
TIL SAMTLIGE HUSSTANDE 

Informationer fra lokalområdet  

Nr. 6— 2017 



Vejrum Kirke: 

Sognepræst Erik Bro Lavdal 

Skt. Olai Bakke 2A, Vejrum.   Tlt. 24 44 74 45 

Graver Jørgen Nørgaard tlf. 97 46 48 86.  

Mandag er fridag. 

Menighedsrådsformand John  Skindhøj Vindum, Tingvej 28, Vejrum 

Tlf. 97 46 47 39 / mail: johnskindhoej@gmail.com 

Vejrum Borger og Gymnastikforening: 

Formand: Elin Hamborg, Skt. Olai Bakke 19 Vejrum 

Tlf.: 23 95 74 79/ mail: elinlangelund@gmail.com 

Borgerklubben: 

Formand: Jytte Maigaard, Kronborgdige 3, Vejrum tlf. 2237 9511

Vejrum Fritidscenter: 

Formand: Aage Nielsen, Kronborgdige 25, Vejrum 

Tlf.: 24 22 54 52 

 Pedel/ Udlejning: Kirsten Nielsen 

20 36 66 12.  

Redaktionen: 

Ansvarshavende: Tove Jensen, Skt. Olai Bakke 3, Vejrum 

Tlf. 40 40 56 89 / mail: tove.kg.jensen@gmail.com 

Tryk: www.reklamika.dk 
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Så er ombygningen af kirkehuset gået i gang….. 

Der indkom heldigvis ingen klager i forbindelse med den 4 ugers klage-

frist som skulle overstås før vi kunne få en byggetilladelse. Til tilbygnin-

gen til Kirkehuset 

Det betød at tilbygningen  kunne startes op fra og med uge 42.  

Her havde mange af håndværkerne efterårsferie, så det blev  reelt først 

fra uge 43 vi begyndte at kunne se at noget var under opsejling.  

Man er kommet godt fra start, og endnu bedre—den udarbejdede tids-

plan holder indtil videre.  

I skrivende stund er der støbt  terrændæk i den  nye konfirmandstue og 

man er klar til at begynde med opmuringen af indervægge i uge 47. 

Ydervæggene vil blive muret op i wienerbergermursten, som har meget 

stor lighed med de eksisterende mursten.  

I forbindelse med renoveringen, bliver der lagt fjernvarme ind i Kirkehu-

set og der skal lægges nyt tag på.  

Arkitekt og håndværkerne som skal medvirke til at tingene bliver lavet 

er: 

ARK—FN– arkitekter A/S 

Børge Lind og Sønner A/S 

TØ—Sv. E. Mogensens eftf v/Henrik Kappel 

MA—Ulrik Kristensen 

VVS—Gravesen Blik og Sams VVS 

EL—El Center Vest  

Forhåbentlig er vejrguderne med os, så arbejdet kan køre planmæssigt 

gennem hele byggeperioden.  

Forhåbentlig kan arbejdet afsluttes ultimo april 2018. 
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Fremtidige arrangementer i Vejrum:  

VBG og Vejrum Menighedsråd har afholdt fællesmøde, og her aftalt at 

vi gerne vil lave en form for oversigt over alle de arrangementer som er 

planlagt til at skulle foregå i Vejrum. Dette for at man i god tid kan re-

servere plads i egen kalender til det man gerne vil deltage i—men også 

for at vi har mulighed for ikke at få arrangeret flere aktiviteter på de 

samme tidspunkter. 

Er der noget man gerne vil have tilføjet i kalenderen, er man velkom-

men til at sende en mail til tove.kg.jensen@gmail.com 

Januar: 

Februar: 

11. Fastelavn 

24. Generalforsamling VBG (se særskilt omtale) 

Marts: 

1.Foredrag i Vejrum Fritidscenter med Jes Christiansen 
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April: 

7. 40 års jubilæum Fritidscentret 

27. Konfirmation 

Maj: 

Juni:

23. Skt. Hans 

28. Solnedgangsgudstjeneste 

Juli:  

August: 

19. Sognedag med friluftsgudstjeneste på plænen ved præstegården 

30. Solnedgangsgudstjeneste 

September:

