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Lokalbestyrelsen OF-Frølunde 2016 

Bestyrelses medlem 

Søren Backs 
Tlf. 22 13 93 43 

Bestyrelses medlem 

Helmer Christensen 
Tlf. 40 17 56 64 

2. suppleant  

Marianne H. Petersen 
22 96 96 97 

Formand:  

Palle Orth 
Tlf. 20 44 14 57 

Næstformand  og sekretær:  

Joan Fischer 
Tlf. 21 79 72 22 

Kasserer:  

Anne Jørgensen  
Tlf. 51 81 19 66 

1. suppleant: 

Jann Mikkelsen 
Tlf. 27 50 98 99 

Redaktør/Webmaster 

Kaj Agerskov 
Tlf. 30 54 99 46 

   

   

  
Forside billede: 

 

Ja der var meget vand i 

foråret,  

billeder er fra 

”Svenskerenden” 
 

Foto: Kaj 
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Så er vi startet på en ny sæson og vores forening er fyldt 50 år. I skriven-

de stund venter vi stadig på foråret og håber på en varm og tør sommer. 

Tak til alle jer 105 medlemmer der mødte op på generalforsamlingen og 

var med til at vi fik en god debat. Særlig tak til de nye medlemmer der 

roste vores form for generalforsamling og helt sikkert ville komme igen 

til næste år. Vi ses. I kan se alt om generalforsamlingen på vores hjemme-

side www.of-frolunde.dk  

 

Kongres 2016 Der har også været afholdt kongers, hvilket sker hvert an-

det år. Vi havde den forhåbning at de nye vedtægter som vi anbefalede 

blev vedtaget. Sådanne gik det desværre ikke, der manglede 1 stemme. 

Årsagen vil vi ikke komme ind på her, men vi kæmper videre for at få 

nogle nutidige og gennemskuelige vedtægter med mere selvstyre under 

ansvar samt en nutidig administration af foreningen.  

 

Ledige Parceller. Vi har stadig 5 ledige parceller, så kender i nogle der 

ønsker at overtage en, så skal de henvende til kontoret i Gothersgade. 

 

VANDSPILD: Den 11.april 2016 blev der observeret et vandspild på 

55m3. I gennemsnit bruger en parcel 28 m3 pr. år. 5 mand måtte området 

i gennem og lukkede for en del stophaner for at lokalisere fejlen. Derfor 

kan din stophane været lukket. Det lykkedes at finde fejlen. En køkkenha-

ne var fuldt åben og huset sejlede med vand. Naboen indrømmede at det 

var hende der havde åbnet for naboens stophane, da hun selv havde pak-

ket sin vandhane ind og gjort sit vinterklar. Magen til ubetænksomhed 

skal man lede længe efter. Hun har nu fået en regning på merforbruget og 

kan afvente erstatningssag fra naboen. Så åben aldrig for naboens stopha-

ne og husk at lukke din egen, når du forlader huset. 

 

Generalforsamlingen gav bestyrelsen en tilkendegivelse til at arbejde 

videre for at vi ikke bliver pålagt kloakering og det store slag skal slås i 

2017.  

 

Tude Ådal projektet startes ligeledes op i 2017. 

 

http://www.of-frolunde.dk
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Dansk Tagrens Aps  - Strædet 7  -  DK-4241 Vemmelev 
Tlf.: 58 38 47 48  -  Mob.: 21 94 39 75  -  Fax.: 58 38 47 49  

E-mail: info@dansk-tagrens.dk 
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Deklarationen. Vi satser på at have et udkast til en ny deklaration klar til 

generalforsamlingen i 2017. Har du forslag så send dem pr. mail til klub-

huset eller et bestyrelsesmedlem, eller brug postkassen. Foreløbig er der 

forslag om; Den enkelte parcel betragtes som en matrikel overfor kom-

munen- åbne carporte ønskes kunne placeres 1 meter fra skel og 1,5 m fra 

vej. Alt byggeri skal overholde det til en hver tid gældende bygningsreg-

lement (bebyggelsesprocent 15 %) Hegnslovens bestemmelser indføres- 

forbud mod droner- vandingsforbud -rottesikret hønsehold uden hane-

naturhaver-husvindmøller- og hvad der ellers dukker op. Bestyrelsen har 

kontakt til kommunen vedr. det byggetekniske og er enig med denne, at 

byggeri er en sag mellem medlemmet (bygherre) og Kommunen. Vi skal 

undersøge det juridiske i samtlige forslag og det må ikke være i strid med 

Of’s vedtægter. Vi håber på en god debat og det vil være et emne til  

sommermødet den 17 juli 2016 i teltet. 

