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Et nyt kredsblad ser dagens
lys
AF KASPER ROSENBERG MORTENSEN

1994 var vores borgmester,  Jesper Würtzen
kredsbladsredaktør i  Ballerup Lærerforening.
Sidenhen blev kredsbladet nedlagt,  og nu er vi
der,  hvor vi  gerne vil  puste nyt l iv i  en l idt
gammeldags måde at nå jer medlemmer med alt
det,  som vi mener har værdi for jer at vide. I  dette
skoleår har vi  opstartet et medieudvalg og på
baggrund af drøftelser her,  er dette kredsblad et
forsøg på at nå jer med de historier,  som kræver
en l idt længere forklaring end et opslag på
Facebook. Fortsættes på side 2.
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Fortsat fra forsiden

På sidste års generalforsamling gennemførte
vi en Kahoot med to spørgsmål,  der gik på
den skriftl ige beretning. 

32% af de fremmødte på general-
forsamlingen havde ikke læst beretningen og
yderligere 17% læste den under
generalforsamlingen. Hele 36% mente, at
beretningen var for lang. 
I  kredsstyrelsen bruger vi  mange
arbejdstimer på at skrive beretningen, men
med ovenstående tal in mente, overvejer vi ,
om vi skal bruge vores ressourcer l idt
anderledes. Vores overordnede mål med
vores kommunikation med jer medlemmer er,
at den opleves som værdifuld, nærværende
og opbyggende for foreningens fællesskab.
Det er i  denne ånd, at dette kredsblad ser
dagens lys.   
Intentionen er,  at kredsbladet erstatter
”Netop Nu”, som primært var formandens 
 nyhedsopdatering ti l  jer medlemmer. Det
fortsætter i  denne form, men vi har også en
ambition om, at få artikler fra skolernes
hverdag med i  bladet,  l igesom vi også
overvejer om et kredsblad i  hvert kvartal ,  vi l
kunne erstatte eller forkorte vores ganske
omfattende skriftl ige beretning. I  så ti lfælde
vil  kredsbladet omkring generalforsamlingen
være en fyldigere udgave en normalt.

Navnet på bladet er heller ikke besluttet og
første udgave vil  derfor blot hedde
”Kredsnyt”,  men i  medlemsinddragelsens
navn må I gerne sende forslag ti l  et mere
fængende navn ti l  os på 021@dlf.org.

Rigtig god læselyst!
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"I hvor høj grad har
du læst den skriftlige

beretning?"
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Sundheds- og Ældreudvalgets
område samt en række
budgettilpasninger i  forbindelse
med handleplaner på Børne- og
Skoleudvalget samt Sundheds- og
Ældreudvalgets område. Dertil
kom udskudt ibrugtagen af
Plejehjemmet Toftehaven og at
øgede energiudgifter
kompenseres økonomisk i  aftalen
mellem regeringen og KL. Det
generelle indkøbsstop hjalp også
til ,  hvilket betød, at man landede
på 57 mill ioner.
Herefter markerede
borgmesteren sig som en dygtig
forhandler med de andre
kommuner, da han lykkedes med
at få hævet servicerammen,
hvilket betød, at vi  nu ”kun”
skulle finde 34 mill ioner.  Det er
et noget andet udgangspunkt
end de først udmeldte tal og man
kan da undre sig over,  at der kan
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BALLERUP HAR MASSER AF
PENGE

 

GRUNDEN TIL AT BALLERUP ER I
ØKONOMISKE VANSKELIGHEDER
SKYLDES PARADOKSALT NOK
IKKE, AT KOMMUNEN MANGLER
PENGE. SNARERE TVÆRTIMOD,
DER ER MASSER AF PENGE, MEN
GRUNDET BUDGETLOVEN, SOM
SÆTTER ET LOFT PÅ, HVAD
KOMMUNERNE MÅ BRUGE PÅ
SERVICE (LØNNINGER MM.)OG
PÅ ANLÆG (BYGGERI, VEJE
MM.),  SÅ KAN BALLERUP
KOMMUNE IKKE BRUGE FLERE
PENGE END, MAN I FORVEJEN
GØR. HVIS MAN BRUGER FOR
MEGET, SKAL MAN BETALE ALLE
PENGENE TILBAGE. 

