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Gilla Curo
på Facebook

Curo Riksföreningen för Cancersjuka
är en allmännyttig, ideell förening som verkar för
att göra livet lättare för cancerdrabbade och deras anhöriga
100% klimatneutrala trycksaker

I livets slutskede
Att i livets slutskede vistas på hospice är för många ett stort orosmoment. Vistelsen
innebär dubbla boendekostnader och andra merutgifter som det ofta inte finns resurser till. Denna sista tid i livet vill vi ska vara så bra det går och därför har vi under
årens lopp betalat hospicekostnaden för många hundra personer i livets slutskede.
Läs mer om hur dessa verksamheter med stor empati, värme och trygghet tar hand
om svårt sjuka.

Läs mer på www.curo.nu

Tack till er alla som skänkt glädje och omsorg!
Curo har inga ambitioner att bli störst men vi ska vara bäst. Bäst på att ta
hänsyn till de drabbades behov och ge dem den rehabilitering och eftervård de
så väl behöver. Bäst på att ge barnen och deras familjer den avlastning och stöd
de har behov av. Bäst på att erbjuda cancerdrabbade forum för att träffa andra
i samma situation. Bäst på att se varje människa och dennes behov av stöd och
hjälp.

● Vi vill också fortsätta ordna Clown- och Målarverksamheter på sjukhus
runt om i landet. Följande enheter kommer att få besök av Sjukhusclownerna
med ert stöd under 2017. Gällivare, Luleå, Hudiksvall, Falun, Gävle, Uppsala, Karolinska Sjukhuset i Huddinge, Västerås, Eskilstuna, Karlstad, Örebro, Nyköping, Borås, Helsingborg, Kristianstad, Landskrona, Malmö och
Ystad. Målarverkstans arbete på Akademiska sjukhuset i Uppsala och föräldrargrupper för anhöriga vars barn gått bort.
● Under 2016 har 250 personer fått rehabilitering och eftervård. Palliativa
enheten i Uddevalla har kunnat åka på Nationell konferens i Malmö gällande
palliativ vård. BCF Johanna har fått medel för en utbildning på Brännö. BCF
Rosa på Gotland har fått medel för en Rehabiliteringshelg på Fröjel Resort.
Karolinska sjukhuset i Huddinge har fått medel för berättarverksamheten
samt julaktiviteter.
● Curo satsar på viktig lymfterapi! Vid lymfödem minskar rörligheten och
kraften i kroppsdelen som är drabbad. Man får värk och hudbesvär. Risken
för infektion ökar. Den försämrade lymfvården skapar stora problem. Om
kompressionsbehandling inte ger tillräckligt bra resultat är alternativet
manuellt lymfdränage. Nu har många landsting tagit bort denna form av
behandling. Curo har därför beslutat att ge cancerdrabbade möjlighet till
behandlingen där det inte längre erbjuds genom landstingen.

Så här arbetar vi med att dela ut insamlade bidrag
Användningen av insamlade medel på
ett ansvarsfyllt sätt präglar en organisations respekt både för bidragsgivaren och bidragstagaren. Curo vill att
varje utdelad krona ska komma till
sin rätt och konkret hjälpa de cancerdrabbade. Därför ger vi inga medel
till andra organisationer eller instanser. Vi fonderar heller inga pengar
och spekulerar inte på Börsen.
Alla bidrag är öronmärkta till specifika händelser och uppdrag. Allt för att
de inte ska användas till annat än för
de cancerdrabbade.
I insamlingsbranchen finns många
organisationer, som ger till andra
organisationer, som i sin tur ger till
andra. Curo köper konkreta tjänster
av alla rehabiliteringshem, clown- och
målarverksamheter. Vi betalar bara
för det som faktiskt utförts vilket
betyder att inga pengar betalas ut

för sådant som inte har levererats.
Alla rehabiliteringshem fakturerar
oss i efterskott. De cancerföreningar
som får stöd får det enkom till konkreta event som kurser, utbildningar
eller specifika sammankomster.
Vi vill hjälpa cancerdrabbade och
deras familjer till ett drägligare liv.
Många blir genom sin långvariga
sjukdom isolerade och ekonomiskt
blottställda. Det är inte ovanligt att
de drabbade inte har råd att åka på
de rehabiliteringsvistelser, som man
så väl behöver, för att man saknar
pengar för resan.
Curo har som enda organisation flera
alternativ på rehabiliteringsvistelser
där vi ordnar transport från hemorten oavsett var i Sverige man bor, för
att ge alla möjligheten att kunna åka
på rehabilitering.

