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Kære medlemmer
Et lidt forsinket, men et velment Godt Nytår
til medlemmerne i Montebellos Vennekreds i
provinsen.
Jeg starter med at bringe et par opfordringer
til jer.
Har I oplevelser og erfaringer om Montebello,
så send dem gerne til os til brug i bladet. Hvis
I i øvrigt har oplysninger, som kunne være til
nytte og hygge for medlemmerne, så send også
dem. Har I spørgsmål – så kom bare med dem.
Forslag til bestyrelsen – kom også med dem. Stof
fra medlemmerne er med til at give liv til bladet,
så hold jer endelig ikke tilbage.
En anden vigtig opfordring til jer: vær med til
at gøre foreningen kendt. Kender I nogen, som
kunne have gavn af vores medlemsblad, så giv
besked til os – gerne på mail.
Og I må da endelig reklamere yderligere for
Vennekredsen – kan I/du skaffe nye medlemmer,

vil det være rigtig dejligt. Husk i den forbindelse, at foreningen har som et af sine vigtigste
formål at kunne forbedre forholdene omkring
en indlæggelse på Montebello, blandt andet
ved donationer. Og jo flere medlemmer vi er,
jo mere kan vi gøre.
Til sidst: Montebellos Vennekreds udskriver
hermed en lille LOGO konkurrence. Foreningen mangler et logo, som på en fin måde kan
illustrere foreningen. Alle forslag, der indsendes
til formanden, belønnes enten med rødvin eller
med en CD med Joehs Ipsen, som spiller rigtig
god swing musik. Deadline for indsendelse af
forslag er den 1. april 2009. Send til Per Jacobsen,
Vosnæsparken 9, 8541 Skødstrup.
På bestyrelsens vegne
Per Jacobsen
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Livskvalitet med forhindringer
Af Solveig Hansen, sol@dhf-net.dk
Livet tog en drejning, da Anne Ulrich Eversby begyndte at miste færdigheder - og en ny drejning,
da hun flere år senere fik den længe ventede
forklaring: ”Dissemineret sklerose - en frygtet sygdom - en uhelbredelig sygdom - en invaliderende
sygdom - kørestol osv. - osv.” I årene mellem de
to drejninger i Annes liv blev bl.a. ubehag i foden
osv. bortforklaret som efterdønninger på en større
operation - eller bare bortforklaret.
I bogen ”Annes rejse - livskvalitet med forhindringer” tager Anne os med, som hun siger i
forordet, på en anderledes rejse. En rejse forskellig fra det liv, hun drømte om. Hun er dog fast
besluttet for selv at være medbestemmende for
rejsens indhold og rejsemetode. Sigtet med bogen
er at inspirere andre til at se nye muligheder, og
Anne er ikke i tvivl, når hun fastslår:
”Det vigtigste er glæden ved livet.” og ”Værdierne i livet er der - med eller uden handicap.”
Anne har erfaret, at rejsen er svær og livet kan
være svært at bestemme over fuldt ud. Ansvaret
for og kærligheden til sin datter og mand skinner
tydeligt igennem. Som hun undervejs udtrykker
det: ”Det er synd for ham, at der altid er noget
i vejen med mig”.
En neurolog udtaler på et tidspunkt, inden
sklerosen er konstateret, at Anne formentlig både
er hysterisk og hypokonder. Hun véd, hun ikke
er hypokonder, for almindeligvis er hun aldrig syg
- ”og hysterisk er jeg vel ikke så bemærkelsesværdigt, at jeg ligefrem kan få dropfod af det.” Efter
den store tudetur, neurologens ord afstedkom,
besluttede Anne at hanke op i sig selv, arbejde
med sig selv og få benet til at fungere igen, lægge
den dårlige vane på hylden, holde op med at
halte og holde op med at tabe højre fod.
”Når jeg ser mig omkring blandt andre skle-

