
Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

Tirs. 01. sept. Gildets FødselsdagsFest – Donationer.
Tirs. 06. okt. MixMøder
Tirs. 13. okt. OktoberGildeHal

Lør. 24. okt. Fellowshipday
Tirs. 10. nov. Novembermøde
Søn. 06. dec. Kirketur / Julemøde
? ? Fredslys
2016
Lør. 09. jan. NytårsGildeHal

Distriktet har egen hjemmeside og vil gerne opfordre alle til at benytte dette
link, hvor man kan holde sig orienteret.

http://www.rohedi.dk/

Materiale til Okt-nummeret af Voldstafetten

skal være redaktøren i hænde aller senest den 20. Sept. kl. 18

Lederen i Okt-nummeret skrives venligst af gruppe 6

Materialer sendes til redaktøren Leo Hansen helst i elektronisk form og
meget gerne skrevet i et specielt word-dokument. Sendes til e-mail:
8x202122@webspeed.dk

eller post til Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89

Hjemmeside: www.vestvold.dk
Gildemester: Bjarne Wichmann Mørkhøjvej 132 st.C 2860 Søborg 48 41 25 96
Gildekansler: Nils Krogh Dianavej 26 2610 Rødovre 22 75 14 35
Gildeskatm.: Lilli Guldmann Lindestien 28 2605 Brøndby 36 47 27 70

Redaktør: Leo Hansen Hyldeager 16 2605 Brøndby 36 75 18 89

Overskrift 9,4
fortsætter 18,1

Tekst indrykket
venstre/højre 1 cm.
lederen 12 pkt.

Bundrude 19,5 cm

53. årgang Sept.
Nr. 7, 8, 9 2015

Sommeren der gik

Nu synger sommeren på sidste vers, og hvilken
sommer vi har haft. Den er da noget af det mest
udskældte, jeg længe har oplevet. Midt i juni med
14-15 graders varme, regn og blæst, siger
metrologerne nu er det efterår. Jeg fatter det ikke!
Sommeren har da ikke været værre end så mange
gange før. Der har været køligere dage, men kan
man finde en solplet, har der været muligheder for
også at nyde det udendørs. Jeg er da glad for, at vi
ikke har været forsynet med 40-45 graders varme,
som de har haft i Sydeuropa, oversvømmelser som i
Italien eller tørke som i Californien
Jeg er glad for at bo, lige hvor jeg bor, og tager
vejret som det kommer, og henviser til det jeg lærte
som spejder: Der findes ikke dårligt vejr. Kun dårlig
påklædning.   Med denne hilsen vil jeg ønske jer alle
et rigtigt dejligt efterår.

Bodil

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET

Leo opsiger snart sin fastnet tlf. og har så
MobilTelelefon nr. +45 53 64 21 29



Jens Foghmar fylder 70 år d. 19. sept.

Det vil glæde mig om alle VESTVOLD-
GILDETS gildebrødre vil komme og nyde
morgenkaffen sammen med mig på dagen.

Vi ses lørdag den 19. sept. 2015 kl. 8.30
i Bygaden 72B, 2605 Brøndby.

Jens Foghmar

Nils Krog siger: Tusind tak
Jamen altså – selvom jeg ikke var hjemme,
blev jeg alligevel husket og lykønsket på min
70 års fødselsdag.

Så mange tak for alle venlige hilsner fra Gildet,
grupper og gildebrødre.

Nils

Else Madsen siger: Tusind tak
til alle, som glædede mig på min fødselsdag med blomster, vin og
hilsener. Bare fordi jeg blev 75 år.

Else

2



MixMøde - Tirsdag d. 6. okt. kl. 19.00

Gruppe

A

Gruppe

B

Gruppe

C

Gruppe

D

Gruppe

E

Vært Birgitte Jens Birthe S. Bodil Mette

Mette
Lade

Ulla Birthe A. Jytte U. Bjarne

Arne Kurt Annette Peter Jytte W.

Else M. Inge A. Lilli Sine Karen

Flemming Else A. Margit Lisa R. Leo

Tove Vibeke
M.

Vibeke
Heding

Jytte M. Lone

Bente Nils Grethe L.
M.

Mogens Jørgen

Preben

Husk at melde afbud til værten, hvis du undtagelsesvis er forhindret.

