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1. Økonomi pr. 16. april 2012 

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist oplyser, at Restbudget 2012 pr. 16. april 2012 er 

107.689,00 kr.  

Af de forbrugte 4.210.76 kr, har Forretningsudvalget bevilget 915,76 til 2 

arrangementer, som Claude Shukuru Munyamanzi har afviklet i forbindelse med 

etablering af en Ungegruppe, og 3.295,00 i kursusgebyr til Heidi Thorning Jensen.  

Se beskrivelse og bevilling under pkt. 2. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 24. april 2012 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

 

Bilag 

Økonomi opfølgning pr. 16.04.2012.pdf (dok.nr.38194/12) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/3467 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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2. Ansøgninger 

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist orienterede om, at sekretæren mandag den 19. marts 

2012 havde modtaget og videresendt en ansøgning fra Heidi Thorning Jensen. 

Heidi Thorning Jensen, som er uddannet lærer med linjefaget ”Dansk som 

andetsprog”,  har undervist verdensklassen på Munkebakkeskolen og er nu ansat i 

et specielt skoletilbud i Jyllandsgade under Frederikshavn Ungdomsskole. Er tillige 

ansat som støtte-kontaktperson for en tosproget pige. 

Kursets emne er ”Social Kontrol i etniske minoritetsfamilier”. Såvel 

Familieafdelingen som SSP havde givet afslag på kursusudgifter, hvorimod 

Ungdomsskolen, som ansættelsessted, havde sagt ja til at dække 

transportudgifterne.  

Ansøgningen blev videresendt til Behandling i Forretningsudvalget, som, under 

forudsætning af at Heidi Thorning Jensen efter behov vil indgå i frivillighedskorpset, 

fik bevilget de ansøgte 3.295,00 kr.. Denne forudsætning blev positivt modtaget, og 

Heidi Thorning Jensen ser frem til at komme som gæst, enten på et 

Integrationsrådsmøde eller et Styregruppemøde.   

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 24. april 2012 

Integrationsrådets medlemmer undrede sig over, at Ungdomsskolen, hvor Heidi 

Thorning Jensen er ansat, ikke har accepteret at betale kursusafgiften, men alene 

transportudgifterne. Samtidig blev der stillet spørgsmål til, at Integrationsrådets 

sparsomme bevilling skal gå til efteruddannelse af medarbejdere inden for andre 

fagområder.  

IR Forretningsudvalgets beslutning om, at Helle Thorning Jensen skal indgå i 

Servicecenteret frivillighedskorps samtidig med at hun har tilbudt at komme til 

møde i Integrationsrådet, betød, at Integrationsrådet bakkede op om bevillingen. 

Det blev besluttet, at Heidi Thorning Jensen inviteres til Integrationsrådsmødet den 

26. juni 2012.  

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

  

 

Bilag 

Kursus: "social kontrol" (dok.nr.38250/12) 

Bevilling: Kursus: "social kontrol" (dok.nr.38253/12) 

Svarmail og program (dok.nr.38300/12) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 08/6767 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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Budget ansøgning Frederikshavn Boligforening.xls (dok.nr.81481/11) 

 
  



 
 

 

Integrationsråd - Referat - 24. april 2012 Side 7 af 19 

 

3. Evaluering Servicecenter Integration 2011 

 

Sagsfremstilling 

Under henvisning til beslutningen på møde i Arbejdsmarkedsudvalget den 11. 

januar 2010, hvor Vedtægter for Servicecenter Integration (Tidligere kaldet 

Integrationsservice) blev drøftet og godkendt og hvor forespørgsel om udsætte af 

starten på den bevilgede støtteperiode blev fremsat, blev det besluttet, at den 

ændrede støtteperiode kunne bevilges under forudsætning af at den årlige 

evalueringsforpligtelse blev overholdt. 

Arbejdsmarkedsudvalget har bevilget 50.000,00 kr. pr år. Regnskabsrapport for 

2011 viser et forbrug på 31.700,55, hvilket giver et mindreforbrug på 18.299,45 kr. 

  

Den nedsatte styregruppe beklager, at planlægningsperioden blev længere end 

forventet, og at tilbuddet derfor først kom til start 1. februar 2011. Der er indgået 

aftale med AOF-Sprogskolen om lån af lokale, der er indgået kontrakt med en 

ekstern konsulent, og styregruppen er nedsat som beskrevet i vedtægterne. 

