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2 Fællessider

Folkekirkens mange medlemmer 
skyldes dens rummelighed
Den danske folkekirke er både trossamfund og kul-
turinstitution. Rummelighed og det nære forhold 
til staten forklarer ifølge Anna Libak, at folkekirken 
har Nordens højeste medlemsprocent. 

Mia Leth Frisch Hviid

Folkekirken har fortsat den højeste medlemsprocent 
i Norden. I 2017 kunne Finland måle 71,9 procent 
medlemmer, Norge 71,5 procent, Island 69,9 pro-
cent og Sverige blot 61,2 procent. Og de nyeste tal 
for folkekirken i Danmark viser 75,3 procent. 

Folkekirken rummer forskelligheder
Skribent og foredragsholder Anna Libak mener, at vi 
finder en væsentlig del af forklaringen på det høje 
medlemstal i Danmark ved at se på folkekirkens 
rummelighed. I folkekirken kan folk være en del af 
et fællesskab og af noget, der er større end én selv, 
uden at skulle svare på spørgsmål om tro eller stå 
til regnskab for deres liv og virke. 

- Det som den protestantiske grundanskuelse tilby-
der er jo netop det fællesmenneskelige. Kirken fører 
ikke identitetspolitik. Den interesserer sig ikke for, 
om du er rig eller fattig, sort eller hvid. Alle menne-
sker fødes og alle skal dø. Og for alle mennesker er 
tilværelsen en stor gåde. Så hvis du gør det bedste 
med det, du har fået, så er det godt nok, fortæller 
Anna Libak, som ofte har deltaget i debatten om den 
danske folkekirke.  

Sekteriske og højtråbende kirker
Anna Libak peger også på, at forskellen på medlems-
tallet i folkekirken og vores nabolandes nationalkir-
ker kan forklares ved, at folkekirken, selv om den 
ikke er en statskirke, endnu er tæt knyttet til staten. 

- Når medlemstallet er faldet så meget i Norge og 
Sverige er det fordi, at de har skilt kirken fra staten. 
Og erfaringer fra Sverige viser, at kirken derfor 
gradvist bliver mere sekterisk, mere højtråbende og 
påtager sig flere politiske synspunkter, som man skal 
abonnere på for at føle sig med, siger Anna Libak. 
Anna Libak tror ikke, at danskerne ønsker, at folke-
kirken skal skilles fra staten. Hun mener nemlig ikke, 
at danskerne har brug for en kirke, der pludseligt 
fører klimapolitik.

- Nogle gange kan man blive så principiel, at man 
kommer til at ødelægge det, der er værdifuldt for 
folk. Og i Danmark lægger vi stor vægt på at have en 
rummelig folkekirke, fortæller Anna Libak. 

Folk har brug for et fællesskab
Folkekirken danner altså rammen om et fællesskab, 
hvor det ikke er et problem at bruge kirken fx uden 
at tro på opstandelsen. 
- Jeg tror, at mange danskere ser på folkekirken som en 
kulturinstitution i højere grad end et trossamfund. Den 
er rammen om mange store begivenheder i folks liv, 
hvad enten man opfatter sig som troende eller ej. Det 
handler om at være en del af en større sammenhæng, 
for det betyder noget for folk at være i et fællesskab. 

Og for Anna Libak symboliserer folkekirken netop 
det, at mennesket er menneske, og ikke bilder sig ind 
at kende alle svarene. Hun peger på, at videnskaben 
og biologien ikke kan favne alt det, som foregår i 
verden og i mennesket, og at kirken derfor fungerer 
som det rum, hvor mennesker kan søge svar på de 
mere gådefulde spørgsmål i tilværelsen.

folkekirken.dk

Foto: Henrik Dons Christensen

Anna Libak er dansk journalist, redaktør, ruslands-
kender, oversætter, foredragsholder og digter. Hun 
er født i 1968 og er uddannet cand.mag. i samfunds-
fag og russisk fra Aarhus Universitet. Derudover 
er hun uddannet russisk sprogofficer i Forsvaret.  
Anna Libak har blandt andet været chef- og uden-
landsredaktør på Berlingske samt samfunds- og 
litteraturredaktør på Weekendavisen. Desuden er 
hun foredragsholder, blandt andet med foredraget 
’Libaks Katekismus’.

