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Välkommen 
att fira Påskdagsgudstjänst 17/4 kl 10.00 

Pelle Bark, Lotta Suu, Körsång 

������ϲ�DĂƌƐ�-�ϱ�:ƵŶŝ�ϮϬϮϮ 

Jesus lever 
Hurra! 



 
 
 
 

 

>/E',�D^<zZ<�E^ 
&PZ^�D>/E' 

ĞŶ�ĚĞů�Ăǀ 

�����������ƋƵŵĞŶŝĂŬǇƌŬĂŶ 
 

,ŝŵŶĂǀćŐĞŶ�ϭϱϭ 
ϱϴϱ�ϲϱ�>ŝŶŐŚĞŵ 
 

�ĂŶŬŐŝƌŽ�ϱϰϮϳ-ϲϯϯϮ 
^ǁŝƐŚ�ϭϮϯ�ϭϱϳ�ϵϵ�ϵϰ 
 

WĂƐƚŽƌ�>ŽƩĂ�^ƵƵ 
,ŝŵŶĂǀćŐĞŶ�ϭϱϭ������������� 
ϱϴϱ�ϲϱ�>ŝŶŐŚĞŵ 
dĞů͗�Ϭϳϯ�-�Ϭϴϱ�Ϭϲ�ϴϯ 
ůŽƩĂƐƵƵΛůŝŶŐŚĞŵƐŬǇƌŬĂŶ͘ƐĞ 
�ǆƉ�ƟĚ͗�ƚŽƌƐĚ�Ŭů�ϭϳ͘ϬϬ-ϭϵ͘ϬϬ 
� 
 

�KƌĚĨƂƌĂŶĚĞ�'ƵŶŶĞů�<ĂƌůƐƐŽŶ 
�^ƚŽƌĂ��ůŝƐƚĂĚ�ϭ 
�ϱϴϱ�ϲϯ�>ŝŶŐŚĞŵ 
�dĞů͗�ϬϳϬ�-�ϯϵϵ�ϵϭ�ϵϯ 
�ŐƵŶŶĞůŝŬĂƌůƐƐŽŶΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 
 
�ƋƵŵĞŶŝĂƐ�ŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞ 
,ĞŶƌŝŬ�:ŽŚĂŶƐƐŽŶ 
dĞů͗�ϬϳϬ�-�ϴϭϳ�ϰϮ�ϰϭ 
ŚĞŶƌŝŬ͘ũŽŚĂŶƐƐŽŶϭϵϴϵΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

sĊƌ�ƉĂƐƚŽƌ�ŚĂƌ�ƚǇƐƚŶĂĚƐƉůŝŬƚ 
ŽĐŚ�ƐƚĊƌ�Ɵůů�ĨƂƌĨŽŐĂŶĚĞ 
ĨƂƌ�ƐĂŵƚĂů�ŽĐŚ�ƐũćůĂǀĊƌĚ͘� 
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      Pastorn har ordet om  
     uthållighet!    

 
 �����    När jag och min man vill se nåt TV-program 
    som handlar om natur och utmaningar, så bru-
    kar vi kolla på ”Monsen på villovägar”. Lars  
    Monsen är en norsk friluftsentusiast, och lite  
    av en urkraft i uthållighet. Bland annat har han 
    tagit sig igenom en vandringsexpedition på  
    825 mil genom Canada, vilket tog honom 2 år  
    och 7 månader. Wow! Förutom hans stora kun-
skap om hur man överlever i vildmarken, så har han också stor uthål-
lighet både fysiskt och mentalt. Han kämpar på även när utmaningen 
verkar oöverkomlig. Ger inte upp.  
     I den här TV-serien ska han vandra vid ett tillfälle ute i en stor stig-
lös skog, från en punkt till en annan. Han har satts ner med helikopter 
på en för honom okänd plats, med ögonbindel på. När han så tar av 
ögonbindeln står han i en terräng där skogen är enformig och marken 
platt. Till sin hjälp har han fått en kompass och ett litet kartblad med 
begränsad information. Han tar ut kompassriktningen, och har ca 2 
mil att gå innan han kommer fram till några landmärken som han kan 
orientera sig efter. För att lyckas med något liknande, behövs en stor 
portion av uthållighet, både fysiskt och mentalt. Risken att gå fel är 
stor. Under vandringen säger han:  
     ”Nu har jag gått i kompassriktningen i två timmar. Terrängen har varit 
sig lik. Jag vet definitivt inte var jag är”. 
      Så är det att orientera sig i skogen. När man följer en kompass 
måste man bara gå, hålla fokus och inte börja tvivla. Man får ta fram 
kompassen ofta. 
      Under två år har pandemin prövat vår uthållighet 
och vårt tålamod. Hela tiden har vi levt med ovissheten 
om hur länge det ska hålla på. Kanske har även vår tro 
och våra relationer satts på prov.  
För att komma framåt i livet behöver vi uthållighet.  
Och för att komma rätt behöver vi någon form av  
Kompass. Gud har gett oss Bibeln och den heliga Ande som vår karta 
och kompass för livet.                                                                                                                            

