
Jäsenkirje
Medlemsbrev

1/22

Terveisiä Pohjolasta

Hälsningar från Norden

Nähdään Helsingissä

Vi ses i Helsingfors

9.-12.6.2022



Hyvät laulaja- ja soittajaystävät ympäri Pohjolaa!
Tämä on Nasomin toinen jäsenkirje, joka lähetetään kaikille jäsenillemme.

Vuoden 2022 ensimmäinen kirje on omistettu eri maiden liittojen kuulumisille ja Helsingissä
kesällä 2022 järjestettäville musiikkĳuhlille.

Pitäkää huolta itsestänne ja nauttikaa talvesta!
Jaana Palanterä

Nasomin puheenjohtaja

Kära musikvänner runt om i Norden!
Detta är Nasoms andra medlemsbrev som skickas till alla våra medlemmar. I fortsättningen utkommer brevet två

gånger per år. Första brevet 2022 består av hälsningar från alla nordiska medlemsförbund och information om musik-
festivalen i Helsingfors 2022.

Ta hand om er och njut av vintern!
Jaana Palanterä

Ordförande för Nasom
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Kjære Nordiske sangervenner.
2021 ble også et år i koronaens sangerfientlige tegn i
Norge som hos oss alle. Året begynte med fortsatt
nedstengning og lite sang. Noen kor var allikevel
fantasifulle og brukte forskjellige digitale løsninger og
noen steder var det lov med små grupper i store rom.
Veldig mange sangere var flinke til å ta vare på hverandre
og tenkte på de som kanskje var mye alene. Mange
inviterte de som bodde alene ut på tur og da ble ikke
ensomheten så stor likevel. Vi sangere er gode til å ta vare
på hverandre både i glede, sorg og vanskelige tider.
Etter sommeren har de fleste fått vaksine og vi kan så
smått komme i gang igjen. De fleste korene er nå i full
drift og gjensynsgleden er veldig stor. Det planlegges, øves
og gledes i by og i grend i hele landet. Etter så lang
nedstengning føler vi jo alle som at vi gjør noe ulovlig når
vi har det fint sammen, men det går nok snart over får vi
håpe.
En del kor fra Norge har meldt seg på til vårt store
samlingspunkt i Helsinki neste år. Vi som har gjort det
gleder oss veldig. Noen av korene har nok synes det har
vært litt vanskelig for de det har vært så usikkert med alt
fram til nå. Jeg er hvertfall helt sikker på at de som ikke
melder seg på kommer til å angre i ettertid. En del sangere
velger å reise til NASOM for å være med på stevne uten å
kunne stille kor, fint har vi sangere det sammen uansett.
Etter at vi hadde utsatt vårt Landsmøte i et og et halvt år
fikk vi endelig gjennomført vårt 38. ordinære Landsmøte i
Bergen 23. og 24. oktober. Det var ikke så mange
delegater som det pleier å være, men det ble uansett et
svært godt møte. Det var positivitet, glede og framtidstro
som preget landsmøtet. Vi vedtok noen nye vedtekter som
kanskje gjør organisasjonen litt mer tilpasset 2021 og
framtida og noen flotte nye tillitsvalgte ble med. Heidi
Pedersen fortsetter som leder.
To som gikk ut av det som til landsmøtet har blitt kalt

forretningsutvalget fikk forbundets høyeste medalje for
lang og tro tjeneste både i sitt eget kor, men også for
sangere i hele landet. Evy Sypriansen fra Oslo
Arbeidersangerforbund/Tonetreff og Laila Sæther fra
Romerike Arbeidersangerforbund/Strømmen Damekor
ble svært overasket, stolte og glade for utmerkelsene.
Vi i fra Norge og Norsk sangerforbund ønsker våre
nordiske sangerkamerater et godt nytt år med god helse

for alle.
Vi gleder oss til å treffes i Helsinki 2022.