Aftenens emner vil blive sendt til de 5 værter, som vil være
’ordstyrere’.

Med venlig gildehilsen fra Gildeledelsen
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OktoberGildehal

Tirsdag den 13. oktober
Forhal kl. 17.30 – Gildehal kl. 18.00

Efter gildehallen serveres en middag,
hovedret og dessert

Pris 100 kr. pro persona

Tilmelding gruppevis senest den 5. oktober til Jytte

Tlf.  36 47 48 99, eller mail p.ulstrup@gmail.com
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NaturLaug
Roskilde - Hedebo

Tur 4. Går til Vallensbæk Mose

Mandag den 28. september fra kl. 11:00 - ca.15:00.

Vallensbæk Mose er et rekreativt område skabt af mennesker, der har
forsøgt at kombinere behovet for tekniske anlæg med ønsket om at skabe
et stort smukt naturområde for egnens borgere. Området er karak-
teriseret ved de ca. 30 ha. sammenhængende søer Tueholm og Vallens-
bæk sø og et landskab, der giver mulighed for fine naturoplevelser og
mange fritidsaktiviteter. Der er et varieret fugleliv og plantelivet er
spændende. Der findes et fint stisystem rundt om søerne.

Husk påklædning efter vejret.

Medbring madpakke og drikke.

Vi mødes ved restauranten ”Spisestedet Mosen”,
Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk.

Tilmelding til Inger og Gunnar Kjær, tlf. 43 99 80 98,
e-mail: igkjaer@privat.dk.

Senest søndag den 27. september.

Kan kontaktes på mobil 22 50 58 30 om mandagen.
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FødselsdagsFesten - 1. sept. 2015

Årets store fødselsdags-
pris på 25.000 kr. gik til
Headspace i Rødovre.

Det er en organisation der
indbyder unge med pro-
blemer til samtaler og
prøver at hjælpe.

Herudover blev der doneret til:

 Brøndbyvester Sogns Menighedspleje
 Islev Sogns Menighedspleje
 Handicap lejr i Thy
 Dansk Blindesamfund
 Hjælp til ældre i Rumænien
 Vallensbæk Sogns Menighedspleje.
 samt tre spejdergrupper på vestegnen
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Fødselsdagsfesten
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Gruppe 2 - SommerMøde 18. aug. hos Mogens

Det var en dejlig sensommer eftermiddag at vi blev budt velkommen af
Mogens med kaffe og kager. Og vi så den dejlige have, som også havde
en lille dam med åkander.

Mogens havde skrevet sit indlæg om sidste års emne

”Min fødeegn og barndomserindringer”,
og fortalte sin historie:

Mine bedsteforældre var fra Nordslesvig og Midtjylland, henholdsvis
fra Møn og Nordsjælland. Så min mor var af jysk afstamning, min far
var sjællandsk.

Mine forældre boede på det mørke Vesterbro, i Sommerstedgade på en
4. sal, byens tætteste beboede kvarter, der i 1930-erne var præget af
alkohol, prostitution og fattigdom. Derfor flyttede vi også til Vanløse,
da jeg var knap 3 år, det var i 1935.

Vi flyttede et par gange og endte på Morsøvej, her blev jeg boende, til
jeg var 26 år. Mine forældre blev boende der livet ud, min far var
instrumentmager og interesserede sig især for radio og småmekanik, og
rodede altid med at opfinde småmekaniske ”dimser”. Det gav ikke nok
til at føde en familie med tre drenge. Mor var uddannet i forretning, og
i 1937 åbnede hun en legetøjsforretning på Sallingvej nr. 5, kaldet
Jumbo. Det blev en succes, og den kunne brødføde en familie i de 35 år,
mor havde den.

Mine drengeår var fyldt med
tekniske aktiviteter, teknobyg-
gesæt, legevogne, drager, svæ-
veflyvere, og krystalmodtagere.

I skolen var jeg ikke særlig
god, det kom først fra det 14.
år, da der dels kom nogle nye
fag, og dels blev jeg spejder.