Läs mer på www.curo.nu
Curo – ”att bry sig om” – på riktigt
Att koppla bort oro, ångest och nedstämdhet för att koncentrera sig på något
som händer just nu, är ett sätt att leva i nuet. Curo önskar att sjukvården la mer
resurser på att ta hand om den viktiga eftervården och situationen de drabbade
befinner sig i.
Att bry sig om hur man mår, inte bara rent fysiskt, utan också som människa. Nästan dagligen hör vi hur sjuka och deras anhöriga efter ett allvarligt
besked eller dödsfall aldrig får någon uppföljning.
Ett exempel som vi under flera år bidragit till är Kraftkällan som ger föräldrar
som mist sitt barn möjlighet att träffa andra i samma situation, och göra något
som flyttar fokus till nuet. Vi undersöker nu möjligheten att kunna ge fler
drabbade redskap att komma vidare och få den eftervård som sjukvården idag
inte tillhandahåller.

Clownverksamheten
Varför finns inte clownverksamheter på alla sjukhus undrar en del.
Att vara sjukhusclown är en mycket krävande och svår uppgift. Ofta
har clownerna lång utbildning och många har tidigare arbetat inom
sjukvården. De är inte anställda av sjukhusen. De kan planera besöken
utifrån vilka behov som finns, och inte vara styrda av scheman. De kan
därför spontant göra hembesök eller följa med akutbilen till sjuka barn.
Curo driver inga egna verksamheter. Detta gör att vi inte riskerar något
utan kan ställa krav på det vi betalar för. Vi kontrollerar löpande att arbetet utförs som planerat och får även månatligen skriftlig uppföljning
av varje verksamhet.
Vi ställer höga krav på att bli informerade om något avviker från vad
vi kommit överens om. Det händer tyvärr ibland att vi inte anser oss
få det vi betalar för, och då dras bidragen in. Även i sådana fall ligger
vi inte ute med pengar utan de avsatta medlen fördelas över till andra
enheter. Inför varje nytt år får vi ansökningar från clownverksamheterna med förslag på hur de vill använda bidragspengarna de söker. Vi har
alltid en dialog och i de fall vi inte anser det vara försvarbart måste vi
tyvärr ibland ge avslag på ansökningar.
Ditt bidrag används alltid som avsett – det försäkrar vi dig.

Målarverkstan
Barn kan inte alltid berätta, men när de sitter med färgerna glömmer
de bort att hålla tillbaka och plötsligt så har de målat av sig oro och
ångest och blir redo att tröstas och gråta ut. Här kan barnen i lugn
och ro bearbeta sin oro, antingen för sin egen del eller för ett syskon.
Att använda färger och uttrycka sig utan att tala kan hjälpa barnen att
förstå och lära sig leva med de känslor och erfarenheter som sjukdomen
innebär – känslor som kan vara stora och skrämmande. Det är samtidigt en fantastisk möjlighet att bejaka det friska i barnet – en stund
i frihet från det som annars förknippas med en sjukhusvistelse.
Besök gärna de verksamheter vi
stöder på respektive hemsidor:
www.kultursjukhuset.se
www.clownetterna.se
www.clownjouren.se
www.clownronden.se
www.eclown.se
www.kulturhalsan.com

Ombud i bild:

Hej, mitt namn
är Jonathan
och jag ringer
från Curo...

en fantastisk motivering i att fortsätta och bli
allt duktigare i mitt arbete.
Jag har en stor förebild i Peter Ljungstedt
som tyvärr gick bort för några år sedan,
men som hann lära mig mycket hur man ska
bemöta människor via telefon.

Jonathan är ett av våra färskaste ombud
och börjar så smått bli varm i kläderna,
så vi tänkte ge er som talat med honom ett
ansikte till rösten, samt ställa lite frågor.
Hur länge har du jobbat här på Curo?
I september blir det 5 år.
Hur hamnade du på Curo och har du
arbetat med liknande förut?
Jag fick chansen genom ett arbetsmarknadsprogram att arbetsträna för att se om det var
något för mig och uppenbarligen tyckte Curo
att jag hade potential, för jag är fortfarande
kvar. Och nej, jag har aldrig gjort något
liknande förut.
Hur känns det att jobba med insamling
till förmån för cancerdrabbade?

