Kvium antyder det på sin
egen måde. Vi passer ikke rigtigt ind.
Og derfor sker der dét, som vi ser på billedet. Fordi teknologiens mange velsignelser
af hjælpemidler - lige fra den computerstyrede traktor til den højteknologiske robotstøvsuger - har ramt os i et omfang, så vi
stort set ikke behøver at bevæge os overhovedet for at opretholde livet, ja, så bliver vi
med tiden så svage og fede, at vi må kompensere for de manglende bevægelser, der
engang hørte livet til og holdt os stærke og
slanke. Derfor bevæger vi os ud af huset og
begynder at løbe rundt i naturen i det, som
jo i grunden er en fuldstændig formålsløs
ødslen med energi. Kraften løber bare ud af
os og kommer i virkeligheden ingen andre
til gode. Mennesket, som vi ynder at kalde

det mest suveræne af alle dyr, har udviklet sig til dét, som Karl Ove Knausgaard
kalder for ”den meningsløst løbende skabning”. Er det derfor, at bæstet på billedet
stirrer lettere vanvittigt på os?
*
”Ja, sandheds Ånd! forvis os på, at også vi
er af Gud Faders små!
Sådan synger vi med Grundtvig i salmen
”Nu bede vi den Helligånd!” Sandhedens
ånd vil ifølge salmedigteren fortælle os,
at vi hverken er en misforståelse eller et
meningsløst løbende bæst, men at vi er
én af Gud Faders små. Det er da godt nok
noget andet, end hvad sundhedens ånd synger. Tænk at få lov til at være lige så lille,
som man er, når man er det. Og lige så
svag og afmægtig, som man føler sig, når
kroppen ikke længere kan, hvad den kunne.
Da min meget gamle mor skulle på plejehjem og udtrykte bekymring over alt det,
hun ikke længere kunne og derfor følte sig
nytteløs, svarede lægen: ”Ved De hvad, fru
Skøtt Andersen; måske er tiden kommet,
hvor De ikke længere skal en hel masse.
Måske er det nu Deres tur til at sætte Dem
godt til rette i en lænestol og lade Dem
opvarte!”
Det var en høflig og velmenende læge i sin
bedste alder - bemærk De’s-formen - men
på visitatorens lettere opspilede øjne kunne
jeg forstå, at det ikke var et synspunkt, de
to havde koordineret inden hjemmebesøget.
Men lægen er så heller ikke læge mere - og
min mor skulle aldrig lære sig den ædle
kunst at lade sig opvarte; det var hun blevet
for gammel til.
Sandt at sige kunne jeg nu godt have undt
hende at dø mæt af dage og kage. Men hun
cyklede tappert afsted på sin pedaltræner
og løftede vinylvægte til det sidste. Da
Vorherre bestemte, at nu måtte det vist
være nok med det, sørgede jeg for, at hun
ikke ankom til de himmelske sale i joggingtøj og løbesko. Jeg håber, at Vorherre
genkendte hende, som én af sine små.
Sognepræst
Jørn Skøtt Andersen
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Andre gudstjenester m.m.
Gudstjeneste under åben himmel
Søndag 21. august kl. 10.00 i Frejlev

I samarbejde med FDF indbyder vi til sommergudstjeneste i det
fri på området i kirkegårdens syd-østlige ende.
Tag en stol eller et tæppe under armen og kom og vær med.
Efter gudstjenesten er der kaffe og kage og skovtursstemning –
og skulle himlen åbne sine sluser, flyttes gudstjenesten indenfor i
kirken.

Alle Helgen
Søndag 6. november
Kl. 14.00 i Sønderholm Kirke
Kl. 16.00 i Frejlev Kirke
Allehelgensdag er blevet til den dag på året, hvor vi samles i kirken og på kirkegården for at mindes dem, vi har mistet, men som
stadig står lyslevende i vores erindring. Ved begge gudstjenester
denne søndag mindes vi særligt dem i henholdsvis Sønderholm
og Frejlev, som er døde siden sidste Alle helgen, og deres navne
vil blive læst op. Pårørende er særligt velkomne denne dag og vil
blive særskilt inviteret, men alle andre i sognene er naturligvis
ikke mindre velkomne, så sandt som sorg og savn ofte rækker
længere tilbage end blot et år.

