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                Referat OSK-mødet den 4. december 2022 

                     

                            

           Ny dagsorden: 

1   Sindsrobøn. 
2.  Præsentationsrunde herunder afbud. 
3.  Oplæsning af de 12 koncepter. 
4.  Oplæsning af ”Bare for i dag.” 
5.  7. tradition 
6.  Godkendelse af referat 
7.  Valg af betroede tjenere 
     Formand 

                 Næstformand/kvinde (ledig) 
                Kasserer 
                Vicekasserer (ledig) 
                Sekretær (ledig) 
                Sekretær suppleant (ledig) 
                Webmaster 
                Webmaster suppleant (ledig) 
                Litteraturansvarlig 

     Litteraturansvarlig suppleant 
     Formand/kvinde for konvent 
     HI formand/kvinde 
     OI formand/kvinde (ledig) 
     OSR 
     OSS  
       
      På valg:  Sekretær. 
     
  8. Rapporter og Ønsker fra grupperne. 

      
  9. Rapporter fra underudvalg 
       OSR/OSS 
       OI 
       HI 
       Kasserer 
       Konvent 
       Webmaster 
 
10. Til beslutning: 
           

              11. Evt. 
12. Næste møde og ny dagsorden. 

                          13. Sindsrobøn 

                             OSK møder i 2023  

den 5. februar & 2. april & 11. juni & 13. august & 8. oktober & 3. december 
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                       1. Sindsrobøn 
 
                       2 Præsentationsrunde herunder afbud 

Formand: Theis 

Næstformand: 

Kasserer: Afbud 

Litteratur: Asger 

Sekretær: ”Stand in” Gert 
OSR: Morten 

OSS: Afbud 
H&I Forkvinde: Afbud 
O&I Formand: 
Webmaster: Gert 
webmaster suppleant 
Konventformand Afbud 

 
Randers: ”Hold det enkelt”: Johnny & Kennie  

Viborg ”Mandagsmødet” 
Viborg ”Livet leves” 
Viborg ”Free Spirit” 

Aars ”På banen” Morten 

Århus ”Bare for i dag” Arne & Kasper 
Århus ”Sammen kan vi” Brian & Jonas 

Århus  ”Håbet” Henrik 

Århus “Surender to win” Simon 

Århus “Hold det enkelt” 
Herning “Living clean” 

                        Horsens ”Basis tekst” Louise 

                        Horsens “If it works dont fix it” 
Holstebro ”Living clean” 
Silkeborg “Grib nuet” Simon 

                        Viborg online  
 

Observanter:  ingen 
  

Afbud: Anders konventformand & Pernille Hi forkvinde & Carsten OSS &  

Christian kasserer. 
 

                        I alt fremmødte: 14       8 grupper repræsenteret  
 

                        Husk ved afbud at bruge vores OSKs mail mailliste (tryk på svar alle) så alle  

                        på maillisten bliver informeret om afbudet. 
                        Vil gøre det lettere at købe ”passende” ind til frokost. 
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                       3 Oplæsning af de NAs 12 koncepter. 
  Læst af Simon          

 

                        4. Oplæsning af ”Bare for i dag.” 
    Læst af Kennie 

 

          5. 7 tradition: 287,00 kr. (Asger afl. Pengene til vores kasserer) 

       Indkøbt til frokost: 257,00 kr.  
   

                       6. Godkendelse af referatet. 

     Referatet for oktober blev godkendt. 
 

                       7. Valg af betroede tjenere - OSK mangler følgende betroede tjenere: 
                                Næstformand/kvinde 

                Vicekasserer 
                Sekretær 

                Sekretær suppleant 
                Webmaster suppleant 

     OI formand/kvinde 
 

                Betroede tjenere Midtjylland  listen med valgperioder for betroede tjenere i OSK Midtjylland. 

                
                Følgende poster på valg i dag: (husk valgperiode) 

                Sekretær Louise blev valgt. Alle grupperne bakkede op. 
                Louise valgperiode er til februar 2025(1) 

                             Valgperiode OSS Carsten som vi glemte på sidste OSK-møde i oktober 

                                Carsten valgperiode er til februar 2025 (1) Alle grupperne bakkede op. 
 

