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Maj 2017 - 1. årgang nr. 1 

TårnborgBladet 

 
NYT FRA BØRNEGÅRDEN KILDEBAKKEN 

MED LUTHER I PRÆSTEGÅRDEN 

KVIER PÅ GRÆS 

DET ER BARE SÅ SJOVT AT SPILLE FLOORBALL! 

SANKTHANSBÅL I HALSEBY NATURPARK 

SPIS SAMMEN I TÅRNBORG 

SÅDAN VAR DET JO I 1968 

GANG I TÅRNBORG VANDREKLUB INFORMATIONER FRA TÅRNBORG SOGN 
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Så er det igen tid for en hyggelig  

dag med hele familien, vennerne  

og alle dem vi kender - eller endnu  

ikke kender - i Tårnborgområdet!  

På side 7 - 9 kan du læse en hel del  

om dagens forløb, og hvis du skanner 

denne QR-kode, så 

kan du finde de 

nyeste oplysninger 

om sommerfestens 

program! 

God fest! 
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TårnborgBladet er det  første spæde forsøg på et helt nyt lokalt informationsblad 

for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. TårnborgBladet er 

lillebroren til TårnborgMagasinet og vil sikkert synes noget skrabet i indhold, 

layout og tryk!  

- Og så er der næsten ingen farver! (En farveversion kan dog ses på lokalrådets 

hjemmeside www.taarnborg.dk). 

Grundtanken med bladet er, at det skal fortsætte dér, hvor TIF-Avisen slap: Tre 

til fire gange om året skal TårnborgBladet give mulighed for at formidle arrange-

menter og informationer fra alle, der gerne vil have sognets beboeres opmærk-

somhed! Samtidig skal bladet være billigt at producere, og brugerne skal have 

stor indflydelse på indholdet. 

Det lyder jo meget enkelt, men det er det ikke! Bladets fortsatte eksistens forud-

sætter, at nogen har lyst til at skrive i bladet, og at lokalområdets erhvervsliv vil 

støtte TårnborgBladet ved at annoncere i det, da det trods manglende farver og 

udstyr slet ikke er gratis at producere! 

Foreløbig starter vi med et blad på 16 sider, hvor hovedvægten er lagt på 

”Sommer i Tårnborg” den 17. juni. Forhåbentlig ses vi da, og forhåbentlig tager 

alle så godt mod første udgave af TårnborgBladet, at du får lejlighed til at stude-

re TårnborgBladet nr. 2 på et tidspunkt efter sommerferien! 

Tårnborg Lokalråd står bag udgivelsen af TårnborgBladet i samarbejde med 

lokalområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Tårnborg Lokalråd er 

stiftet den 4. marts 2015 og formålet med rådet er: ”… aktivt at arbejde for lo-

kalområdets og beboernes interesser og fremme den lokale udvikling i Tårn-

borgområdet…”, hvilket dette blad gerne skal være et af 

redskaberne til! 

(Ansvarshavende redaktør for dette nummer af Tårnborg-

Bladet : Jørgen F. Rasmussen, sekretær i Tårnborg Lokal-

råd). 

Få  informåtioner om foreninger og institutioner i Tå rnborgområ det på :  

tåårnborg.dk, tåårnborgif.dk, tå rnborgkirke.dk, tåårnborgforsåmlingshus.dk,  

kildebåkken.slågelse.dk og tåårnborgskole.slågelse.dk såmt på  Fåcebook! 

TårnborgBladet? Hvorfor nu det? 
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NYT FRA BØRNEGÅRDEN  

KILDEBAKKEN 

For en del år siden kom iPad’en til ver-

den, og det var et nyt og spændende 

værktøj, som fandt plads i mange dag-

institutioner. Også hos os i Kildebakken. 

Vi vidste egentlig allerede dengang, at 

børnene ikke ”bare skulle sidde ved 

skærmen hele tiden”, og at ”alle skulle 

have lov at prøve”. De voksne brugte 

iPad til at tage billeder med, og børne-

ne brugte den til at spille på. Børnene 

skiftede efter 15 min., når æggeuret 

ringede, selv om man ikke var færdig 

med sit spil. Det var sådan det var. Vi er 

blevet klogere . 

De sidste par år har vi i Børnegården 

Kildebakken arbejdet bevidst og frem-

adrettet med digitale redskaber som en 

naturlig del af vores pædagogiske hver-

dag, på samme måde som vi tegner, 

løber, laver perleplader, leger far-mor-

børn og meget mere. Tablets er kom-

met for at blive, som endnu et digitalt 

redskab, på lige fod med kameraet og 

cd-afspilleren med mere. 