Grøfter. De sekundære grøfter vil blive oprenset efter Sankt Hans og de 

træer m.m. der er i vejen, 1,5 m 

fra midt af grøft, vil blive fæl-

det. Træstammerne og grene 

(der flises) vil blive lagt ved 

bålpladsen til afhentning til 

eget formål.    

  

Træer. Vi har yderlige træer 

på fællesarealer, samt enkelte 

medlemmer har træer på deres 

parcel, der ønskes fjernet for 

brændet og bortkørsel af risen. 

Har du lyst til dette arbejde så 

henvend dig i klubhuset søndag 

kl.10 – 11. 

 

Fastnet Telefon. Vores fastnet 

telefon i klubhuset er nedlagt. Du kan altid ringe til et bestyrelsesmedlem, 

hvis du har en opgave vi skal tage os af. 

 

Fællesskab med mening 

Lokalbestyrelsen  
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TRELLEBORGGÅRD BLOMSTER 
v/ Blomsterdekoratør Mette Krustrup 
Trelleborg Allé 1, 4200 Slagelse 
Tlf: 28 60 51 52  -  Ring og bestil 
www.trelleborgaard.dk 

Åbningstider: 
 

MAN-TORS: 10-16 

FREDAG:   10-17 

LØRDAG     9-13  (ELLER EFTER AFTALE) 

BUKETTER 

BEGRAVELSE 

RECEPTIONER 

BRYLLUP M.M. 

BRUGSKUNST 

Andre specialiteter 

Gratis  
Levering i hele 

SLAGELSE 

Find min spændende butik: 

 

Den ligger til venstre før 

du kører ind på Trelleborg  

Havenissens  Haveservice. 
 

 

Erhvervsansvarsforsikret, Skattepligtig.  

Fører regnskab som selvstændig erhvervsdrivende. 
 

 Græsslåning – Flis hugning 

Beskæring af buske og træer 

Brændekløvning – Stubfræsning 

 
Kniber det med kræfterne eller tiden til at passe haven? 

Hvis det er tilfældet, så ring til mig. Kommer gerne og giver tilbud. 

Jeg har maskiner, der kan klare det meste. 

Med venlig hilsen.   

        

 Svend.       Mobil og SMS: 61 68 27 12 
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Loppeboder til Jubilæums festdag 
 

Hvis du/I er interesseret i at have en salgsbod på pladsen på  
Jubilæums festdagen d. 16. juli 2016 kl. 9-14 

 
Sku I henvende jer til bestyrelsen og reservere en plads 

I kan henvende jer i klubhuset på søndage ml. 10.11 
Eller på mail til: joan.of.frolunde@gmail.com 
Eller:   of-frolunde@mail.dk 

 
I kan sælge alt fra nips til møbler  og 

havenisser,  
dog ikke levende dyr. 
 

Det koster 50 kr. at have en bod (2m) 
og I skal selv opstille og afrydde jeres 

bod 
Festudvalget 

HUSK! AT ORDENSREGLER ER ÆNDRET  

(Vedtaget på Generalforsamlingen 2016) 

 

Anvendelse af græsslåmaskiner, kædesave og lignende motor-

drevne maskiner er kun tilladt:  

På hverdage mellem   kl. 09.00 og 18.00  

dog fredag til     kl. 19.00  

På lørdage mellem    kl. 09.00 og 15.00  

På søn- og helligdage mellem kl. 09.00 og 13.00  
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Torsdag d. 14. juli kl. 18.30 

Dørene åbnes 17.30 

Der er gevinst på en række og på hele pladen. 

20 kr. pr.  plade -  3 plader for 50 kr. 
 

NB! Det er tilladt at tage sige egne personlige plader med, 

Men de koster det samme 

 
Vi spiller som sædvanlig, om flotte sponsorerede gaver.   

Nedenstående sponsorer støttede os i 2015 
 og vi håber de vil støtte os igen i 2016. 