Anna Libak
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Vi har fået en ny provst i Odsherred, eller rettere i 
Ods og Skippinge Provsti (som dækker Odsherred 
kommune). Det er sognepræst Karin Bundgaard 
Nielsen, Asnæs, som pr. 1. maj 2018 er udnævnt 
til sognepræst ved Nykøbing kirke og provst i vores 
provsti, hvor hun efterfølger provst Niels Arnberg, 
som gik på pension med udgangen af 2017.

Den ny provst har solide rødder i Odsherred. Til 
kirkebladets udsendte medarbejder fortæller Karin 
Bundgaard Nielsen:

”Min morfar var sognepræst og det var i hans 
fodspor jeg kom til at gå. Jeg er født og opvokset i 
Jyderup lige udenfor Vig, gået på Vig skole og siden 
på gymnasiet i Asnæs.

Efter et sabbatår blev jeg optaget på det teologiske 
fakultet i København og gennemførte studiet med 
et ophold på det teologiske fakultet i Minnesota, 
USA som en del af uddannelsen. 

I januar 2000 færdiggjorde jeg pastoralseminariet 
og straks efter virkede jeg i Hagested og Gislinge 
pastorat som barselsvikar. I oktober 2000 blev jeg 
kaldet til sognepræst i Skibby pastorat i Hornsher-
red, Helsingør stift. Et rigtig dejligt og travlt sogn, 
hvor jeg virkede i godt 7 år. 

Så da Asnæs pastorat blev ledigt valgte vi at søge 
hjem til Odsherred igen. Og her har jeg nu virket 
som sognepræst i godt 10 år. Embedet i Asnæs har i 
den grad været et drømmeembede med tid til både 
arbejde, familie, fritidsaktiviteter og efteruddan-
nelse. Sammen med min kollega har vi tilsammen 
kunnet dække et bredt spektrum af det, et stort og 
aktivt sogn som Asnæs kalder på. 

Nu er mine børn blevet så store, at den ene bliver 
student og den anden skal afsted på efterskole, 
så da muligheden bød sig for en ny arbejdsmæs-
sig udfordring, stadig i Odsherred, var det tid til 
endnu et ryk. 
 
Jeg glæder mig til sammen med præsterne, prov-
stiudvalget, menighedsrådene og biskoppen at 

Ny provst i Odsherred

være med til at skabe gode rammer for kirkelivet i 
Odsherred. Det vil helt sikkert ind i mellem komme 
til at kræve sin provst, når vi som samlet provsti 
skal tilpasse os den fleksible og bevægelige orga-
nisation, som folkekirken også er blevet - men jeg 
glæder mig til udfordringen!”

Karin Bundgaard Nielsen er gift med Henrik Bund-
gaard Nielsen, som er generalsekretær i Kirkefondet.

Sognepræst Karin Bundgaard NIelsen

Kirkebladets foto-
konkurrence
Forsiden af dette nummer af kirkebladet er prydet 
af et blomsterfoto, leveret af Erich Zimmermann, 
som dermed har vundet den af redaktionen udlo-
vede flaske vin i præmie. Redaktionen ønsker stort 
tillykke! Vi modtager stadig meget gerne læsernes 
fotos, som kunne være egnede til at pryde kom-
mende forsider af bladet. Send eventuelle bidrag 
til na7263@outlook.com. God motivjagt!
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Vig Sogn 
www.vigkirke.dk

Sognepræst: 
Annette Berg 
Vig Præstegård 
Gl. Nykøbingvej 2 A 
4560 Vig, 
Tlf. 59 31 51 26 
E-mail: annb@km.dk

Graver: 
Lars Odgaard Rasmussen 
Tlf. 59 31 58 04.  
Kirkegårdskontoret åbent 
mandag-torsdag 
kl. 12.30-13.00

Formand: 
Ann West 
Eskildstrupvej 18B 
4560 Vig
Tlf. 22 80 75 55

Kirkeværge:
Henning Lektonen
Tlf. 21459020 
E-mail: lektonen@mail.dk

Præstesekretær: 
Doris Hjort Jacobsen  
E-mail: dhj@km.dk

MENIGHEDSRÅDSMØDER:
15. maj kl. 19.00
12. juni kl. 19.00

Mobile Pay 
i Vig
Støt gerne op om Vig kir-
kes aktiviteter via mobile 
pay donationer:
23831955
Tak for hver en gave 

Nyt fra menighedsrådet
Vig Kirke står foran store vedligeholdelsesarbejder.