 

Her i Børnegården Kildebakken lærer vi 

børnene at have et fornuftigt forhold til 

de forskellige digitale redskaber og bru-

gen af dem. Hos os lærer børnene, 

hvornår man tager billeder af hinan-

den, ”tager man billeder af en som 

græder? Tager man billeder af en som 

har slået sig? Tager man billeder af no-

gen, som siger nej?” Selv mindre børn 

kan sætte ord på dette, og det er en 

øvelse i at respektere hinanden. 

Vi øver os sammen med børnene i at 

forholde os kritisk til det, man bliver 

præsenteret for på nettet. Det kan 

f.eks. være, om Hr. Skæg findes i virke-

ligheden, eller om det er en mand, som 

har klædt sig ud, ligeledes om de bille-

der vi finder på nettet er redigeret, eller 

er de virkelige? 

Sammen med børnene laver vi også 

billedredigering. Børnene laver selv 

collager med egne billeder, valg af bag-

grund, tekst og stickers. Collagerne kan 

printes ud, udstilles i børnehaven og 

sendes til forældrene. Det er en af de 

måder vi bruger iPad som et kreativt 

redskab. 

Vi er så småt i gang med at lave film 

med børnene som aktører og fotogra-

fer, hvor børnene selv bygger en histo-

rie op, selv filmer og sætter lyd til. 
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Vi opfordrer forældrene til at bruge tab-

letten eller smartphonen som et kreativt 

redskab, sammen med børnene. F.eks. 

kan de lave digitale postkort. F.eks. på 

Troldestuen modtager de jævnligt digi-

tale postkort fra børnene, når de har 

oplevet noget, de gerne vil vise os i bør-

nehaven. Ofte har forælder og barn la-

vet dem sammen, i en collage-app. Det 

digitale postkort bliver printet ud, vi 

læser, kigger og snakker om det sam-

men med børnene.  

Ipad kan også bruges til bevægelseslege 

f.eks. Fangeleg, hvor vi tager billeder af 

hinandens kropsdele, og ”når jeg har 

fanget din arm på billedet, er det dig, 

der har den”. I vuggestuen tilsluttes iPad 

til en lille projektor, som viser en figur, 

som børnene skal fange på gulvet. 

 

Vi har mange planer for, hvordan vi i 

fremtiden vil arbejde videre med de 

digitale redskaber. En idé er, at vi vil 

inspirere til mere bevægelse i nærområ-

det med hjælp af QR-koder. Det kan 

man gøre ved at skanne QR-koden, og 

derved får man en instruktion til en be-

vægelsesleg.  Det findes allerede geo-

catching (skattejagt), som både giver 

frisk luft og sved på panden, hvis man 

f.eks. bruger sin cykel eller gå-ben. 

Det er ikke altid os voksne, der ved hvor-

dan vi kan komme videre med brugen af 

de forskellige digitale redskaber, men 

lad barnet hjælpe dig på vej. 

HVAD SKAL DER SKE I BØRNEGÅRDEN 

KILDEBAKKEN DE NÆSTE PAR MÅNE-

DER? 

I juni måned har alle børnehavestuer 

”skov-uge”. På skift er vi i FDF spejder-

hytten i Korsør Lystskov, fra tidlig mor-

gen til sen eftermiddagen. Vi nyder, at 

der er højt til loftet, mulighed for at fan-

ge frøer, klatre i træer, plukke blomster, 

løfte på træstammer og finde insekter 

og meget andet.  

D. 22 juni er det årets store fest i Kilde-

bakken, nemlig SOMMERFESTEN. I år er 

temaet eventyr og mon ikke vi møder 

Rødhætte, den store Bukke Bruse, Tor-

nerose og nogle soldater, som vendte 

hjem fra krigen? 

Vi siger også tak for denne gang til de 

børn, som skal begynde i skole og øn-

sker dem al mulig held og lykke med 

deres næste kapitel, som starter midt 

august, når skolen går i gang igen efter 

en lang og sikkert tiltrængt ferie.  

Vi vil sige velkomne til alle nye børn og 

forældre. Vi håber, I bliver glade for at 

gå hos os! 

GOD SOMMER! 

Skan koden og 

bliv i forårshu-

mør! 

 



 6 

TårnborgBladet - Maj 2017 

31. oktober 1517 gik en tysk munk over 

til byens kirkedør og hamrede 95 teser 

op på døren. 95 teser, der skulle få vidt-

rækkende betydning for måden at tro 

på, fordi de gjorde op med forestillingen 

om, at vi mennesker kun fortjener Guds 

kærlighed ved at leve på en bestemt 

måde. 95 teser som i stedet satte vægt 

på en Gud, der er stor nok til at rumme 

os alle uanset hvor stort vores syndere-

gister er.  