                             Følgende poster er på valg på næste OSK møde den 5. februar 2023 

                              Formand/forkvinde Theis - Genopstiller 
                              OSR Morten - Genopstiller 

                              Litteratur ansvarlig Asger - Genopstiller 

                              Litteratur suppleant 
                              Webmaster Gert - Genopstiller 

                              Hi Formand/forkvinde 
 

        8. Rapporter og ønsker fra grupperne, opstart af grupperne. 
       NB: Grupperne bedes at huske udfylde GSR rapporterne, som der vil være et link til i   

       referatet 

                               GSR-rapport mailes til sekretæren inden OSK-mødet, for at lette vores sekretærs arbejde 

                               Mail til sekretær 

                             På OSK-mødet skal grupperne kun fremlægge følgende: 

                             Gennemsnitligt fremmøde    
                             Antal nykommere og nye i gruppen, donation, ønsker, 

                             Hvordan går møderne? evt. problemer og hvad der virker godt i gruppen. 
                  Hvad gruppen har besluttet angående de emner, som GSR /GSS har taget med hjem i                            

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/Betroede%20tjenere/betroede%20tjenere_%20OSKmidtjylland%20.pdf?media=1669880763?_t=1670173479
mailto:osk.sekretar@gmail.com
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                  Gruppen.   
                    De grupper som ønsker en gruppemail: mail til iu.formand@nadanmark.dk 

 

Hold det enkelt gruppen mandag & torsdag & lørdag Randers: Johnny 
Nye i NA: mandag  1  torsdag 10  lørdag 0 

Nye i gruppen: mandag  3   torsdag 3  lørdag 15 
Gns: mandag: 31  torsdag  15 lørdag 15     4 gæster på mødet om mandagen. 

Donation til OSK: ingen donation 
Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 
Link til GSR rapporten Holdet det enkelt Randers 

 

Bare for idag gruppen Århus mandag: Arne & Kasper 
Nye i NA:  17            
Nye i gruppen: 18 
Gns:  22 
Donation til OSK: ingen donation 

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 
Link til GSR rapporten hvis den er indsendt 

 
Sammen kan vi gruppen Århus onsdag: Brian 

Nye i NA:  2            
Nye i gruppen: 2 

Gns:  18 
Donation til OSK: ingen donation 

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 

Link til GSR rapporten  Sammen kan vi Arhus 
 

             Hold det enkelt gruppen fredag Århus 
             Nye i NA:              

Nye i gruppen: 

Gns:   
Donation til OSK: 

             Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 

             Link til GSR rapporten hvis den er indsendt 

             Surender to win gruppen Århus lørdag: Simon 

Nye i NA:  0 

Nye i gruppen: 6 

Gns: 21 

Donation til OSK: ingen donation 

mailto:iu.formand@nadanmark.dk
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/GSR%20rapporter/December/GSR%20rapport-Okt%20og%20Novemer%202022%20Hold%20det%20enkelt%20Randers.pdf?media=1669880763?_t=1670136577
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/GSR%20rapporter/December/GSR%20Rapport%20Sammen%20kan%20vi%20-%20Aarhus%20dec%202022.pdf?media=1669880763?_t=1669987649
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Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 
Link til GSR rapporten hvis den er indsendt 
 

 

Håbet gruppen Århus søndag: Henrik 

Nye i gruppen: 

Gns: ca. 21 

Donation til OSK: ingen donation 

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 

Link til GSR rapporten hvis den er indsendt 
 

Grib nuet gruppen tirsdag og fredag Silkeborg: Simon 

Nye i NA: 3 

Nye i gruppe 14 
Gns: 13 
      
Donation til OSK: ingen donation 

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 
Link til GSR rapporten  Grib nuet Silkeborg 

 

Mandagsmødet Viborg: 
Nye i NA:              

Nye i gruppen: 
Gns:   
Donation til OSK: 

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 
             Link til GSR rapporten hvis den er indsendt 

 
Free spirit gruppen torsdag og lørdag Viborg: 
 
Nye i NA:              
Nye i gruppen:  
Gns:   
Donation til OSK: 

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 
Gruppen afholder nytår fest 31.12.22 se link:  
Info om tilmelding & betaling til nytårsfesten senest den 14.12.22 
 

Link til GSR rapporten hvis den er indsendt 
 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/GSR%20rapporter/December/GSR%20raport%20Grib%20nuet%20Silkeborg%20dec22.pdf?media=1669880763?_t=1670082730
https://www.nadanmark.dk/?page_id=10412&preview=true
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Af banen gruppen onsdag Aars:  Morten 

Nye i NA:             
Nye i gruppen:  

Gns: 
Donation til OSK:  ingen donation 

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 

             Link til GSR rapporten Af banen Aars 
 

Basis tekst gruppen torsdag Horsens: Louise              
Nye i NA: 2            
Nye i gruppen: 17 
Gns: 28 
Donation til OSK:  1.000,00 kr. 