Med sangerhilsen
Norsk Sangerforbund
Jan Fredrik Nord, nestleder

Arvoisat pohjoismaiset muusikkotoverit!
Vuosi 2021 kului koronan musiikkia vihaavissa merkeissä
Norjassa kuten kaikkialla muuallakin. Vuosi alkoi jatkuvien
sulkujen ja vähäisen laulun merkeissä. Jotkut kuorot olivat
kekseliäitä ja käyttivät erilaisia digitaalisia ratkaisuja ja joissakin
paikoissa pienten ryhmien oli sallittua tavata suurissa tiloissa.
Todella monet laulajat pitivät hienosti huolta toisistaan ja
ajattelivat niitä, jotka ehkä olivat paljon yksinään. Monet
kutsuivat yksinasujia kävelyretkille, jolloin yksinäisyys ei
sittenkään saanut niin suurta valtaa. Olemme hyviä pitämään
huolta toisistamme niin iloissa, suruissa kuin vaikeinakin
aikoina.
Kesän jälkeen useimmat ovat saaneet rokotuksensa, ja
voimme pikkuhiljaa käynnistää jälleen toimintaamme.
Useimmat kuorot toimivat koko syksyn melko normaalisti, ja
jälleennäkemisen riemu oli todella suurta. Koko maassa
suunnitellaan, harjoitellaan ja iloitaan niin turuilla kuin
toreillakin. Pitkän sulkutilan jälkeen meistä kaikista tuntuu,
että teemme laittomuuksia, kun pidämme hauskaa yhdessä.
Toivottavasti tuo tunne katoaa kuitenkin pian. Joulukonsertit
päättivät vaikean vuoden.
Siirrettyämme Liittokokoustamme puolellatoista vuodella
saimme 38. virallisen liittokokouksemme vihdoin pidettyä
Bergenissä 23.–24. lokakuuta. Osallistujia ei ollut niin paljon
kuin yleensä, mutta kokouksesta tuli silti erittäin hyvä.
Liittokokousta leimasi positiivisuus, ilo ja usko tulevaan.
Teimme muutamia sääntömuutoksia, jotka ehkä tekevät
organisaatiosta sopivamman tuleville vuosille, ja muutamia
erinomaisia uusia henkilöitä saatiin mukaan
luottamustehtäviin. Heidi Pedersen jatkaa edelleen
puheenjohtajana.
Kaksi entisen toimeenpanevan komitean jäsentä saivat

liiton korkeimmat kunniamerkit pitkästä ja uskollisesta
työstään sekä omissa kuoroissaan että koko maan laulajien
hyväksi. Evy Sypriansen Tonetreff-kuorosta Oslon Työväen
Musiikkiliitosta ja Laila Sæther Strømmen Damekor -
naiskuorosta Romeriken Töväen laulajien liitosta yllättyivät
todella ja olivat ylpeitä ja iloisia saamastaan
kunnianosoituksesta.

Toivotamme kaikille pohjoismaisille muusikkotovereillemme
terveyttä ja mukavaa alkanutta vuotta!

Iloitsemme tapaamisesta Helsingissä kesäkuussa 2022.
Musiikkiterveisin
Jan Fredrik Nord

Norjan kuoroliiton varapuheenjohtaja

Terveisiä Pohjolasta
Hälsningar från Norden
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Rakkaat pohjoismaiset muusikkotoverit!

Tätä kirjoittaessani lähestymme vuoden 2021 loppua, ja
syksy on tarjonnut tiettyä normaaliutta, mutta on silti
ollut kaukana normaalista. Useimmat kuoroistamme
ovat varovaisuutta noudattaen pystyneet kokoontumaan
ja laulamaan yhdessä, ja sen synnyttämä tunne on ollut
fantastinen! Nyt puhaltavat jälleen huolestuttavat tuulet
ja tartuntaluvut kasvavat, eikä suunniteltuja
joulukonsertteja ehkä voida järjestää.

Ruotsin liitto järjesti yhdessä Göteborgin piirin kanssa
viikonloppukurssin 23.–24. lokakuuta Ljungskilessä,
jossa harjoittelimme Liiton lauluja, jotka on ajateltu
esitettäviksi Helsingissä. Tuo viikonloppu tuotti ihana
tunteen laulusta ja yhteisöllisyydestä, ja se tulee elämään
pitkään huolimatta siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.

Suhtaudumme optimistisesti tuleviin Helsingin
musiikkĳuhliin ja toivomme todella, että voimme tavata
siellä!

Ruotsin Työväen Musiikkiliitto toivottaa kaikille
upeaa alkanutta vuotta 2022!

Lämpimin terveisin

Pernilla Södergren
Ruotsin Työväen Musiikkiliiton taiteellinen johtaja

Kära sångarvänner i Norden!