Med tiden blev Martin Luther så popu-

lær, at hans hjem i Wittenberg  blev 

samlingssted for studerende fra byens 

universitet, men også andre interesse-

rede borgere i byen, der mødtes over 

lidt mad og øl og diskuterede kristen-

dommen og menneskelivet på godt og 

ondt - hans såkaldte Bordsamtaler.  

I år er det 500 år siden Martin Luther 

tog affære over for en undertrykkende 

tro, og det markerer vi også i Tårnborg 

Sogn,  når konfirmandstuen ved Tårn-

borg præstegård bliver omdannet til 

mødested, hvor vi over lidt brød og pøl-

se og øl, på luthersk vis taler om nogle 

af Luthers tekster og reformationens 

betydning dengang 

og nu, og om Folke-

kirken måske har 

brug for en ny refor-

mation. Sognepræst 

Nina Dyrhoff Nye-

gaard indleder hver 

gang med et kort 

oplæg og gennemgang af nogle af Lu-

thers centrale skrifter, hvorefter vi sam-

men debatterer og hygger os, som Lu-

ther gjorde det.  

Der kræves intet særligt kendskab til 

Luther. Alle er velkomne.  

Af hensyn til forplejning bedes man dog 

tilmelde sig til sognepræsten på 

ndn@km.dk eller på tlf. 58380021 se-

nest fredagen før. 

Vi mødes onsdag den 14. juni kl. 19.00 

Bordsamtaler i præstegården  

onsdag den 14. juni kl. 19.00 
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Kom og få en sjov og spændende dag 

med masser af aktiviteter for alle aldre, 

musik og sang, konkurrencer og hygge 

samt fællesspisning om aftenen med 

efterfølgende dans og musik ved “Fire 

halve”. 

Sidste års 

sommerfest 

var så stor en 

succes, at 

mange har 

ønsket at 

gentage begi-

venheden. 

Datoen var en smule uheldigt valgt i 

2016, da det viste sig, at der i Tårn-

borgs omegn var andre konkurrerende 

arrangementer, hvilket forhåbentlig 

ikke er tilfældet i år. For at lette hu-

kommelsen er det nu besluttet, at de 

fremtidige sommerfester altid vil finde 

sted den 3. lørdag i juni måned! 

Klokken 10.00 åbnes for festligheder-

ne, og sommerfestens markedsplads 

med meget forskellige boder åbner, 

samtidig med at en masse aktiviteter 

går i gang. Man kan blandt andet besø-

ge ”Kildebakkens Sjove Fotobod”, del-

tage i nostalgilege og idrætslege, af-

prøve flødebollemaskinen, se hvor god 

man er til at slå søm i en træstamme, 

forsøge sig i hesteskokast, dåsekast, 

”Det Muntre Køkken” og ballondart. 

De mindste kan prøve Ungdomsbrand-

væsenets el-biler, og alle kan prøve 

kræfter med airtracken, fitnessøvelser 

og akrobatik samt undersøge, hvor 

præcist et skud man har med fodbol-

den og få målt, hvor hårdt man egent-

lig skyder til bolden! Senere på dagen 

kan man udfordre sig selv og andre 

inden for e-sport, da der bliver mulig-

hed for et spil FIFA. 

 

Man kan også tilmelde sig forskellige 

konkurrencer og fremvisninger. Som 

sidste år er der ”Vis mig dit kæledyr”, 

og i år må både børn og voksne deltage 

med deres dyr! ”Havetraktor-ræs” er 

  ”Sommer i Tårnborg” 
lørdag den 17. juni 2017 ved Tårnborghallen 
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også en konkurrence man kan deltage i, 

hvis man har styr på hjemmets vilde 

havetraktor! Og så er der selvfølgelig 

menighedsrådets store kagedyst, hvor 

Tårnborgs 

flotteste og 

lækreste kage i 

2017 skal fin-

des!  

 

Om eftermiddagen er der underholdning 

i underholdningsteltet, hvor Troels Chri-

stensen i nogle timer vil sørge for musik-

ken til festlighederne, og hvor fem for-

mænd fra sognet har valgt hver en sang 

til fælles afsyngelse af publikummet til 

”Fem vi ka’ li’”. Desuden vil 

”Sognepræstens prøvelser og fristelser” 

blive afsløret af pastoren selv et par 

gange i løbet af eftermiddagen.  