På forhånd tusind tak. 

AL-BANK MS AUTO OG TEKNIK SANDVED 

BJERNEDE FLAG MØBLER & DESIGN  

BO GRØNT NYBOLIG 

BRUGSEN VEMMELEV TRELLEBORGGAARDS BLOMSTER 

DIN LÅSEPARTNER NÆSBYSTRAND VVS 

EDC  PEJSEHUSET 

EKOS PETERS AUTO VEMMELEV 

GRØN VÆKST RASMUSSEN MASKINSTATION 

HAVENISSENS HAVESERVICE SCAN OFFICE 

HEBO LEG SKOVGAARD VINE 

HENRIK JENSEN VVS SPARREKASSEN SJÆLLAND 

JENS RASMUSSENS MASKINSTATION SYDBANK 

JONNA R. ZONETERPI SØRBY AUTO 

JØRGEN NIELSEN, HONNING TORNSANGERLUNDEN 16 

KENNETS AUTOLAK TÅRNBORG FORSAMLINGS HUS 

KLINIK PLUTO VEMMELEV PIZZA 

KOLBERG VITA FLORA 

KORSVEJENS AUTO VÅRBY BLOMSTER 

MARIO´s KÆMPEPANDEKAGER XL-GRØNVOLD OG SCOU 

NYGAARD & KLINGENBERG TURISTBUSSER 
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En lille historie om mælkebøtten 

Lige her, mellem to fliser havde et par mælkebøtter 
taget rodfæste. 
 
De var kommet svævende fra den milde luft som 
bittesmå fnugfine gennem den milde luft. frø.;-) 
 
Nu stod de her med store grønne blade, og de gule 
hoveder, strakte sig op mod solen.;-) 
Det hænder, at et par tunge sko tramper dem ned, så 
de ligger fladt henover fliserne. :-( 
 
Så ryster de lidt på bladende,- purrer op det fine gule 
hår og retter sig op igen. 
 
Ofte standser de travle mennesker op, når de går  
forbi, bøjer sig ned og siger: 
"Næ se, to F..... mælkebøtter"!  

 
 
"Nej- nej", lo den ene mælkebøtte så, "jeg er skam Vorherres!" ;-) 

Vedr. Salg af sommerhus. 
 
På vore hjemmeside: www.of-frolunde.dk kan du 
sætte dit hus til salg,  ganske gratis! 
 

Vedhæfte dine fotos og skrive den tekst du ønsker 
skal vises sammen med billederne.  
Så skal vi nok sætte det fint ind på siden. Det skal 
bemærkes, at vi ikke kan henvise til  din ejendoms-
mægler hvis du sælger igennem denne. 

 

Teksten skal indeholde:  Adresse, Kontaktoplysninger: Navn, Adresse, 
Telefon nr. mail adresse, kontakt tidspunkt samt salgspris. 

 

Send dine foto og oplysninger til: of-frolunde@mail.dk  
så skal webmasteren sætte det ind på siden 
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Slå græsset for din  

nabo på en Klimavenlig måde. 

Tag et bæredygtigt valg, ellers 

forsvinder værdierne på Feddet –

og det bliver dyrt for os alle! 

Petersen, Svanedammen 16 

Bestyrelsens bemærkninger: 

Som vi forstår Liv Petersens indlæg, så er 

det helt berettiget at hun gør opmærksom 

på at der køres for stærkt på vores veje. 

For stor hastighed vil give alvorlige kon-

sekvenser, for dem der bliver involveret i 

en trafikulykke. Ulykkens alvor afhænger 

af, om de personer, der bliver ramt, er 

bilister eller fodgængere. Jo højere fart, jo 

større er risikoen for, at nogen dør. Vores 

børn skal også kunne færdes på vejene 

uden risiko. Vi vil tilslutte os Rådet for 

Sikker Trafiks kampagne, så vi kan få 

adgang til div. opmærksomheds skilte. 

  

Vedr. støj fra græsslåningsmaskiner er 

der vedtaget nye regler på generalforsam-

lingen vedr. slå tider. Se andet sted i bla-

det. Vi kan kun anbefale el drevne græs-

slånings maskiner, der ikke støjer samt 

forurener. Husk det når du skal have en 

ny. 

På klimaets vegne 

Bestyrelsen. 



