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SKOVHUSET
Skovhuset er Det Økumeniske Centers retrætehus. Det Økumeni-
ske Center i Århus er et center for fælles kirkelig fornyelse og
samfundsrettet kristen praksis. Skovhusets daglige ledelse
varetages af Skovhusgruppen.
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Yvonne Vestereng, tlf. 3074 7321 • tilmelding@retraetehus.dk
(Tilmelding)

Sognepræst Kirsten Clement, tlf. 6485 1179 • kcl@km.dk
(Skovhusbladet • www.retraetehus.dk)

Hospitalspræst Kirsten Stoklund, tlf. 2424 6812
(Bogsalg)

Centersekretær Erik Jørgensen, tlf. 8625 3516
(Administration)

Sankt Josephsøster Regina König, tlf. 861 3 8009

Præst i Metodistkirken Charlotte Thaarup, tlf. 9848 1098

Sognepræst Marie Holm, tlf. 2147 4550

Korshærspræst Birgitte Jeppesen, tlf. 2122 9221

Sognemedhjælper, cand. teol. Marie Rørbæk, tlf. 6145 8216

Cand. teol. Christian Bjerre, tlf. 6060 9188

SKOVHUSBLADET
Skovhusbladet udkommer fire gange årligt i et oplag på 1100
eksemplarer. Det udsendes gratis til retrætedeltagere i en periode.
For modtagere, der ønsker at betale for Skovhusbladet, dækker 100
kr. pr. år de faktiske udgifter til trykning og forsendelse.

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR
Sognepræst Kirsten Clement
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Gerard W. Hughes slutter kapitlet ”Jordnære bønner” med at skrive: ”Vi kan
ikke lære at bede ved at læse bøger eller gå på kursus. Bøn kan kun læres
ved, at man beder, fordi kun Gud kan lære os at bede.” I kapitlets første del
præsenterer han flere måder at gøre sig modtagelig for Guds ord (se blad
2011 -2). I anden del præsenterer han nogle måder at bede ud fra Bibelen på.

Bibelen hører ikke kun hjemme i kirken og kirkens ritualer. Den er selv
fyldt med opmuntringer til at benytte det, vi ser og oplever omkring os i
bønnen f. eks. Salme 8 eller Luk 12,24: ”Læg mærke til ravnene; de sår ikke
og høster ikke, de har hverken forrådskammer eller lade, og Gud giver dem
føden. Hvor langt mere værd end fuglene er ikke I! ”

Bibelen handler ikke kun om fortiden, men den lærer os også, hvordan vi
finder Gud i nutiden. Det opleves nogle gange sådan, at det sidste punktum
blev sat i den sidste bog i Det nye Testamente, men Gud kommunikerer sta-
digvæk med os i vore hjerter. Guds ord påvirker vores hverdagsliv ved at
bede med Bibelen, og Gud og hverdagslivet holdes ikke længere skarpt ad-
skilt. Én måde er denne:

Vælg en kort Bibeltekst, der på en eller anden måde taler til dig. Begynd
med at bede: ”Gud, lad hele mit væsen være rettet mod dig, så du kan være
kærlighedens og barmhjertighedens Gud for mig og gennem mig.” Sid der-
efter stille, om det så blot er nogle få sekunder, for at minde dig selv om,
hvad du er i gang med. Betoningen af stilhed kan virke triviel, men den er
meget vigtig. Bevidstheden er som en travl lufthavn: tanker, erindringer,
håb, bekymringer ankommer og letter igen – eller stiller sig i kø for at få
opmærksomhed. Blot et sekunds koncentration kan være svær. Læs bibel-
teksten langsomt flere gange, gerne højt, uden at analysere eller læse om
den. Det kan du gøre en anden gang. Læg mærke til om, der er nogle ord,
som vækker din opmærksomhed. Hvad vil Gud sige dig med det? Hvad vil
du svare? Det kan være stilhed, skepsis, glæde eller vrede.

Selv i en samtale med Gud kan opmærksomheden trækkes væk fra bønnen
ved at tænke på, hvad du ellers er optaget af. Erkend disse forstyrrelser og
tag med med ind i din bøn. Del dem med Gud, så de bliver en del af indhol-
det i bønnen. Det kan være overvældende at mærke, at Gud er interesseret i
selv de mindste detaljer i mit liv!