                          Forts sid 6 ………. 
                                               

�>ŽƩĂ�^ƵƵ͕�ƉĂƐƚŽƌ 



D�Z^͗ 
ϲ ^Ƃ ϭϬ͘ϬϬ  'h�^d:	E^d�ŵĞĚ�ƐĐŽƵƟŶǀŝŐŶŝŶŐ͘�WĞůůĞ��ĂƌŬ 
    ŽĐŚ�>ŽƩĂ�^ƵƵ�ŵ�Ň͘�^ĊŶŐ�Ăǀ�DĂƌŝĂ�'ƵƐƚĂǀƐƐŽŶ�ŽĐŚ 
    WĞƚĞƌ�:ŽŚŶƐƐŽŶ͘ 
ϭϬ dŽ ϭϰ͘ϬϬ  D/^^/KE^'ZhWW�E�ƚƌćīĂƐ͕�ƌŝǀĞƌ�ůĂŬĂŶ�ŽĐŚ 
    ƌƵůůĂƌ�ĨƂƌďĂŶĚ͘�^ĞƌǀĞƌŝŶŐ͘ 
ϭϯ ^Ƃ ϭϬ͘ϬϬ  'h�^d:	E^d͘�KŵƐŽƌŐƐŐƌƵƉƉ�ϰ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ͘ 
    sŝƩŶĞƐďƂƌĚ͕�ƐĊŶŐ�ŽĐŚ�ŵƵƐŝŬ͘ 
ϮϬ ^Ƃ ϭϬ͘ϬϬ  'h�^d:	E^d͘�>ŽƩĂ�^ƵƵ͘�EĂƩǀĂƌĚ͘ 
Ϯϳ ^Ƃ ϭϬ͘ϬϬ  'h�^d:	E^d͘�>ŽƩĂ�^ƵƵ͘�DĞĚǀĞƌŬĂŶ�ćǀĞŶ�Ăǀ 
    >ĞŶŶĂƌƚ�&ũĞůůŵĂƌ�ĨƌĊŶ�'ŽĚĂ�EǇŚĞƚĞƌ͘�^ĊŶŐ�Ăǀ 
    ZŽůĨ�:ŽŚĂŶƐƐŽŶ͕�ƉŝĂŶŽ�/ŶŐ-DĂƌŝĞ��ŶĚĞƌƐƐŽŶ͘ 
ϯϬ KŶ ϭϴ͘ϯϬ  ^d/�<-��&�͘� 
 
�WZ/>͗ 
Ϯ >Ƃ ϭϰ͘ϯϬ  <�&&�Z�W�ŵĞĚ�ƐĊŶŐ�ŽĐŚ�ŵƵƐŝŬ͘   � 
ϯ ^Ƃ ϭϬ͘ϬϬ  'h�^d:	E^d͘�hůĨ�DĂŶŶĞďćĐŬ͘ 
    ^ĊŶŐ�Ăǀ��ŶŶŝĐĂ�ŽĐŚ�'ƂƌĂŶ��ŶĚĞƌƐƐŽŶ͘ 
    &ƂƌƐĂŵůŝŶŐƐŵƂƚĞ�ĞŌĞƌ�ŐƵĚƐƚũćŶƐƚĞŶ͘ 
ϲ KŶ ϭϰ͘ϬϬ  ^�E'^dhE��ŝ�>ŝŶŐŚĞŵƐ�'ƌĂŶŶƐŬĂƉƐŚƵƐ͘ 
ϭϬ ^Ƃ ϭϬ͘ϬϬ  'h�^d:	E^d͘��ŶĚĞƌƐ��ŬƐƚĞĚƚ͘ 
    ^ĊŶŐ�Ăǀ�DĂƌŝĂ�^ĞŐĞƌƐƐŽŶ͘ 
 