Som 16 årig blev jeg patruljefører, der var krav om styring og
planlægning, det lægger et fundament, der kan bygges videre på.
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Da jeg var 16 år kom jeg i lære som guldsmed, jeg dyrker atletik og er
stadig spejder, nu som ”skovmand” der rummer de 16-18 årige. I 1956
blev jeg tropsleder, som jeg var i 5 år, herefter divisionsassistent med
hvad dertil følger. I 1967 trækker jeg mig tilbage fra spejderarbejdet for
at hellige mig familien, nu med to børn.

Jeg er blevet arbejdsleder med omkring 35 personer i smykke-
produktionen, det er et utroligt krævende arbejde, men spændende.

Boligsituationen omkring 1950 er meget vanskelig, i avisen læser jeg,
at en enlig ikke bliver berettiget til et lejemål før man er 43 år for kvinder
– mænd bliver aldrig berettiget. I Politiken læser jeg, at en grund på
Lucernevej i Rødovre er til salg for 8.500. Jeg tilbyder 8.000 kontant,
det er penge jeg har sparet op. Sælgeren siger ja, og siger videre at der
er tegnet et hus til grunden, jeg ringer til arkitekten, vi mødes og på 4
timer den 1. marts 1958, er jeg blevet grundejer og bygherre.

Jeg indflytter den 19. april året efter i et næsten færdigt hus, uden en øre
på lommen, uden en aktuel kæreste. Har kun få udrangerede møbler,
komfur haves ikke, da alt er gået til byggeriet, efterhånden bliver huset
dog mere beboeligt.

Anni blev flokleder i 1957, og
vores samarbejde gik
flydende, vi havde fælles
synspunkter i mange
anliggender, der var gensidig
sympati. Efter 3-4 år har
samarbejdet udviklet sig til at
være kærlighed, så i 1961
rykker Anni ind, og vi bliver

en familie med to børn, herudover to ”på pap” fra Anni´s tidligere
ægteskab. Det skulle vise sig, at vi kom til at dele ”bord og seng”
gennem de næste 53 år.

Som tidligere nævnt var det et krævende job at være leder af
smykkeproduktionen hos Bernhard Hertz, landets største smykke-
virksomhed. En seriefremstilling af guld og sølvsmykker, mest guld,
3400 modelnumre, 600 kunder her i landet plus eksport, og med 35
personer i processen. Der var selvfølgelig mange problemer for mig som
leder, men hjemme hos Anni fandt jeg roen, og blev klædt på til næste
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etape. I årenes løb var jeg på kurser om produktion, psykologi, jura og
økonomi m.m. i alt 10 kurser, det var en god ballast at få.

Men firmaet blev solgt, den nye chef og jeg svinger ikke sammen, det
ender med at jeg bliver fyret, 57 år gammel, efter 41 år på samme
værksted. Heldigvis får jeg job som salgskonsulent i Metalor, der er et
schweizisk firma, som sælger ædelmetaller verden over. Efter tre år får
jeg prokura og er daglig leder af den skandinaviske afdeling. Der er jeg
i fem år, og vælger så at gå på efterløn.

Og et lille tilbageblik til 1982 hvor Vestvoldgildet annoncerer ”åben
hus” arrangement på Rødovre gård, vi lader os udfordre, Anni og jeg, vi
er jo begge ”gamle spejdere”.

1984 - ½.

Ib Møller,

Mogens Jeberg,

Anni Jeberg,

Jytte Møller

Kjeld Grimsø

Især gruppearbejdet interesserer med de mange forskellige emner.
Hurtigt kommer jeg i spejderlauget og i loppelauget, senere redaktør og
laver musik til gildehaller i mange år. Anni er ligeledes meget aktiv,
kommer i gildeledelsen og bliver senere gildemester. Alt i alt har vi
mange værdifulde timer, samvær og oplevelser blandt venner.

Efter sin spændende fortælling og det var blevet aften, serverede
Mogens en fin vel tilberedt middag, og vi talte lidt om de kommende
begivenheder i Gildet. Om Gildets fødselsdag, og om oktober gilde-
hallen som gruppe 2 står for.

Vi sagde farvel og tusind tak til Mogens for en meget hyggelig dag hos
ham på Lucernevej 136.

Arne
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Gruppe 4 - GruppeTur 28. maj til Nivågård

Som afslutning på
sæsonen kørte vi kl.
10.00 til Nivågård.
Ikke for at se
malerisamlingen,
men for at gå tur i
parken, der er udlagt
som romantisk have
med store gamle
træer og et væld af
rhododendron.