roseramte, ser jeg som altid, når mennesker er
samlet, mennesker så vidt forskellige, som antallet
af personer....ét til fælles, sklerosen. Det, vi ikke
har til fælles, er hvordan sygdommen har angrebet
os, og hvordan vi tackler at leve med den.”
Anne beslutter, at sygdommen ikke skal få
lov at fylde hele livet - den skal have den plads,
den kræver, men ikke have lov at dominere hele
tilværelsen. Da hun systematisk sætter sig ind i
sygdommens mange facetter, lærer, at lammelser
kan ramme hvor som helst, undrer hun sig over,
hvorfor hun så længe skulle leve i uvished om,
hvad hun fejlede? Hun er sikker på, hun bedre
havde kunnet acceptere og forstå alting, blot
åbenheden og ærligheden havde været til stede,
så hun havde sluppet for de bange tanker, de
mange tårer, de negative oplevelser, angsten...
”Det vigtigste i livet er vel at finde ind til sig
selv - at skabe en tilværelse, være tilfreds, udnytte
tildelte ressourcer eller tilbageblevne.”
Livet er ikke bare blevet lettere med en diagnose, for sklerose er en sygdom, der hele tiden
overrasker. I bogen følger vi Annes nye kampe.
Kampen for at trække sig fra arbejdslivet med
værdighed, for at fylde nye værdier i livet - og
derefter skulle prioritere. Kampene med og for
hjælpemidler, der kan opleves som ekstra invaliderende og til andre tider åbne nye verdener og
udfoldelsesmuligheder.

Annes rejse - livskvalitet
med forhindringer har
ISBN: 87 988809 2 6,
er på 128 sider og er udgivet i 2003 af Forlaget
Zalamanca, www.zalamanca.dk
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Formål
Foreningen Montebellos Vennekreds i provinsen
blev stiftet i Silkeborg lørdag den 11. september
2004.
Baggrunden for vores forening er det frie sygehusvalg og at en stadig større del af patientgruppen kommer fra provinsen.
Herudover har der været et naturligt ønske
for os at medvirke til at forbedre rammerne og
forholdene på Montebello.
Det skal nævnes, at vi ingen intentioner har
om at blande os i behandling, visitation eller
lignende. Alt dette overlader vi trygt til de kompetente myndigheder.
Men vi vil gerne bidrage til at patienternes
ophold på Montebello også bliver vellykket ved
siden af træningen - og arbejder for at tidligere
patienter og andre interesserede kan mødes til
gode og hyggelige arrangementer.
Vennekredsens formål er at
• Danne basis for grupper af patienter, der har
lyst til at mødes herhjemme
• Være patienternes talerør over for Montebello
og de relevante myndigheder, der står bag

HEALTH & REHAB –
vejen til et nemmere liv
Nordens største messe for hjælpemidler,
serviceydelser samt pleje- og sygehusudstyr
finder i år sted i messehallerne i Fredericia
12. – 14. maj, alle dage åbent fra 9 – 17.
Se fx efter Dansk Handicap Forbund, der
nok byder på en kop kaffe.
sh

• Bidrage til kampen om at bevare det frie
sygehusvalg
• Oplyse om Montebello til potentielle patienter, praktiserende læger og andre relevante
instanser
• Støtte Montebello med projekter og anskaffelser, fx via fondsansøgninger
• Afholde medlemsarrangementer med relevante emner

Kontingent
Med augustbladet fik alle medlemmer et
girokort til betaling af kontingent. Ikke
alle har nået at forny sit medlemskab. Det
kan sagtens nås endnu, og med ændring
af vedtægterne på generalforsamlingen
i september, gælder det hele 2009 med.
Vil du have nyt girokort, kan du kontakte
kassereren, se side 21.
Medlemskab kan også tegnes eller fornys
ved at overføre penge til Danske Bank, reg.
nr. 9506 konto nr. 4576088531. Husk at
skrive dit navn i tekstfeltet. Medlemskab
koster normalt kr. 100,- om året.
Sæsonkontingent
Det er nu muligt at tegne nye medlemmer
til særlig favorabel pris. Nye medlemmer
kan meldes ind for kr. 50,- for resten af
2009.
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Sundhedsdag
På seneste bestyrelsesmøde vedtog vi at arrangere
og støtte en række arrangementer. På side 13
kan du læse invitationen til Dansk Handicapdag
i Fårvang lørdag den 21. marts, ligesom vi håber
at træffe dig på REHAB-messen midt i maj.
I mellemtiden holder vi selv en Sundhedsdag
i Silkeborg lørdag den 18. april, inviterer til vinsmagning ved Limfjorden i 28. juni kl. 12 – ca.
14 og forhåbentlig op at svæve/flyve over Skive
og omegn, når sommeren går på hæld.
Følg med på Vennekredsens hjemmeside eller send en mail til Solveig på sol@dhf-net.dk,
så får du det endelige program tilsendt, så snart
det ligger klar (har du ikke mail, så ring på 41
17 29 45)
Sundhedsdagen er 18. april fra kl. 12 i Silkeborg. Vi starter med lidt at spise, efterfulgt af et