Orienteringsmøde vedr. valg til menighedsråd 

Oktober:

Sogneaften 

November:

December:

Lucia gudstjeneste 
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Kalender december 

03 (1.s i advent) 
Ingen gudstjeneste i Vejrum .  
10.30 i Fousing   

 14.00 i  Asp  - Familiegudstjeneste. 
Begge tjenester v/ Carsten Hoffmann 

04. Kirkekor i musiklokalet på Langhøjsko-
len kl. 14.45—15.45 

05. Børneklub kl. 16.30—17.30. Da kirke-

huset  i Vejrum er under ombygning, kan 

Kirsten Spanggaard (2236 2296) eller Jet-

te Jørgensen (2717 4027)  kontaktes for  

nærmere  oplysninger om sted og program 

for dagen  

10. (2.s i advent)  

10.30 i Ølby Kirke 

 16.00 i Vejrum Kirke 

Luciagudstjeneste med efterfølgende 

fællesspisning i Vejrum Fritidscenter. 

Husk tilmelding—se særskilt omtale. 

 19.30 Musikgudstjeneste i Asp 

 Alle tjenester er ved Erik Lavdal 

14. VBG bankospil i Fritidscentret kl. 
19.30 

14. Pakkefest kl. 19.30 hos Ingrid og Her-
mann Mortensen, Sir Lyngbjergvej 8. 
Vi synger i ”Den gamle sangbog”. 
Medbring hver en pakke til 25—30 kr. 

17. (3.s i advent) 
Ingen gudstjeneste i Vejrum  
kl. 9.00 i Fousing 
kl. 10.30 i Ølby (børnegudstjeneste) 
Begge tjenester ved Erik Bro Lavdal 

24. (Juleaften) 
14.00 i Asp Kirke v/ Carsten Hoffmann 
15.00 i Vejrum v/ Erik Lavdal 
Kollekt: Børnesagens  Fællesråd 

15.15 i Ølby v/ Carsten Hoffmann 
16.30 i Asp v/ Erik Lavdal 

25. (Juledag) 
9.00 i Ølby v/ Carsten Hoffmann  
10.30 i Vejrum v/ Erik Lavdal 
Kollekt: Børnesagens Fællesråd 

10.30 i Asp v/ Carsten Hoffmann 

26. (2. juledag)
10.30 i Asp v/ Carsten Hoffmann  

31. (Julesøndag)
9.00 i Vejrum 
10.30 Ølby 
Begge tjenester er ved Erik Lavdal 



Kalender i januar 

01. (Nytårsdag)
Ingen gudstjeneste i Vejrum 
kl. 16.00 i Asp v/ Carsten Hoffmann 

05. Familieklubben: 
Vi mødes ved svømmehallen i Tangsø 
Nærmere info: Inger og Jesper tlf. 
30369654 

07. (1.s.e.H3K)
Ingen gudstjeneste i Vejrum 
kl. 9.00 i Fousing 
kl. 10.30 i Ølby 
Begge tjenester v/Erik Lavdal 

08. Kirkekor i musiklokalet på Langhøjsko-
len kl. 14.45—15.45 

09. Børneklub.  
Forhør nærmere hos Kirsten Spang-
gaard (2236 2296) eller Jette Jørgen-
sen (2717 4027) 

11. Bedemøde og sangaften kl. 19.30 (IM) 
 Stedet bekendtgøres senere. 

14. (2.s.e.H3K) 
kl. 9.00 i AspE 
kl. 10.30 i Vejrum. Efter gudstjenesten 
kirkekaffe 

15. Kirkekor i musiklokalet på Langhøjsko-
len kl. 14.45—15.45 

16. Børneklub.  
Forhør nærmere hos Kirsten Spang-
gaard (2236 2296) eller Jette Jørgen-
sen (2717 4027) 

18. Planlægning kl. 19.30 (IM). Husk ka-
lender. 

 Stedet bekendtgøres senere 

21. (3.s.e.H3K)
kl. 10.30 i Vejrum v/ Erik Lavdal 
kl. 9.00 i Ølby v/Carsten Hoffmann 
kl. 10.30 i Fousing v/Carsten Hoff-
mann. (Børnekirke) 