Desværre kunne Birthe S. ikke være med. Vi tænkte meget på hende.

I slutningen af maj og begyndelsen af juni står rododendronerne i fuldt
flor med et væld af farver. I de seneste år er det beplantede areal blevet
udvidet med 500 nye rododendroner hvert år.

Det var et smukt syn,
der mødte os, da vi gik
ad de kringlede stier.
Vi fik følgeskab af en
del myg, som ivrigt
fulgte vores færden.
Vi holdt en kaffepause
på halvvejen og fik
med store fagter gjort
myggene opmærksom
på, at vi ikke ønskede
deres selskab.

Jytte refererede fra gilderådsmødet.  Efter at have tilbagelagt den sidste
del af turen spiste vi frokost i museets café, inden turen gik hjemad.

Jytte W
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Gruppe 5 - SommerMøde 4. juni til Kabyssen

Traditionen tro holdt vi sommermøde i Ishøj. Vi mødtes fuldtalligt kl.
12, på KABYSSEN, hvor vi nød en dejlig platte: 3 stk. smørrebrød med
tilbehør.

Vi talte bl.a. om næste års arrangementer, hvor gruppe 5 har fået Sct.
Georgsgildehallen og November-mødet. Når vi næste år skal tænke på
at rykke rundt i grupperne, bør det være frivilligt.

På November-mødet kan vi glæde os til at komme på tur med
”Havhingsten” fra Roskilde til Dublin.  Mød Jens Knudsen, den
vigtigste person næst efter kaptajnen, Hovmesteren, den 10. nov.

Vi sluttede en dejlig eftermiddag med at ønske hinanden en god sommer.

Næste års emne for vinteren er ”Store personligheder”. Vi mødes 1.
gang i den nye sæson, den 15. sep. hos Grethe, hvor Jytte har emnet.

Birthe A.
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NaturLaug
Roskilde - Hedebo

Referat fra turen til Burresø 26. aug.

Vi har været på en vandretur
til Buresø og Krogenlund ved
Slangerup. Der deltog seks
gildebrødre fra distriktet,

Vi startede fra parkerings-
pladsen ved Skovvejen og
gik ind i de fredede arealer
med en smuk udsigt ud over
Buresø med klart vand.

I Buresø blev den sjældne vandplante ”stor najade” genfundet i 1993. I
Krogelundskæret blomstrer store mængder af orkideerne maj-gøgeurt.

Under frokosten, kom der to
søde piger ridende på hver sin
islandske hest og gav en op-
visning i de fem gangarter. En
særlig gangart er tölt.

En stor tak til Naturlauget for en veltilrettelagt tur.

Arne Bjerager (DGK)
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Roskilde Hedebo
Distriktsgilde
Referat fra Friluftsgildehal i Hedeland
1. juni 2015 - v/ Arne Bjerager (kansler)

Friluftsgildehallen
begyndte med, at
Naturlauget havde plan-
lagt en nattergaletur i
Hedeland fra kl. 15. Her
deltog 10 gildebrødre.

Da vi mødtes ved
Naturhytten i Hedeland.
Kl. 18 skinnede solen
fra en skyfri himmel,
som bestilt hjemmefra
og der var et stort fremmøde med omkring 70 gildebrødre.

Bålet blev tændt, og vi startede med den traditionelle forloren skild-
padde med æg og sherry, som vi spiste udendørs, og som blev serveret
af 2. Glostrup Gilde.

I sin gildemestertale kom Margit Fohlmann ind på det dejlige natur-
område vi befinder os i, samt lidt historie om det Sønderjyske område,
hvor vores Landsgildemester kommer fra.

Ruth Christensen fra 2. Gilde i Glostrup, holdt 5 min. Sct. Georg om,
vores værdier og holdninger i Sct. Georgs Gilderne, ”En gang spejder
altid spejder”.

Efter gildehallen trak vi indenfor,

Landsgildemester Helmut Werth fra
Spejdergården Tydal i Sydslesvig kom og
fortalte med begejstring om sin opvækst
fra sin barndom og til i dag. Helmut blev
uddannet som børnehavepædagog og han
var ansat i en børnehave i 6 år.
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De sidste 25 år har han været leder af Spejdercentret Tydal.