Jordnære bønner - 2. del

Kirsten Clement
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Hvis der dukker spørgsmål op under bønnen, som vækker stærke følelser, er
det vigtigt at indrømme disse følelser og erkende tankerne, særligt de nega-
tive. Giv dem så over til Gud uden at benægte dem og uden at give dig hen
til dem, hvor smertefulde og negative de måtte være. Når stormen har lagt
sig, kan du se på dem igen.

At læse bibelvers om og om igen som en del af bønnen, og at lægge mærke
til de følelser, der vækkes, er godt, fordi følelserne forstår bedre end vores
bevidste tankeliv, hvad der er nødvendigt for os, og deres intensitet viser,
hvor vigtigt det er. Med forstanden kan vi så forsøge at finde roden til den
længsel, der har forårsaget følelserne.

En anden måde at bede med Bibelen på er at tage fantasien til hjælp.
Fantasien er specielt velegnet til evangeliernes beretninger. Fantasien er en
vidunderlig og forsømt evne, ikke særlig værdsat i vores kultur, hvor alt skal
måles og vejes. Fantasien kan imidlertid opfatte sandheder, som er utilgæn-
gelige for den logiske forstand. Fantasien sætter os bedre i stand til at gen-
kende ikke bare evner og stærke sider men også illusioner og selvbedrag.
Derfor er nogle ubevidst bange for at bruge fantasien og tror, at de ikke kan.
Men gør dig fortrolig med en beretning. Forestil dig, at det sker nu og ikke
for 2000 år siden. Forestil dig stedet, menneskene, lugtene, lydende. Forestil
dig, at du er til stede. Lad dig styre af fantasien uden at forsøge at kontrolle-

Ravne. Foto: Jesper Lund ©
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re den. Gå ind samtalen. Hvad siger du til Jesus, og han til dig? Vær så
spontan og ærlig som muligt. Stol på, at Gud er stor nok til også at bære be-
klagelser og dårligt humør.

Det er en god ting at sætte en bestemt tid af til bønnen med Bibelen og slutte
med en afslutningsbøn, f. eks. Fadervor. Brug den tid, du har sat af – især
hvis bønnen ikke ser ud til at føre nogle steder hen. Vores bevidsthed består
af flere lag. En periode af tomhed, hvor der ikke ser ud til at ske noget, be-
tyder normalt, at vi bevæger os ned i et dybere lag af bevidstheden, hvor
forvandlingen kan ske.

Gå en tur eller drik en kop te efter bønnen og tænk efter, hvad du følte under
bønnen – uden at analysere og bedømme, blot registrere. Næste gang du be-
der, kan du vende tilbage til de ord, der forårsagede følelserne. Repetitioner
kan være den mest værdifulde del af bønnen. Læg også mærke til vedvaren-
de forstyrrelser. De kan nogle gange være et lille puf fra Gud.

Bøn kan aldrig mislykkes! Alt det, der sker i bønnen, afspejler på en eller
anden måde hverdagslivets virkelighed.

Nogle bibeltekster ti l brug for bøn:

Læg mærke til ravnene; de sår ikke og høster ikke, de har hverken forråds-
kammer eller lade, og Gud giver dem føden. Hvor langt mere værd end
fuglene er ikke I! (Luk 12,24)

Men Zion siger: »Herren har svigtet mig, Herren har glemt mig!«
Glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte?
Selv om de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig.
Se, i mine hænder har jeg tegnet dig (Es 49,14-16a)

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt
sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt
iblandt dem og sagde til dem: »Fred være med jer!« Da han havde sagt
det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så
Herren. Jesus sagde igen til dem: »Fred være med jer! Som Faderen har
udsendt mig, sender jeg også jer.« (Joh 20,1 9-22)

Se flere forslag på hjemmesiden: retraetehus.dk
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Min salme: Vi rækker vore hænder frem

Kristian Bork Sørensen

Jeg synger glad og gerne salmen: ”Vi rækker vore hænder frem”. Det
har jeg gjort siden, jeg blev gjort opmærksom på den. På det tidspunkt
var jeg et sted i livet, hvor alt til gik godt, og jeg oplevede at have hånd
om tingene. Det var sikkert derfor, at jeg slet ikke havde opdaget den.
Han, der gjorde mig opmærk på salme, havde ikke det ikke godt. I den
periode fulgte han med sin ægtefælle deres kræftsyge voksne datter det
sidste stykke. Dybt berørt og med bævende stemme sagde han: ”I vor
dybe smerte trøster denne salme os meget”. Det gjorde indtryk at blive
gjort opmærksom på en salme på den måde. Den er nu også min salme,
selv om jeg stadigvæk har det godt.