 Gamle bygninger kræver megen vedligeholdelse, og det gælder i sær-
lig grad, når alderen går helt tilbage til 1100-tallet.
Ods Skippinge Provsti gennemgår hvert andet år sammen med menig-
hedsrådet, kirkebygninger, kirkegårde og præstegård, hvor der udar-
bejdes redegørelser for, hvad der skal fornys eller vedligeholdes.
Vor gamle kirke er derfor under konstant opsyn, og nu er tiden kom-
met til en større renovering.
Finansieringen er nu faldet på plads, og arbejdet kan begynde.
Men alt skal først godkendes af Nationalmuseet og Roskilde Stift, der 
dermed sikrer at kirken som kulturarv, videreføres med de samme tra-
ditioner for bl.a. materialevalg, udseende etc.
Det første der skal ske, er en rensning og kalkning af kirkemuren. Det 
er en svær størrelse at holde fri for alger, da muren er under påvirk-
ning af fugt og trafikforurening.
Dernæst kommer en renovering af kirkens syv støbejernsvinduer. 
Det kommer til at foregå på den måde, at vinduesrammerne forsig-
tigt tages ud, og pakkes på særlige glasstativer, for derefter at blive 
sendt til et støberi i Jylland. Her tages de gamle glas forsigtigt ud, og 
hver ramme sandblæses for at komme ind til selve støbejernet. Er det 
gennemtæret og dermed uegnet til ny maling og coating, indsvejses 
brudstykker, så rammerne bevares i deres oprindelige profil.
                                                                                                 

                
Menighedsrådet håber, at arbejdet kan påbegyndes i slutningen af 
maj i år, og afsluttes med isættelse af de nyrenoverede vinduer og 
reparation af murværk i august.
Kirken vil ikke blive lukket i denne periode, idet der isættes midlerti-
dige plastvinduer.

Når vinduerne er isat, murværk repareret og sålbænke under vindu-
erne er istandsatte, skal kirken kalkes udvendig fra top til tå.
Det er naturligvis professionelle ”kalkere” der udfører dette ikke helt 
ufarlige arbejde fra lift.
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Søndag d. 3. juni vil Jørgen Revsbech holde dagens 
prædiken i Vig kirke kl. 10.30, og efterfølgende er 
alle inviterede til "samtale-frokost" i Vig præstegård.
 
Tilmelding til spisningen via Annette Bergs tlf/sms 
24260033 – pris 30 kr. inkl. drikkevarer og kaffe.

Jørgen Revsbech fortæller:
Jeg er fra 1945, har to børn og to svigerbørn, 6 
børnebørn, og er pensionist.
Begyndte i Lumsås menighedsråd i 1977, blev for-
mand i 1980 og var det til 1992. Da var jeg flyttet til 
Odden, hvor jeg kom med i menighedsrådet i 1996 
og har været med siden. 

Gæsteprædikant fra Odden

Solen skinner, præstekjolen flagrer og verden 
er spændende!

Dette arbejde skulle gerne være tilendebragt i før-
ste halvdel af september.

De næste store opgaver, der venter, er konserve-
ring af kirkens træinventar samt indvendig kalk-
ning af kirkerum og våbenhus. Disse opgaver er 
i særlig grad underlagt Nationalmuseets kontrol, 
da der er tale om uerstattelig kulturarv. Vor alter-
tavles alder går helt tilbage til 1650’erne hvor Lo-
rentz Jørgensen værksted i Holbæk udførte dette 
kunstværk med det centrale billede af nadveren.
Altertavlen pilles ned og køres til konservator i 

Køge, og resten af træinventaret bliver behørigt 
afdækket af samme konservator, for dermed at 
give plads til de indvendige mures nedvaskning, 
rensning og kalkning.

Disse arbejder vil kunne påbegyndes i januar 2019 
og kirken vil naturligvis blive lukket under istand-
sættelsen, som vil vare 1-2 måneder.
Arbejdet med istandsættelsen af vinduer, træin-
ventar og indvendig kalkning vil blive fulgt tæt af 
redaktionen, og vi vil bringe mindre reportager her 
i kirkebladet efterhånden som projekterne afvikles.

