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Endelig ild i Skt. Hans-bålet efter stor fælles indsats

FÆLLESSKAB
I FORANDRING
................................................................................................................................
Romernyt handler om det fællesskab vi er en del
af som beboere i Romerhusene. I 19 år er Romernyt udkommet 3-4 gange årligt under skiftende bestyrelser og med skiftende redaktører.
Sidst har Per B. Rasmussen og Trine Jarløv stået
for det redaktionelle, mens Henning Vils Pedersen de seneste mange år har layoutet Romernyt.
Alle tre har nu ”sagt op”, og bestyrelsen takker
Trine, Per og Henning for det store og gode arbejde I har givet til fællesskabet.
Romernyt har nu ny rorgænger, idet jeg har påtaget mig at videreføre det gode arbejde.

Hvem har nøglerne til magasiner og depoter?
Hvordan er teglstenssituationen?
Der er indlæg om vedligeholdelse af lofter og
om, hvordan vi sikrer at vores brændeovne generer naboerne mindst muligt.
Romerhusene er også en del af Helsingørs Nordvestkvartér, hvor der arbejdes med et såkaldt
kvartérløft under titlen Gang-i-NordVest - det
kan du også læse om.

Fælleskab og dialog

Åbenhed

Romernyt har altid været åbent for medlemmernes indlæg, fotos o.s.v., og i forbindelse med
bestyrelsens erklærede intention om at øge
åbenheden omkring bestyrelsens arbejde, vil
vi gerne opfordre medlemmerne til at benytte
denne mulighed og fremover maile indlæg til
kimpii@hotmail.com.
Romernyt 71 har fokus på udviklingen i bebyggelsen og bestyrelsens og udvalgenes arbejde
med fællesskabets udvikling.

1

Flere artikler er oplæg til den dialog, vi plejer at
have på det årlige julemøde, og som i år afholdes
torsdag d. 23. november (se kalender på bagsiden)
Eksempelvis handler det om fællesskab, når vi
i bestyrelsen ønsker dialog om den traditionelle
sommerfest, som i år måtte aflyses for første
gang i mands minde. Hvorfor?
Dette og meget andet kan du læse om i dette Romernyt nr. 71.
Husk også at du altid kan læse nye og gamle Romernyt via hjemmesiden > Ejerlauget > Romernyt.
/ Kim Pii

JULEMØDE
TORSDAG D. 23. NOVEMBER
................................................................................................................................
Julemødet nærmer sig, og dermed den
årlige - mere uformelle - mulighed for at
drøfte uden at beslutte. I år drøfter vi bl.a.:
•
•
•
•

Udviklingen af fællesområdet
Græsslåning/udmarvning,
Beplantning/fældning/udskiftning
Legeredskaber
Belysningsplan - orientering/status
Åbenhed:
Referater, dialog, Facebook-gruppe?
Traditioner:
Sommerfesten fremover.

I år afholdes julemødet:
Dato: 		
Tid: 		
Sted: 		
		
		

Torsdag d. 23. november
Buffét kl. 18.30 , møde kl. 19.15
Erhvervsskolen Nordsjælland
Kantine 2
Rasmus Knudsens Vej 9.

Tilmelding til mad senest torsdag d. 16. november
Hvis du vil spise med, skal du tilmelde dig pr.
mail til kimpii@hotmail.com senest tors. 16.november.

................................................................................................................................

BIRGIT
JØRGENSEN
................................................................................................................................
Siden arbejdede de i flere år i Áfrika og på Samoa, medens huset blev lejet ud, og som afslutning på dette forløb kom Birgit alene tilbage
med nu fem børn, som siden voksede op i huset
ved Montebelloskoven.
Dengang var der børn i Romerhusene, og de
legede overalt, for børnehaver var der få af, og
ventetiden var lang, selv om man var ”skrevet op
med stort kryds” som Birgit fortæller det.

Endnu romer af første generation har forladt os,
men på den gode måde, for Birgit har selv valgt
at flytte.
Birgit og Vetle flyttede ind i 1958, medens alt
endnu var byggeplads, De ventede barn nummer to, og for en ung arkitekt som Vetle var et
af Utzons romerhuse den gode løsning, når han
ikke kunne overse at tegne sit eget. Af hensyn til
børnene valgte de CP11 længst væk fra søen, og
her indrettede de sig med tegnestue for Vetle i
garagen ved siden af stuen.