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ��W�^<,�>'�E��ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ  ͅ
 
ϭϰ dŽ ϭϵ͘ϬϬ  �ŬƵŵĞŶŝƐŬ�'�d^�D�E�^dhE��� 
^ŬćƌƚŽƌƐĚĂŐ   ŵĞĚ�ŶĂƩǀĂƌĚ�ŝ�sĞƌŬƐƚĂŶ͕��ƐŬĞďǇ͘ 
    WĞůůĞ��ĂƌŬ�ŽĐŚ�>ŽƩĂ�^ƵƵ͘ 
ϭϱ &ƌ ϭϬ͘ϬϬ  >�E'&Z���'^s�E�Z/E'� 
>ĊŶŐĨƌĞĚĂŐ   ƉĊ�,ŽůŵĞŶ͕��ƐŬĞďǇ͘�:ŽŚĂŶŶĂ 
    �ůĂŶĚĞƌ͘�DĞĚƚĂŐ�ĞŐĞŶ�ŬĂīĞŬŽƌŐ͘  
ϭϳ ^Ƃ ϭϬ͘ϬϬ  �ŬƵŵĞŶŝƐŬ�W�^<��'^'h�^d:	E^d�� 
WĊƐŬĚĂŐĞŶ   ŝ�>ŝŶŐŚĞŵƐŬǇƌŬĂŶ͘�WĞůůĞ��ĂƌŬ�ŽĐŚ� 
    >ŽƩĂ�^ƵƵ͘�<ƂƌƐĊŶŐ͘ 

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ � 

Ϯϭ dŽ ϭϰ͘ϬϬ  D/^^/KE^'ZhWW�E�ƚƌćīĂƐ͕�ƌŝǀĞƌ�ůĂŬĂŶ�ŽĐŚ 
    ƌƵůůĂƌ�ĨƂƌďĂŶĚ͘�^ĞƌǀĞƌŝŶŐ͘ 
ϰ͘ 



Ϯϯ >Ƃ ϭϬ͘ϬϬ  �Z��d^��'�ǀŝĚ�ŬǇƌŬĂŶ͘ 
Ϯϰ ^Ƃ ϭϬ͘ϬϬ  'h�^d:	E^d͘�>ŽƩĂ�^ƵƵ͘� 
    ^ĊŶŐ�Ăǀ��ŶĞƩĞ�dŽƌƐƚĞŶƐƐŽŶ͘ 
Ϯϳ KŶ ϭϴ͘ϯϬ  ^d/�<-��&�͘ 
 