Hen over dagen vil der også være for-

skellige udstillinger, hvor man kan blive 

klogere på fx veteranbiler og –knallerter, 

på lystfiskerkunsten og på ”Det gamle 

Tårnborg”. 

Ja, og så er det stort set gratis at deltage 

i det hele! Næsten alle aktiviteter og 

hele underholdningen i dagsprogram-

met kan man frit tage del i uden at skul-

le betale noget for det! Men man kan 

selvfølgelig også købe mad og drikkelse 

på festpladsen, og de fleste besøgende 

vil sandsynligvis finde priserne lave, i 

forhold til den indsats som en masse 

gode tårnborgensere har lagt i afviklin-

gen af ”Sommer i Tårnborg 2017”. 

Aftenprogrammet starter klokken 19.00 

med fællesspisning i Tårnborghallen. Det 

vil være en god ide at finde sammen 

med venner, familie og naboer og i fæl-

lesskab købe billet til en hyggelig og sjov 

aften, hvor 

det kendte 

vestsjæl-

landske 

band ”Fire 

Halve” kom-

mer og spiller en mængde god musik, 

der både kan danses og drømmes til! En 

billet til hele aftenen koster kun 100 kr. - 

såfremt man er fyldt 17 år, og bare 50 

kr.- hvis man er under 17 år! Billetter 

kan købes i Dagli’Brugsen i Frølunde 

eller online på lokalrådets hjemmeside 

www.taarnborg.dk. 

Mad til fællesspisningen kan man selv 

medbringe, hvis man ønsker det. Der vil 

være mulighed for at få grillet medbragt 

kød, grønt og andre madvarer ganske 

gratis på festpladsens store grill. Man 

kan også vælge at lade Tårnborg For-

samlingshus sørge for smørrebrød, hvil-
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ket da bestilles på telefon  58380008. 

Drikkevarer må ikke medbringes, da der 

sælges både øl, vand og vin fra baren i 

hallen - for nogle indtægter er der be-

hov for, hvis ”Sommer i Tårnborg” skal 

kunne gentages næste år! 

Du kan læse mere om sommerfestens 

program og tilmeldingsregler på 

www.taarnborg.dk.  

Det er erhvervslivet, foreningerne og 

institutionerne i Tårnborg der sammen 

med Tårnborg Lokalråd står bag plan-

lægningen og afviklingen af ”Sommer i 

Tårnborg”. Vi håber og tror, at det bliver 

en fantastisk fest med gode muligheder 

for, at alle i Tårnborg sogn kan mødes 

og gennem smil og godt humør få nye 

bekendtskaber i sognet. 

 

  Tilbud på smørrebrød og salater til sommerfesten den 17. juni 

 Pænt smørrebrød leveret i Tårnborghallen…………………………. Kr. 25,-   

         (Normalpris kr. 27,-) 

 Pastasalat, tomatsalat eller kartoffelsalat…………………………… Kr. 32,- pr. kuvert 

 Smørrebrød leveres på fade, salater leveres i skåle svarende til bestilte antal 

kuverter. 

 Maden skal forudbestilles i Tårnborg Forsamlingshus  

 på tlf.: 58 38 00 08 
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Tårnborg Idrætsforening har startet  
en ny afdeling op, hvor drenge og  
piger i alderen 8-12 år kan lære at  
spille floorball. 
Det foregår onsdage fra kl. 17-18.00 
Tårnborghallen. 
 
Første træning fandt sted  onsdag den 
3. maj, og træningen fortsættes alle 
onsdage frem til og med den 21. juni.  
I denne periode er det gratis at deltage.  
 
TIF’s formand, Troels Christensen, ud-
taler: “Vi har haft et rigtig godt intro-
forløb og samarbejde med Tårnborg 
Skole og DGI omkring udvikling af den-
ne nye sportsgren”. 

Efter sommerferien forventes det, at 
floorball starter sammen 
med de øvrige aktiviteter  
i TIF.  
Floorballtræneren er   
Alexander Hattig Søren-
sen, som mange af børne-
ne kender fra Tårnborg 

Skole. Han kan kontaktes på tlf. 
50728049. 

Alexander fortæller, at træningen har 
været en stor succes de første onsdage 
med omkring 12-15 fremmødte pr. 
gang. Alle børnene slider i det for at 
tilegne sig spillets finesser, og alle får 
masser af motion, fart, spænding og 
sjov med sved på mere end panden! 

Så piger og drenge i Tårnborg: Kom og 
vær med næste onsdag! Der er også 
plads til dig på holdet!  
 
- Og så er det altså bare så sjovt at spil-
le floorball! 