eller to oplæg om afbalanceret kost, superfood,
noget om vitaminer, mineraler og fedtsyrer/fedtstoffer i maden. Efter en kop kaffe er der god
motion – husk derfor tøj, du kan bevæge dig i
og evt. liggeunderlag – og dagen rundes af med
oplæg om små skridt til et sikkert og varigt vægttab. I løbet af dagen bliver der mulighed for en
lille omgang massage og måske at blive testet og
vejledt mht. kosttilskud.
Deltagelse i Sundhedsdagen er for medlemmer kr. 50,-, medlemskab for sæsonen 2009
kan tegnes for kr. 50,-. Der betales særskilt for
evt. behandlinger og tests til ”messepris”. Har du
lyst, følges vi bagefter på et spisested ude i byen,
selvfølgelig også for egen regning.
Vel mødt.
Kærlig hilsen Solveig
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Sol, vand og varme
Af Solveig Hansen, sol@dhf-net.dk
Et langt liv har jeg levet med halvanden arm og
halvandet ben. Det slider på kroppen, og jeg
har et par gange været på Montebello for at
genoptræne gangfunktion, første gang efter fem
år i kørestol, anden gang efter at have forstuvet
det ”raske” knæ.
Foråret 2008 kom jeg til skade med ”den
gode arm” og fik langvarige gener i hånd og
fingre, fordi nerverne var blevet beskadiget. Det
meste af sommeren kunne jeg kun lige akkurat
klare dagligdagen, smerterne var der hele tiden,
kræfterne næsten forsvundet og jeg tabte ting,
kunne kun køre helt små ture i min bil og måtte
fatte mig i korthed på computeren med et selvopfundet tommel- og lillefinger-system. Jeg gik
selvfølgelig til fys og prøvede på forskellig vis at
træne og holde modet oppe, men syntes først,
skyerne og tågen lettede, da jeg i efteråret blev
bevilget tre uger på Montebello.
Som amputeret får man som en af de få privilegerede et værelse for sig selv. Det betød, at
jeg kunne trække mig tilbage efter aftenkaffen
og ligge på sengen og læse bøger, løse krydsord
og vegetere. Vejret var varieret, men i mange
pauser kunne jeg findes på det lille soltorv ud
for fitnesslokalet. Fordi træningen var så intens
havde jeg både behov for og godt af pauserne.
I brochuren kunne jeg hjemmefra læse, at man
under opholdet kan blive vejledt og inspireret
til et rygestop. Dét kunne jeg ikke vente på, så
jeg kasserede mine smøger ugen før jeg tog af
sted.
Sætter man som jeg pris på salatbar, spanske
supper og fisk, hjemmebagt brød og hvidløgsolie
i rigelige mængder, jamen, så er det ren luksus at
være indlagt på Montebello. For små penge kan

Efter et par ugers træning i udholdenhed, styrke
og balance lykkedes det at spadsere rundt i bjergbyen Mijas i flere timer og bl.a. tage trapperne
nede fra gadeplan op til spændende butikker og
restauranter på niveau med tredje-fjerde sal.
man tage bussen rundt i nærområdet, og jeg var
ved kysten og havbade, med svævebanen op i
bjergene og nogle gange i bjergbyen Mijas.
Træningen er obligatorisk og foregår på hold
flere gange daglig, på specialhold, i bassin, pilates, bækkenbundstræning og i fitnesscenteret
efter individuel instruktion og program. Ud over
styrke og udholdenhed er der stor fokus på balance, - de øvelser, jeg elskede at hade, fordi
det var så megasvært! De kom mig til gode på
busturene og rundt i bjergbyen osv. Og jeg havde
en periode, da jeg var kommet hjem igen, hvor
jeg næsten glemte at se, hvor jeg gik, fordi det
bare gik så godt.
Jeg fik fornyede kræfter i fingre og hånd, og
jeg begyndte igen at bruge alle fingre på computeren. Jeg lærte nogle øvelser, der udfordrer
og styrker, stimulerer og top-træner fingrene
Mine smerter blev reduceret til en fjerdedel og
jeg fik sat tempoet op og øgede udholdenheden.
Musklerne omkring den svage hofte ved det lille
ben var nok der, hvor jeg fik allerstørst udbytte
af træningen, fordi min skønne fys Herdis var
målrettet og grundigheden selv.
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Dansk Handicap Forbund, Region Midtjylland indbyder hermed til