Advents- og lysgudstjeneste i Frejlev
1. søndag i advent
27. november kl. 16.00
Med fakkeltog og juletræstænding
Som vanligt indleder vi advents- og juletiden med en gudstjeneste
i Frejlev Kirke, der afsluttes med, at vi i samlet flok går i fakkeloptog til Kastanjegården, hvor byens juletræ tændes.
Det hele sker i samarbejde med Frejlev Erhvervsforening,
Borgerforeningen, Frejlev Samråd og FDF Sønderholm-Frejlev.

Høstgudstjenester
- og et enkelt menighedsmøde
Der er tradition for at mødes til en god frokost efter de årlige høstgudstjenester i vores to kirker. Den tradition holder vi fast ved.
Efter gudstjenesten i Sønderholm Kirke 11. september kl. 11.00
og Frejlev Kirke 25. september kl. 11.00 er menighedsrådet derfor vært ved en høstfrokost og alle er meget velkomne. Tilmelding
er ikke nødvendig.
I forbindelse med frokosten i Frejlev vil menighedsrådet så dertil
afholde det årlige og obligatoriske menighedsmøde - som vi
nøjes med ét af. Her vil menighedsrådet fortælle om sit arbejde
det forgangne år og om planlagte projekter for det nye. Ligesom
det med interesse vil lytte til forslag og kommentarer fra de fremmødte. Bor man i Sønderholm Sogn og gerne vil høre og høres om
dette arbejde, må man derfor tage til Frejlev 25. september - og evt.
gøre brug af kirkebilen, hvis man har behov for det.
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Kirken for børn og unge
Høst for børn
Sønderholm Kirke torsdag
1. september kl. 17.00

Halloween for børn
Frejlev Kirke torsdag
3. november kl. 17.00

Om at sige tak for mad og om frø,
der bliver til gulerødder.

En ikke alt for uhyggelig gudstjeneste
om godt og ondt. Kom gerne udklædt!

Velkommen til korte gudstjenester i børnehøjde med gode fortællinger, sang og
musik.
Efter en halv time i kirken bydes der på
aftensmad i kirkecenter eller sognegård.
Der er ingen tilmelding, og det er gratis.
Vi håber, at I er mange, der har lyst til
at tage et barn ved hånden og komme og
være med!
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Koncerter og foredrag i sognene
Sensommersangaften
Tirsdag 30. august kl. 19.00 i Sønderholm Kirke
Kom og oplev glæden og det særlige fællesskab, der opstår, når vi synger sammen.
Aftenens tema er sensommersange, og der vil blive fortalt om både komponisterne og tekstforfatterne bag sangene. Vi vil bl.a. synge fra den nyeste udgave af Højskolesangbogen.
Det eneste, du selv skal medbringe, er din egen sangstemme og masser af godt humør.
Rikke Sommer Eriksen fra menighedsrådet og organist Arne Jørgen Fæø vælger aftenens
sange.

Tiltrædelseskoncert
Torsdag 29. september kl. 19.30 i Frejlev kirke og kirkecenter
Glæd jer til en lidt anderledes koncert i Frejlev kirke og kirkecenter.
Frejlev og Sønderholm kirker har fået ny organist. Det vil vi markere med en tiltrædelseskoncert, hvor vi
får lejlighed til at stifte bekendtskab med Arne Jørgen Fæøs musikerskab fra forskellige vinkler.
Første del af koncerten foregår i Frejlev Kirke, hvor det er orglet, der er i centrum. Arne Jørgen vil spille
forskellige værker for orgel, samt fortælle lidt om hvordan musikken er bygget op, og hvilke tanker der
ligger bagved noget af den musik, der spilles til gudstjenester og ved andre lejligheder.
Efter en lille pause fortsætter koncerten i Frejlev Kirkecenter, hvor det er klaveret, der står for tur. Der
bliver både musik for klaver solo og sammenspil med sangerinde Christine Hjort Bjerre og violinist
Synnøve Gustavsson.
Der er fri entré.

Filmaften
Tirsdag 1. november kl. 19.00 i Sønderholm Sognegård
Vi gør det igen:
Vi inviterer til endnu en filmaften i godt selskab, men denne gang i Sønderholm Sognegård.
Vi håber på, at der bliver plads til mange, for film skal stadigvæk og helst ses sammen med andre.
Vi serverer et glas vin, ostemad og kaffe/the.