Salmen er på en gang en bekendelse og en bøn. En bekendelse til Gud,
at Han er den stærke, og at jeg i forhold til Ham er den svage. Jeg be-
kender, at jeg er en del afGuds skaberværk, og at alt det gode kommer
fra Gud. Endvidere at Gud kan gøre sin gerning via mig, selv om jeg er
tomhændet. Ja, at Guds gerning netop sker ved min hånd, når jeg hengi-
ver mig til Gud.
Salmen er også en bøn både for mig selv og for andre. En bøn om at
Gud vil komme til mig og tage bolig hos mig, så jeg kan være til gavn
for andre. Ja endnu mere, at Gud må gøre sin gerning gennem mit liv. I
salmen beder jeg også for alle, der lider i verden, at de må finde værn
mod mennesker med kolde hjerter.

Salmen slutter med håbet om livet i evighed hos Gud – ”din nådes som-
mer” -. Da bliver alt godt.

Det største er, at man kan opleve Guds nærvær bare ved at læse eller
synge salmen og tilegne sig den.
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1 Vi rækker vore hænder frem
som tomme skåle.

Kom til os, Gud, og giv os l iv
fra kilder uden for os selv!

2 Alt godt, ti l vort og andres vel,
er dine gaver.

I svaghed fremmer du dit værk,
vor nøgne kvist skal sætte knop!

3 Vi løfter vore hænder op
i bøn for verden.

Lad dem, som lider, finde værn
mod kolde hjerters is og sne!

4 Lad vore hænders nøgne træ
få blomst og blade!

Lad vore l iv her bære frugt
ti l lægedom for andres sår!

5 Vi venter, efter smertens vår,
din nådes sommer.

Og sorg og glæde blir ti l vækst
med frugt, vi ikke selv kan se.

6 Din nådes skaberværk skal ske
i tomme hænder.

O Gud, al godheds giver: Kom,
tag bolig i vor fattigdom!

DDS 367 - Svein Ell ingsen 1 975 - Peter Balslev-Clausen 1 993.
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Juletræsfod og PC-skrot

Yvonne Vestereng

I Katolsk Infobutik i Ryesgade I Århus står der for tiden et specielt
kors, som jeg har meget fornøjelse af. Det giver anledning til inspire-
rende samtaler. Korset er fremstillet i 2009 af pater AdolfMeister SJ,
som fortæller:
”Ideen til et krucifiks opstod tilfældigt. Jeg havde nemlig en juletræsfod
af fyrretræ, en bunke blikdåser og noget computeraffald. Inde i en com-
puter findes der en masse ting, som indeholder hemmeligheder for den,
der kun bruger en PC til det allermest nødvendige.
Det er som om, hver kvadratmillimeter indeholder komprimerede vær-
difulde funktioner – svært tilgængelige – men brugbart materiale for en
kunstner.

Jeg har før ”pyntet” mit gammeldags ordenskors med et grønt og et gult
computerkort og fik senere at vide at det grønne er et lydkort og det
gule et grafikkort. Fint, tænkte jeg, thi korset er et troens symbol, og
troen kommer af at høre og fra at se. Så fik min pynt mening. Altså et
”moderne” kors fra vor tid !
Derfor pyntede jeg mit fyrretræskors med gult og grønt PC-materiale.
At siderne er lavet afmarmeladedåseblik behøver man jo ikke nævne.
Og da korset skal kunne stå (måske på en konsol eller et alter) skulle det
kunne ses på fra begge sider. I midten hænger ikke den korsfæstede,
men på den ene side en harddisk med alle de gemte oplysninger og på
den anden side et gemme af glas, der indeholder en sten – den kostbare-
ste sten jeg ejer – 3,7 milliarder gammel fra det grønlandske urfjeld.
På denne måde fik korset en ny betydning: Det græske kors symbolise-
rer jo kosmos, fordi det rækker ud i alle himmelretninger. Med andre
ord: Frelse gælder alle mennesker. ”
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Foto: L.Rütz K.O ©



Refleksion

I en af de eukaristiske bønner i den katolske liturgi lyder det:
”Han opfyldte din vilje
og vandt dig et ejendomsfolk,
da han udbredte sine arme på korsets træ
for at bryde dødens lænker
og åbenbare opstandelsen.”