Minikonfirmanderne 
fra Vig

Jeg kom i Provstiudvalget i 
2006 og i stiftsrådet 2009. 
Er medlem af Roskilde stifts 
diakoniudvalg og formand 
for rådet for socialt udsatte i 
Odsherred kommune.
Har været og er stadig aktiv 
omkring oprettelse og drift af 
sorggruppen i provstiet hvor 
en af mine visioner om sam-
arbejde mellem frivillige og kommunen bliver opfyldt.
En anden er, at kirken er en folkekirke og vi skal være 
"synlige" i vores samfund.

Jørgen Revsbech

Køb et smukt og kreativt fuglehus, og vær med 
til at LUNE for både fugle og mennesker. Salget 
går ubeskåret til Vig kirkes sognehjælpskonto. 
Fuglehusene kreeres af Børge Kobberup, og de 
kan købes via Vig cyk-
ler - Service Værkste-
det Odsherred ApS, 
Vig Stationsvej 2C, 
4560 Vig. Kæmpe stor 
tak til jer alle – også 
Børge K. og Vig cykler. 
Det er en flot gestus, 
der virkelig luner.  
Se  www.servicevaerk
stedetaps.dk 

Støt julehjælpen 
i Vig Sogn
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Nr. Asmindrup 
Sogn 
www.nrasmindrupkirke.dk

Sognepræst: 
Ann Skov Sørensen 
Nr. Asmindrup Præstegård 
Asmindrupvej 49 
4572 Nr. Asmindrup 
Tlf. 59 32 40 76 
E-mail: anss@km.dk 

Graver: 
Nadja Petersen 
Tlf. 59 36 61 16. 

Formand: 
Michael Hjortsø 
Annebjergvej 1 
4572 Nr. Asmindrup 
Tlf. 21 51 41 61 
E-mail: michjo@medset.dk 

Kirkeværge: 
Peter Merlung
Tlf. 40 61 04 31 
E-mail: merlung@gmail.com

Præstesekretær: 
Doris Hjort Jacobsen
E-mail: dhj@km.dk

MENIGHEDSRÅDSMØDER:
1. maj kl. 19.00
5. juni kl. 19.00

Møderne, som er offentlige, 
afholdes i præstegårdens 
konfirmandstue.

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet arbejder stadig på gennemførelsen af en række 
projekter til forbedring og forskønnelse af vores lille kirke. Flere 
projekter har vi omtalt før her i bladet. At de endnu ikke er ført ud i 
livet, skyldes de mange godkendelsesprocedurer vi skal igennem for 
at kunne pille ved et historisk monument som en middelalderkirke. 
Der arbejdes stadig på at realisere et projekt om anvendelse af en 
varmepumpe til at holde en vis minimumstemperatur i kirken om 
vinteren og sikre en bedre ventilation om sommeren. Projektet 
om ny belysning i kirken er ved at tage form. Det samme gælder 
projekter om maling af kirkebænkene i nye farver samt anskaffelse 
ved samme lejlighed af nye hynder til bænkene.
Indkørslen til kirkens hovedindgang mod syd skal rettes op og repa-
reres. Arbejdet hermed forventes at starte inden længe. Adgangen til 
kirken fra syd vil i den tid arbejdet står på blive besværliggjort, men 
adgangen via den østlige indgang til kirkegården vil ikke være berørt.
Kirkens vinduer trænger til reparation og maling, og dette projekt 
forventes også gennemført i år.
Til næste år venter nykalkning af kirken udvendigt og reparation og 
konservering af bl.a. altertavle og prædikestol.
Menighedsrådet gennemførte som sidste år det årlige menigheds-
møde Store Bededagsaften i forbindelse med aftengudstjenesten 
og de efterfølgende varme hveder i konfirmandstuen. Menigheden 
havde igen mulighed for at høre nyt fra menighedsrådet om dettes 
arbejde og om sognets økonomi. Menighedsrådet værdsætter alle 
gode ideer og forslag til udvikling og berigelse af kirke-og sognelivet 
i Nørre Asmindrup.