Vi närmar oss slutet på 2021 och hösten har bjudit på en
viss normalitet men har långt ifrån varit som vanligt. Med
försiktighet har de flesta av våra körer kunnat träffas och
sjunga tillsammans och den känslan har varit fantastisk!
Nu blåser det åter oroliga vindar med en sakta ökande
smittspridning och inplanerade julkonserter kanske inte
går att genomföra.

Det svenska förbundet arrangerade tillsammans med
Göteborgsdistriktet en kurshelg 23-24 oktober i Ljungskile
där vi studerade in förbundssångerna som är tänkta att
framföras i Helsingfors. Den helgen gav en underbar känsla
av sång och gemenskap och den kommer vi att leva länge
på oavsett vad som händer framåt.

Vi är optimistiska inför nästa års musikfestival i Helsingfors
och hoppas innerligt att vi får möjlighet att ses där!

Svenska arbetarsångarförbundet önskar er alla
ett gott nytt år 2022!

Bästa hälsningar

Svenska Arbetarsångarförbundet /
Pernilla Södergren, Förbundsdirigent

Kuva/Foto: Pixabay
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Tervehdys Suomesta!
Alkusyksy näytti koronapandemian suhteen Suomessa jo
valoisammalta. Rajoituksia purettiin ja rokotukset etenivät.
Kuorot ja orkesterit pystyivät harjoittelemaan suhteellisen
normaalisti, toki erilaiset turvatoimet huomioiden. Syksyn
aikana otettiin Suomessa myös koronapassi käyttöön, mikä
on mahdollistanut konserttien järjestämisen myös
loppuvuoden aikana koronatilanteen pahentumisesta
huolimatta.
Suomen Työväen Musiikkiliitto pääsi syyskuun lopulla
vihdoin viettämään 100-vuotisjuhlaa, joka jouduttiin
siirtämään syksyltä 2020 vuodella eteenpäin.
Juhlatapahtuma järjestettiin Tampereella, Suomen Työväen
Musiikkiliiton perustamis- ja kotikaupungissa. Tasavallan
presidentti Sauli Niinistö toimi tapahtuman suojelĳana.
Tapahtuma jouduttiin suunnittelmaan viimeisen vuoden
mittaan monta kertaa uudestaan erilaiset koronarajoitukset
huomioiden, ja tapahtuman ohjelma koki monta
muutosta. Pienimuotoisen juhlan ohjelmassa oli lopulta
esiintymisiä mm. kauppakeskuksissa, ulkolavalla ja
kirkossa. Myös tapahtuman osanottajamäärä jäi selvästi
odotettua pienemmäksi, mutta oli todella hienoa saada yli
200 liiton jäsentä esiintymään ja juhlimaan yhdessä pitkän
tauon jälkeen!
Vuoden iloisia hetkiä oli myös kesä-heinäkuun vaihteessa
järjestetyt liiton perinteiset kesäkurssit, joskin nekin
kokivat muodonmuutoksen koronapandemian vuoksi.
Isoa puhallinleiriä ei järjestetty, mutta etä- ja lähiopetuksen
yhdistelmänä toteutettiin kuoronjohto- ja
kapellimestarikurssit, ja kokonaan lähiopetuksena
kuorolaulajille suunnattu hyvinvointia äänelle -kurssi.
Lisäksi oli instrumentti- ja sovitusopetusta etäyhteyksillä.
Kuorojen ja orkesterien joulukonsertteja pidettiin
loppuvuodesta koronapandemian jälleen pahentuessa ja
nähtäväksi jää, millaisissa olosuhteissa pääsemme
aloittamaan tulevaa vuotta. Ainakin liiton Uudenmaan
piirĳärjestön 100-vuotisjuhlakonsertti on jälleen siirtynyt
myöhempään ajankohtaan.
Myös kulttuurialan talousnäkymät ovat Suomessa huonot,
koska kulttuurialan avustuksia on leikattu rajusti jo tänä
vuonna, eikä parannusta ole ensi vuodelle nähtävissä.
Suomen Työväen Musiikkiliitossa suunnataan kaikesta
huolimatta uuteen vuoteen toiveikkaina. Laulamaan ja
soittamaan on vuoden aikana yhdessä päästy useissa eri
tilaisuuksissa ja se antaa paljon voimia ja uskoa
tulevaisuuteen.