2

Dette, og mange andre forhold fra de første år,
er nu historie, som det er dejligt at høre Birgit
fortælle om, når lejlighed byder sig. Det har vi
haft glæde af på arbejdsweekenderne i skiftende
bestyrelser og grønne udvalg og festudvalg med
Birgit som medlem, og det har Romerhusenes
gæster haft glæde af, når Birgit fortalte med
hele historien som baggrund. Der ligger meget
bag, når Birgit beroligende fortæller, at ”når det
virkeligt kneb, har der altid været nogle, som
kunne rette op”.
Birgit er ikke forsvundet, hun er blot flyttet til
Hellebo, men vi kommer til at savne Birgit i det
daglige.		
JJ/HD3

HVORDAN
FYRER NISSEN OP?
................................................................................................................................
3. Sørg for rigeligt luft til flammerne
Flammer lever af ilt. Ved optænding bør
flammerne derfor få så meget ilt som muligt
for at sikre den mest fuldstændige forbrænding. En ufuldstændig forbrænding resulterer i røg fuld af sundhedsskadelige partikler.
Vil du gerne skrue ned for blusset og varmen bør du lægge mindre brænde på bålet
i stedet for at lukke ned for lufttilførslen.
Når du lægger mere brænde på, skal du skrue op
for luften, mens flammerne igen er mørkegule.

Det er blevet efterår og tid for mange til at fyre
op i brændeovnen. Det er hyggeligt, men man
skal tage sine forholdsregler, så man ikke generer naboerne med kraftig røg og nedfalden aske.
Her er 4 gode råd til hvordan du tænder op på
den sunde måde.
1. Top-down-metoden

4. Tjek røgen
Fyrer du korrekt vil røgen fra din skorsten være
næsten usynlig og uden grim lugt. Omvendt er
tydelig sort røg med en grim lugt et sikkert tegn
på at du gør noget forkert og dermed forurener
luften med sundhedsskadelige partikler.
Følger du ovenstående råd bør der ikke være
problemer. Tjekker du jævnligt røgen fra skorstenen kan du kontrollere at du bruger tilstrækkeligt tørt brænde, tænder op på den mest hensigtsmæssige måde og forbrænder dit brændsel
godt nok.

Kilder: Træ er Miljø ( www.trae.dk ), Miljøstyrelsen ( www.mst.dk )

Læg to stykker brænde i bunden. Oven på stabler du pindebrænde i lag med luft imellem, så
du kan tænde i den øverste del.
Flammerne skal arbejde sig oppefra og ned som
et stearinlys.
Med denne metode får man løbende afbrændt
gasserne, i takt med at ilden breder sig nedad
og får fat i de store brændestykker. Dermed
kan man i optændingsfasen opnå en partikelreduktion på mellem 50 - 80 %, i forhold
til den traditionelle optænding fra bunden.

2. Brug kun rent og tørt træ
Undgå at fyre med aviser, reklamer eller andet
glittet eller farvet pap og papir. Det er dog OK at
tænde op med nogle få stykker avispapir.
Når du fyrer med brænde, er det vigtigt
at sikre, at brændet er fuldstændig tørt.
Er du i tvivl om dit brænde er tørt, kan du slå to
brændestykker mod hinanden. Vådt brænde lyder dumpt, hvor tørt brænde har en skarp klang.
Generelt bør brænde have lagret med god
luftcirkulation i et cirka halvandet år efter det er
savet og kløvet.

På bestyrelsens vegne

/ Lene Juul-Andersen

............................................................

SKARVEN
PÅ ROV
............................................................
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Skarven er set en del gange henover sommeren.
Den er tydeligvis på rov efter skaller / aborrer
i søen, men har øjensynligt ikke lyst til at
komme i Romernyt. Hér tager den flugten.
/ Kim Pii-

BREVKASSEN
................................................................................................................................
HENNING VIG CPV19: PUDSEDE LOFTER