Tirsdagskaffe
På tirsdage i ulige uger er der 
formiddagskaffe i præstegården 
kl. 9.30-11.
Har du lyst til en hyggelig snak over 
en kop kaffe, så mød op og vær 
med. Alle er velkomne!
8.5., 22.5., 19.6., 3.7., 31.7.  Der 
er ikke tirsdagskaffe d. 5.6. og d. 
17.7.!

Blomsterløg
Vi, der arbejder på kirkegården, synes det er synd, at alle de mange 
løgplanter, der bliver smidt ud, går til spilde. Vi vil i år og årene frem-
over samle løg ind og sætte dem på græsarealerne uden om kirke-
gården, så de kan blive til glæde for alle Nørre Asmindrups borgere.
Vi har endnu ikke fået opsat en løgkasse, så hvis I vil forære jeres 
blomsterløg til kirken og kirkegården, modtagere vi dem i bedet 
foran graverhuset på kirkegårdsområdet.

Mobile Pay til indsamlinger
Nu kan man i Nørre Asmindrup også bruge Mobile Pay 
i forbindelse med bidrag til indsamlinger eller i stedet 
for mønter i kirkebøssen. På Mobile Pay – app’en skal du 
angive modtagernummer 15876. Alle bidrag til menig-
hedsplejen eller til andre annoncerede indsamlingsformål 
modtages som sædvanlig med taknemmelighed!



7Nørre Asmindrup sogn

Det grå guld: 
Mødested for folk med tilknytning til Nr. Asmindrup
Vi mødes normalt den sidste mandag i måneden i konfirmandstuen. Dertil kommer enkelte arrange-
menter på andre dage. Alle er velkomne og der kræves ingen forhåndstilmelding. Kaffen koster 20 kr.
Programmet for de næste par måneder ser sådan ud (intet møde i juli):
Mandag den 26. maj kl. 19.00 - Nr. Asmindrup friskole
Søndag den 10. juni kl. 14.00 - Havebesøg hos Birgit Barker
Mandag den 25. juni kl. 18.00 - Grillaften med musik

Årets konfirmander
Igen i år holder vi konfirmation i Nr. Asmindrup Kirke den første søndag i maj - i år d. 6. maj:
Kl. 9.30:
Mikkel Holm Christensen, Vig
Jonas Herman Johansen, Nykøbing Sj.
Noah Bo Mose Meistrøm, Fårevejle
Nicklas Aakilde Rydén, Lumsås

Kl. 11.00:
Mathilde Caroline Danielsen, Vig
Noah Gjesing, Vig
Jesper Bjerre Hasselris, Nr. Asmindrup
Silje Caroline Ilsø, Nykøbing Sj.
Christina Jensen, Nykøbing Sj.
Annebelle Lassen, Højby
Jonathan Ask Hornhave Schiøtz, Grevinge
Nikolaj Bun Thorsen, Nykøbing Sj.
Sebastian Skovgaard Worsøe, Grevinge

Pinsegudstjeneste 
i præstegårdshaven
2. pinsedag, d. 21. maj er der fælles gudstjeneste 
med Vig sogn i præstegårdshaven i Nørre Asmindrup.
Efter gudstjenesten er der frokost (30 kr.) - forhåbent-
lig i det grønne. 
Af hensyn til planlægning af frokosten er der forhånd-
stilmelding til Ann Skov Sørensen på tlf. 26135939 
eller mail: Anss@km.dk senest d. 14. maj. Betaling 
sker på dagen.

Patchworkudstilling
Lørdag d. 17. marts havde vi udstilling af patch-
work i Nørre Asmindrup kirke, og rigtig mange 
kom forbi og beundrede de smukke arbejder.