….udbredte sine arme…

de udbredte arme

favner alt i mig med kærlighed

trøster

beskytter

giver tryghed

mod ti l at leve

styrke ti l at leve med døden i l ivet

giver retning og mening

sender mig ud i verden

kalder mig hjem

tager imod mig igen og igen og igen

skænker håbet om opstandelsen

10



Fredag d. 9. - søndag d. 11.september
Rretræte: SÅLEDES ELSKEDE GUD VERDEN, AT HAN GAV SIN
ENBÅRNE SØN
Under retræten vil vi overveje emnet ved at betragte nogle af Peter
Brandes billeder afAbraham og Isak og af Jesus ved korsvejens ende.
Reproduktioner af billeder forefindes.
Dagene vil skifte mellem stilhed, oplæg til eftertanke, mulighed at
nyde den smukke natur.
Leder: Eva Nordentoft, tlf: 8678 3400. Pris: 1 000,-

Fredag d. 16. – søndag d. 18. september
Sogneretræte for Ellevang sogn ved Pia Pedersen.

Torsdag d. 22. - søndag d. 25. september
Retræte. "KOM TIL MIG, alle I som slider jer trætte og bærer tunge
byrder! - det er Jesus selv der indbyder til fællesskab.
Retræten er i stilhed fra torsdag aften. Vi læser tidebønner og mediterer
over Bibeltekster.
Mulighed for samtale med retrætelederen.
Leder: Charlotte Thaarup. Pris: 11 50,-

Fredag d. 30. september - søndag d. 2. oktober
GUD ER NÆR - VÆR LYDHØR
Retræte med individuel vejledning.
Retræten er en tid, hvor man trækker sig tilbage fra hverdagens travlhed
og larm for at lytte til Guds stemme. Gud er til stede i alle menneskelige
erfaringer og selvfølgelig også, når vi beder. I denne retræte søger vi at
erkende og genkende Guds nærvær i vort liv og vor bøn. Gud drager det
enkelte menneske mod frihed, mod kærlighed – det vil sige mod Gud.

SKOVHUSETPROGRAM

2011Retræter i Skovhuset
begynder første dag kl. 18.00 og slutter sidste dag kl. 14.00,
hvis ikke andet er angivet. Retræterne foregår normalt i stilhed.

11



Retrætelederen vil, sammen med den enkelte, lytte til Guds førelse og
foreslå bibeltekster og emner til bøn, som svarer til den enkeltes behov.
Retræteformen forudsætter at man selv kan planlægge tid til personlig
bøn. Retræten foregår i stilhed.
Leder: Sr. Regina König. Pris: 11 50,-

Fredag d. 7. - søndag d. 9. oktober
Retræte for studentermenigheden i Århus ved Jens Munk.
Tilmelding: Studentermenigheden.

Fredag d. 14. - søndag d. 16. oktober
”STANDS OP! HVOR FLYGTER DU HEN?”
- en retræte med introduktion i kristen meditation (kontemplation).
Vi søger Gud /lykken, men oplever måske, at han er langt væk fra os -
men Guds eksistens og nærvær erfares inden i os, gennem et åbent og
opmærksomt sind. Under retræten undervises der i, hvad kristen medita-
tion er, og hvordan den kan praktiseres.
Elementerne er: Vejledning til meditation, fælles stillemeditation, enkle
krops- og afspændingsøvelser.
Leder: Sr. Angela Rammé CSJ. Pris: 1 000,-

Fredag d. 21. - søndag d. 23. oktober
GUD ER NÆR - VÆR LYDHØR
Retræte med individuel vejledning. Se omtalen til retræten d. 30/9-2/10.
Leder: Sr. Regina König. Pris: 11 50,-

Tirsdag d. 25. - fredag d. 28. oktober
Retræte. Direkte tilmelding til Elisabeth Lidell, tlf. 8617 7204,
www.elisabethlidell.dk.