Styregruppen har besluttet, at egentlig markedsføring og presseomtale af tilbuddet 

først skal finde sted efter en vis erfaring er opnået. Til brug for synliggørelse af 

tilbuddet, og som signal på, at det ikke er et kommunalt tilbud, har Integrationsrådet 

ladet fremstille medsendte logo.  

Som oplyst kom tilbuddet senere i gang end forventet. Beslutningen om, at afvente 

erfaring før markedsføring af tilbuddet har betydet, at borgere, som ikke har haft 

tilknytning til AOF-Sprogskolen, ikke har haft kendskab til tilbuddet, og derfor ikke 

har kunnet benytte sig af samme.  

   

Aftalen er, at der skal etableres kontakt og samarbejde mellem Servicecenter 

Integration og CAM/Jobcentrets Integrationsteam, at konsulentens opgave skal 

have karakter af råd- og vejledning og at der under ingen omstændigheder må 

udføres myndighedsopgaver. Specielt i opstartsfasen blev det påpeget, at en tolk i 

visse tilfælde ville være ønskelig, hvorfor Integrationsrådet besluttede at give 

Styregruppen ansvaret for, ud fra konkret forespørgsel, at bevilge tolkebistand. Der 

har ikke været konkrete henvendelser på tolkebistand. Som supplement hertil har 

frivillighedskorpset stillet sig til rådighed i råd- og vejledningsspørgsmål.    

  

Det fremgår af medsendte evalueringsrapport, at Servicecentret er åbent 2 timer pr. 

uge og at det gennemsnitlige antal personlige henvendelser er 1,4 pr uge. 

Telefonsamtaler, mailkorrespondance samt råd- og vejledningtid ydet af 

frivillighedskorpset er ikke medregnet. Startproblemerne synes løst og 

benyttelsesgraden øges i takt med at kendskabet til tilbuddet øges. Det er 

Integrationsrådets konklusion, at tilbuddet medvirker til en forbedret forståelse for 

det at leve i Danmark, og dermed til en forbedret integrationsindsats.  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at projektet og dermed 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/3826 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: AMU 
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bevillingen fortsætter, og at Arbejdsmarkedsudvalget opfordrer styregruppen for 

Servicecenter Integration til at afsætte et rammebeløb til såvel tolkning som 

markedsføring. 

  

  

  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. marts 2012 

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist henviser til behandlingen i AMU og påpeger det positive 

i beslutningen om at opfordre Styregruppen til at afsætte et rammebeløb til 

tolkebistand og markedsføring – 2 indsatsområder, som kan være med til at 

kvalificere tilbuddet.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 24. april 2012 

AMU´s beslutning om at opfordre Styregruppen til at bevilge midler til 

markedsføring og tolkebistand blev positivt modtaget. Problemstillingen omkring 

råd & vejledning kontra myndighedsopgaver blev igen drøftet. Integrationsrådet 

opfordrer styregruppen til igen at konkretisere over for Helle Frank, som er 

projektansvarlig konsulent, at arbejdsopgaverne i Servicecentret alene må have 

karakter af råd & vejledning. 

Behovet for tolkebistand blev drøftet under pkt. 4. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

  

 

Bilag 

Logo_servicecenter_integrationS.jpg (dok.nr.60866/11) 

Årsrapport Servicecenter (dok.nr.8874/12) 

Årsrapport Servicecenter Integration (dok.nr.9478/12) 
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4. Orientering fra servicecenter 

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist henviser til følgende punkter:  

1. Nyt fra Styregruppen v/Mette Neist  

Næste møde er den 26. april kl. 15.00. 

2. Nyt om benyttelsesgrad v/Susanne Andersen 

Personlige henvendelser er stabiliseret – mellem 1,3 og 1,5 personer over 

en 3 måneders periode. Der efterspørges stadig tolkebistand, men Helle 

Frank har ikke haft held til at lave aftale med tolkebureauer.  

3. Nyt om benyttelse af frivillighedskorpset v/Susanne Andersen  

Frivillighedskorpset har ikke været i aktion siden sidste status.  

4. Nyt om markedsføring/indvielse/pressemeddelelse og pjece v/  Elizaveta 

Zhukova Wilhelmsen. 

Afdelingsleder Mette Neist henviser til den meget flotte artikel fra Sæby 

Folkeblad, som er vedhæftet som bilag. 

  

Mette Neist henviser til sidste punkt på den medsendte status, hvor Helle Frank, på 

givne feriedage efterlyser ”vikar”.  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 24. april 2012 

Ad 1. Næste møde afholdes ikke som det blev oplyst den 25. april kl. 15.00, men 

den 14. maj 2012  kl. 10.30 til 11.30. 