Foredrag ved Sørine Gotfredsen
Tirsdag 15. november kl. 19.00 i Frejlev Kirkecenter
”Som Sørine læser Bibelen”
Ikke meget er vigtigere end at inspirere til læsning af Bibelen. Den store bog
rummer ikke blot fortællingen om forholdet mellem Gud og hans skabning,
men sætter ord på et menneskes hele færd på jorden i forhold til tanker om
liv, død, køn, venskab, tro, kærlighed, evighed og frelse. Samtidig er Bibelen
en forudsætning for at forstå dybden af de temaer, der fylder så meget i dag,
lige fra feminisme til værdidebat og arven fra 1968. I aftenens foredrag berøres det hele.
Sørine Gotfredsen udgav 2020 bogen med samme titel som foredraget.
Her deler hun varmt og personligt ud af sine livserfaringer og tanker.
Nogen mener, det er djævelsk godt gjort, og at bogen er et eksistentielt
Kinder-æg for søgende voksne. Hun er kendt i offentligheden for sine skarpe
og eftertænksomme analyser af vores kultur og samfund – og også for modet
til at stikke næsen frem med ikke altid populære synspunkter.
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Mødekalender
Sønderholm-Frejlev Seniorer
Onsdag 17. august
Heldagsudflugt til Mariager
Der bliver guidet rundvisning i Mariager
Kirke og gennem byen.
Onsdag 14. september kl. 13.30 i
Frejlev Kirkecenter
Musikalsk foredrag ved
Troubadour Axel Meilholm
Onsdag 12. oktober kl. 13.30 i
Sønderholm Sognegård
Jens Erics Musiske Hjørne
Her tegnes et musikalsk portræt af Erik
Påske gennem fortælling, sang og musik.
Lørdag 5. november kl. 13.00 i
Frejlev Kirkecenter
» Spis Sammen «
Denne dag skal ingen spise alene, så tag en
veninde eller ven med.
Onsdag 23. november kl. 13.30 i
Frejlev Kirkecenter
Årets gang i glæde og sang
Margit Mühlbach fortæller undervejs om
fællessangene.
Onsdag 7. december kl. 13.30 i
Sønderholm kirke og sognegård
Adventsgudstjeneste
i Sønderholm Kirke med efterfølgende
kaffe i sognegården.
Tilmelding til
soenderholm.frejlev.seniorer@gmail.com
eller på tlf. / sms.
Bodil Elkjær 2424 8603 /
Knud E. Simonsen 3195 8915.

Bibelkredsen
Onsdag 17. august hos
Eva Svenson,
Skakvejen 3, Sønderholm
Onsdag 21. september hos
Aase og Henning Klitgaard,
Nibevej 146, Drastrup
Onsdag 19. oktober hos
Kirsten og Per Ulrik,
Fyrkildevej 68 st. tv., Aalborg Øst
Onsdag 16. november hos
Eva Svenson,
Skakvejen 3, Sønderholm

Frejlev Missionshus - Nibevej 283
Onsdag 10. august kl. 19.30
Møde ved sognepræst
Herluf Christensen, Bjerringbro
Onsdag 31. august kl. 19.30
Digital aften
Onsdag 7. september kl. 19.30
Sangaften med
Karsten Hansen, Øster Hornum
Onsdag 28. september kl. 19.30
Høst- og pakkefest ved
sognepræst Lotte Lyngby, Frejlev

Siden sidst

SØNDERHOLM SOGN

Dåb:
Maja Sejr Kjelde
Jack Costin
Marcus Høst Eiby
Oliver Nørgaard Hansen
Madeline Skinnerup
Alva Emma Hohnsbehn Rysholt
Ida Nørgaard Jørgensen
Felix Bentzen James
Jon Graversgaard
Vielser:
Lene og Marc Juul Nørgaard
Karina Lemvigth Kristensen og Klaus
Kristensen
Louise og Torben Sølbeck Flyvbjerg
Lone Juul Asmussen og Peter Jørgen
Asmussen
Dødsfald:
Kirstine Marie Andersen
Kurt Erlan Pedersen
Thyra Alice Jensen
Ejvind Martinus Larsen
Ruth Christensen
Jonna Eduardsen
Birgit Salling
Helle Maleen Rosel Bejlegaard
Karin Nielson
Inge Merete Andersen