Fredag d. 28. - søndag d. 30. oktober
Retræte med KRISTUSKRANSEN som følgesvend.
Kristuskransen kan være en god følgesvend at have ved hånden. Det ved
mange af dem, som allerede kender den. For dem, som ikke kender
Kristuskransen, så er den let og lige til at blive fortrolig med. Den består
af en række perler, som lægger vægt på forskellige dele af kristendom-
mens perspektiv på Gud - og på det at være menneske. Når man griber
om en perle, kan bønnen til Gud pludselig blive meget konkret. Som når
man i en hektisk hverdag griber ørkenperlen og siger: "Herre vis mig din
vej - og gør mig villig til at vandre den"
På retræten vil der være en introduktion til perlerne, samt hvordan man
kan bruge Kristuskransen.
Det vil være en god idé på forhånd at anskaffe sig Kristuskransen og en
af de forskellige bøger, som fortæller om kransen. Både krans og bøger
kan dog også købes i Skovhuset.

1 2
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På retræten vil der være stilhed fra fredag aften til søndag middag, kun
afbrudt afmeditationer over Kristuskransens perler.
Ledere: Kristian Bork Sørensen og Christian Bjerre. Pris: 1 000,-

Fredag d. 4. - søndag d. 6. november
Retræte for Agape menigheden.
Tilmelding til Egon Madsen tlf. 2339 6022.

Søndag d. 6. - onsdag d. 9. november
Retræte. Tilmelding direkte til Jette Dahl,
tlf. 7453 3848, www.jettedahl.dk.

Fredag d. 11. - mandag d. 14. november
LYSET I VERDEN – retræte med ikonmaling.
Ingen ledige pladser.

Fredag d. 18. - søndag d. 20. november
Retræte for Voldum Rud menigheder ved Anne
Marie Damsgaard Ditlev.

Fredag d. 25. - søndag d. 27. november
Retræte: MENS VI VENTER .. .
Vi vil bruge weekenden omkring 1 . søndag i advent på at komme ind i
adventstidens eftertænksomhed og forventningsglæde.
Ledere: Marie Holm 2147 4550 og Marie Rørbæk 6145 8216.
Pris: 1 000,-

Stilledagen i Odense Domkirke er flyttet fra 28/11 til 5/1 2

Fredag d. 2. - søndag d. 4. december
Retræte.
Direkte tilmelding til Anette Foged Schultz, tlf. 3059 5002, afs@km.dk

Fredag d. 9. - søndag d. 11. december
Retræte.
Tilmelding direkte til Jette Dahl, tlf. 7453 3848, www.jettedahl.dk

Mandag d. 28. november kl. 9.30 – 15.30
Stilledag i Odense Domkirke: STILHED OG HONNINGKAGER.
Stilledagen tilrettelægges ud fra Rowan Williams' bog, Stilhed og Hon-
ningkager.
Ledere: Anne Reiter, Marie Holm og Kirsten Clement
Tilmelding senest 26. november til Kirsten Clement på 6485 1179 eller
kcl@km.dk
Pris inkl. frokost: 85 kr. som betales ved ankomsten.
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---------------------------------------------------------------------------------------------
JEG TILMELDER MIG FØLGENDE ARRANGEMENT:

1 .

Hvis der er overtegnet, tilmelder jeg mig:

2.

 vedlagt i check  indbetalt på giro 409 92 22

er den fulde pris på kr. + (evt.) støttebidrag

Jeg har været på retræte før  JA  NEJ

 JA TAK, jeg ønsker at få tilsendt heftet "Skovhuset - tid til eftertanke".

Navn: tlf.

Adresse:

Mailadresse:

Tilmelding sendes til:
Det Økumeniske Center - Skovhusgruppen
Kløvermarksvej 4, 8200 Århus N eller tilmelding@retraetehus.dk

Tilmeldingen er først gældende, når betaling er modtaget pr. check eller giro.