12 

 

Lørdag d. 16 juli 

Kl. 9.00 Gratis morgenbord med kaffe og rundstykker.         

Kl. 10.00 Pladsen åbner  

  Besøg TOMBOLAEN med de flotte præmier.  

NB! Der er levende musik på pladsen 

Kl. 10.45  Klovnen Tapè 

Klovn, artist, musikant, mimer, 
slangemenneske i en og samme 

person! 

Tapé er en klovn, som gennem de sidste 25 

år har rejst landet tyndt og optrådt med sit 

en-mands-cirkusshow. En forestilling, som 

mikser cirkus, komik, mime og klovnenum-

re. Alsidigheden gør, at forestillingen  

rammer bredt og begejstrer både store og 

små.  

Kl. 11.30  -  13.30 Kommer der en Ballonpuster og 

    børnene kan få ansigtsmaling 

 

Besøg Mario’s KÆMPE Pandekagevogn,  

han sælger også ristede pølser, popcorn og  

Soft Ice 

 

Igen i år har vi en masse hyggelige kræmmere som har 
opstillet boder hvor de sælger alverdens ting. 
 

Der kan købes kolde øl, vand, og meget andet i baren. 
 

Kl. 14.00  Pladsen lukker (og baren) så der kan  

ryddes op og gøres klar til aftenens festligheder. 
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Lørdag Aften d. 16 juli  

Kl. 17.00  Dørene åbnes til ”teltet.” 

Kl. 18.00  Fællesspisning. 

 

Kl. 21.00  Spilles der op til dans med: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 01.00  Festen slutter. 

  

Tilmelding: Søndage d. 19.6. - 26.6. og  3.07  

  i OF-huset ml. 10.00-11.00 

  
I anledning af 50 års jubilæet,  

er der 2 GRATIS adgangs billetter pr. parcel 

til spisning. Gæster må betale kr. 185,-  

Se vedlagte tilmeldingsseddel. 
 

 Husk at! Der er også amerikansk lotteri med flotte gevinster 
 

Adgang til aftenfesten, kun forudbestilte pladser. 
Vi gør opmærksom på at tilmeldingerne er bindende, og 

der kan ikke bestilles flere pladser efter d. 03.07.2016 
 

Husk eget bestik!! 

Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer. 

Der må ikke ryges i teltet før maden er taget ud.  

 

Vel mødt Festudvalget. 
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(NB! Vi træffes bedst på mobilen eller E-mail: jens_rasmussen@dlgmail.dk) 
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Der er stadig for mange der kører for stærkt i vores område.  

Man må kun køre de 15 KM der er skiltet med. 

 

Det vil være en ulykkelig situation, 

hvis et barn eller andre bliver kørt 

ned fordi nogen kører for vildt. 
 

PS!  Hvis du inviterer gæster 

eller håndværkere,  

så sig til dem, at de bare skal 

sætte bilen i 2. gear, og slippe 

speederen, så kører den kun 15 

km i timen!! 

Til Sommerfesten: 
Kommer den store  oppustede ”Djævlebakke”  
Som vil være til  
glæde for børne-
ne på pladsen 
 

Beskrivelse: 

Stor ruchebane i 
brændende farver 
og ild på toppen. 
Hvem tør tage tu-
ren ned til djæv-
len? 
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Mailadresser til klubhus og bestyrelse: 

 
Klubhus:              of-frolunde@mail.dk  

Formand:        Palle Orth     palle.of.frolunde@gmail.com  

Næstformand og sekretær:  Joan Fischer    joan.of.frolunde@gmail.com  

Kasserer:        Anne Jørgensen   anne.of.frolunde@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem:    Søren Backs     soren.of.frolunde@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem:    Helmer Christensen   helmer.of.frolunde@gmail.com  

1. suppleant        Jan Finn Mikkelsen   janfinn.of.frolunde@gmail.com 

2.Suppleant:       Marianne H. Petersen marianne.of.frolunde@gmail.com  

                   

Velkommen til nye medlemmer. 
 