22. Kirkekor i musiklokalet på Langhøjsko-
len kl. 14.45—15.45 

23. Børneklub.  
Forhør nærmere hos Kirsten Spang-
gaard (2236 2296) eller Jette Jørgen-
sen (2717 4027) 

28. (Septuagesima)
kl. 9.00 i Vejrum 
kl. 10.30 i Asp 
Begge tjenester er ved Carsten Hoff-
mann 

29.Kirkekor i musiklokalet på Langhøjsko-
len kl. 14.45—15.45 

30. Børneklub.  
Forhør nærmere hos Kirsten Spang-
gaard (2236 2296) eller Jette Jørgen-
sen (2717 4027) 

GODT NYTÅR 
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Vejrum Fritidscenter har ansat en ny pedel. 

Den nye pedel ved Vejrum Fritidscenter er nu ansat. Valget er 

faldet på Kirsten Nielsen, som fremover vil stå for udlejning af 

centret, herunder fremvisning af centret til interesserede lejere, 

udlevering af nøgle og afregning. 

Vejrum Fritidscenter holder 40 års jubilæum 
I den anledning vil vi holde en fest, så reserver derfor allerede nu den 
7. april 2018. 
Centret er bestilt, og mad og musik er også på plads - så nu mangler 
bare deltagerne. 
Nærmere information omkring tilmelding vil komme ud i næste num-
mer af Vejrum NYT samt på facebook. 
Hvis nogen skulle ligge inde med gamle billeder af fritidscenteret - evt 
fra indvielsen den 1. april 1978 - så må de meget gerne sendes til 
jens_bredal@yahoo.dk. 

Lucia 

Traditionen tro kan man næsten sige, fejrer vi igen i år Lucia med en 
gudstjeneste i Vejrum Kirke den 10. december kl. 15.30. Her er der 
Luciaoptog og sang ved vore kor. Efter gudstjenesten ca. kl. 16.45 er 
der fælles spisning for alle i Vejrum Fritidscenter. Der kan max. være 
190 deltagere—og tilmeldingen vil ske efter først til mølle princippet.  

Prisen for spisningen er for voksne 50 kr. og for børn, som  endnu ik-
ke er konfirmeret 30 kr. . 

Tilmelding til Tove Jensen på tlf. 9746 5055 eller 4040 5689. Beta-
ling ved tilmelding. Der kan betales kontant, via mobile pay 
40405689 eller ved bankoverførsel til 9119 0003908380. 
Sidste frist er mandag den 4. december.
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Sponsorater til Vejrum Borger- og Gymnastikforening 

Vi er så heldige at have fået en masse sponsorater de sidste par må-
neder, hvilket gør det muligt at forbedre vores nuværende aktiviteter 
og starte en ny spændende aktivitet op. 
Det første sponsorat kom i hus lige efter sommerferien. Det var Jysk 
Energi der valgte at støtte vores nyeste aktivitet Jumping Fitness med 
40.000 kr. Hvilket gjorde det muligt at vi kunne købe 16 trampoliner og 
sende en person på instruktørkursus. 
Da vi havde søgt flere fonde på en gang, var vi også så heldige at vi 
fik sponseret 15.000 kr. af Nordea-Fonden til Jumping Fitness, hvilket 
gjorde det muligt at vi kunne købe lidt ekstra trampoliner, og sende en 
instruktør mere på kursus. 
Vi håber rigtig meget, at rigtig mange vil støtte op om vores nye aktivi-
tet. Læs mere om Jumping Fitness på vores hjemmeside 
www.vejrum.net eller vores Facebookside. 
Vi har i år også modtaget et fint beløb fra Struers Gamle Drenge. De 
har valgt at støtte os med 3.000 kr., hvilket gør det muligt at købe nyt 
udstyr til Hockey i Vejrum fritidscenter. 
Der skal lyde en stor tak til alle der har valgt at sponsere os. 
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Facebook nyt for VBG 