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 
            Link til GSR rapporten Basis tekst Horsens 

              
             If it works dont fix it søndag Horsens: 
             Nye i NA:              

Nye i gruppen: 
Gns:   
Donation til OSK: 

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 

             Link til GSR rapporten hvis den er indsendt 

               
             Living clean gruppen Torsdag Holstebro: 

             Nye i NA:              
Nye i gruppen: 

Gns:   
Donation til OSK: 

            Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 

             Link til GSR rapporten hvis den er indsendt 
             

            Living clean gruppen onsdag & søndag Herning: 
Nye i NA:              
Nye i gruppen: 

Gns:   
Donation til OSK: 

            Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 

            Link til GSR rapporten hvis den er indsendt 
             

Viborg online, møde hver aften kl. 20.00 og lørdag formiddag kl. 10.00: 

https://www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/GSR%20rapporter/December/GSR%20rapport%20Af%20banen%20Aars%20dec22.pdf?_t=1670406788
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/GSR%20rapporter/December/GSR%20Rapport%20Basis%20tekst%20Horsens%20dec22.pdf?media=1669880763?_t=1669987649
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 Gns:   
             Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 

              Link til GSR rapporten hvis den er indsendt 
                

                Drøftelse af hvad grupperne har haft med ude i grupperne og ønsker:  

                 Forslag fra Hold det enkelt gruppen i Randers – lydbøger på hjemmesiden 

                 Grupperne ønskede at tage det med hjem i grupperne, og hvis vi opnår enighed 

                 tager vores OSR /OSS til med til RSK-mødet i april. 

                Til grupperne Lydbøgerne på hjemmesiden? 

                 Forslaget om lydbøgerne på hjemmesiden, havde vi også på dagsorden 09.08.20 

                 Dengang var der enighed om at lydbøgerne skulle på hjemmesiden. 

                 OSK Referat 9. august 2020     

 

               Basis tekst gruppen i Horsens ønsker en mailadresse.  

              De grupper som ønsker en gruppemail mail til   iu.formand@nadanmark.dk 

 

9. Rapporter fra underudvalg 
 
OSR/OSS-rapport: OSR og OSS-mail:  osrmidtjylland@nadanmark.dk og  
ossmidtjylland@nadanmark.dk 

Vores OSR Morten fremlagde rapport  

             Link til RSK-referat nov. 22 (link kommer senere da RSK-referatet ikke er endeligt godkendt)   

                 

          På valg i RSK april 2023  

Poster på valg ifølge retningslinjer:  

H&I-formand  

IU-formand  

Sekretær 1  

Øvrige ledige poster i RSK 

RDS  

OI-formand  

OU-formand  

RSK-næstformand   

Sekretær 2  

Vicekasserer  

Service CV sendes senest 60 dage før rsk.sekretaer1@nadannmark.dk 

                              

Vi mangler servicekræfter til at genopbygge oversættelsudvalget. 

Det næste der skal oversættes bliver Spiritual Principle A Day. 

                                Opfordring til at de områder der ikke er en del af mailsystemet i nadanmark.dk igen tager stilling til             

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/GSR%20rapporter/December/Lydb%C3%B8ger%20status%20af%20salg%20af%20hvordan%20og%20vejledningerne_ud%20i%20grupperne.pdf?media=1669880763?_t=1670232945
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referatet%202020/OSK%20referat%2009.08.20.pdf?_t=1597037846
mailto:iu.formand@nadanmark.dk
mailto:osrmidtjylland@nadanmark.dk
mailto:ossmidtjylland@nadanmark.dk
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                                de vil være med både med området og med grupperne. 

                              

             OI-rapport: mail OI  oi.midt@nadanmark.dk 

Vi har ingen OI formand/kvinde. Derfor ingen rapport 

Helpline: mangler betroede tjenere til at varetage helpline. 

Kontakt Asger for at blive betroede tjener på vores Helpline: 

Cleantime: 1 års clean og 4 trin er aflagt til sponsor. 
 

Helpline Telefontid er fra 18 til 22 alle ugens 7 dage 

             Litteraturansvarlig: Vi venter fortsat på bestilt litteratur fra vores service konto i Belgien 

            Der indtalt en ny besked på telefonsvaren og den bliver nu aflyttet og svar gives tilbage. 

              H&I rapport: mail hi: hi.midt@nadanmark.dk    ingen rapport 

            Hi bedes komme til næste OSK-møde og aflægge rapport om hvordan det går. 