EN ØKONOMISK
PRESSET KOMMUNE

AF KASPER ROSENBERG MORTENSEN

Færre besparelser på børne- og ungeområdet
end ventet.  Ingen besparelser på læreraftale,
inklusionspulje eller klassekvotient.

I  Ballerup har vi  heldigvis politikere, der
prioriterer børne- og ungeområdet.  Det kan
man tydeligt aflæse i  budgettet for 2023, som
borgmesteren fremlagde i  ugen før
efterårsferien. Der er hverken besparelser på
læreraftale,  inklusionspulje eller
klassekvotient.  Vi vi l  gerne benytte
lejl igheden ti l  at klappe os selv l idt på
skulderen her.  I  al le de sammenhænge, vi  har
indgået i ,  har vi  arbejdet for,  at besparelserne
ikke skulle ramme børne- og ungeområdet.

Skræmmebillede?
Det har ellers været et år,  hvor usikkerheden
omkring økonomien har fyldt meget. I
begyndelsen af året var vurderingen, at vi
skulle spare 80 – 100 mill ioner,  det blev senere
opskaleret ti l  100-116 mill ioner.  Man
fremrykkede derfor en del besparelser på
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kan være så langt mellem estimeret og
faktisk spareforslag.
Vores område går dog ikke helt fri ,  da
Kasperskolen imødeser en rammebesparelse
på 2,5 mill ioner,  der vil  forringe ti lbuddets
kvalitet.  Der bliver l idt mindre ledelse og så
ryger frugtordningen, som har været et
stående spareforslag i  al  den tid,  den har
eksisteret.  Temperaturen er allerede sat ned
til  19 grader på alle skoler i  kommunen. Et ret
tydeligt tegn på, at energikrisen og de heraf
følgende økonomiske udfordringer også er
aktuelle i  vores kommune. 
Den med afstand største besparelse l igger på
den centrale administration, hvor man skal
finde 13 mio. Herudover l igger en
grønthøsterbesparelse på 10 mio. på varekøb i
hele kommunen og så bliver der mindre rent,
men i  det store perspektiv,  så er børne- og
ungeområdet sluppet nådigt gennem
besparelserne.
Der er dog en betydelig risiko for
opgaveforskydning, når administrationen skal
løfte færre opgaver centralt ,  hvilket
besparelsen på ledelse også kan medføre på
skolerne. Det er en bevægelse, vi  skal være
opmærksomme på, da det er vores klare
vurdering, at lærerne har rigeligt med
opgaver på deres bord.

En usikker tid
Krigen i  Ukraine har medført en usikker tid,
hvor stigende energipriser har ført ti l  en
historisk høj inflation og stigende renter.
Samtidig er 25% af det økonomiske råderum
afsat ti l  øgede forsvarsudgifter og frygten for
en atomkrig er l ige så præsent, som under
Cubakrisen i  1962.
I  valget,  der afgøres i  dag, har
sundhedsvæsnets ti lstand fyldt meget, men
også den konstant stigende mistrivsel blandt
børn og unge har været på dagsorden.
Klimaudfordringerne er ti l  at tage at føle på
og vi bliver f lere børn og ældre, hvilket
betyder,  at vi  mangler hænder snart sagt alle
steder.  
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Det er alt sammen vildt komplicerede
problemer, der kræver kloge svar med en høj
grad af inddragelse af alle relevante parter.  
Den økonomisk usikre tid betyder også, at det
nok ikke er sidste gang, vi  kommer ti l  at
imødese store sparerunder.  Alene det,  at
kommunen årligt skal f inde 1% af budgettet
gør,  at dette bliver en årligt ti lbagevendende
begivenhed. 
Der er to vigtige områder,  som presser
økonomien i  Ballerup: 

1 .Det demografiske træk – vi  bliver f lere børn
og ældre, og som kommune bliver man ikke
fuldt kompenseret.
2.Stigende udgifter ti l  det specialiserede
område både indenfor børn og voksne.