Navn:      Adresse:  

Herit Helgadòttir og Martin Møller  Sandløbernæsset 10 
Kathrine Seier Skaastrup    Strandskadehøjen 10 

Majken Zeller Alfsen og Jesper Nielsen  Svanedammen 24 
Lisa Holbøl Christensen  

og Rasmus Kaastrup Toreskov   Munkelukket 3 

Merete Park  
og Steffen Henry Annell Villadsen  Engsnarreskellet 10 

Nick Tønder      Hønsestien  8 
Annette Blum     Korsnæbbet 15 

Lone Sanne Mazur  Lussenburg   Tornsangerlunden 14  

   
 

 
 

 

HUSK EN NY NABO ER EN GOD VEN DU IKKE KENDER! 

 
PS. Hvis du/I ikke har en velkomstmappe, kan I henvende jer til et 
bestyrelsesmedlem eller møde op i klubhuset søndage ml. 10-11. 

Bestyrelsen  

mailto:of-frolunde@mail.dk
mailto:fornavn.of.frolunde@gmail.com
mailto:fornavn.of.frolunde@gmail.com
mailto:fornavn.of.frolunde@gmail.com
mailto:fornavn.of.frolunde@gmail.com
mailto:fornavn.of.frolunde@gmail.com
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Telefon: 58 38 00 08    Mail: conny@jacola.dk 

Hjemmeside:  www.taarnborgforsamlingshus.dk 
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Dato OF Aktiviteter  Sted 

   

25. juni  Skt. Hans fest  Bålpladsen kl. 18.00 

14. juli  Banko i teltet  I Teltet kl. 18.30 

16. juli  
Sommerfest formiddag 
 

fra kl.  

 

09.00 - 14.00 

16. juli 

Sommerfest Aften 

Spisning, Musik, underhold-
ning, salg af lodsedler 

Drikkevarer til fornuftige  
priser 
 

I teltet Fra  

 

kl. 18.00  - 01.00 

17. juli  Sommermøde  I Teltet kl.11.00 
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Vi gør opmærksom på,  

at Petanque banen  

kan benyttes af alle medlemmer i 

OF-Frølunde 

 

Dato Aktivitet Sted 

   

 
Lørdage 

Spilles der Petanque  
Der spilles hele Året rundt 
(Alle er velkomne) 

Petanque banen 
Fra kl. 13.00 

 
Onsdage 

Spilles der Petanque  
Der spilles hele Året rundt 

(Alle er velkomne) 

Petanque banen 
Fra kl. 10.00 

 
 
Mandage 

Vi spiller fra 2. maj til 24. august 
Dette er en hyggeaftens spil for alle 
Vi skiftes til at tage kage med!  
Medbring selv kaffe og tallerken. 

Alle kan deltage, hold dig ikke tilbage 

Petanque banen 
Fra kl. 18.30 

30. april 
28. maj 
25. juni 
30. juli 

27. august 

Vin turneringer  

hver den sidste lørdag i måneden,  
(kun for medlemmer) 

Petanque banen  
kl. 13.00 

24. sept. 
Herbert Cup  og Afslutning 
 

( kun for medlemmer) 

Petanque banen  
kl. 13.00 

26. nov. 
Julefrokost i Petanque klubben 

(kun for medlemmer) 
Klubhuset kl. 14.00 

”De skøre kuglers” aktivitet 2016 
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Velkommen til sæson 2016 

 

Den 2. april afholdt ”De skøre kugler”  årets Generalforsamling, der var 30 

der var mødt op, det var et flot fremmøde tak for det. 

De væsentlige ændringer der blev besluttet på denne er følgende: 

Spilletiden blev ændret til:  

 Lørdage og alle turneringer  kl. 13.00 

 Onsdage stadig:    kl. 10.00 

 Mandage stadig    kl.  17.30 

Vi betaler i dag 20 kr. til Julefrokosten, den er forhøjet til kr. 100,-  

Læs hele referatet på www.of-frolunde.dk 

 

Lørdag den 16 april  var der arbejdsdag på  

Banen, der var 17 der mødte op med skovle hak-

kejern og andre haveredskaber, der blev virke-

lig gået til den. Planterne blev renset for ukrudt 

banen blev ordnet, planter rundt om banen blev 

oprenset også. Klubhuset fik en ordentlig over-

haling, der blev sat skuffer ind på hylderne, så 

der kom lidt bedre orden på det hele. 

En kæmpe tak for hjælpen til alle der deltog. Vi 

har planlagt en ny arbejdsdag den 18. juni,  

håber ligeså stor tilslutning. 