Efter pausen med kaffe og småkager, fortsatte Helmut med sit foredrag
om selve Sct. Georgs Gilderne. Hvor svært det er, at være den øverste
der skal tage beslutningerne, det kan være meget besværlig at håndtere
til alles tilfredshed.

Helmut sluttede af med en stor tak til alle dem, der er med til at få Sct.
Georgs Gilderne til at fungere.

Distriktsgildet vil hermed gerne sige tak til 1. og 2. Gilde i Glostrup for
et veludført arrangement.

Til slut takkede distriktsgildemesteren Helmut for et utroligt
indholdsrigt foredrag, hvor vi alle fik noget med hjem at tænke over
”er man dansk eller tysk, når man bor i Sydslesvig”.
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Folkemødet på Bornholm
Solskinsøen levede i den grad op til sit navn i dagene 11. – 14. juni! Det
nyligt udskrevne valg til Folketinget betød naturligvis, at mange
politikere var travlt optaget i deres egen kreds; men stort set alt på
Folkemødet blev som planlagt. På den store scene holdt toppolitikere
deres taler og de omkring 100.000 gæster i Allinge havde utallige
organisationer og foreninger af enhver art at besøge og der var 2700
events!

Da alle holdninger skal kunne komme til orde i et demokrati, blev en
stor del af det danske politikorps sejlet til Bornholm i den gamle færge
Poul Anker. De uniformerede betjente gik og fik sol på næsen i deres
skudsikre veste og passede godt på os! Selv tre store krigsskibe udfor
Allinge og et par militærfly tog sig af os, demokratiets bløde mål!

Jeg dryssede rundt i det fantastiske vejr og gik ind og hørte mange
foredrag og debatter. Jeg besøgte Sct. Georggildernes telt, som var
placeret lidt afsides. Jeg kom i snak med gildemesteren fra Brønderslev
Jane Larsen og Landsgildeledelsens uddannelsessekretær Peter Skræ.
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De havde været lidt sent ude med at leje en stand; men det var dog
lykkedes at få plads. De havde pakket bæreposer med brochurer om
Gildet, nøglering, kuglepen, stort badge osv., som de uddelte rundt om
på området og derved kom de i snak med folk.

Ifølge
Jane Larsen
havde lederen af
Det Danske
Spejderkorps
udtrykt stor glæde
over, at Gildet for
første gang var
repræsenteret ved
Folkemødet.

På Gildets stand var der forskellige oplæg:

- Spejderidéen for voksne

- Hjælp flygtninge med at blive integreret.

- Har frivillige en opgave i det moderne skolevæsen? (Danmarks
Lærerforening havde accepteret at deltage i en paneldiskussion)

- Hvorfor kan et moderne velfærdssamfund ikke overleve
uden frivillige?

Folkemødet er en fantastisk mulighed for at komme i kontakt med stort
set alle organisationer og politiske organer i Danmark, og det på en helt
uformel måde. Folkemødet var helt utroligt velorganiseret, og med
mulighed for at bo hos en veninde i Østermarie, er jeg klar til at tage
derover næste år!

Lisa
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Roskilde Hedebo
Distriktsgilde

indbyder til

Fellowshipday 2015
Lørdag 24. oktober

på Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre

Niels Bendix fra foreningen DANMARK-LETLAND

fortæller om stiprojektet ved Sauka Dapa Park

i den sydøstlige del af Letland.

Malik, spejder i Vigge, Roskilde fortæller om lejren ved

Sauka Dapa, som han og syv andre spejdere fra DANMARK

har deltaget i sammen med et antal unge fra LETLAND.

Begge projekter støttes af Roskilde-Hedebo Distriktsgilde.

Vi mødes på Rødovregaard kl. 1200 - ca. 1600

til spisning, foredrag, hyggeligt samvær,

og vi slutter dagen med gildehal.

Pris 95 kr. incl. drikkevarer.