Begge områder har betydning for vores
skolevæsen, og som altid forpligtiger vi  os på
at følge situationen tæt, med målet om at
sikre vores medlemmer de bedst mulige løn-
og arbejdsvilkår.
I  forbindelse med Budget 2023 har vi  som
altid afgivet et høringssvar.  Det kan I  læse
her:
https://kreds21.dk/media/15397614/hoeringssv
ar-fra-blf-ti l-budget-2023.pdf

"Vi bliver
flere børn og

ældre og
udgifterne

stiger på det
specialiserede

område"
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"Pitten,
Basen,

Rampen
Vendepunktet

Det stress-
reducerende

tilbud."

MELLEMFORMER KAN
HAVE MANGE NAVNE

Ny vejledning til
mellemformer

AF KASPER ROSENBERG MORTENSEN

På den årlige Fælleskonference, hvor
til l idsvalgte, distriktsledere, enkelte
pædagogiske ledere, forvaltning, politikere
fra Børne- og Skoleudvalget og borgmesteren
er ti l  stede, præsenterede Direktør,  Anne
Vang og jeg den nye vejledning for
mellemformer i  Ballerup Kommune. Adskil l ige
møder med en meget bred
personsammensætning lå forinden denne
præsentation.
Det er min klare oplevelse, at man fra
kommunens side er fuldt overbevist om, at
hvis mellemformer skal lykkes, så er lærerne
helt centrale at få med. Som en konsekvens
heraf,  har vi  også haft gode muligheder for at
præge indholdet i  vejledningen, selvom det
ikke er os,  der har været penneførere. 
Nu er vejledningen der på papir,  men den
virkelig prøve står,  når det skal omfortolkes
til  lokale mellemformer. Vejledningen kan og
skal også bruges ti l  at se på de allerede
eksisterende. 
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Skoleårets gang betyder,  at det først
for alvor tager fart i  kommende
skoleår,  men allerede nu kigger man
på muligheden for at hjemtage børn
fra dyre specialiserede ti lbud. Den
grundlæggende argumentation er,  at
en del af disse børn ikke profiterer af
deres ti lbud og kommunen har svært
ved at stå på mål for disse ti lbuds
kvalitet.  Da flere af disse ti lbud koster
omkring 1 mill ion pr.  elev årl igt,  er der
et økonomisk og menneskeligt
potentiale i  at hjemtage nogle
børnene. Alle disse børn er svært
udfordret,  hvilket betyder,  at det ikke
er noget,  der sker fra den ene dag ti l
den anden – heldigvis.  Der er mange
forskell ige hensyn og overvejelser og
hver enkel ti lbageslusning skal
strikkes individuelt sammen, men
grundlæggende, mener man, at det bør
kunne lade sig gøre at skabe et bedre
og bil l igere ti lbud tættere på barnets
hjem.
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VIVE
Vejledningen bygger primært på VIVE
´s omfattende inklusionsundersøgelse,
der udkom i slutningen af marts.
Rapporten tegnede et dystert bil lede
af,  at mistrivslen og dermed
støttebehovet er i  stigning, at lærerne
vurderer,  at selvom flere elever
modtager støtte, så er antallet af
elever med uindfriet støttebehov også
i stigning. Konsekvenserne for børn i
mistrivsel kan direkte aflæses i ,  at
disse elever klarer sig dårligere i
Nationale Test,  afgangsprøver og ift .  at
gennemføre en ungdomsuddannelse.
 