Vi har som forening valgt at lave en facebookside, hvor vi slår indhold 
op som kun er omhandler ting VBG laver. Det bliver for rodet og forvir-
rende dine i facebookgruppen ”Vejrum sogn”.  
Vores tanke er at ”vejrum sogn” 
gruppen bruges til alt mulig andet, 
som ”Hvem tilhører den her kat?”, 
”Nogen der har noget jord liggen-
de” og køb/salg  
Vil man have nyheder omhandlen-
de VBGs mange aktiviteter, så synes godt om siden ”Vejrum Borger- 
og Gymnastikforening”  

Ny anderledes generalforsamling 

Da vi synes at opbakningen har været lidt svingende de sidste par år, 
til vores generalforsamlinger i VBG, har vi valgt at tænke nyt hvad an-
går måden vi holder generalforsamling på. Vi vil have alle unge, ældre 
og børnefamilierne med. Derfor har vi besluttet at holde det  

lørdag d.24/2 kl. 11.00.  
Vi starter ud med en lækker brunch, hvorefter der vil være generalfor-
samling. Mens de voksne deltager i generalforsamlingen, vil der i de 
tilstødende lokaler være mulighed for børnepasning, med leg og  
hygge. 

Vi håber at rigtig mange vil 

støtte op om denne dag. 

Så sæt allerede nu kryds i 

kalenderen  

LØRDAG D.24/2 – 2018 

KL.11.00
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Fest 
Reformationsgudstjeneste

Uddrag af prædiken til reformationsgudstjene-
sten den 29. oktober i Vejrum kirke: 

Dagens lignelse om kongesønnens bryllup, 
handler om en konge, der sender sine tjenere 
helt ud til der, hvor vejen ender, for at indbyde 