Du är en av de yngsta som arbetar i
föreningen med dina 35 år. Räcker din
livserfarenhet till för att kunna bemöta
alla situationer där du kommer in i
andras liv när du ringer upp någon?
Jag blir förhoppningsvis allt duktigare för
varje samtal jag gör. Man kan komma in i
någons liv i de mest konstiga och besvärliga
situationer. Det gäller att vara ödmjuk och
alltid ha förståelse för att man kanske stör.
Samtidigt vet jag vad gott vi gör så det känns
fi nt att få förklara mitt ärende och be om ett
stöd till föreningen. Jag har genom min egen
sits stor erfarenhet av vad stöd för någon med
behov kan uträtta.
En sista fråga. Vad du för intressen på
fritiden?

Jag kunde aldrig tro att det skulle engagera
mig så mycket som det nu faktiskt gör.

Jag har i många år tränat Judo inom handikappsidrotten och även på senare år som
tränare vilket tar en hel del tid.

Att se vad gott det kan komma ur min arbetsinsats. Att veta att jag gör något för andra är

Stort tack Jonathan och lycka till i ditt
fortsatta arbete!

Snabba beslut
Vi vet hur viktigt det är att snabbt få ett besked om eventuell rehabilitering. All väntan och ovisshet på vad som kommer att ske efter ett
cancerbesked är frustrerande och nedbrytande. Tid är något en cancerdrabbad inte har. Det är enkelt att nå Curo. Föreningen har ständig
beredskap som snabbt kan agera bollplank för att hitta så bra rehabilitering som möjligt. Vi värnar om att ha så korta handläggningstider som
möjligt. Delar av vår styrelse träffas därför minst två gånger i månaden
för att gå igenom och behandla alla ansökningar.

Din gåva når fram
Det går enkelt att följa vårt arbete, och de vi ger bidrag till, genom att
gå vidare till deras hemsidor för att se att bidragen verkligen går till det
vi lovar. 2016 delade vi ut 69 % till ändamålet.
● Lönekostnaderna uppgick till 18%.
● Kostnader för telefon och porto var 3%.
● Kontorshyran utgjorde 3 %.
● Data- och underhållskostnaderna uppgick till 3%.
● De administrativa kostnaderna låg på 4 %.
● Styrelsen arbetar helt utan arvode.
● 92 % av alla inkomna ansökningar beviljades under 2015.
Föreningens auktoriserade revisor är Cajsa Marcelius från
Finnhammars Revisionsbyrå och föreningens räkenskaper
granskas naturligtvis även av Skattemyndigheten i Stockholm.

Ständig utveckling. Vi vill kunna ge fler cancersjuka rehabilitering och eftervård. Vi utvecklar även andra eftersatta
områden där stöd behövs från föreningar som vår. Arbetet
sker både lokalt och regionalt och i samarbete med experter
inom sitt område.
Utdelat till ändamålet 2016 – fördelning

Ny hemsida
En förbättrad hemsida lanserades
under 2016. Besök gärna www.curo.nu.

Många bäckar små
är till stor hjälp
Curo är en medlemsstyrd ideell förening med uppgift att verka för
en bättre livssituation för cancerdrabbade och deras anhöriga.
Föreningen har drygt 24 000 medlemmar och ungefär lika många
andra bidragsgivare.

Bli givare till Curo med Autogiro
Genom att ge ditt bidrag via Autogiro minimeras de administrativa
kostnaderna. Mer pengar till ändamålet helt enkelt. Med Autogiro
dras den summa du själv bestämmer automatiskt från ditt konto.
Ta del av villkoren här intill och fyll sedan i blanketten. Skicka in
blanketten i ett vanligt kuvert till Curo. Glöm inte skriva under
blanketten.

Fördel Autogiro
Ditt stöd delas upp i mindre delar. Valt belopp dras automatiskt från ditt konto
till Curo. Du slipper hålla reda på inbetalningskort och förfallodagar. Du behöver
inte knappa in OCR-nummer i din dator, skicka BG/PG-inbetalningar eller gå till
posten varje gång du vill ge ditt stöd. Det är hög säkerhet med Autogiro. Både din
och vår bank kontrollerar och verifierar att informationen till kontot är korrekt innan du kan anslutas till Autogiro. Du kan också välja att ge ditt medgivande direkt
via din internetbank istället för att skicka in en påskriven blankett. Du väljer det
enklaste för dig. Vill du avsluta Autogiro väljer du ”Betala/Överföra Autogiro”
hos din bank. Leta reda på ”Mottagare” som medgivandet avser. Klicka på ”Ta
bort”. Det kan skilja mellan banker, men principen är att du tar bort medgivandet
ögonblickligen när du väljer det.