Den brændende platform er altså
tydelig.  Men hvad er mellemformer
egentlig? Det er ikke defineret i
lovgivningen, men VIVE definerer
mellemformer på to måder,  som
afbil ledet ovenfor.
Som I kan se, er definitionen ikke
supertydelig,  men opgaven er også
overordentligt kompleks.



"10 principper, vigtige
opmærksomhedspunkter og

faldgruber"

Af samme grund forsøger vejledningen at
komme tættere på, hvilke overvejelser,
man skal gøre sig,  inden man kaster sig
ud i  en mellemform. 
Der er udformet 10 principper,  vigtige
opmærksomhedspunkter og faldgruber,
man skal holde sig for øje.  Jeg vil  gerne
fremhæve vigtigheden af,  at der skal
være et læringsfokus, at
specialkompetencer skal være ti l  stede,
at lærerne involveres i  den lokale
udvikling af mellemformer, at det
tværprofessionelle arbejde understøttes
af f leksible arbejdsgange, hvor der reelt
er mulighed for at mødes, at der er delt
ansvar ift .  undervisningen og at
mellemformen ideelt set skal gavne alle
børns læring. 

Der er ingen tvivl  om, at det er meget
ambitiøse målsætninger og
udfordringerne bliver mange. Mange
lærere står i  forvejen med en kæmpe
koordineringsopgave ift .  al le de elever
med særlige udfordringer,  der er i  det
almene klasserum og samarbejdet
omkring mellemformer må ikke være en
yderligere opgave, som kommer oveni alt
det andet.  Det er der simpelthen ikke tid
til .  

Selvom VIVE peger på, at det er vigtigt
med delt ansvar,  så må hovedansvaret
for de elever,  som har det særligt svært
med fx omfattende skolevægring l igge
hos den lærer,  der bistår med de
specialiserede kompetencer.  
Og så er der l ige udfordringen med at
rekruttere lærere med den slags
kompetencer,  men måske skal vi  ikke
hænge os så meget i  om de
specialiserede kompetencer er ti l  stede
på papiret.  I  de møder jeg har deltaget
i ,  hvor jeg har spurgt ti l ,  hvad
behandlingen på dagbehandlingsskoler
egentlig indbefatter,  så lyder det ikke
væsensforskell igt fra,  hvad en
struktureret opfølgende indsats med
tæt lærer/elev-kontakt kunne være i
folkeskoleregi.  Det kræver dog tid ti l  fx
1 :1-samtaler og tid ti l  at hjælpe og
støtte eleven ti l  at komme tættere på
almenundervisningen og måske
vigtigst af alt ,  at det er en opgave, man
har talent for og lyst ti l  at påtage sig. 
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Mellemformer vil  inden længe være et
begreb, som I alle kommer ti l  at stifte
bekendtskab med. Forhåbentlig kan det
være en medvirkende årsag ti l ,  at
mistrivslen bremses og flere elever vil
opleve at være en del af det almene
fællesskab. Der l igger en stor opgave hos
alle jer på skolerne med at påvirke og
præge, hvilke mellemformer, der kunne
være meningsfulde hos jer.  Hvad der skal
ti l ,  og hvordan opgaven kan løftes på en
pædagogisk og didaktisk forsvarlig måde.
Her er I  de vigtigste, hvor jeres ti lgang og
professionelle dømmekraft er afgørende
for,  om det lykkes eller ej .  Link :
https://ballerup.dk/sites/default/fi les/ag
man/Publication2751/enclosures/25.pdf
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Ny vision for skolevæsnet

AF KASPER ROSENBERG MORTENSEN

I  2020 havde flere visioner for børne- og
ungeområdet udløb. Heriblandt ”Skole
med Vil je”,  som blev skabt l ige op ti l
folkeskolereformen. I  Ballerup var man
faktisk stolt af,  at tankerne heri mindede
umiskendeligt meget om
folkeskolereformens overordnede mål.  
Grunden ti l ,  at vi  først er i  gang med en
proces nu, er at Covid 19 kom ind over og
så stod vi overfor et dilemma.