  

Ad 2: Generel drøftelse af tilbagemeldingen om de manglende muligheder for at 

lave aftaler med tolkebureauer. medlemmerne undrede sig over behovet for 

professionel tolkebistand i forbindelse med råd- og vejledningsopgaver, idet det ofte 

må være tilstrækkeligt at benytte sig af tolkene fra frivillighedskorpset. I tilfælde af, 

at sproget ikke er repræsenteret i frivillighedskorpset, undersøges det om 

medlemmerne af Inregrationsrådet eller Jobcentrets Integrationsteam har kendskab 

til borgere med disse sprogkompetencer. Styregruppen opfordres til at drøfte 

problemstillingen med Helle Frank. 

  

Ad 3: Drøftelse af mulighed for at benytte frivillighedskorpset. Helle Franks 

tilbagemelding om, at brugerne af Servicecenter ikke har lyst til først at orientere 

Helle Frank, for senerer at orientere relevant rådgiver fra frivillighedskorpset om 

behovet for råd- og vejledning blev igen drøftet. Medlemmerne havde forstået 

budskabet, men undrede sig samtidig over, at borgere med specifikke spørgsmål, 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/3826 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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som ville være relevante at få rejst i frivillighedskorpset, ikke straks fik mulighed for 

at aftale til med relevant person fra frivillighedskorpset. 

Enighed om at styregruppen drøfter problemstillingen med Helle Frank.  

Ruth Christensen, Timur Shah og Elizaveta Zhukova Wilhelmsen stiller sig til 

rådighed som ferieafløser iServicecentret den 15. maj og 22. maj 2012. AOF holder 

lukketpå Grundlovsdag, som er den 5. juni. 

  

Ad 4: Der var rosende omtale af den medsendte artikel om ”Ny i Danmark” Presse- 

og markedsføringsgruppen havde fremstillet og trykt materiale med oplysninger om 

tilbuddet i Servicecenter. Materialet er afleveret på relevante steder, og vil blive 

medsendt referatet. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Bilag 

Artikel om Servicecenter Integration - fra Sæby Folkeblad - SPRI56312031314430.pdf (dok.nr.27279/12) 

Kort status Servicecenter Frederikshavn 20.2.-19.4.2012.docx (dok.nr.39342/12) 
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5. Center for arbejdsmarked orienterer 

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist orienterer om følgende 

1. Status på Integrationspolitik.  

Mette Neist oplyser, at Centerchef Flemming Søborg har genoptaget 

arbejdet. 

2. Status på nyttehaver 

Mette Neist oplyser, at hun har talt med Olav Madsen,  Ejendomsservice/ 

Knivholt Hovedgaard, som er mere end klar til at gå i gang med projekt 

Nyttehaver.  

 Mette Neist aftalte med Olav Madsen, at Integrationsrådet vil drøfte 

muligheden på næste møde,at der vil blive nedsat  arbejdsgruppe, hvis 

fornemste opgave er at stå for kontakten til Olav Madsen og for opmåling 

og tildeling af jordstykker.  

Mette Neist følger op på kontakten vedrørende etablering i Sæby. 

3. Valg til Ny Dansk - Ungeråd 

Afdelingsleder Mette Neist oplyste, at Claude Shukuru Munyamanzi 

desværre ikke blev valgt til Ungerådet denne gang.  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 24. april 2012 

Ad 1: Der er aftalt planlægningsmøde den 15. maj 2012. Drøftelse af tidspunktet for 

inddragelse af Integrationsrådsmedlemmerne Jette Fabricius Toft og Bahram 

Dehghan. Sluttelig blev der stillet spørgsmål til, om Integrationsrådet og øvrige 

relevante råd og udvalg, vil få den beskrevne Integrationspolitik til høring.  

Afdelingsleder Mette Neist vil undersøge begge emner med Centerchef Flemming 

Søborg 

Punktet vil blive taget op igen på næste møde i Integrationsrådet.  

  

Ad 2: Afdelingsleder Mette Neist refererede til samtalen med Olav Madsen. Efter en 

generel drøftelse af behovet for afholdelse af fyraftensmøde for de interesserede, 

for tildeling af jord og for ”haveregler” blev det aftalt, at Ruth Christensen kontakter 

Olav Madsen for nærmere aftale.  