Onsdag 5. oktober kl. 19.00
Gudstjeneste i Frejlev Kirke
og efterfølgende bibelforedrag
i Frejlev Kirkecenter
ved tidligere sognepræst
Peer Lousdal, Farsø
Onsdag 26. oktober kl. 19.30
Møde ved missionær
Henrik Jørgensen, Erslev
Onsdag 2. november kl. 19.30
Kredsmøde og generalforsamling.
Tale ved missionær
Grethe Friberg, Allingåbro
Onsdag 9. november kl. 19.30
Sang- og bedeaften ved lokale kræfter
Onsdag 23. november kl. 19.30
Digital aften

FREJLEV SOGN
Dåb:
Sofus Julian Christiansen
Mille Koktved Knøss
Jens Bernhard Skov
Emilie Malling Ingvardtsen
Metha Staun Mark
Lærke Maj Klastrup Sørensen
Marius Sønderskov Neumann
Emily Sara Ølbye Andersen
Sia Bolourchi Mathisen
Clara Nørgaard Kristensen
Anthon Freek Thomsen
William Jensby Nøhr
Emil Bang Bjerregaard
Ida Hein Sandberg
Kirsten Brøns Ibsen
Sofia Stærmose Mortensen
Vielser:
Rikke og Gerald Joseph Mortensen
Abschneider
Velsignelser:
Kia Klitgaard Nielsen og Anders
Bjerregaard Nielsen
Dødsfald:
Per Konnerup
Frits Jørn Jensen
Poul Henning Christensen
Erik Kjærsgaard
Anna Lis Qvist
Ole Berg Sørensen
Kaj Jakobsen
Knud Børison Hansson
Jørgen Christian Gadegaard
Ida Kaae Schmidt
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Gudstjenester August - September - Oktober - November 2022
Sønderholm
31. juli

7. aug.
14. aug.
21. aug
28.
1.
4.
11.
18.
25.

aug.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.

2.
5.
9.
16.
23.
30.
3.
6.
13.
20.
27.

okt.
okt.
okt.
okt.
okt.
okt.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.

Frejlev

			
8. s. e. trin.
9.30 LL
9. s. e. trin.
11.00 LL		
10. s. e. trin.			
11. s. e. trin.
11.00 JSA		
Torsdag
17.00 LL
Høst for børn
12. s. e. trin.
9.30 LL		
13. s. e. trin.
11.00 JSA Høstgudstj. m. efterflg. frokost
14. s. e. trin.
11.00 LL		
15. s. e. trin.			

9.30 JT

7. s. e. trin.

9.30 LL
10.00 LL
9.30 JSA
11.00 LL

9.30 LL
11.00 LL

							

9.30 JSA
Onsdag			
17. s. e. trin.
11.00 LL		
18. s. e. trin.
9.30 JSA		
19. s. e. trin.
		
20. s. e. trin.
9.30 LL		
Torsdag			
Alle helgens dag
14.00 LL/JSA
22. s. e. trin.
11.00 JSA		
S. s. e. trinitatis			
1. s. i advent
9.30 JSA Udvidet kirkekaffe

Høstgudstjeneste m. efterflg. frokost
– og det årlige menighedsmøde

16. s. e. trin.

19.00
Indre Missions årlige gudstjeneste
9.30 LL Udvidet kirkekaffe
11.00 JSA
9.30 JSA
11.00 LL
17.00 LL
Halloween for børn
16.00 LL/JSA
9.30 JSA
9.30 LL
16.00 LL
Lysgudstjeneste og efterfølgende

							

4. dec.

Gudstjeneste i det fri - i samarbejde med FDF

2. s. i advent

11.00 JSA		

tænding af byens juletræ

9.30 JSA

Forkortelser: LL = Lotte Lyngby; JSA = Jørn Skøtt Andersen; JT = Jørgen Tornøe
Kirkebil: Både til gudstjenester og til møder for ældre kan der bestilles kirkebil. Ring til kirkekontoret, torsdag kl. 9-12, tlf. 98 34 13 06.

Man kan også selv ringe til Aalborg Taxa, tlf. 98 10 10 10, og ved bestillingen oplyse, at det drejer sig om kirkebilskørsel. HUSK at aftale hjemkørsel samtidigt!

Stof til næste kirkeblad: Afleveres/sendes til Hanna Kristensen, Højvangen 7A, 9240 Nibe (e-mail: hanna@hannamie.dk) senest 21. september.
Dette blad er redigeret af Hanna Kristensen.
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