Skulle vi  iværksætte en stor,
omfattende og inddragende
skolevisionsproces på alle skoler eller
skulle vi  arbejde i  mindre skala ved
at revidere noget af det,  som vi stod
på i  forvejen?
På baggrund af ti lbagemeldinger fra
Styrelsen blev vi enige om det sidste,
med den væsentlige forskel,  at
udgangspunktet ikke er ”Skole med
Vilje”,  men den eksisterende Børne-
og Ungestrategi,  der nu skal blive ti l
en ny Børne- og Ungepolitik.

Idéen er,  at hele børne- og
ungeområdet skal kunne se sig ind i
overordnede fælles formuleringer.
Her har vi  allerede haft god
indflydelse på tekstens udformning.
Dernæst skal der udfærdiges
pejlemærker for henholdsvis:  
0 – 5 årsområdet,  skole og klub.
Når materialet er klar,  vi l  det blive
sendt i  høring. 

Erfaringer fra Esbjerg og Holbæk
Vi håber,  at det færdige materiale
kan sætte gang i  lokale drøftelser
om, hvad man vil  med skolen, da det
er en af de væsentligste positive
tilbagemeldinger fra Esbjerg og
Holbæk, der har været frisat for
regler og love på folkeskoleområdet
siden 2020.  

https://ballerup.dk/sites/default/files/agman/Publication2751/enclosures/25.pdf


Og apropos frikommuner, så vi  glade for,
at den politiske indstil l ing fra Ballerup
Kommune omkring hvilket
velfærdsområde, der skal friholdes fra
love og regler ikke blev skoleområdet.  Vi
synes ikke, at der med mellemformer, ny
skolevision og skolernes i  forvejen
pressede hverdag er plads ti l ,  at sætte
skolen fri  – uden ekstra ressourcer.
En anden vigtig pointe fra Esbjerg og
Holbæk var,  at 95% af de ti ltag, som man
iværksatte, rent faktisk godt kunne lade
sig gøre under den eksisterende
lovgivning. Så i  Ballerup er indstil l ingen,
at det er ældreområdet,  som er første
prioritet.  
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Sundhedsuge på
Hedegårdsskolen

AF THOMAS KRAGH-FALKENBERG

Hedegårdsskolen havde i  uge 42 l inet op
til  den helt store sundhedsuge. Der var
klargjort 17 værksteder,  som alle skolens
elever skulle mixes rundt på, store og
små elever blandet sammen på kryds og
tværs.
En dygtig lærergruppe havde gjort sig
umage med planlægningen og lagt op ti l
en spændende, sjov og sund uge.

Værkstederne spændte vidt med
aktiviteter som sunde snacks, yoga,
papirflyvningsgolf ,  strategilege, fotoløb
og meget meget mere.

De første dage startede på eget
værksted. Der skulle gøres klar,
forberedes og afprøves aktiviteter,  inden
værkstederne skulle åbne, så man kunne

prøve hinandens aktiviteter.  Det blev
forberedt yoga-forløb, lavet
orienteringsløb, lavet
styrketræningsforløb, samarbejdslege,
lært folkedans og meget meget mere.

Det hele en stor forberedelse ti l  den
store torsdag aften, hvor forældre,
søskende mv. kunne komme på skolen
og se og prøve alle de fantastiske
aktiviteter,  der var forberedt ugen
igennem.

Mange forældre, bedsteforældre, store
og små søskende dukkede op, ti l  en
stor succesfuld torsdag aften. Ungerne
trak deres forældre rundt ti l  deres
egne værksteder og alle de
værksteder,  de havde prøvet i  ugens
løb. Gæsterne fik bygget drager,  spist
sunde snacks og smothies,  set
folkedans og hip hop, spil let hockey og
styrketrænet, deltaget i  t i l l idslege,
dyrket ketchersport,  parkour og
afprøvet yoga. 