både ”onde og gode” til sin store fest. ALLE skulle have en indbydelse. 
Den lignelse er egentlig et fremragende baggrundstæppe til at sige no-
get om nogle af reformationens hovedanliggender. 
For en af de ting, som var vigtig for Luther var netop, at kirken blev for 
alle – at alle oplevede sig indbudt. Luther gjorde op med den praksis, 
der var i samtidens kirke, nemlig at gudstjenesten foregik på latin. Latin 
som kun de lærde forstod, mens langt de fleste folk, som skulle passe 
et dagligt arbejde, dermed forståelsesmæssigt var sat udenfor. Luther 
gjorde op med det. Han ville at lægfolket skulle myndiggøres. Gudstje-
nesten skulle foregå på tysk i et sprog så folk forstod det. Og han over-
satte i en kraftanstrengelse hele Biblen til almindeligt forståeligt tysk. 
Alle skulle indbydes – alle skulle kunne læse med - alle skulle være 
med til fest. 
Noget af det Luther satte fokus på var, at det almindelige hverdagsliv 
var en tjeneste for Gud. Før var det sådan, at det primært var præste-
tjenesten der blev anset som en tjeneste for Gud, mens det almindelige 
arbejde blot var for at tjene til dagen og vejen. Almindelige mennesker 
behøvede derfor heller ikke bruge tid på teologiske spørgsmål – det 
havde man præsterne til, så derfor gjorde det ikke noget, at det foregik 
på latin. 
Til det sagde Luther. Nej, vi er alle præster for Gud og han talte om det 
almindelige præstedømme. Mennesker behøver ikke en særlig præste-
stand til at stå imellem dem og Gud. Når skomageren gjorde sit arbej-
de, var det iflg. Luther en tjeneste for Gud – ikke bare en tjeneste for 
sig selv eller for ens arbejdsgiver. Dette betød en vældig værdisætning 
af det almindelige arbejde, som nu skulle gøres i direkte ansvar overfor 
Gud. Man har siden kaldt det den lutherske arbejdsetik. Denne arbejds-
etik er en af de store baggrunde for vores velstand i dag. 
Kristentroen var iflg. Luther et anliggende for alle. (Se billedet på bagsi-
den af bladet) 
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Det er et billede fra alteret i Torslunde ved Ishøj. Billedet er fra 1500 tal 
let. Det blev en slags propagandabillede for lutherdommen og luthersk 
gudstjeneste. En Luthersk gudstjeneste er en gudstjeneste med prædi-
ken – det ser vi helt ude til højre på bagsidebilledet. Det er også en 
gudstjeneste med dåb ser vi til venstre og med nadver ser vi i forgrun-
den. Og alt sammen skal det forkynde Kristus, som hænger på korset i 
baggrunden – Han er baggrunden og grundlaget for hele gudstjene-
sten. Kan I se på billedet, at menigheden er med og aktive deltagere. 
Og så lige en detalje i billedet. Kan I se, at nadveren deles ud i begge 
skikkelser – både brød og vin? Det var ikke praksis i den katolske kirke 
dengang. Der fik menigmand kun brødet, mens præsten fik vinen. Men 
på billedet gives vinen også til menigmand i menigheden. 
I den lutherske gudstjeneste fik prædiken og salmesang en hel ny be-
tydning. Før sang man primært salmer på latin, men med Luther, så 
blev der lavet salmer på tysk i et hverdagssprog, og han tillod sig end-
da at bruge melodier fra datidens populærmusik. I kan se, at det er 
ganske nyt. Derfor skal vi også her efter prædiken i god luthersk ånd 
synge en helt nydigtet salme, som er en gendigtning af nr. 175 i salme-
bogen, men bare er digtet i et mere nytids sprog. 
Men det helt afgørende ved de første lutherske gudstjenester var præ-
dikenen. Det var vigtigt for Luther at prædike virkelighedsnært. Han 
sagde selv, at han ikke prædikede til eliten men til tjenestepigen. Ikke 
for at tale ned til menigheden, men fordi det var så vigtigt for ham, at 
Guds ord skulle forkyndes så forståeligt, at alle kunne være med, 
Hvad var så nerven i de nye lutherske prædikener som gjorde at refor-
mationens tanker spredte sig som en steppebrand? Jo, det var Luthers 
betoning af at evangeliet sætter os fri. Før var der en tendens til, at 
Guds tilgivelse kun blev givet af kirken på bestemte betingelser. Man 
skulle gøre bod og man kunne betale aflad for sine synder, så man der-
ved kunne afkorte sine egne og afdøde familiemedlemmers år i skærs-
ilden. Det var særligt det med afladen Luther gjorde op med i sine 95 
tester, som I så hængt op på kirkedøren, da I kom til kirke. 
Luthers store genopdagelse (ikke nyopdagelse) var at mennesket er 
sat fri fra ved egne anstrengelser at kunne fortjene sig til Guds nåde.  
Frelsen er ikke en opgave mennesket skal bestå, men en gave til at 
tage imod.  
Som I lignelsen hvor både onde og gode blev indbudt til kongesønnens 
bryllup. 
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I dag ved de fleste i vores lutherske kirke godt, at det ikke er vores go-
de gerninger og styrken i vores egen tro, der skal få os ind i Guds riget. 
Den store udfordring i vores kirke i dag kan måske være den modsatte 
som på Luthers tid. Luther skælvede over tanken om ikke at kunne leve 
op til Guds bud og Guds lov. Det er vi blevet vænnet helt fra og derfor 
kan ligegyldighed og troen som en sovepude måske være vores store 
udfordring i dag. 