På møde den 15. September 2017, mellem
Ejerlaugets bestyrelse og bygningsudvalget, blev
spørgsmålet drøftet, og konklusionen blev:
Ordene ”som udgangspunkt” vil blive fjernet i
en revideret udgave. Slots- og Kulturstyrelsen
accepterer kun pudsede lofter overalt i huset.
Fjernelsen af ordet sker på grund af, at man kan
misforstå, at Slots- og Kulturstyrelsen åbner op
for andre former for lofter.
Reparationer kan udføres ved spartling med
eksempelvis gips. Er det større felter eller hele
loftet, der skal pudses og kan man ikke selv
håndtere dette, må man få en murer til at udføre
arbejdet, da det kræver håndelag og kan svine
en del.
Prisen for et nyt pudset loft er, ifølge Bolius, ca.
kr. 1400 incl. moms pr. m2 i 2016 priser.
Slots- og kulturstyrelsen foretrækker en kalkning af lofterne, som oprindeligt, men er ikke
helt afvisende overfor plastmaling. Man accepterer dog ikke opsætning af glasfilt på lofterne.
Ejerlauget har ikke mulighed for at stille stillads
til rådighed for dem der måtte udføre arbejdet
selv.
Med venlig hilsen Bygningsudvalget

I vort hjem, Carl Plougs Vej 19, har vi på næsten
alle indvendigt pudsede lofter mange afskalninger, revner og begyndende huller.
På en del af disse skader har jeg fjernet løs puds,
udfyldt og spartlet med gips, men det er ikke
optimalt pænt.
Det kan klares nogenlunde i de lavloftede rum,
men på de højeste områder i vor stue er der
knap 3,40 m. højt. Det er lidt risikabelt at stå på
alm. stige - eller på en høj wienerstige - tidligere
lånt af Ulrik, CPV 25.
Ejerlauget har nok ikke et højt stativ at stå på?
Det er nok billigst, hvis man selv kan renovere
disse lofter indvendigt frem for betaling for murerarbejde, for slidtagen er der i samtlige rum?
Har beboerne et godt råd om det - og evt. erfaring med pris for udført murerarbejde?
Jeg gætter at pga. fredning skal disse skader
renoveres som de blev bygget, hvor f.eks. store
gipsplader eller andet ikke tillades?
/ Ayako og Henning Vig CPV 19

HENNING VIG: SKAL VI SLÅ GRÆSSET SELV?
Vi har på vore fællesarealer i mange år betalt
fremmede for at slå græsset.
I dette forår / sommer fik de betalte græsklippere ikke færdiggjort arbejdet og græsset kom derfor en del steder oppe i højde med skuldrene.
Vi er vel i hele bebyggelsen ialt ca. 100 arbejdsdygtige mænd og hustruer incl. måske større
børn, som har rimeligt, gode kræfter?
Det skader ikke - for dem der kan - at være aktive med f.eks. at gøre det arbejde selv?
1) Kan der indkøbes/lejes en græsslåmaskine
med større skærebredde?
2) Kan der dannes grupper af beboere - f.eks. omkring Lunken, Dalen, Havremarken, Gryden o.s.v.som så efter plan anvender den større græsklipper
på planlagte, aftalte, nedskrevne nærområder.
Eller er det måske for uoverskueligt at klare dét arbejde selv?
/ Venlig hilsen Henning Vig, CPV 19

BYGNINGSUDVALGETS SVAR:
Henning Vig har rejst spørgsmålet om vedligeholdelse af de indvendige pudsede lofter i vore
huse.
I ”Vejledning i bevaring og vedligeholdelse af
Romerhusene” fremgår det på side 69:
”Lofterne fremstod oprindelig pudsede.
Værdier: Den glatte ubrudte flade.
Retningslinjer: Lofterne skal som udgangspunkt
være pudsede og loftoverfladerne skal stå som
ubrudte flader. Der accepteres ikke nedhængte
lofter eller indbygningsspots i loftet. Slots- og
Kulturstyrelsen skal godkende alle arbejder inden
igangsætning.”
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TÆL
DIT LAGER AF TAGSTEN!
................................................................................................................................
Vi mangler sålbænksten og bestyrelsen beder dig om at tælle hvor mange du har i dine
gemmer derhjemme.