Link til høringssvar: https://kreds21.dk/media/15365762/brev-til-
kommunalbestyrelsen-vedr-frisaettelsesforsoeg.pdf



Der var rigtig mange opfindsomme,
spændende, sjove og ikke mindst
sunde aktiviteter hele ugen igennem.
Det hele blev afsluttet fredag ti l  en
traditionel motionsdag med fem
forskell ige ruter på henholdsvis 3,5 -
4,25 - 5,75 - 6 og 8,8 km.

Alt i  alt en rigtig god uge med masser
af glade børn - nu ti ltrængt
efterårsferie -  det er ti ltrængt efter en
uge hvor alle lærere har ydet en ekstra
indsats :-)

1/11  på
OI

2/11 på
Rosen-
lund og

Skov-
vejen Øst

10/11 på
Rug-

vænget

15/11 på
Øster-

høj

16/11 på
Hede-
gårds-
skolen

18/11 på
Kasper-
skolen

23/11 på
Måløv

29/11 på
Lunde-
bjerg

30/11 på
Gran-
toften

1/12 Skov-
vejen Vest
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HVAD SKER DER I DEN
KOMMENDE PERIODE?

AF KASPER ROSENBERG MORTENSEN

I  hele november kommer jeg og Vibe hver
for sig ud på alle skoler,  hvor I  har
mulighed for at få jeres løn tjekket
igennem. Nedenfor kan I  se datoplanen

 
21/11  Vidensindsamlingsmøde omkring
samrbejdssporet i  lokalaftalen med
Centerchef,  distriktsledere, pæd. ledere
og ti l l idsrepræsentanter

28/11  Styrelsens efterårsseminar,  hvor vi
bl .a.  skal drøfte foreningens økonomiske
bæredygtighed.

Efter jul går en væsentlig del af vores tid
med at planlægge vores
Generalforsamling, som ligger
17/3 - 2023, så husk at sætte
kryds i  kalenderen!



BAGSIDEN
 

Kasper Rosenberg Mortensen - Formand
 

Lasse Colding - TR Baltorpskolen afd.
Grantoften

 
Lisbeth Blaabjerg Kruse - Kasserer

 
Allan Witsolt Rasmussen - TR Skovvejen

afd.Øst
 

Thomas Kragh - TR Hedegårdsskolen
 

Susanne Weisbjerg Vilstrup - TR PPR
(Hovedstyrelsesmedlem)

 
Vibe Larsen - Næstformand

 
Anne Olsen - TR Måløvhøj afd. Østerhøj

 
Ryan Ferdinandsen - TR UU-vejledere

 
Trine Taylor - TR Skovlundeskole afd.

Lundebjerg
 

Pia Salling - FAMR (fælles arb. Miljø.
Repræsentant) Baltorpskolen afd. Grantoften

 
Rikke Hykkelbjerg - TR Måløvhøj afd. Måløv

 
Maja Lindgreen - TR Ordblindeinstituttet

 
Jonas Mølgaard Holager- TR Skovvejen afd.

Vest
 

Kim Amelung Rasmussen - TR
Skovlundeskole afd. Rosenlund

 
Line Stendorf -  TR Baltorpskolen afd.

Rugvænget
 

Bjarke Holm - TR Kasperskolen
 
 
 