Foreløbigt program for 201 2:

Fredag d. 27. - søndag d. 29. januar
Kristuskransretræte.
Leder: Kirsten Clement. Pris: 1 000,-

Fredag d. 3. - søndag d. 5. marts
Retræte med individuel vejledning.
Leder: sr. Regina König. Pris: 11 50,-

Fredag d. 9. - søndag d. 11. marts
Taizéretræte.
Ledere: Mette Flensted og Kirsten Clement. Pris: 1 000,-

Fredag d. 23. - søndag d. 25. marts
Retræte med individuel vejledning.
Leder: sr. Regina König. Pris: 11 50,-



STØTTEBIDRAG
Skovhusets økonomi er stadig afhængig af frivillige gaver. Vi er der-
for taknemmelige for ethvert bidrag på giro 409 92 22 / mærket
"Skovhuset". Gaver på mere end 500 kr. årligt er fradragsberettiget.
De første 500 kr. kan ikke trækkes fra, men de efterfølgende kan op
til en grænse på 15.000 kr. Det er en betingelse for fradraget, at
Skovhuset indberetter gavebeløbet direkte til SKAT, hvorfor cpr-
nummeret skal oplyses.
Det er også muligt at tegne gavebrev og oprette testamente. Kontakt
Skovhusgruppen for yderligere oplysninger.

Af hensyn til retrætelederens planlægning beder vi om tilmelding
så tidligt som muligt. Når vi har modtaget tilmelding og betaling,
sender vi en deltagerskrivelse som bekræftelse på tilmeldingen.
Hvis arrangementet er overtegnet, meddeles dette. Ved afbud se-
nest en måned før tilbagebetales hele beløbet minus 100 kr. Ved
afbud senest 14 dage før tilbagebetales halvdelen af beløbet.

Det er vigtigt, at alle er med fra begyndelse til slutning. Hvis tidli-
gere afrejse er nødvendig, aftales det med lederen forud for arran-
gementet.
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Torsdag d. 12. - søndag d. 15. april
Retræte.
Leder: Charlotte Thaarup. Pris: 11 50,-

Fredag d. 27. - søndag d. 29. april
Retræte med individuel vejledning.
Leder: sr. Regina König. Pris: 11 50,-

Torsdag d. 3. maj - lørdag d. 5. maj
Kvækermenigheden.

Søndag d. 13. - torsdag d. 17. maj
Retræte for studentermenigheden i Århus.

Torsdag d. 31. maj - søndag d. 3. juni
Retræte for Gellerup Menighed ved Anette Bennedsgaard.



Afsender: DØC - Skovhusgruppen, Kløvermarksvej 4, 8200 Århus N

FORMÅL
Skovhusets formål er at danne ramme om en stilhed og afsondrethed, hvor man
stilles overfor livets grundlæggende spørgsmål og værdier. Skovhuset er et sted,
hvor man kan møde det kristne fællesskabs tro og livstydning.

PROGRAM
Der vil være forskellige former for retræter, men også mere kursusprægede
tilbud, temadage, temaweekends o. 1 .

BELIGGENHED
Skovhuset ligger gemt i nogle skovklædte bakker uden for Sdr. Vissing -
20 km fra hhv. Skanderborg, Silkeborg og Horsens. Området har et rigt varieret
dyre- og planteliv i nåle- og løvskove, i eng, mose, søer og Gudenåen.
Der er gode muligheder for traveture og ophold i naturen.

INDRETNING
Huset er indrettet med fællesrum, andagtsrum og 10 enkeltværelser. Der kan dog
overnatte to på hvert værelse, når arrangementets karakter tillader det. Huset er
handicapvenligt. Røgfrit miljø.

ANSVAR
Skovhusets daglige ledelse varetages af Skovhusgruppen, en arbejdsgruppe
under Det Økumeniske Center i Århus (se side 2).

UDLEJNING
Ruth Jeppesen,
Boddum Præstegård, Doveroddevej 1 7, 7760 Hurup, tlf. 9795 9009,
mail: leje@retraetehus.dk

PROGRAM OG TILMELDING M.V.
Skovhusgruppen, Det Økumeniske Center Kløvermarksvej 4, 8200 Århus N
tlf. 3074 7321 , giro: 409 92 22,
mail om tilmelding og information om programmet: tilmelding@retraetehus.dk
andre henvendelser: kontor@retraetehus.dk
hjemmeside: www.retraetehus.dk

ISSN: 0905-4251