Gudstjenester
6. maj 5. s. e. påske Nr. Asmindrup kirke kl. 9.30 Ann Skov Sørensen - Konfirmation
  Nr. Asmindrup kirke kl. 11.00  Ann Skov Sørensen - Konfirmation
10. maj Kr. Himmelfartsdag Vig kirke kl. 10.30  Annette Berg - Konfirmation
13. maj 6. s. e. påske Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30  Annette Berg
20. maj Pinsedag Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30  Ann Skov Sørensen 
  Vig kirke kl. 10.30 Annette Berg
21. maj 2. pinsedag Nr. Asmindrup præstegårdshave 
  kl. 11.00 Ann Skov Sørensen/Annette Berg                               
27. maj Trinitatis Vig kirke kl. 10.30  Annette Berg 
3. juni 1. s. e. Trinitatis Vig kirke kl. 10.30  Jørgen Revsbech/Annette Berg
10. juni 2. s. e. Trinitatis Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30  Ann Skov Sørensen
17. juni  3. s. e. Trinitatis Vig kirke kl. 10.30  Annette Berg 
24. juni 4. s. e. Trinitatis Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30  Ann Skov Sørensen        
1. juli 5. s. e. Trinitatis Vig kirke kl. 10.30  Ann Skov Sørensen        
8. juli  6. s. e. Trinitatis Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30  Ann Skov Sørensen         
15. juli 7. s. e. Trinitatis Vig kirke kl. 10.30  Anette Sørensen
22. juli 8. s. e. Trinitatis Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30  Annette Berg
29. juli 9. s. e. Trinitatis Vig kirke kl. 10.30  Annette Berg

Kirkebladet for Nørre Asmindrup og Vig sogne. Ansvarshavende redaktør Annette Berg. Tryk: Trundholm Tryk, 4560 Vig

Døden er ikke et problem der kan løses, men en byrde, der 
kan være tung at bære.
For nogen så tung og ubærlig, at det kan være godt at dele 
den med andre…
 
Er du voksen og har du mistet en af dine nærmeste, kan det 
være godt og livgivende at tale om din sorg, dine problemer 
og det, der tynger.
 
Du har mulighed for at deltage i vores sorggruppe og måske 
her igennem finde støtte til at komme videre med dit liv.
 
Vi er to ledere af gruppen:
Psykolog Elsebeth Cornét Sørensen.
Sognepræst Michael Nissen.
 
Møderne foregår i konfirmandstuen ved Egebjerg Kirke.

Du kan kontakte os for en forsamtale:
Elsebeth Cornét Sørensen  - Tlf. 21 64 24 57
Michael Nissen  - Tlf. 24 24 80 90 eller 59 32 81 99

Diakoni i by og på land
Diakoni i Danmark har igennem mange år været mest 
synligt til stede i byerne. De fleste bysogne har som 
minimum en besøgstjeneste, tilbud om julehjælp og 
juleaftensarrangementer. Og mange sogne har endnu 
flere tiltag med et diakonalt sigte. 
Modsvarende har diakonien haft en mindre fremtræ-
dende plads i sogne på landet - i hvert fald hvis man 
tænker sognediakoni som konkrete initiativer, som 
eksemplerne ovenfor
I det seneste årti har vi ofte hørt historier i medierne om 
udsatte familier, som bosætter sig på landet pga. af sti-
gende boligpriser i byerne. Man kan påstå, at der i disse 
år sker en flytning af sociale problemer fra by til land. 
Et særkende for diakonien på landet er dens svaghed 
– og samtidig styrke –  at den udfoldes i et tætvævet 
samfund, hvor de fleste ved det meste om alle. Ud-
fordringer som større social kontrol, øget synlighed 
og dermed manglende anonymitet stiller anderledes 
krav til arbejdet.
Det duer ikke at lave et værested eller en social cafe 
og bare sige: kom! Dels er det sårbart at søge om 
hjælp, når man bor i et lille samfund - og gør man det 
alligevel, er konsekvensen ofte en stigmatisering. Dels 
er infrastrukturen et stort problem. Hvis værestedet, 
hvor du kan få hjælp og støtte ligger i den anden ende af 
kommunen, er det en praktisk og økonomisk udfordring 
at komme dertil. 
Måske er tiden løbet fra nogle af de traditionelle sog-
neaktiviteter, men der er nye samfundsudfordringer at 
tage fat på.  Kommunerne magter ikke alle de sociale 
opgaver. I disse år søsættes der mange diakonale initiati-
ver, og vi føler os frem i et samfund, hvor vi har bevæget 
os fra den gamle forståelse af, at velfærd er lig med de 

ydelser fra det offentlige og ind i en tid, hvor velfærd i 
højere grad er noget flere aktører skaber sammen. Her 
har kirken en god mulighed for at spille sig på banen 
som en relevant samarbejdspartner.