AUG-OKT 2022

NR. 1

Din Styrelse

BALLERUP LÆRERFORENING
KREDS 21

Vi har fået nogen nye ansigter i blandt
os, så her en lille præsentation af

styrelsen:

https://www.facebook.com/groups/131637456911766/user/100005618079967/?__cft__[0]=AZUH78dl2wj_IEfxWrCmRuhaFUbqGSai5D4BLk4dTMIg7BpraNWLYcXSsDWOUV4YiXT_F4E7EmtDwbWDgaLUvdgdYJzVZx1o3q3g-TFT27zePQZevAZ88aDFNFwZ93ykwVewlkRhOCJN5FPWzzAjOZdByaAfo1v05V4eoRiT96BFB6Hxa9N2Fa4g36hnUpeXpVM&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/groups/131637456911766/user/1130852613/?__cft__[0]=AZUH78dl2wj_IEfxWrCmRuhaFUbqGSai5D4BLk4dTMIg7BpraNWLYcXSsDWOUV4YiXT_F4E7EmtDwbWDgaLUvdgdYJzVZx1o3q3g-TFT27zePQZevAZ88aDFNFwZ93ykwVewlkRhOCJN5FPWzzAjOZdByaAfo1v05V4eoRiT96BFB6Hxa9N2Fa4g36hnUpeXpVM&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/groups/131637456911766/user/1274916405/?__cft__[0]=AZUH78dl2wj_IEfxWrCmRuhaFUbqGSai5D4BLk4dTMIg7BpraNWLYcXSsDWOUV4YiXT_F4E7EmtDwbWDgaLUvdgdYJzVZx1o3q3g-TFT27zePQZevAZ88aDFNFwZ93ykwVewlkRhOCJN5FPWzzAjOZdByaAfo1v05V4eoRiT96BFB6Hxa9N2Fa4g36hnUpeXpVM&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/groups/131637456911766/user/100000459275501/?__cft__[0]=AZUH78dl2wj_IEfxWrCmRuhaFUbqGSai5D4BLk4dTMIg7BpraNWLYcXSsDWOUV4YiXT_F4E7EmtDwbWDgaLUvdgdYJzVZx1o3q3g-TFT27zePQZevAZ88aDFNFwZ93ykwVewlkRhOCJN5FPWzzAjOZdByaAfo1v05V4eoRiT96BFB6Hxa9N2Fa4g36hnUpeXpVM&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/groups/131637456911766/user/646840465/?__cft__[0]=AZUH78dl2wj_IEfxWrCmRuhaFUbqGSai5D4BLk4dTMIg7BpraNWLYcXSsDWOUV4YiXT_F4E7EmtDwbWDgaLUvdgdYJzVZx1o3q3g-TFT27zePQZevAZ88aDFNFwZ93ykwVewlkRhOCJN5FPWzzAjOZdByaAfo1v05V4eoRiT96BFB6Hxa9N2Fa4g36hnUpeXpVM&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/groups/131637456911766/user/100000551501657/?__cft__[0]=AZUH78dl2wj_IEfxWrCmRuhaFUbqGSai5D4BLk4dTMIg7BpraNWLYcXSsDWOUV4YiXT_F4E7EmtDwbWDgaLUvdgdYJzVZx1o3q3g-TFT27zePQZevAZ88aDFNFwZ93ykwVewlkRhOCJN5FPWzzAjOZdByaAfo1v05V4eoRiT96BFB6Hxa9N2Fa4g36hnUpeXpVM&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/groups/131637456911766/user/757568807/?__cft__[0]=AZUH78dl2wj_IEfxWrCmRuhaFUbqGSai5D4BLk4dTMIg7BpraNWLYcXSsDWOUV4YiXT_F4E7EmtDwbWDgaLUvdgdYJzVZx1o3q3g-TFT27zePQZevAZ88aDFNFwZ93ykwVewlkRhOCJN5FPWzzAjOZdByaAfo1v05V4eoRiT96BFB6Hxa9N2Fa4g36hnUpeXpVM&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/groups/131637456911766/user/609329869/?