D�:͗ 
ϭ ^Ƃ ϭϬ͘ϬϬ  'h�^d:	E^d͘�>ŽƩĂ�^ƵƵ͘ 
    �ĞƌŶƚ�EǇůƵŶĚ͕�ƐĊŶŐ�ŽĐŚ�ĮŽů͘ 
ϰ KŶ ϭϰ͘ϬϬ  ^�E'^dhE��ŝ�>ŝŶŐŚĞŵƐ�'ƌĂŶŶƐŬĂƉƐŚƵƐ͘ 
ϳ >Ƃ ϭϬ-ϭϰ  >/E',�D^��'�E͘�DĞƌ�ŝŶĨŽ�ŬŽŵŵĞƌ͘ 
ϴ ^Ƃ ϭϬ͘ϬϬ  'h�^d:	E^d�ŵĞĚ�ŶĂƩǀĂƌĚ͘��ŶĚĞƌƐ��ŬƐƚĞĚƚ͘ 
ϭϮ dŽ ϭϰ͘ϬϬ  D/^^/KE^'ZhWW�E�ƚƌćīĂƐ͕�ƌŝǀĞƌ�ůĂŬĂŶ�ŽĐŚ 
    ƌƵůůĂƌ�ĨƂƌďĂŶĚ͘�^ĞƌǀĞƌŝŶŐ͘ 
ϭϱ ^Ƃ ϭϬ͘ϬϬ  'h�^d:	E^d͘�KŵƐŽƌŐƐŐƌƵƉƉ�Ϯ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ͘ 
    sŝƩŶĞƐďƂƌĚ͕�ƐĊŶŐ�ŽĐŚ�ŵƵƐŝŬ͘ 
ϮϮ ^Ƃ ϭϬ͘ϬϬ  'h�^d:	E^d͘�>ŽƩĂ�^ƵƵ͘ 
    ^ĊŶŐ�Ăǀ�ZŽŐĞƌ͕��ŶŶĞ->ŝ�ŽĐŚ�'ƵŶ-DĂƌŝĞ͘ 
Ϯϱ KŶ ϭϴ͘ϯϬ  ^d/�<-��&�͘ 
Ϯϲ dŽ Ϭϴ͘ϬϬ  'P<Kdd��ǀŝĚ�,ŽůŵĞŶ͕��ƐŬĞďǇ͘�� 
<ƌŝƐƟ�,ŝŵŵĞůƐĨćƌĚƐĚĂŐ >ŽƩĂ�^ƵƵ͘�DĞĚƚĂŐ�ĞŐĞŶ�ŬĂīĞŬŽƌŐ͘ 
Ϯϵ ^Ƃ ϭϲ͘ϬϬ  'h�^d:	E^d͘��ƋƵŵĞŶŝĂĂǀƐůƵƚŶŝŶŐ͘ 
    >ŽƩĂ�^ƵƵ͘�,ĞŶƌŝŬ�:ŽŚĂŶƐƐŽŶ͕��ŵĂŶĚĂ�^ƵƵ�ŵŇ͘ 
 
:hE/͗ 
ϭ KŶ ϭϰ͘ϬϬ  ^�E'^dhE��ŝ�>ŝŶŐŚĞŵƐ�'ƌĂŶŶƐŬĂƉƐŚƵƐ͘ 
ϱ ^Ƃ ϭϬ͘ϬϬ  'h�^d:	E^d͘�>ŝůŝĂŶ�<ŝŬƵĐŚŝ�:ŽŚĂŶƐƐŽŶ͘ 
 
 

ϱ͘ 

 

                        Boka in redan nu 
 

                     FÖRSAMLINGSDAG på Gultebo 
                           lördagen den 3 september 

�������������������������������������DĞƌ�ŝŶĨŽ�ŬŽŵŵĞƌ�ŝ�ŶćƐƚĂ�ƉƌŽŐƌĂŵďůĂĚ 

sĂƌŵƚ�s	><KDD�E�ĂƩ�ƐũƵŶŐĂ�ŵĞĚ�ŝ�<ƂƌĞŶ�ƉĊ�WĊƐŬĚĂŐĞŶ͘ 
PǀŶŝŶŐĂƌ�Ϯϵͬϯ͕�ϱͬϰ�ŽĐŚ�ϭϮͬϰ�Ŭů�ϭϵ͘ϬϬ 



ϲ͘ 

 

͙͙͘ĨŽƌƚƐ�ĨƌĊŶ�ƐŝĚ�ϯ       
     För att hålla rätt riktning i livet behöver vi hålla blicken fäst på Jesus 
och plocka fram kompassen ofta så att tvivlet hålls i schack. Som det står  
i Ps 119:105:               �    
                                ”Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig.”     
 

   6n�JHQRP�DWW�OlVD�ELEHOQ�Vn�NDQ�YL�DOOWVn�In�JRG�OHGQLQJ�
   Sn�YnU�OLYVYDQGULQJ��%LEHOOlVQLQJHQ�WLOOVDPPDQV�PHG�
   GHQ�KHOLJD�$QGH�EHU|U�RVV�QlU�YL�OlVHU�ELEHOQ��Vn�DWW�RU-
   den faktiskt talar in i våra liv. Orden blir verkliga i det 
   du och jag lever i just nu.                                                             

 

 Det finns bibelord för alla livets skeenden. Anden gör så att bibel-
ordet ger oss det vi behöver genom uppmuntran, tröst, varning och led-
ning. 
Så låt oss inte ge upp utan hämta kraft hos Gud, genom att ta hjälp av 
bibelordet och av den Heliga Andes vägledning. Precis som Kung David 
skriver i Psaltaren 23: 

 

                    ”Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar.” 
 