Herefter sendes der invitation til de interesserede om at deltage i fyraftensmødet. 

Sluttelig oplyste afdelingsleder Mette Neist, at hun ikke havde haft held til at 

komme i kontakt med Bent fra Sæby.  

  

Ad 3:Claude Shukuru Munyamanzi supplerede oplysningen med, at det trods alt 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/3493 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 



 
 

 

Integrationsråd - Referat - 24. april 2012 Side 12 af 19 

 

havde været  meget udbytterigt, at det havde været en kæmpe oplevelse og at der 

var opbygget et netværk deltagerne imellem. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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6. Orientering fra Integrationsrådets medlemmer 

 

Sagsfremstilling 

Orientering fra Integrationsrådets medlemmer. 

1. Integrationsmøde i Viborg. 

Elizaveta Zhukova Wilhelmsen oplyser, at mødet i Viborg var meget 

konstruktivt, og at hun på mødet vil uddybe dette. Oplyser tillige, at de 

mødeansvarlige fra Viborg vul sende noget materiale, og at Elizaveta 

Zhukova Wilhelmsen vil videresende dette til Integrationsrådets 

medlemmer.  

2. Pressegruppen 

Som supplement til artiklen om Servicecenter Integration blev der 

orienteret om pressegruppens strategi.  

3. Etablering af Multikulturel Ungdom. 

Claude Shukuru Munyamanzi orienterer om, at Forretningsudvalget har 

bevilget vand og kager til de 2 tværetniske ungemøder, som han havde 

afholdt, og at interessen for at deltage indgå i møderne er stor. Vedtægter 

for Multikulturel Ungdom, som er medlem af FUF, medsendes. Der vil blive 

afholdt stiftende generalforsamling den 11. maj 2012.  

Foreningens formål er bl.a. at sikre, at flere etniske minoriteter bliver en del 

af det traditionelle frivillige sociale foreningsliv – både som frivillig og som 

bruger. 

4. Ruth Christensen oplyser, at der ikke har været møde i arbejdsgruppen 

vedr. pjecen, men at arbejdsgruppen efter næste IR møde vil tale sammen 

for at finde sted og tid for afholdelse af møde. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 24. april 2012 

Ad 1: Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen oplyste, at temaet havde været 

”Demokratisk medborgerskab”. Henviste til, at hun ikke havde modtaget materiale 

derfra endnu, og at hun derfor vil vente med en uddybende orientering til næste 

møde. Interesse for forslag om at afvikle et lignende arrangement i Frederikshavn. 

Annette Duch og Ruth Christensen stiller sig til rådighed i forbindelse med 

planlægning og afvikling. Enighed om at Integrationsrådets medlemmerne 

overvejer dette til næste møde. 

Som supplement til mødeafvikling foreslår Claude Shukuru Munyamanzi, at der 

afvikles et borgermøde omhandlende fremtidige ønsker til integrationsindsatsen i 

Frederikshavn Kommune. 

  

Ad 2: Orienteringen blev accepteret. 

  

Ad 3: Claude Shukuru Munyamanzi startede med at takke Annette Duch og Kurt, 

begge fra FUF, om hjælpen i forbindelse med udformningen af vedtægterne. 

Oplyste, at der er ca. 180 medlemmer på Facebook, og at der havde været fin 

opbakning til de 2 afholdte møder. 

Der vil blive afholdt stiftende generalforsamling den 11. maj 2012. I forbindelse med 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/7464 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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annoncering af denne og eventuel presseomtale i lokalaviserne blev det aftalt, at 

pressegruppen hjælper med dette.  

  

Ad 4: Arbejdsgruppen samles efter mødet for at planlægge mødetidspunkt.  

  

  

Orienteringerne blev taget til efterretning. 

  

 

Bilag 

Mail Multikulturel Ungdom (dok.nr.39269/12) 

Multikulturel Ungdom - Vedtægter1..pdf (dok.nr.39271/12) 
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7. Projektstatur 

 

Sagsfremstilling 

Der orienteres om status på løbende projekter 

1. Sundhedscoach v/Susanne Andersen 

Projektansvarlig Hanne Larsen har oplyst, at der igen er kommet gang i 

coachsamtalerne. Der har den sidste måned været afholdt 6 samtaler. 

Benyttelsesgraden nærmer sig 50 %. 

2. Samspil og Samvær v/Susanne Andersen 

I Dorte Toftings fravær oplyste Susanne Andersen indledningsvis, at Dorte 

Tofting er ansat til udgangen af september 2012, og at Frederikshavn 

Boligforening er i gang med at søge projektmidler hos Landsbyggefonden. 