Menestystä ja terveyttä vuodelle 2022!

Suomen Työväen Musiikkiliitto

Hälsningar från Finland!

I början av hösten 2021 verkade coronaläget se ut en aning
ljusare, äntligen! Coronarestriktioner kunde avvecklas och allt
fler kunde få vaccinationer. Körerna och orkestrarna kunde
samlas och kunde öva ganska långt enligt de normala
rutinerna, förstås med beaktande av
hälsosäkerhetsanvisningar. Coronapasset togs i bruk även
under hösten. Det möjliggjorde ordnandet av konserter trots
coronaläget som igen blev sämre under höstens lopp.

Finlands Arbetarsångar- och musikerförbund kunde slutligen
ha sitt hundraårsjubileum i slutet av september, ett år senare
än den ursprungliga planen. Festen gick av stapeln i
Tammerfors (Tampere), där förbundet har grundats år 1920.
Förbundets kontor har också under alla dessa år varit belägen
i Tammerfors och kan därför kallas för förbundets
”hemstad”. Jubileums officiella beskyddare var republikens
president Sauli Niinistö.

Pga. de återkommande ändringarna i coronarestriktionerna
måste evenemanget planeras om flera gånger undet året. I
programmet av den småskaliga festen var konserter i
köpcentrum, på utescen och i kyrkan. Även antalet
festdeltagare blev mindre än förväntad men festen blev ett
oförglömligt, fantasiskt upplevelse med 200
förbundsmedlemmar som kunde sjunga, spela och fira
tillsammans efter en lång, lång paus!

Angenäma stunder under året gav också de traditionella
sommarlägren, fastän även dem måste omorganiseras pga.
coronaepidemin. Det blev inget omfattande
blåsinstrumentsläger, men kördirigent- och
kapellmästarkurser förverkligades som kombination med
distans- och närundervisning. Kursen ”Välmående för
rösten” för körsångarna kunde i sin helhet hållas under
närundervisning. Därtill ordnades distanskurser i
instrumental-spelning och arrangemang.

Grupperna hade sina julkonserter under coronas mörka
moln, läget hade försämrats igen. Nu kan vi bara vänta och se
vad det nya året medför. Åtminstone har Nylands distrikts
hundraårsjubileum igen uppskjutits till ett senare tillfälle.

Även kulturområdets ekonomiska utsikter i Finland ser
mycket eländiga ut, bidragen har skurits radikalt ner redan
under 2021 och inga förbättringar för 2022 kan förväntas.

Trots allt riktar vi i det finska förbundet hoppfullt mot det
nya året. Vi har ändå under det gångna året kunnat sjunga och
spela tillsammans i flera tillfällen och därigenom samlat
kratfer och tro på framtiden.

Vi önskar alla ett framgångsrikt och hälsosamt nytt år 2022!

Finlands Arbetarsångar- och musikerförbund
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Kære nordiske sangervenner!

I oktober 2019 fik vi i DASOM en ny formand Michael
Schachtschabel, da Yrsa Mortensen mente, at det var på
tide, at hun blev udskiftet efter at have været formand i 22
år.

I februar 2021 meddelte formanden, at han ikke ønskede
at være formand længere, hvorfor Yrsa blev konstitueret
som formand, og hun håber der melder sig en ny formand
på generalforsamlingen den 30. oktober 2021.

I februar 2020 nåede DASOM lige at afholde et kursus i
Jylland, hvor melodierne var fra bl.a. Kim Larsen,
Sebastian m.m. I marts 2020 lukkede vor statsminister
hele Danmark ned, og vi måtte i første omgang kun være
5 samlet. Det var en mørk og trist tid vi gik i møde, og
først i september 2022 blev der åbnet op, så sangerne på
ny kunne mødes.

På grund af Covid 19 har vi måttet aflyse flere kurser, og
et stævne, som skulle afholdes i 2021.

Under lukningen ved jeg, at flere er mødtes på legepladser,
gået ture i skoven, hvor de så har dyrket fællessang, og
som jeg tidligere har nævnt samledes mange danskere
foran fjernsynet hver morgen kl. 9,00 til opvarmning og
derefter morgensang med Philip Faber.