>

Du kan välja mellan att ge ett bidrag utan att vara medlem i föreningen
eller att bli medlem, utan extra kostnad. Medlemskapet innebär inga
förpliktelser, men det ger dig möjlighet till inflytande och insyn i
föreningen.

Genom Curo kan du fira en högtid eller hedra minnet av någon, genom
att skänka en gåva, till förmån för de cancerdrabbade. Ett uppskattat
alternativ som verkligen kommer till nytta.
Ring oss så att vi personligen kan hjälpa dig med gåvan när tiden är
mogen. Du kan också maila oss på info@curo.nu med din kontaktinformation så hör vi av oss för planering. Så här kan det exempelvis gå till:
• Vi ordnar ett brev där du väljer text för personlig hälsning.
• Du bestämmer avsändare, t ex om ni är ﬂer som gått samman om gåvan.
• Brevet skickas sedan dit du önskar.

Genom att ge ditt bidrag via
autogiro minimeras de
administrativa kostnaderna
vilket gör att än fler
cancerdrabbade kan få den
hjälp och stöd de
så väl behöver

Curo Riksföreningen för cancersjuka är
Sveriges största bidragsgivare till clown
och målarverksamheter på sjukhus runt
om i landet. I 15 år har vi bidragit med
stöd för dessa fantastiska verksamheter.
Med er hjälp vill vi sprida detta viktiga
arbete till än fler sjukhus. Skrattet befriar,
lugnar och lindrar. Alla studier som gjorts
visar på den positiva effekt dessa
verksamheter har på oss alla.

Vill du stödja Curo?

20 år av glädje och sorg

Bli givare till Curo med autogiro.

Oavsett form av cancer kan vuxna söka bidrag för vistelse på något av de
rehabiliteringshem eller hospice som Curo samarbetar med. Barn och
ungdomar upp till 17 år kan få bidrag för aktiviteter och sysselsättningsmaterial. Organisationer, patientföreningar och andra kan söka bidrag
till projekt i de cancersjukas intresse.
Handläggningstiden är 2 till 4 veckor. Blanketter och villkor hittar du
på vår hemsida: www.curo.nu.

Med autogiro dras den summan du själv
bestämmer automatiskt från ditt konto.

Vill du eller någon du känner söka bidrag?

Så otroligt mycket glädje som spridits på
sjukhusen med hjälp av Clown och
Målarverksamheterna runt om i landet.
Dessa är nu en självklar verksamhet på
sjukhusen som uppskattas av stora och
små, av föräldrar och personal. Alla studier
som gjorts visar på den positiva effekt
dessa verksamheter har på oss alla. Att vi
ger bidrag till rehabilitering och eftervård
är en av de viktigaste delarna i vår
verksamhet. Sjukvården blir allt effektivare
och duktig på att bota, lindra och reparera
men tyvärr så räcker detta inte. Efter en
lång fysiskt och psykiskt mycket
ansträngande sjukdomstid med stora
ekonomiska utgifter så behöver man bygga
upp kraft och ork för att återgå i vardagen.
Vi har hjälpt tusentals patienter att få
denna möjlighet. Vi har kunnat följa
många bidragstagare på deras långa
sjukdomsresa med alla dess problem och
faser. Att många drabbas flera gånger är
vanligt vilket naturligtvis gör behovet av
stöd och hjälp ännu viktigare.

Vill du ge en uppvaktnings- eller minnesgåva?