Som det fremgår at de medsendte bilag er aktivitetsniveauet og 

tilstrømningen til de forskellige aktiviteter stadig stor – ja støt stigende.  

Der har været afholdt følgende arrangementer: 

         Fremmed mad – 75 deltagere i alle aldersgrupper. Gentages i 

løbet af foråret. 

         Lektie Café – lille afmatning 

         Boldspil (inde) – lille afmatning. Alle glæder sig til at aktiviteterne 

flyttes udendørs. 

         Hyggeaften – 40 deltagere for børn over 11 år. Pizza fra en af 

fædrene. Stor hjælp med oprydning fra de unge. Mange ønsker til 

nye aktiviteter for målgruppen. 

         Filmaften 

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 24. april 2012 

Ad 1: Sundhedscoach.  

Integrationskoordinator kunne supplere med, at Integrationsteamet havde haft 

kontakt til projektet.  

  

Ad 2:Samspil og samvær 

Efter den korte orientering om status på projektet, var der enighed om, at der skulle 

gøres en indsats for om muligt at fastholde Dorte Toftings ansættelse. 

Projektformål, indsats/aktiviteter og udbyttet bør indgå som delelementer i 

formuleringen af Integrationspolitikken. Bahram Dehghan vil tage kontakt til FBF´s 

forretningsfører for at få klarhed på, om Integrationsrådet kan bidrage med noget i 

forhold til ansøgningen til LAN. Det blev stillet spørgsmål til, hvor stor en del af 

bevillingen der går til løn/drift til Dorte Tofting. Samtidig blev det påpeget, at 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/3492 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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Integrationsrådet ikke må bevilge midler til egentlig drift. Af budgettet, som bliver 

sendt ud med referatet, fremgår det, at udgifter til driftspersonale og koordinering 

og projektstyring er boligforeningens medfinansieringsandel, og dermed ikke er 

finansieret af Integrationsrådet.  

Det blev oplyst, at børn fra boligforeningens afdelinger på Finnsvej og Platanvej nu 

deltager i aktiviteterne i Hånbæk. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

             

  

  

  

 

Bilag 

Kort status - Sundhedscoach (dok.nr.39260/12) 

Mail Samspil og samvær - lille kort status!!! (dok.nr.39240/12) 

Aktivitetskalender april og maj 2012.pdf (dok.nr.39247/12) 

Publikation1.pub FREMMED MAD 2012.pdf (dok.nr.39249/12) 

Hyggeaften 22.marts 2012.pdf (dok.nr.39250/12) 

Publikation1.pub Torsdags Buffet maj 2012.pdf (dok.nr.39251/12) 
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8. Statistik og nyt fra Integrationsområdet pr. april 2012 

 

Sagsfremstilling 

Integrationskoordinator Bajro Terzic orienterer om følgende: 

1. Aktuelle tal, hvor orienteringen tager udgangspunkt i den medsendte 

oversigt.  

2. Status på samarbejdet med AOF/ Elektromarine. 

3. Status på projekt Futura 

  

  

 

Beslutning Integrationsråd den 24. april 2012 

Ad 1: Bajro Terzic oplyste, at der er gjort klar til 1. maj at modtage af 9 nye 

flygtninge, hvoraf de 5 er unge mænd mellem 18 og 30 år. 

  

Ad 2: Bajro Terzic oplyste, at der er 13 elever som har modtaget undervisning 8 

gange (tirsdag og torsdag). Oplyste, at både virksomhed og deltagere er meget 

tilfredse med initiativet – virksomheden har udtalt, at der er en mærkbar sproglig 

fremgang. 

  

Ad 3: Bajro Terzic udtrykte håb om mulig bevilling fra KL. Der er omkring 14 

kvindelige deltagere, og tilbagemeldingerne er positive. De mødes hver 14. dag, 

hvor der har været gæsteoplægsholder og besøg af en virksomhedskonsulent. Der 

er flere kvinder, der har ønsket at deltage.  

  

Integrationsrådet roste begge initiativer. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning.   

  

 

Bilag 

Statistik - Integrationsområdet 2010 (dok.nr.124702/10) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/292 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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9. Eventuelt 

 

Beslutning Integrationsråd den 24. april 2012 

Det er vigtigt at overholde den afsatte mødetid, da der kan komme andre brugere 

feter kl. 18.00. 

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/353 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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