Optællingen viser mangel specielt på sålbænksten, og Bygningsudvalget/bestyrelsen arbejder
med, hvordan vi løser denne udfordring.
Tæl dine tagsten og mail

For år siden fik hver enkelt romer lidt tagsten
erhvervet fra Fredensborghusene, og som vi
hver især kunne benytte til almindelig vedligeholdelse.
For ca. 10 år siden opkøbte Ejerlauget så et
stort parti tagsten, som var blevet frigjort i
forbindelse med en tagrenovering i Glostrup, og
disse besluttedes opmagasineret i midlertidige
tegl-magasiner, som blev opført på Carl Plougs
Vej nedenfor rampen, ovenfor dalen v. Gurrevej
og i krattet mellem Hauchsvej og Gurrevej.
Romerne kan købe disse efter behov - i forbindelse med omlægning af tag, reparationer o.s.v.
ved henvendelse til Bygningsudvalget. Prisen er
28 kr. for alm. tagsten.
Der er 4 typer tagsten, og en optælling foretaget
i august 2017, giver denne status:
Tagstenstype

Billede

12.000

Dobbeltvinget
tagsten
(der f.eks. afslutter, hvor facader/
mure forskyder
sig)

100

Dobbeltvinget
sålbænk-sten
(som afslutter
hvor sålbænkene
under værelsesvinduerne
forskyder sig)

Produktion

Men selvom der skulle dukke lidt flere sålbænksten op, vil vi stadig have en udfordring, og Per
Axelsen har -på vegne af Bygningsudvalget og
bestyrelsen - kontaktet en keramiker der er villig til at lave en små-produktion af sålbænksten.
Produktionen kræver, at keramikeren laver en
form ud fra eksisterende sålbænk-sten og støber
nye ud fra denne – en forholdsvis dyr omgang:
2600 kr. inkl. model og 2 sålbænksten.
Bestyrelsen har drøftet udfordringen og løsningsforslaget med Slots- og Kulturstyrelsen,
som har tilkendegivet, at de gerne vil finansiere
små-produktionen.
Denne løsning arbejder vi videre med og overvåger løbende behov og lager.

Antal

Enkeltvinget
tagsten
(den almindelige
tagsten)

Enkeltvinget
sålbænk-sten
(den almindelige,
som ligger på
sålbænken under
værelsesfløjens
vinduer)

I forbindelse med dette, ønsker bestyrelsen
at alle romere tæller, hvor mange tagsten - og
specielt sålbænk-sten - I har i skraldestativer, på
lofter , i skure og andre steder – og mailer resultatet til bestyrelsen@romerhusene.dk senest
1. november.
Jeg undersøgte selv for nyligt, og var så heldig
at finde en fin enkeltvinget sålbænk-sten i mit
skralde-stativ (se billede 3 t.v.)
Det var ret heldigt, for der var ingen enkeltvingede sålbænksten tilbage i teglmagasinerne!

På bestyrelsens vegne

0 (1)

/ Kim Pii

			
2

Et af teglmagasinerne på Carl Plougs Vej
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GANG
I NORDVEST
................................................................................................................................
indenfor en bebyggelses egne rammer.
Rundvisningen sker den første lørdag i efterårsferien KL.10-12, og den vil stort set foregå som
vores sædvanlige rundvisninger.
Romerne er selvfølgelig velkomne, men tilmelding ønskes af hensyn til guides og kaffe.
Se mere om projektet på facebook.com/ganginordvest @ganginordvest #ganginordvest

Helsingør Kommune har afsat 720.000 kr af
statslige særtilskudsmidler til analyse, borger-inddragelse og aktiviteter i Helsingør Nordvest. Helsingør Nordvest er området mellem
Esrumvej, Gefionsvej, Kronborg Ladegårdsvej og
Klostermosevej med Montebello i det ene hjørne
og det tidligere sygehus i det andet
Formålet er, at kommunen ved dialog og involvering vil kortlægge borgernes drømme om området, og efterfølgende vil der være fokus på, om
ideer om byrum, grønne områder, veje, pladser
osv. kan realiseres, og der kan blive tale om at
søge midler til byfornyelse og nye anlæg.
Projektleder er Stine Polke-Pedersen (Kultur &
Turisme), og antropologer fra konsulentfirmaet
”Gemeinschaft” medvirker.
Projektet startede den 1.april 2017 på Abildvængets Bibliotek, hvor der er oprettet fælles
base. Ved starten var Ejerlauget for det gode
naboskabs skyld repræsenteret ved Trine fra
bestyrelsen og undertegnede.
I sommerens løb er et kræmmermarked og
forskellige andre aktiviteter gennemført, og en
plan for efteråret er under forberedelse. I den
forbindelse har Ejerlauget givet tilsagn om en
rundvisning i Romerhusene, som i projektsammenhængen står for fællesarbejde og aktivitet

/ JørgenJ/HD3

PROGRAM for ’GANG i NORDVEST’- rundvisning i
ROMERHUSENE 14.10.2017 :
kl.10.00 Mødested: Abildvængets Bibliotek
Velkomst og oplæg
kl.10.30 Rundtur i Romerhusene
Huse i landskab, fællesareal,
fællesarbejde og fælles aktiviteter.
kl.11.30 Projektet serverer kaffe på
Havremarken
Drøftelse: Hvad kan grønne plæner
bruges til i andre bebyggelser?