Epost: info@curo.nu
www.curo.nu

Telefon: 08- 720 30 81

Vi värnar om den enskilde människans rätt till
ett drägligt liv och att de insamlade medlen
ska användas till de som inte själv kan bekosta
rehabilitering eller andra hjälpmedel som inte
samhället bidrar med. Detta gör att vi är en av
få föreningar som fortfarande inkomstprövar
våra bidragstagare. Allt för att era bidrag ska
gå till de som har störst behov av hjälp. Många
föreningar ger bidrag till andra föreningar.
Curo ger inte bidrag till andra organisationer
för deras egna verksamheter. Våra insamlade
medlen går till verksamheter som direkt ger
cancerdrabbade hjälp och stöd. Som exempel
kan vi ge de kurser med Rehabilitering med
samtal och Yoga som nära 3000 personer gått
på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vi startade vår verksamhet den 1 juni för 20 år
sedan. Under dessa år har vi kunnat dela ut
över 116 miljoner kronor till ändamålen.
Kanske en droppe i havet om man ser till de
enorma behoven som finns men för de
cancerdrabbade har Curo bidragit till
återhämtning, glädje och hjälp i vardagen. Vårt
arbete har under årens lopp till största delen
varit inriktad på direkt stöd och hjälp till de
drabbade och deras familjer.

Curo Riksföreningen för Cancersjuka
Sjöängsvägen 2, 192 72 Sollentuna
Telefon: 08-720 30 81. Telefontid: Måndag – Torsdag 13.00 – 16.00
www.curo.nu. Organisationsnummer 802407-6047
PG 4983501-0 för OCR-inbetalningar
PG 647303-7 samt BG 5146-2869 för övriga inbetalningar

AUTOGIROANMÄLAN – Denna del fylls i av dig. Klipp av, vik ihop och posta till oss.
Se gåvoalternativ nedan.

2014-08-28 22:02

Glöm inte att skriva under !

Annat belopp:_________

Personnummer

500 kr

Jag vill stödja Curo som månadsgivare via autogiro.

200 kr

Postnr och Ort

100 kr

Månadsgivare

50 kr

Se gåvoalternativ nedan.

20 kr

Jag vill stödja Curo som kvartalsgivare via autogiro.

Gåvoalternativ per dragning via autogiro:

Kvartalsgivare

Jag vill bli Månadsgivare/Kvartalsgivare för att stödja Curo Riksföreningen för cancersjukas arbete.
Jag vill bidra med följande belopp från mitt bankkonto:

Namn

Namnunderskrift

Bank eller personkont ( Obs! Plusgiro kan inte användas)

E-post

OBS! Alla uppgifter ska vara ifyllda. Var vänlig texta.

Adress
Telefon
Kontoinnehavares Bank
Clearingnr
Ort och datum

tjänsten i sin helhet avslutas.

betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt
betalningsmottagarens betaltjänstleverantör.
Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av
personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör.
Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband
med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med
betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt
samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Pengarna kommer att dras från ditt konto den 26:e i respektive månad.
För kvartalsgivare görs dragning den 26:e februari, maj, augusti och november.
Ta gärna en kopia av detta dokument för egen bruk innan ni skickar iväg detta medgivande.
Medgivande till betalning via Autogiro Undertecknad (”betalaren”),
medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av
betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven
betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”)
via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter
som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens
betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens
betaltjänstleverantör och bankgirocentralen BGC AB för administration av
tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är
blankettsidan.indd 1

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att
meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt
senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta
kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller
vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta
bankdagar före den första förfallodagen. Detta

Information om betalning

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton
eller annan allmän helgdag.

Definition av bankdag

Allmänt Autogiro är en betaltjänst som innebär att
betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska
kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt
medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto.
Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t
ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare
av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är
inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller
hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande
om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören
eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Beskrivning Autogiro

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två
bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen
vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen
stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att
samtliga framtida betalningar som initieras av be-

(återkallelse av betalningsorder)

Stoppa betalning

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot
senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren
inte täckning på kontot på förfallodagen kan det
innebära att betalningar inte blir utförda.
Om täckning saknas för betalning på förfallodagen
får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Täckning måste finnas på kontot

gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget
i samband med köp eller beställning av vara eller
tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av
betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och
betalningssätt i samband med köpet och/eller
beställningen. Genom undertecknandet av detta
medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att
betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

talningsmottagaren ska stoppas måste betalaren
återkalla medgivandet.
Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt
att när som helst återkalla medgivandet genom
att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse
av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren
tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen
alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör
tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid
den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.
Rätten för betalningsmottagaren och
betalarens betaltjänstleverantör att
avsluta anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens
anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom.
Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om
betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om
det konto som medgivandet avser avslutas eller
om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet
med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.
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