__cft__[0]=AZUH78dl2wj_IEfxWrCmRuhaFUbqGSai5D4BLk4dTMIg7BpraNWLYcXSsDWOUV4YiXT_F4E7EmtDwbWDgaLUvdgdYJzVZx1o3q3g-TFT27zePQZevAZ88aDFNFwZ93ykwVewlkRhOCJN5FPWzzAjOZdByaAfo1v05V4eoRiT96BFB6Hxa9N2Fa4g36hnUpeXpVM&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/groups/131637456911766/user/100003124868613/?__cft__[0]=AZUH78dl2wj_IEfxWrCmRuhaFUbqGSai5D4BLk4dTMIg7BpraNWLYcXSsDWOUV4YiXT_F4E7EmtDwbWDgaLUvdgdYJzVZx1o3q3g-TFT27zePQZevAZ88aDFNFwZ93ykwVewlkRhOCJN5FPWzzAjOZdByaAfo1v05V4eoRiT96BFB6Hxa9N2Fa4g36hnUpeXpVM&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/groups/131637456911766/user/1324059438/?__cft__[0]=AZUH78dl2wj_IEfxWrCmRuhaFUbqGSai5D4BLk4dTMIg7BpraNWLYcXSsDWOUV4YiXT_F4E7EmtDwbWDgaLUvdgdYJzVZx1o3q3g-TFT27zePQZevAZ88aDFNFwZ93ykwVewlkRhOCJN5FPWzzAjOZdByaAfo1v05V4eoRiT96BFB6Hxa9N2Fa4g36hnUpeXpVM&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/groups/131637456911766/user/787804189/?__cft__[0]=AZUH78dl2wj_IEfxWrCmRuhaFUbqGSai5D4BLk4dTMIg7BpraNWLYcXSsDWOUV4YiXT_F4E7EmtDwbWDgaLUvdgdYJzVZx1o3q3g-TFT27zePQZevAZ88aDFNFwZ93ykwVewlkRhOCJN5FPWzzAjOZdByaAfo1v05V4eoRiT96BFB6Hxa9N2Fa4g36hnUpeXpVM&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/groups/131637456911766/user/1355798400/?__cft__[0]=AZUH78dl2wj_IEfxWrCmRuhaFUbqGSai5D4BLk4dTMIg7BpraNWLYcXSsDWOUV4YiXT_F4E7EmtDwbWDgaLUvdgdYJzVZx1o3q3g-TFT27zePQZevAZ88aDFNFwZ93ykwVewlkRhOCJN5FPWzzAjOZdByaAfo1v05V4eoRiT96BFB6Hxa9N2Fa4g36hnUpeXpVM&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/groups/131637456911766/user/568344763/?__cft__[0]=AZUH78dl2wj_IEfxWrCmRuhaFUbqGSai5D4BLk4dTMIg7BpraNWLYcXSsDWOUV4YiXT_F4E7EmtDwbWDgaLUvdgdYJzVZx1o3q3g-TFT27zePQZevAZ88aDFNFwZ93ykwVewlkRhOCJN5FPWzzAjOZdByaAfo1v05V4eoRiT96BFB6Hxa9N2Fa4g36hnUpeXpVM&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/groups/131637456911766/user/609486759/?__cft__[0]=AZUH78dl2wj_IEfxWrCmRuhaFUbqGSai5D4BLk4dTMIg7BpraNWLYcXSsDWOUV4YiXT_F4E7EmtDwbWDgaLUvdgdYJzVZx1o3q3g-TFT27zePQZevAZ88aDFNFwZ93ykwVewlkRhOCJN5FPWzzAjOZdByaAfo1v05V4eoRiT96BFB6Hxa9N2Fa4g36hnUpeXpVM&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/groups/131637456911766/user/100004094522769/?__cft__[0]=AZUH78dl2wj_IEfxWrCmRuhaFUbqGSai5D4BLk4dTMIg7BpraNWLYcXSsDWOUV4YiXT_F4E7EmtDwbWDgaLUvdgdYJzVZx1o3q3g-TFT27zePQZevAZ88aDFNFwZ93ykwVewlkRhOCJN5FPWzzAjOZdByaAfo1v05V4eoRiT96BFB6Hxa9N2Fa4g36hnUpeXpVM&__tn__=-]K-R