Tilmelding (aht. guideantal og kaffe):
spp03@helsingor.dk eller visit@romerhusene.dk.

................................................................................................................................

SPQR
................................................................................................................................
Så skal vi minde om det igen.
Som skrevet står i ordensreglerne:

”Hundens efterladenskaber
skal fjernes af hundens ejer”
(Ordensreglerne § 19)

Der er observeret indtil flere efterladenskaber i
Vestskoven.
Vi kan med rette prise os lykkelige over at bo i
én af de smukkeste bebyggelser i kongeriget.
Hvorfor så skæmme omgivelserne?

Til overskriften: Forkortelsen S P Q R blev brugt
overalt i Romerriget, blandt andet når hæren
drog i leding. Initialerne står for Senatus Populusque Romanus (= det romerske senat og folk).

6

De gæve gallere gav forkortelsen en mere ironisk drejning: ”Sono porchi questi romani!”
Bramfrit oversat: ”Det er nogle svin, disse romere.”
Det gælder dog ikke alle Romere – langtfra.
De fleste rydder op efter hunden, men den gode
skik må gerne brede sig.
/ Jørgen Raffnsøe (HV 15)

NØGLEHOLDERE
I EJERLAUGET ROMERHUSENE
..................................................................................................................................
Nøglen må ikke overlades til tredjemand i låneperioden.
Ud over at have ansvaret for nøgle til Depot eller
Magasin, har nøgleholderen også ansvar for at
udpege en substitut i det tilfælde af ferie eller
fravær af en anden årsag.
Vi planlægger at lægge nøgleskemaet på Ejerlaugets hjemmeside og gøre plads i det til at
indsætte substituttens navn og kontaktdata. Og
hvis disse felter er udfyldt, er det så substitutten
man skal henvende sig til.
Så når du har behov for adgang til Depot eller
Magasin - så start på
www.romerhusene.dk > Ejerlauget.
Bemærk at vedrørende sten får man kun udleveret en nøgle, hvis det aftales at man selv kan
udtage stenene. Det er ikke et udtryk for mistillid, men et spørgsmål om, hvordan man skaffer
sig adgang til stenene. Det kan fx være tilfældet
med et u-åbnet tegldepot. Her skal åbningen af
depotet foretages således at stabiliteten af depotkonstruktionen ikke sættes over styr. Så skal
der en ekspert til at hjælpe.
Med alle disse formaninger og løftede pegefingre kan det være svært for hin enkelte Romer
at vide hvad man skal gribe og gøre i. Hvis du
har spørgsmål, er du hjertelig velkommen til at
ringe eller skrive til mig.
Endelig kan vi jo snakke om det på Julemødet.
Hvad billedteksten angår, har den måske givet
anledning til undren og riven-sig-i-håret. Jeg
kunne imidlertid ikke dy mig. Der er noget sært
Hitchcocksk over belysningen i billedet, og for
dem af os – og det må bestemt være mange –
der husker tilbage til lørdagsaftener med Hitchcock på TV i 60’erne, kan I sikkert genkalde at
han altid indledte med et ”Good Evening!” og en
finurlig pointe. Derfor, kære læser!
/ Jørgen Raffnsøe (HV 15)

”Good Evening!”
De fleste Romere har nok prøvet at låne materialer fra Magasinet (bygningen i lavningen i skoven over for CPV21) eller fra Depotet som ligger
i lagerhotellet, H P Christensensvej 1.
I Magasinet kan man således låne haveredskaber af forskellig slags , - låne teltet (hvis man tør
binde an med at rejse det!) og hente specielle
sten.
Almindelige tagsten kan hentes i de overdækkede depoter der er anlagt rundt omkring på
fællesarealet.
Service, dvs spisestel, bestik, glas m. m. – i det
hele taget alt til en mindre fest – kan lånes i
Depotet.