       Guds välsignelse till er alla 
                              / Pastor Lotta Suu 

        
 

���ŽŬ͗�͟'ƵĚ�ŐƂŵŵĞƌ�ƐŝŐ�ďĂŬŽŵ�ĞŶ�ďũƂƌŬ͟ 
��&ƂƌĨĂƩĂƌĞ�ŽĐŚ�ƉĂƐƚŽƌ͗��ƌŝƩĂ�,ĞƌŵĂŶƐƐŽŶ 
      
���ŽŬĞŶ�ŚĂŶĚůĂƌ�Žŵ�ŚƵƌ�ũĂŐ�ŬĂŶ�ĮŶŶĂ�'ƵĚ͘�� 
��sĂƌ�ćƌ�ŚĂŶ͍�sŝůů�ŚĂŶ�ŵŝŐ�ŶĊŐŽƚ͍ 
���ĞƐƐĂ�ƐĊ�ǀĂŶůŝŐĂ�ĨƌĊŐŽƌ�ƐŽŵ�ǀŝ�ŚĂƌ͕�ƐƚĊƌ�ŝ�ĨŽŬƵƐ�ŝ��ƌŝƩĂƐ 
��ďŽŬ͘��ŽŬĞŶ�ćƌ�ůćƩůćƐƚ͕�ŵĞŶ�ŚĂƌ�ćŶĚĊ�ĞƩ�ƐƚŽƌƚ�ĚũƵƉ͘ 
��/�Ϯϳ�ŬĂƉŝƚĞů�ĨĊƌ�ǀŝ�ŐůŝŵƚĂƌ�Ăǀ�ǀĂƌĚĂŐƐŚćŶĚĞůƐĞƌ͘ 
���ĞƐƐĂ�ĞŶŬůĂ�ǀĂŶůŝŐĂ�ŚćŶĚĞůƐĞƌ�ƉĞŬĂƌ�ŽŌĂ�ĚŝƌĞŬƚ�ƉĊ�'ƵĚ͘ 
��^Ċ�ƐƚĂŶŶĂ�ƵƉƉ͊�>ǇƐƐŶĂ͊�^Ğ�ĚŝŐ�ŽŵŬƌŝŶŐ͊�KŌĂ�ŬŽŵŵĞƌ�'ƵĚ�Ɵůů�ĚŝŐ� 
��ĨƌĊŶ�ĞƩ�ŚĞůƚ�ŽǀćŶƚĂƚ�ŚĊůů͘�<ĂŶƐŬĞ�Ɵůů�ŽĐŚ�ŵĞĚ�ĨƌĊŶ�ǀćŶƐƚĞƌ͘ 
���Ŷ�ŚćƌůŝŐ�ďŽŬ�Žŵ�ĂƩ�ŚŝƩĂ�ƐŝŐ�Ɛũćůǀ�ŽĐŚ�ĂƩ�ŚŝƩĂ�ǀćŐĞŶ�Ɵůů�'ƵĚ͘� 
 
��DĞĚ�ƂŶƐŬĂŶ�Žŵ�ŵĊŶŐĂ�ĮŶĂ�ůćƐƟŵŵĂƌ�� 

       ���������������ͬ��DŽŶŝĐĂ� 



^ĞĐŽŶĚ�ŚĂŶĚ�ĨƂƌ�ŵŝƐƐŝŽŶĞŶ 

 
 

������� 
������,ŝŵŶĂŚĂůůĞŶ�ŝ�>ŝŶŐŚĞŵ������dĞůĞĨŽŶ�Ϭϭϯ-ϳϬϴ�ϵϰ 

PƉƉĞƚ�ĂůůĂ�ĚĂŐĂƌ�ϴ�-�Ϯϭ 

         BYSNICKARN 
                          i Vårdsberg 
   �����ƵƞƂƌ 
���������������������������ƌĞŶŽǀĞƌŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ 
  ���������ŽŵďǇŐŐŶĂĚĞƌ 
�����������������������������ϬϳϬϳ-ϰϵ�Ϯϱ�ϳϳ 
 