 

Når dette skrives har vi afholdt vores første 

vinturnering. Vinderne kommer med i det næste blad. 

 

Jeg skal lige gøre opmærksom på, at banen er for alle i OF, så I skal ikke 

holde jer tilbage. Du kan sagtens nå, at melde dig ind i klubben, hvis du vil 

deltage i vin turneringerne som foregår den sidste lørdag i måneden. 

Der er altid plads til flere medlemmer. Pt. Er vi ca. 40 medlemmer. 

 

Venlig Hilsen, Formand Kaj Agerskov 
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Kokken Torben Kristensen som står for middagen  til  
Jubilæumsfesten, har her nogle gode tips til en god middag 

 
Koteletter fyldt med skalotteløg og rosmarin. 

 
10 pers. 
 
10 stk. Koteletter. 
5  stk. Skalotteløg ( Hakkes fint ) 
5  stk. Æbler ( Skæres ud i fine tern ) 
1 bdt. Persille ( Hakkes fint ) 
1 bdt. Rosmarin ( Plukkes fra stilk ) 
2 spsk.Peanuts butter. 
 Salt og peber. 
 
Skalotteløg og æbler ristes af uden at få farve sammen med peanuts butter , når 
det er afkølet tilsættes den fint hakkede Persille og plukket rosmarin. 
Der skæres en lomme i koteletten, fyldet kommes i lommen og den lukkes. 
 
Så skal koteletten grilles i få min. 
 
 
 

Hvidløgs – pesto marineret okse steak. 
 
10 pers. 
 
10 stk.Okse steak. 
½ L Oliven olie 
1 bdt. Persille ( Groft hakkede med stilk ) 
2 stk. Hvidløg ( Revet ) 
100 g. Pinjekerner. 
100 g. Parmesan ost ( Revet ) 
 Salt og peber. 
 
Det hele blendes, ( dog ikke okse steaken ) til en grøn halv tyk masse  
marinaden hældes over steaken og marineres 1 time. 
Så grilles den et par min. 
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OF-Frølunde Lokal:  
Andevig 1. 4220 Korsør 
 
Kontortid: søndag 10.00-11.00 
 
NB! Kontoret er lukket fra: 

 1.oktober til 1.april 
 

Hjemmeside: www.of-frolunde.dk 

 
————————————————————— 

OF Omegnens Fritidshaveforening 
Telefon: 3313 5870  Fax: 3313 5871 

Mail: of@of-fritid.dk  
Kontortid:  

Mandag kl. 10-18 og Torsdag kl 10-16 
Samt efter aftale tirsdag-onsdag 

————————————————————— 
 

Diverse service numre: 
  

Renovation    56 25 05 76 

SK forsyning:  58 36 25 00   
Rottebekæmpelse:  58 57 54 30 

Lægevagten:   70 15 07 00 
Skadestue:   70 15 07 08  

Akut tandpine  29 60 01 11 

Psykisk sygdom  58 55 93 03 
Slagelse kommune: 58 57 36 00  

  
——————————————————— 

 

Her til højre er 
der en rigtig god 

App til mobilen. 
Her finder du alt 

til brug for hjælp 
i akutte tilfælde. 

Du skal blot scan-

ne denne QR ko-
de så kommer du 

direkte til app’en 
 

Kavo genbrugspladser: 
 

Vemmelev Genbrugsplads 
 

Industrikrogen 2 
4241 Vemmelev 
Tlf. 58 38 24 25 
 

Tirsdag—onsdag 09.00  -  16.00 
Torsdag:  09.00  -  18.00 
Fredag –søndag: 09.00  -  16.00 
 
Mandag Lukket 
 
__________________________________ 

 

Korsør Genbrugsplads: 
 
Møllevangen 62 
4220 Korsør 
Tlf. 58 35 08 25 
 
Mandag—søndag 09.00  -  17.00 

 
 
Oplysning vedr. renovation: 
http://slagelse.renoweb.dk/
anmeldafvigelse.aspx 
 
 
———————————————————————— 

HUSK Sækkemærke! 
Hvis du har brug for ekstra sæk til  
restaffald, kan du købe sækkemærker  
til kr. 37.50, kan købes på genbrugspladser  
Sæt mærket på posen og sæt posen ved 
siden af din skraldespand 
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