Vi er glade for, at vi på ny kan mødes, og DASOM har
derfor inviteret til et kursus i Aalborg den 9. oktober 2021
fra kl. 10 - 17. Her mødte 50 sangere op med højt humør
og stor var gensynsglæden. Dirigenten Leif Munksgaard
gjorde et stort stykke arbejde med at lære sangerne 4
sange, så alle var glade men meget trætte, for de havde
næsten ikke haft pause.

Der afholdes kursus i Helsingør den 16. oktober. Her var
der 25 sangere, der ligeledes var glade for kurset.

I Danmark er vi nu ca. 400 sangere.

Vi er godt i gang med at reklamere for stævnet i Finland,
men desværre er det en ret kostbar rejse fra Jylland, men
jeg ved at 13 fra et mandskor i Middelfart har meldt sig til
stævnet.

Vi ønsker alle vor nordiske sangervenner godt nytår!

Hilsen
Yrsa Mortensen

Formand i DASOM

Rakkaat pohjoismaiset muusikkotoverit!
Lokakuussa 2019 Tanskan Työväen Musiikkiliitto
DASOM valitsi uuden puheenjohtajan, kun Yrsa
Mortensen ilmoitti, että 22-vuotinen puheenjohtajataival
saisi jo riittää. Uudeksi puheenjohtajaksi saatiin Michael
Schachtschabel, joka kuitenkin helmikuussa 2021
ilmoitti, ettei enää halunnut toimia puheenjohtajana,
joten Yrsa palasi hoitamaan puheenjohtajan tehtävää.
Liittokokouksessa 30. lokakuuta 2021 hän toivoo
kuitenkin saavansa seuraajan.

Helmikuussa 2020 DASOM ehti järjestää kurssin
Jyllannissa, jossa harjoiteltiin muun muassa
rockmuusikko Kim Larsenin ja laulaja-kitaristi-säveltäjä
Sebastianin musiikkia. Maaliskuussa 2020
pääministerimme sulki koko Tanskan, ja vain viisi
henkilöä sai kokoontua. Se oli synkkää ja ikävää aikaa, ja
vasta syyskuussa 2021 maamme avautui niin, että laulajat
voivat taas tavata.

Koronan takia meidän oli peruttava useita kursseja ja
musiikkĳuhlat, jotka piti järjestää vuonna 2021. Sulun
aikana tiedän monien kokoontuneen leikkikentillä,
käyneen metsäkävelyillä, jossa he sitten harjoittivat
yhteislaulua. Monet tanskalaiset kokoontuivat myös
televisioidensa ääreen joka aamu kello 9 lämmittelemään
ja laulamaan Philip Faberin johdolla.

Olimme todella iloisia voidessamme jälleen kokoontua,
ja DASOM järjesti sen kunniaksi kurssin Aalborgissa 9.
lokakuuta 2021 klo 10–17. Kurssille osallistui 50
hyväntuulista laulajaa, ja jälleennäkemisen riemu oli
valtava. Johtaja Leif Munksgaard teki ison työn
opettaessaan laulajille neljä laulua, ja kaikki olivat iloisia,
mutta erittäin väsyneitä, koska päivän aikana oli tuskin
pidetty edes taukoja.

Myös Helsingørissä järjestettiin kurssi 16. lokakuuta.
Siellä oli mukana 25 laulajaa, jotka pitivät kurssista
todella paljon.

Tanskan liitossa on tällä hetkellä noin 400 laulajaa.
Mainostamme kiivaasti Suomessa pidettäviä
musiikkĳuhlia, mutta valitettavasti Jyllannista on melko
kallista matkustaa Suomeen. Tiedän silti, että ainakin
yksi mieskuoro Middelfartista on jo ilmoittautunut
juhlille.

Koko Tanskan liitto toivottaa kaikille pohjoismaisille
muusikkotovereillemme oikein ihanaa alkanutta vuotta!