������������������������������������������������������������������������������ZŽŐĞƌ�ŽĐŚ�^ƚĞĨĂŶ������������������� 
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Ledig 
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���������������dćŶŬ�ǀĂĚ�ĊƌĞŶ�ŐĊƌ͘ � 
/�Ċƌ�ćƌ�ĚĞƚ�ϭϰ�Ċƌ�ƐĞĚĂŶ�ǀŝ�ƂƉƉŶĂĚĞ�DĂŐĂƐŝŶĞƚ͘ 

sŝ�ďƌƵŬĂƌ�ũƵ�ĂůůƟĚ�ƵƉƉŵćƌŬƐĂŵŵĂ�ĊƌƐĚĂŐĞŶ�ŵĞĚ�ŶĊŐŽŶ� 
ĨŽƌŵ�Ăǀ�ĮƌĂŶĚĞ͘��Ğƚ�ŬŽŵŵĞƌ�ǀŝ�ĂƩ�ŐƂƌĂ�ŝ�Ċƌ�ŽĐŬƐĊ�ŵĞŶ�ůŝƚĞ� 

ƐĞŶĂƌĞ�ƵŶĚĞƌ�ĊƌĞƚ͘��Ğƚ�ƐĂŵŵĂ�ŐćůůĞƌ�ǀĊƌŵĂƌŬŶĂĚĞŶ͘ 
 

hŶĚĞƌ�ŵĂƌƐ�ŽĐŚ�ĂƉƌŝů�ƌćŬŶĂƌ�ǀŝ�ŵĞĚ�ĂƩ�ĞƌďũƵĚĂ�ƌĂďĂƩ�ƉĊ�ǀŝƐƐĂ�
ǀĂƌƵŐƌƵƉƉĞƌ͘�sŝůŬĂ�ĚĞƚ�ďůŝƌ�ŽĐŚ�ĞǆĂŬƚ�Ŷćƌ͕�ŬŽŵŵĞƌ�ĂƩ� 
ĂŶŶŽŶƐĞƌĂƐ�ŝ�ďƵƟŬĞŶ�ŽĐŚ�ƉĊ�ǀĊƌĂ�ƐŽĐŝĂůĂ�ŵĞĚŝĞƌ͘ 

9c5$�g33(77,'(5�)g5� 
,1/b01,1*�2&+�)g56b/-1,1*�b5 
2QVGDJDU����-����RFK�/|UGDJDU����-��� 

����-������������XQGHU�|SSHWWLGHUQD� 
�ZZZ�OLQJKHPVN\UNDQ�VH� 

9L�ILQQV�lYHQ�Sn�)DFHERRN�RFK�,QVWDJUDP 



 
 
 