Dansk Handicap Dag 2009 lørdag den 21. marts
Tema: Det ku’ være så godt ... - kommunalreformen to år efter
Program
12.00 – 12.30: Ankomst
12.30 – 13.30: Velkomst og herefter smørrebrød
13.30 – 15.30: Paneldebat ” Det ku’ være så godt ... kommunalreformen to år efter”
Oplæg ved
Folketingsmedlem René Skau Björnsson (Socialdemokraterne)
Rikke Kastbjerg, DHF Århus afdeling
(Hovedbestyrelse og informationsudvalg)
Samt repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer og de kommunale Handicapråd i
Favrskov, Silkeborg og Århus kommuner.
15.30 - 16.30: Pause – natursyn og lidt vandring omkring Skovhuset
17.00 - 18.00: Let aftenbuffet og vi tager hjem
Sted: Skovhuset, Hedevej 1, 8882 Fårvang
Skovhuset er niveaufrit, har mikrofonanlæg, teleslynge og gode handicaptoiletter.
Pris: 189, - pr. person (drikkevarer for egen regning)
Tilmelding: Senest den 28. februar til din afdelingsformand
eller Solveig på tlf. 41 17 29 45
Vel mødt til en god og festlig dag
Med venlig hilsen DHF Region Midtjylland
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A hvad???
Af Solveig Hansen, sol@dhf-net.dk
CIRSE er Det Europæiske Selskab for Cardiovaskulær og Interventionel Radiologi.
I forbindelse med en stor international lægekongres i Bella Centret efteråret 2008 havde
CIRSE valgt at invitere til et dansk-sproget patientarrangement om IR, interventionel radiologi.
Et alternativ
I al sin enkelhed er IR et alternativ til kirurgiske
indgreb. Hver gang professor og radiolog Jim A.
Reekers, formand for CIRSE, møder nye mennesker, lyder det ”A hvad???”. Han er vant til at
skulle forklare, hvad IR er og kan, da hans fag
nærmest er både ukendt og usynligt.
IR kan bruges som behandlingsmetode ved
en lang række sygdomme, og på patientarrangementet midt i september var der fokus på a)
muskelknuder i livmoderen, b) åreforkalkning i
benene og c) kræft.
Ikke helt nyt
Overlæge på Radiologisk afdeling på Odense
Universitetshospital, Poul Erik Andersen tog os
med på et historisk tilbageblik: I 1895 opdagede
Wilhelm Conrad Röntgen nærmest ved et tilfælde
den teknik, de fleste i dag kender fra røntgenfotos, og de karundersøgelser, der dengang kunne
foretages med krudtemulsion i en amputeret
hånd blev videreudviklet, så man i 1923 kunne
undersøge lemmer på levende personer.
I 1964 var der 50 % succes med at åbne forsnævrede eller lukkede kar med sondekatetre i
USA, og i 1977 blev danske ballonudvidelser suppleret med såkaldte stents, et ståltrådsgitter, der
indsættes i de udvidede kar, også i hjertet. Denne
præcise og målrettede behandlingsmetode har
reddet mange patienter med fx muskelknuder i