For at skaffe sig adgang til Magasin og Depot
skal man have en nøgle som kan lånes hos de
nøgleholdere som du kan se i skemaet nedenfor.
Indtil midten af august 2017 herskede der et
vist anarki vedrørende nøglesituationen i Magasinet, idet der cirkulerede et ikke ubetydeligt
antal nøgler hertil blandt Romere.
Der er nu bragt orden i nøglesituationen så det
kun er nøgleholderne der har nøgle til de steder
som de har ansvaret for.
Hvis man har et behov, skal man derfor henvende sig til den nøgleholder der har ansvaret for
det man gerne vil låne.
Henvend dig i god tid, så du er sikker på at få det
du gerne vil låne eller købe.

Nøgleholder

Tlf./mobil Ansvar

Lene Juul-Andersen
CPV 41

2287 4990

Udlevering af nøgle til Depotet
( lån af service m.m.)

Sven Thomsen
KV 93
(Bygningsudvalget),

2261 2588

Udlevering af sten.
( Indtil videre kun almindelige tagsten og
dobbelt-vingede tagsten.
Se også artiklen: ”Tæl dine tagsten”

Poul Kjær Mortensen 4920 1687
CPV 27
(Det grønne Udvalg),

Bemærkninger

Udlevering af nøgle til Magasinet hvor man
kan låne haveredskaber, telt m. v.
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Sven udleverer stenene eller anviser
hvordan man selv kan hente dem.
Køb af sten afregnes med kasserer
Ulrik Vidarsson, CPV 25.
Mobil 4029 6779

GLIMT
FRA DET GODE FÆLLESSKAB
................................................................................................................................

Stor sæson ved fællesgrillen

Familieopgør til årets petanqueturnering

Nok har sommeren 2017 ikke været den vejrmæssigt bedste i mands minde. Alligevel var der
mange torsdage hvor solen skinnede, og flere
end nogensinde mødte op med lækkerier på
Havremarken til torsdags-grill-aftenerne.
Den nye grill er lidt større end den gamle , men
der blev trængsel over gløderne og flere gange
var der knapt siddepladser nok på bænkene.
Fællesgrillen er nu kørt i Magasinet, men du kan
fortsat låne den, hvis du planlægger havefest

Sommerfesten måtte aflyses i år på grund af for
få tilmeldte. Men heldigvis var der god opbakning til den lige så traditionsrige petanque-turnering. Et godt initiativ og en fælles indsats fra 6
gæve romere fik luget den tilgroede bane, så den
næsten fremstod som ny.
Turneringen endte med et rent familie-opgør i
finalen - Anton og Wilma Harrsen mod Jeanne
og Jens Harrsen. Det endte med at forældrene
måtte se sig besejret af den fremadstormende
ungdomsgeneration. Og Paul Paludan-Müller
kunne overrække vindertrofæet til Anton og
Wilma. Tillykke!

................................................................................................................................

KALENDER
................................................................................................................................
Bestyrelsens næste møde:
Tirsdag 7. november

Fastelavn:
Søndag 11. februar 2018

Julemøde:
Torsdag 23. november, kl. 18 - 22. Kantine 2
RK9, HTX, Rasmus Knudsens Vej 9, Helsingør.
Ca. 2 km fra ”Romerriget”, nord for Esrumvej

Arbejdsweekend forår 2018:

Beskæreweekend februar 2018:
Lørdag/søndag 24. og 25. februar 2018
Lørdag/søndag 5. og 6. maj 2018
Frokost organiseres af CPV 35 - 59

Bestyrelsens møder i foråret 2018:
Tirsdag den 16. januar 2018
Tirsdag den 27. februar 2018
Tirsdag den 20. marts 2018
Tirsdag den 17. april 2018
Torsdag den 17. maj 2018

Generalforsamling:
Torsdag 24. maj 2018.
Forslag fra Romere til hvad der skal tages op på
generalforsamlingen skal sendes til formanden
Jørgen Raffnsøe, HV 15 (mail: raf@hedvig.org)
senest torsdag 17. maj 2018

Næste nr. af Romernyt:
Frist for indlæg torsdag d. 1. februar 2018. Indlæg sendes til Kim Pii, KV 97 (mail: kimpii@hotmail.com )
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