Bindende tilmelding med navn/gilde senest 17. oktober

til GIM i eget gilde eller

Ingeborg Olsen 43 45 07 08

eller 23 39 07 63

ingeborg.olsen@fasttvnet.dk
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Livet ovre i Sverige - af Leo
Irmelin er før sommer gået helt på pension, derfor har vi været rigtig
meget i Sverige i år. Hen over sommeren har vi været her i 38 døgn i
træk. Nu pr. 1. sept. har vi i alt haft 104 overnatninger i år.

Tidligere har jeg bragt billede af det lille vaskehus, der fik nyt tag på, og
så fik det ny vægbeklædning både ude og inde, grukedlen blev kalket.

Nu har huset også fået
en stor terrasse uden-
for.

Om sommeren er det
faktisk stedet med rig-
tig megen sol det meste
af dagen. Nu mangler
der kun at blive lagt
gulv og lavet to køjer.
Det skal nok komme.

Der har også været gang i maling
af sternbrædderne, vinduer og
opfriskning af den gule maling.
Vi har selv rejst stilladset. Det er
meget tungt og hårdt arbejde. Leo
tåler ikke højder, så det er fruen
der bliver sendt til tops. Vores
lokale murer kom forbi, han
skulle lerkline vores gamle ovne.
Vi fortalte, at vi ikke var rigtig
glad for højder, at stå på stige
uden for stilladset. Mureren, der
lige er gået på pension, sagde, at
han hele livet havde kravlet på
stiger, så han ville da gerne male
hele sternbrædtet. Det fik han så
lov til mod et mindre honorar.
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Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

Tirs. 01. sept. Gildets FødselsdagsFest – Donationer.
Tirs. 06. okt. MixMøder
Tirs. 13. okt. OktoberGildeHal

Lør. 24. okt. Fellowshipday
Tirs. 10. nov. Novembermøde
Søn. 06. dec. Kirketur / Julemøde
? ? Fredslys
2016
Lør. 09. jan. NytårsGildeHal

Distriktet har egen hjemmeside og vil gerne opfordre alle til at benytte dette
link, hvor man kan holde sig orienteret.

http://www.rohedi.dk/

Materiale til Okt-nummeret af Voldstafetten

skal være redaktøren i hænde aller senest den 20. Sept. kl. 18

Lederen i Okt-nummeret skrives venligst af gruppe 6

Materialer sendes til redaktøren Leo Hansen helst i elektronisk form og
meget gerne skrevet i et specielt word-dokument. Sendes til e-mail:
8x202122@webspeed.dk

eller post til Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89

Hjemmeside: www.vestvold.dk
Gildemester: Bjarne Wichmann Mørkhøjvej 132 st.C 2860 Søborg 48 41 25 96
Gildekansler: Nils Krogh Dianavej 26 2610 Rødovre 22 75 14 35
Gildeskatm.: Lilli Guldmann Lindestien 28 2605 Brøndby 36 47 27 70

Redaktør: Leo Hansen Hyldeager 16 2605 Brøndby 36 75 18 89
Færdiggørelse Karen Jensen Rødovre Parkvej 3031 2610 Rødovre 36 70 42 26
Distribution: Nils Krogh Dianavej 26 2610 Rødovre 22 75 14 35

Overskrift 9,4
fortsætter 18,1

Tekst indrykket
venstre/højre 1 cm.
lederen 12 pkt.

Bundrude 19,5 cm

53. årgang Sept.
Nr. 7, 8, 9 2015

Sommeren der gik

Nu synger sommeren på sidste vers, og hvilken
sommer vi har haft. Den er da noget af det mest
udskældte, jeg længe har oplevet. Midt i juni med
14-15 graders varme, regn og blæst, siger
metrologerne nu er det efterår. Jeg fatter det ikke!
Sommeren har da ikke været værre end så mange
gange før. Der har været køligere dage, men kan
man finde en solplet, har der været muligheder for
også at nyde det udendørs. Jeg er da glad for, at vi
ikke har været forsynet med 40-45 graders varme,
som de har haft i Sydeuropa, oversvømmelser som i
Italien eller tørke som i Californien
Jeg er glad for at bo, lige hvor jeg bor, og tager
vejret som det kommer, og henviser til det jeg lærte
som spejder: Der findes ikke dårligt vejr. Kun dårlig
påklædning.   Med denne hilsen vil jeg ønske jer alle
et rigtigt dejligt efterår.

Bodil
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