            OSK ønsker informationer vedr. formand/kvinde. HI Formand/kvinde er på valg på næste  

            OSK-møde i februar 2023 

            Link til HI referater: 

HI Referat 20.03.22 

HI budget 2022 godkendt 07.08.22 

 

Kasserer rapport: mail kasserer: kasserer.midt@nadanmark.dk  

Gert ”stand in” kasserer efter aftale med vores kasserer: 

Kassererrapportens hovedtal blev læst op og rapporten blev godkendt til og med den 
02.12.22 

Link til kasserer rapporten som er blevet opdateret til den 6. dec.:  Regnskab 01.01 - 06.12.22 

Grupperne er meget velkomne til at bruge OSK 7. traditions Grupperne nr. 

Gruppen Af banen i Aars er begyndt at bruge OSK 7. traditions Grupperne nr. 

HUSK: Når grupperne bruger vores mobilbetaling eller vores bankkonti køb af litteratur eller 
donationer er det vigtig at huske af skrive hvilken gruppen som overfører pengene 

             Alle 4 mobil betalings nr. til konvent & camp er deaktiveret p.t. kan bruge igen år efter år.  
            
               
 

 
 
              Konventkomitéen rapport: afbud  Konvent & Camp 2023 

mailto:oi.midt@nadanmark.dk
mailto:hi.midt@nadanmark.dk
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/HI%20Midtjylland/HI%20referater%202022/ref%20Hospitaler%20Marts%202022.pdf?media=1649423049?_t=1649770167
https://www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/HI%20Midtjylland/HI%20referater%202022/HI%20budget%20midt%20godkendt%2007.08.22.pdf?_t=1660295780
mailto:kasserer.midt@nadanmark.dk
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/regnskabs22.pdf?media=1669880763?_t=1670075298
https://www.nadanmark.dk/konvent-og-camp/
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              Anders: (via mail) ”Kunne læse i referatet fra sidste OSK-møde, at der var nogle der     

              at der mente de ikke havde fået regnskabet for årets konvent. 
              Det blev delt ud til alle på mødet, så er af leveret” 
 

           Der var enighed om at konventformanden læste nogle tal op. Ingen kunne ikke huske  

           om de f ik et regnskab, nogle kunne huske de f ik et stykke papir.  

                Der står intet om det i referatet fra august. 
 

              Formand har indsendt sendt regnskab 2022 og budgetforslag for konvent & camp 2023 til  
              Webmaster.  

              Budget for konvent & camp 2023 er på dagsorden til konventmødet i marts mdr. ifølge  
              Konvent & camp retningslinjer, så alle i konventkomiteen er med til at beslutte budgettet. 

              Vi bliver vejledt af vores 7. koncept  
                 ”Alle medlemmer af en serviceenhed har et væsentligt ansvar for denne enheds beslutninger, og bør have  
              mulighed for at deltage fuldt ud i beslutningsprocessen” 
                 

                Budgettet forslaget for 2023 blev derfor ikke fremlagt.  

                        
              Der afholdes konventmøde mandag den 5 december kl. 19.00   

              Jægergårdsgade 164c 1 sal. 
              
              Webmaster rapport: mail webmidt@nadanmark.dk 

              Hjemmesiden bliver regelmæssig opdaterer. 
              På hjemmesiden er der et link som hedder Sidste nyt   
           Vores webmaster bruger ofte den side til at informerer om hvad der sker i vores  

           område. 
              

              Regnskabet for konvent & camp 2022 er lagt på hjemmesiden. (under arkiv 2022) 
                      Regnskab konvent & camp 2022 
 

              Webmaster har sendt to forslag til logo & tema for konvent & camp 2024. 
              Diverse link fra namidtjylland.dk    (Basis tekst linket er til lydbogen) 

 
                   Emne forslag til grupperne    GSR rapporter & service CV    En vision for NA service  

    
                  Betroede tjenere Midtjylland    Referater & regnskaber     Basis Tekst, sjette udgave  

 
               OSK-retningslinjer 7. april 2019    Konvent & camps retningslinjer 

 
               

10. Til beslutning: 
             Lydbøger på hjemmesiden – tages med hjem i grupperne 
 

             Vores nyvalgte sekretær har fået overdraget autoritet til at købe en computer med    

             tilhørende programmer for et beløb mellem 3.000,00 – 5.000,00 kr.  som er brugt eller ny.       
 