Terveisin Yrsa Mortensen

DASOMin puheenjohtaja
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Musiikkĳuhlat - Musikfestivalen 9.-12.6.2022

Ilmoittautumiset 15.3.2022 mennessä
Linkki sitovaan ilmoittautumiseen, yksi vastaus/ryhmä:
https://forms.gle/Ruq1gFwkkL4Mj7yZ7 (Suomi)

SUOMENLINNAN ETKOT torstaina 9.6.2022 klo 18
Ilmoittatutumiset Suomenlinnan etkoille tehdään sähköpostitse osoitteeseen etkot@nasom.info.
Sähköposti avautuu 4.4.2022, sitä ennen lähetettyjä ilmoittautumisia ei oteta huomioon.
Yhdellä sähköpostilla ilmoitetaan vain YKSI henkilö. Sähköpostiin myös mahdolliset ruoka-allergiat ja -valiot.
Ensimmäiset 270 henkilöä mahtuvat mukaan.

Anmäl er senast den 15 mars 2022
Länk till bindande anmälan, ett svar/grupp:
https://forms.gle/fU8frYx878eBWUjK8 (Sverige, Norge och Danmark)

FÖRFESTEN I SUOMENLINNA/SVEABORG på torsdag 9.6.2022 kl. 18
Anmälan till Förfesten görs genom att skicka en e-post till adressen etkot@nasom.info.
E-posten öppnas 4.4.2022, om mejlet har skickats för tidigt räknas det inte med.
Anmäl bara EN person per e-post, ange också möjliga matallergier eller andra dieter i meljet.
Första 270 personer får plats!

Tiedot päivittyvät kotisivulle
Information uppdateras på hemsidan
www.nasom.info/nasom-2022

Tietoa juhlista on myös Facebookissa (@NasomHelsinki22).
Information om festivalen finns också på Facebook (@NasomHelsinki22).

Lisätietoa Helsingistä: www.myhelsinki.fi/fi
Mer info om Helsingfors: www.myhelsinki.fi/sv

Tärkeät
päivämäärät

Viktiga datum

9.6.2021 Varaa hotelli
(linkki ja koodi osoitteessa www.nasom.info/hotels)
Boka hotell
(länken och koden finns på www.nasom.info/hotels)

15.3.2022 Lähetä sitova ilmoittautuminen
Skicka in bindande anmälan
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Pohjoismaisia muistoja
Nordiska minnen
Keräämme matkakertomuksia ryhmiemme Pohjoismaihin suuntautuneilta
matkoilta vuosien varrelta! Jos ryhmänne on kokenut ikimuistoisia hetkiä ja
tapahtumasta on jopa kuvia, niin lähetä muistelmat ja kuvat osoitteeseen
nasom.info@gmail.com.

Tarinat julkaistaan Nasomin kotisivuilla ja/tai Nasomin Facebook-sivustolla, joten
muistakaa kysyä julkaisuluvat kuvaajilta ja kertokaa myös kuvaajan nimi tekstin
yhteydessä.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi samlar in reseberättelser från medlemsgruppernas tidigare resor till andra
Nordiska länder! Om er grupp har upplevt oförglömliga stunder under resan och
det t.o.m. finns bilder på det, skicka gärna en kort reseberättelse och bilder till
nasom.info@gmail.com.

Berättelserna publiseras på Nasom.info och/eller i Nasoms Facebooksida. Glöm
inte att fråga fotografen om lov till publisering, ange också fotografens namn i
samband med texten.

NASOM Oslossa 2017
NASOM i Oslo 2017
Kuva/Foto: Oslo Arbeidersangerforbund



9

Jäsenkirje
Medlemsbrev

Pohjolassa suhisee
De susar i Norden

Seuraava jäsenkirje (2/22) ilmestyy toukokuussa!
Nästa medlemsbrev utkommer i maj!

Nasomin musiikkijuhlat Helsingissä kesäkuussa 2022
Nasom-musikfestivalen i Helsingfors i juni 2022

www.nasom.info/nasom-2022

Nordklang Islannissa 29.6.-3.7.2022
Nordklang på Island 29.6.-3.7.2022

www.nordiskkorforum.org

Tietoa Pohjoismaissa järjestettävistä tapahtumista myös nettisivulla
Information om evenemang i Norden finns också på nätet

www.musikinorden.dk/index.php/kalender

Kuva/Foto: Pixabay



UPEAA VUOTTA 2022
GOTT NYTT ÅR 2022

Jäsenkirjeen teossa mukana olivat:
Medverkande skribenter:
Jaana Palanterä, Tuula Aali, Sanna-Mari Holma, Jan Fredrik Nord,
Pernilla Södergren och Yrsa Mortensen.
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Kuva/Foto: Pixabay