Der er også gået mode i røntgen-forklæder.
livmoderen, mave-tarmblødninger og traumeblødninger. I forhold til almindelige operationer
er det enkle indgreb med sonder gennem lysken
eller evt. armen.
Kaffe og Kings
Overlæge John Grønvall fra Radiologisk afdeling
på Rigshospitalet forklarede, hvordan vores blodårer kan være udsat for fremmedlegemer, være
udvidede (grundet nedsat elasticitet), hullede
grundet fx vold eller forhøjet blodtryk, lukkede
eller forsnævrede på grund af fx fedt, kalk eller
tryk. Der var fart på John Grønvalls gennemgang,
men han nåede med et smil at nævne, at opskriften på IR ikke længere rummer kaffe og Kings,
men stadig er enkel: en nål, en ledetråd og lidt
kontrast i åren, så kan problemerne lokaliseres skrumpelever og blodstyrtninger kan være svære
at operere, men med lidt ti-sekunders lim kan
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det helt nødvendige: ved at lægge smøgerne
på hylden.
Bliver man opereret, er det det!
Foretages der interventionel radiologi, kan
det om nødvendigt gentages. Men ofte ser man
efter kort tid en naturlig heling og afhjælpning
af problemet.
Og rekonvalesensperioden er til at overskue,
12 timer i snit…
En gæst på lægekongressen får lov at teste helt ny
simultan-maskine (og prøve at følge en imaginær
sonde på vej til åre i eget skinneben, som han
skanner med højre hånd mens hans venstre hånd
styrer musen med sonden)
man isætte en IR-prop, stent eller cols-krøller – et
endnu finere netværk af ståltrådsgitter.
Risiko ved ALT
- Udvidelse af blodkarrene, ja, det er fx rygning
rigtig godt til!, forklarede Poul Erik Andersen i
en efterfølgende workshop om åreforkalkning
i benene - og tilføjede, at der jo er risiko ved
ALT.
Og som en beroligende bemærkning nævnte
han forskellige symptomer i forhold til åreforkalkning i benene.
Den erhvervsaktive, der går sygemeldt grundet
stærke smerter bliver anbefalet behandling. Vindueskiggere (os, der stopper jævnligt på en gåtur
for lige at sunde os og samle kræfter) behøver
måske ikke behandling for den lette åreforkalkning, men blot en ”garanti” for, at vi ikke risikerer
at skulle amputeres.
Og det er suverænt patienten, der træffer
beslutningen om indgreb – efter vejledning og
information om lettelse og risiko.
Man bliver garanteret afhjulpet en del af sine
symptomer ved ændring af livsstil, dvs. ændring
i kost, mere gang/bevægelse/motion, og som

Flytning
Er du flyttet? – eller skal du snart flytte? – så
husk at give os besked om din nye adresse.
Ændret adresse bedes oplyst til kassereren,
se oversigt over bestyrelsen side 21.
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Ulla Vejlø

Om bestyrelsen
Per Jacobsen
Per Jacobsen er foreningens formand og har været med siden
den stiftende generalforsamling i
september 2004. Har nu været til
genoptræning (for sin leddegigt)
på Montebello i alt tre gange, hver
gang med et fint udbytte af træningen og opholdet. Et træningsresultat, der kan holde sig i mange
måneder. Per har været lærer indtil 2004, men studerer
nu til Web Integrator og er færdig med uddannelsen til
december 2008. Herudover underviser Per i IT på en
daghøjskole for bevægelseshandicappede. Per er foreningsaktiv i Dansk Handicap Forbund og Gigtforeningen.
Asger Hyllen
Asger Hyllen har været med siden
foreningen blev stiftet i september 2004. Asger har haft en inkomplet tetraplegi siden 2001. En
fejloperation har medført såvel
lammelse af ben som delvis lammelse af arme. Asger har været på
Montebello fire gange.
Solveig Hansen
Solveig Hansen var med til at stifte
foreningen og har siden fungeret som kasserer. Solveig er født
med 1½ arm og 1½ ben og bruger
benprotese. Har efteråret 2008
været på Montebello for tredje
gang – med endnu større udbytte,
efter de nye træningsmuligheder
og alsidige hold er indført.
Handicappolitik og handicapidræt udgør en væsentlig del af Solveigs liv. Hun er førtidspensionist og arbejder dels som opsyn i en spillehal og
lejlighedsvis som receptionist på et feriecenter.