Og så dog! Selvom mange ikke er så tyngende af skyld overfor Gud, så 
kan mange af os alligevel også blive tynget af alt det, som vi så gerne 
vil leve op til, og som vi ikke kan leve op til. Også for os er der krav, 
som ingen af os kan opfylde. Krav som vi stiller til os selv og hinanden. 
Vi vil så gerne være perfekte forældre og være der for vores børn altid. 
Vi vil så gerne være en god, støttende og omsorgsfuld ægtefælle eller 
kæreste. Vi vil så gerne være gode til vores arbejde og arbejder gerne 
50 timer om ugen for at slå til. Samtidigt vil vi gerne være dem, der hu-
sker at besøge vores gamle farmor og ringer til veninden, der har det 
svært. Vi vil så gerne være gode mod vores forældre. Være dem, der 
har et pænt og ryddeligt hjem og friskbagte boller. Være dem, der har 
spændende fritidsinteresser og holder os i gang - dyrker motion og spi-
se sundt. Læser kloge bøger og er med på moden. Jeg kunne fortsæt-
te. For listen er lang af alle de krav, som vi stiller op til os selv og hinan-
den. 
Derfor kan vi rammes af samme grundfølelse som Luther: Vi kan ikke 
leve op til alle kravene. Uanset hvor meget, vi anstrenger os. Vi fejler 
og forsømmer. Vi falder igennem og sårer. Vi magter ikke alt det, som 
vi gerne ville. 
Derfor kan vi også have brug for at blive sat fri. Derfor har også det mo-
derne fortravlede menneske brug for i mødet med Jesus at blive fri for 
alle de mange krav. Frie fra selv at skulle lykkes. Frie til at leve. Frie til 
at leve med det fortegn, at Gud elsker os og tager imod os – som vi er 
og ikke først, når vi er som vi bør være. 
Ét af mine yndlingscitater fra Luther er fra hans store Romerbrevsfore-
læsning i 1515-16: ”At gøre fremskridt er altid at begynde forfra”. Det er 
sandt på mange områder. For Luther var det at begynde forfra at gå til 
kilderne (ad fontes) – gå tilbage til Biblens og Jesu ord.  
Det er derfra al fornyelse starter. For Luther var det ikke bare teologer-
nes arbejde, men var og er enhver kristens opgave.  
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I en luthersk kirke er arbejdet med biblens ord vigtigt (sola scriptura) – 
om det så sker ved gudstjenester, bibellæsning i hjemmet, i bibel- og 
studiekredse er i og for sig ikke så vigtigt. Det vigtigste er, at vi alle selv 
arbejder med Jesu ord, ellers er vi jo ikke kommet længere end den 
etablerede kirke på Luthers tid, hvor det kun var præsterne der kunne 
udlægge Ordet, mens alle andre bare var henvist til præstens udlæg-
ning. Glemmer vi selv at gå til kilderne, så er i en vis forstand reformati-
onen sket forgæves og menigheden bliver igen umyndige. ”At gøre 
fremskridt er altid at begynde forfra” – man kunne også sige: Al fornyel-
se starter med fordybelse, som tidl. Biskop Steen Skovsgaard gjorde til 
sit mantra i sin bispetid. 
Så der er masser af udfordring fra reformation til i dag. Luther ville gå 
fra en elitær præstekirke til en menighedskirke for menigmand. Det, der 
desværre er udfordringen i en del lutherske kirker i dag – det er svig-
tende medlemsengagement i kirkens liv og vækst. Hvis få vil være me-
nighed og bære med som en del af det almindelige præstedømme, så 
sker der let det, at man vender tilbage til en præstekirke, hvor det er 
præsten der står for det med kirken og vi andre bare kommer og er 
publikum, som til en forestilling i teatret. Det må ikke ske, for så var re-
formationen forgæves. 
Al fornyelse i kirke og kristentro starter med at gå til kilderne og genfin-
de glæden og friheden i troen på evangeliet. 

Al fornyelse i en luthersk kirke er at vi, for at vende tilbage til dagens 
lignelse, tager imod Guds indbydelse til fest og ikke som nogen af de 
indbudte i lignelsen, har så travlt med ”marken og forretningen”, at vi 
ikke har tid til Gud og til troens liv og vækst. 

Hvis vi i dag går til kilderne – til Jesu ord og et øjeblik lader det synke 
ind, så er det jo fantastisk, at Gud er en Gud der indbyder til FEST. Når 
vi indbyder gæster til en fest, så gør vi det for at glæde os sammen 
med mennesker, vi holder af at være sammen med. Det er historien om 
Gud – han ønsker at være sammen med os – feste sammen med os. 
Det var da et godt budskab til os i dag. Vi er indbudt til fest hos Gud – 
en fest der slår alt, hvad vi tidligere har oplevet af fester. Og som også 
med mange længder slår den lille prøvesmagning af festmåltid vi skal 
fejre om lidt ved nadveren heroppe ved alteret. Alle er indbudt. Gå bare 
indenfor og tag plads ved festbordet!  Amen. 
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