11. Evt.  
                   

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/7.%20koncept.pdf?media=1669880763?_t=1670253614
mailto:webmidt@nadanmark.dk
https://www.nadanmark.dk/sidste-nyt/
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/Konvent%20og%20camp/Arkiv/2022/Regnskab%20konvent%20MOKNA%202022.pdf?media=1669880763?_t=1669893307
http://www.namidtjylland.dk/
https://www.nadanmark.dk/forslag-til-emner/
https://www.nadanmark.dk/?page_id=9122&preview=true
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/Diverse%20Midt/En%20vision%20for%20NA-service.pdf?media=1669880763?_t=1590160919
https://www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/Betroede%20tjenere/betroede%20tjenere_%20OSKmidtjylland%20.pdf?_t=1670173479
https://www.nadanmark.dk/osk-midt-referat-arkiv/
https://www.nadanmark.dk/basistekst/
https://www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/Diverse%20Midt/Retninglinjer/Retningslinjer%20OSK_13.03.22.pdf?_t=1647240645
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/Konvent%20og%20camp/Arkiv/ArkivIndkoebslistemm/konventguide.pdf?media=1655907893?_t=1589208885
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       12. Næste møde den 5. februar kl. 11 – 14.00 2023 

 
       13. Sindsrobøn 
 

                            Link til OSK Midt retningslinjer:  Retningslinjer 7. april 2019 

 

                         Dagsorden til OSK-mødet den 5. februar 2023 

           Ny dagsorden: 

1   Sindsrobøn. 
2.  Præsentationsrunde herunder afbud. 
3.  Oplæsning af de 12 koncepter. 

4.  Oplæsning af ”Bare for i dag.” 
5.   7. tradition 

6.   Godkendelse af referat 
7.   Valg af betroede tjenere 

      Formand 
                Næstformand/kvinde (ledig) 

                Kasserer 
                Vicekasserer (ledig) 

                Sekretær (ledig) 
                Sekretær suppleant (ledig) 

                Webmaster 
                Webmaster suppleant (ledig) 

                Litteraturansvarlig 
      Litteraturansvarlig suppleant 

      Formand/kvinde for konvent 
      Hi formand/kvinde 
      OI formand/kvinde (ledig) 

      OSS  
      På valg: 

                              Formand/forkvinde 

                               OSR  

                               Litteratur ansvarlig 
                               Litteratur suppleant 

                               Webmaster 
                               Hi Formand/forkvinde 

 8.  Rapporter og Ønsker fra grupperne.       
 9.  Rapporter fra underudvalg 

       OSR/OSS 

       OI 

       HI 
       Kasserer 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/Diverse%20Midt/Retninglinjer/Retningslinjer%20OSK_13.03.22.pdf?media=1649423049?_t=1647240645
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       Konvent 
       Webmaste 

                       10. Til beslutning:     

            11. Evt. 
12. Næste møde 5. februar og ny dagsorden. 

          13. Sindsrobøn. 

                            Skal drøftes/med ud i grupperne 

                            
      Vi mangler følgende betroede tjenere i OSK 
 

                Næstformand/kvinde 
                OI formand / kvinde 
                Vicekasserer 
                Sekretær 
                Sekretær suppleant 

                Webmaster suppleant 
                Litteraturansvarlig suppleant 

 
                Lydbøger på hjemmeside? se forslag  

                             Til grupperne Lydbøgerne på hjemmesiden? 
                        

   RSK mangler følgende betroede tjenere: 
 

      På valg i RSK april 2023  

Poster på valg ifølge retningslinjer:  

H&I-formand  

IU-formand  

Sekretær 1  

Øvrige ledige poster i RSK 

RDS  

OI-formand  

OU-formand  

RSK-næstformand   

Sekretær 2  

Vicekasserer  

Service CV sendes senest 60 dage før rsk.sekretaer1@nadannmark.dk 

RSK mangler betroede tjenere til at genopbygge oversættelsudvalget. 

Det næste der skal oversættes bliver Spiritual Principle A Day.  

  

                                Opfordring fra RSK til at de områder der ikke er en del af mailsystemet i nadanmark.dk igen tager                        

                             Stilling om de vil være med både med området og med grupperne. 

 

                       OSK møder i 2023  

den 5. februar & 2. april & 11. juni & 13. august & 8. oktober & 3. december 

 

                  
 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/GSR%20rapporter/December/Lydb%C3%B8ger%20status%20af%20salg%20af%20hvordan%20og%20vejledningerne_ud%20i%20grupperne.pdf?media=1669880763?_t=1670232945
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