^W�Z�Z^�Khd 
;ĊŬ�ϭ�-�ϯͿ 

DĊŶĚĂŐĂƌ�Ŭů�ϭϴ͘ϬϬ�ƉĊ�,ŽůŵĞŶ 
�ĂǀŝĚ�^ĞŐĞƌƐƐŽŶ�ϬϳϬϴ-ϵϵ�ϵϮ�ϱϳ 

 
hWWd	�<�Z^�Khd 

;ĊŬ�ϰ�-�ϲͿ 
DĊŶĚĂŐĂƌ�Ŭů�ϭϴ͘ϬϬ�ƉĊ�,ŽůŵĞŶ 
,ĞŶƌŝŬ�:ŽŚĂŶƐƐŽŶ�ϬϳϬϴ-ϭϳ�ϰϮ�ϰϭ� 

 
	s�EdzZ�Z^�Khd 

;ĊŬ�ϳ�-�ϵͿ 
DĊŶĚĂŐĂƌ�Ŭů�ϭϴ͘ϬϬ�ƉĊ�,ŽůŵĞŶ 
'ƵƐƚĂǀ��ĞƌŐ�ϬϳϬϬ-ϵϱ�ϰϬ�ϴϯ 

� 
��ZE<PZͬ�Z�D� 

;ϯ�Ċƌ�ƌĞƐƉ�ϳ�Ċƌ�ŽĐŚ�ƵƉƉĊƚͿ 
KŶƐĚĂŐĂƌ�Ŭů�ϭϳ͘ϯϬͬϭϴ͘ϭϱ 

�ŵĂŶĚĂ�^ƵƵ�ϬϳϬϰ-ϲϱ�ϲϵ�ϯϴ 
 

^PE��'^^<K>� 

;ϯ�Ċƌ�ŽĐŚ�ƵƉƉĊƚͿ 
^ƂŶĚĂŐĂƌ�Ŭů�ϭϬ͘ϬϬ 

DŽŶŝĐĂ��ǆĞůƐƐŽŶ�ƚĞů�Ϭϭϯ-ϳϯϮ�ϰϮ 

 

� 
 

� 
 

�ƋƵŵĞŶŝĂ�ćƌ�ƂƉƉĞƚ�ĨƂƌ�ĂůůĂ͕ 
sćůŬŽŵŵĞŶ͊ 

<ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ͊ 
 

sĂĚ�ćƌ�ŵĞŶŝŶŐĞŶ�ŵĞĚ�Ăůůƚ͍ 
sĂƌĨƂƌ�ĮŶŶƐ�ũĂŐ͍ 
sĞŵ�ćƌ�:ĞƐƵƐ͍ 
DŝŶĂ�ĨƌĊŐŽƌ�ŬƌćǀĞƌ�ĞƩ�ƐǀĂƌ͙͘͘ 
 
/ŶƚĞ�ĞŶ�ĞŶĚĂƐƚĞ�ĨƌĊŐĂ�ćƌ�ĨĞů͊ 
dŝůůƐĂŵŵĂŶƐ�ŵĞĚ�ĚŝŶĂ�ŬŽŶĨĂ- 
ůĞĚĂƌĞ�ĨĊƌ�ĚƵ�ĨƵŶĚĞƌĂ͘ 
DĞƌ�ŝŶĨŽ�ŝ�ŶćƐƚĂ�ƉƌŽŐƌĂŵďůĂĚ 
ŽĐŚ�ƉĊ�ŚĞŵƐŝĚĂŶ͗ 
ǁǁǁ͘ůŝŶŐŚĞŵƐŬǇƌŬĂŶ͘ƐĞ  

 
 

s	><KDD�E͊ 

 

sĂƌĨƂƌ�ŐĊ�ŝ� 
ƐƂŶĚĂŐƐƐŬŽůĂŶ͍͍͍ 

 
 

,ŝůůĞǀŝ�ϲ�Ċƌ�ďĞƌćƩĂƌ�ƐĊ�Śćƌ͗ 
&Ƃƌ�ĂƩ�ũĂŐ�ƚǇĐŬĞƌ�ĚĞƚ�ćƌ�ŬƵů͕�ŽĐŚ� 
ŵĂŶ�ĨĊƌ�ůĞŬĂ͘�sŝ�ďƌƵŬĂƌ�ƐũƵŶŐĂ͕�
ŐƂƌĂ�ƉǇƐƐĞů͘��Ŷ�ŐĊŶŐ�ŐũŽƌĚĞ�ǀŝ�ĮƐŬͲ
ƉǇƐƐĞů͕�ŵĂŶ�ŬůŝƉƉĞƌ�Ƶƚ�ĮƐŬĂƌ�ŝ�ƉĂƉͲ
ƉĞƌ�ŽĐŚ�ĨćƐƚĞƌ�ĚĞŵ�ŝ�ĞŶ�ƐŬŽŬĂƌͲ
ƚŽŶŐ͘�sŝ�ƉƌĂƚĂƌ�ŵĞƐƚ�Žŵ�'ƵĚ͕�ŽĐŚ�
ĚĊ�ŚĂƌ�ǀŝ�ĞŶ�ƚĂǀůĂ�ƐŽŵ�ŵĂŶ�ĨćƐƚĞƌ�
ĮŐƵƌĞƌ�ƉĊ͘� 
^ĞŶ�ŐĞƌ�ǀŝ�ƉĞŶŐĂƌ�Ɵůů�ĨĂĚĚĞƌďĂƌŶĞƚ͘ 
 
 
 
 
 
 

+LOOHYLV�XSSPDQLQJ�� 
'X�NRPPHU�KD�GHW�EUD�KlU� 