Har været i foreningen fra den
stiftende generalforsamling. Fungerer som sekretær. Har været
på Montebello 1 gang efter en
hofteoperation. Træningen har
uden tvivl været medvirkende til
det gode resultat af operationen.
Er læreruddannet, har arbejdet
på Centerskolen på Sølund, en institution for psykisk
handicappede. Er på efterløn og arbejder bl.a. som handicapledsager for en scleroseramt. Er frivillig nattevagt på
Silkeborg Kvindekrisecenter 1-2 gange om måneden.
Karsten Josephsen
Karsten Josephsen fik konstateret
Sclerose i 1989, og blev førtidspensionist i 2004. Har været på
Montebello 6 gange, hver gang
med stort udbytte. Karsten har
været medlem siden foreningens
start.
Lene Lau
Har været i foreningen siden
2006. Lene har ikke været på
Montebello. Lene er gift med
Per Jacobsen. Lene arbejder 15
timer om ugen som koordinator
for selvhjælpsgrupperne i Skanderborg. Lene har haft børneleddegigt siden hun var 15 måneder
gammel. Lene er foreningsaktiv i
Gigtforeningen, hvor hun er næstformand i ÅrhusKredsen. Desuden er Lene aktiv med foredrag blandt andet
om smerter og livskvalitet. Lene har en bachelorgrad i
psykologi.
Maja Petersen
Maja Petersen har været med i
foreningen siden 2006. Arbejder
på Huset Venture i Stautrup ved
Århus, en arbejdsplads særligt
indrettet for personer med funktionsnedsættelser. Maja er aktiv i
spejderbevægelsen, i bestyrelsen
for Randers Real Racerunning og
sidder i forretningsudvalget i Danske Handicaporganisationer i Favrskov Kommune med flere poster i kommunale
råd og nævn.
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MONTEBELLOS VENNEKREDS I PROVINSEN
Bestyrelsen
Per Jacobsen (formand),
Vosnæsparken 9, 8541 Skødstrup
tlf. 86 99 54 30, mobil: 23 82 42 11,
per@perjac.dk
Asger Hyllen (næstformand),
Lilleholm 74, 9370 Hals
tlf. 98 25 50 25, mobil 41 60 50 25,
hyllen@sol.dk
Solveig Hansen (kasserer),
Erik Raadals Vej 4, 8883 Gjern
mobil 41 17 29 45,
sol@dhf-net.dk
Ulla Vejlø (sekretær),
Vibevej 8B, 8641 Sorring
tlf. 86 95 75 10,
ulve8b@gmail.com
Karsten Josephsen (bestyrelsesmedlem),
Augustenborggade 23 F, 3. mf.
8000 Århus C, tlf. 23 47 40 19
E-mail: karsten.josephsen@stofanet.dk
1. suppleant:
Lene Lauridsen, Vosnæsparken 9, 8541 Skødstrup
tlf. 86 99 54 30, mobil: 23 82 42 11
E-mail: lene@lenelau.dk
2. suppleant:
Maja Petersen, Borgergade 26, Sall, 8450 Hammel,
tlf. 86 96 57 46 / 26 59 26 32
E-mail: majaap@tiscali.dk
Vores hjemmeside: www.montebellosvennekreds.dk
Se også Montebellos hjemmeside, find den under
www.sundhed.dk
Bladet er udgivet af Montebellos Vennekreds i provinsen.
Ansvarlig redaktør: Per Jacobsen
Næste blad udkommer i uge 19, 2009
Fotos i dette nummer: Michael Frederiksen, Asbjørn Thorlacius, Arne Hansen, Per Jacobsen og Solveig Hansen.
Annoncesalg, sats og tryk:
Rosengrenen ApS, Hovedgaden 8, Postboks 54, 8670
Låsby, tlf. 86 95 15 66 - hvortil alle spørgsmål vedr.
annoncer bedes rettet.
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INDMELDELSE
Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Tlf:

E-mail:

Dato:

Underskrift:

Erklæringer:
JA, jeg vil gerne modtage breve på mail
JA, jeg giver tilladelse til, at min adresse og telefonnr. fremgår
af liste over tilmeldte til de arrangementer, jeg melder mig til
(af hensyn til evt. samkørsel).
Underskrift:
Indmeldelsesblanketten sendes til:
Solveig Hansen, Erik Raadals Vej 4, 8883 Gjern
Blad nr. 10, 2009
Du kan tegne medlemskab ved at benytte tilmeldingsblanketten og indsætte kr. 50 på
foreningens bankkonto, Danske Bank, reg. nr. 9506 konto nr. 4576088531, husk at skrive
dit navn i tekstfeltet. Du er altid velkommen til at ringe til bestyrelsen eller søge os på vores
hjemmeside, hvis du ønsker yderligere oplysninger om Montebellos Vennekreds i provinsen.
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Montebellos Vennekreds
i provinsen
Erik Raadals Vej 4
8883 Gjern
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