Floorball - en ny aktivitet i TIF 

Floorballstavene, boldene og målene er klar -  nu venter træneren  

bare på masser af friske piger og drenge i alderen 8 -  12 år! 
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Sankthansbål  

og indvielse af Halseby Naturpark 

Kommunen og SK Forsyning er ved at 

lægge sidste hånd på færdiggørelsen af 

”Gl. Halsebyprojektet” med kloakering 

og nyasfaltering samt anlæggelse af et 

rekreativt område, der er opstået i for-

bindelse med afledningen af regnvan-

det til den tidligere brakmark nord for 

Halsebyvænget. Området er nu pænt 

planeret, bakke er udformet til kælk-

ning og en regnvandssø fremstår flot i 

terrænet, hvor der endnu ikke er me-

gen bevoksning. 

Stedet skal naturligvis have et officielt 

navn, hvilket indtil videre er blevet 

”Halseby Naturpark”. Måske en smule 

ambitiøst, men navnet skal gerne un-

derstrege, at stedet er et naturområde, 

der i det væsentlige skal kunne passe 

sig selv.  

Fremtiden bringer forhåbentlig et  

rekreativt område, som alt efter inte-

resser og kræfter i lokalområdet kan 

videreudformes med borde og bænke, 

træer og buske, undersøgelsesområder 

og fiskepladser for Naturskolen og 

Tårnborg Skole samt andre interessen-

ter. Tanken er, at området udvikler sig 

naturligt med en spændende og varie-

ret flora og fauna med vådbundsplan-

ter og et rigt insekt- og fugleliv. 

Den 23. juni - sankthansaften -  klokken 20.00  

indvies området med bålafbrænding, båltale og Midsommervisen! 

Alle er velkomne! - Nærmere information om arrangementet vil 

senere blive offentliggjort i lokalområdet! 
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      Der er stadig gang i  

    Tårnborg Vandreklub!

Forårssæsonen 2017 er ved at gå på 

hæld i Tårnborg Vandreklub! Efter en 

meget succesrig sæson, hvor mange 

såler er slidt op i den skønne natur i 

lokalområdet, kan der ses tilbage på 

fantastiske oplevelser sammen med 

guiderne Villy Jensen, Kurt Rehder og 

Henning Nielsen. Det er utroligt, så  

megen viden  og fortælleglæde de tre 

er i besiddelse af -  og rigtig dejligt, at 

de så gavmildt vil dele den med alle,  

der er interesserede! 

Heldigvis er der utallige mål for gode 

vandringer i fremtiden, og da guiderne 

ikke har været afvisende for, at  de også 

i efteråret 2017 vil gå forrest nogle van-

dringsgange  og berette om, hvad vi 

undervejs støder på af biologiske, histo-

riske og geografiske eventyr! 

Så mon ikke du bør kridte støvlerne, så 

du er klar til næste sæsons vandringer? 

Hvornår første efterårstur starter, vides 

ikke i skrivende stund, men følg med på 

lokalrådets hjemmeside samt på opslag 

diverse steder i sognet! 

Forårssæsonens sidste vandring finder 

sted i tæt samarbejde med Tårnborg 

Kirke, som har arrangeret en pinsevan-

dring på grundlovsdagen, den 5. juni 

fra Tårnborg Kirke klokken 11.00. 

Efter en kort andagt vandres ned til 

Noret og gennem den forsvundne mid-

delalderby, over Møllebakken til Konge-

vejen, hvor jættestuen besøges. Derpå 

fortsættes ad Tjærebyvej til Gl. Halseby 

og videre ad Halsebyvej og Søvej til kon-

firmandstuen i præstegården. Her af-

sluttes med en let frokost og en øl eller 

vand, som menighedsrådet er vært for. 

I alt en vandring på godt syv kilometer, 

som alle er velkomne til at tage del i! 
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Lørdag den 29. april på slaget 11.00 

satte Rødhøj Naturpleje Laug årets otte 

kvier af racen Black Angus på græs.  

 

Mange var mødt frem for at se de nye 

kvier på arealerne i Rødhøjlund. Fra 

dyrene kommer på græs og til de slag-

tes, skiftes andelshaverne til at have 

tilsyn med dyrene. I oktober aftager 

hver andelshaver 1/4 dyr - hvilket sva-

rer til omkring 45-50 kg til hjemmets 

fryser.  

 

Efter udsættelsen holdt formanden for 

lauget, Thomas Hansen, en kort tale, 

hvor han blandt andet fortalte om kvi-

erne og  takkede for  indsatsen fra 

kommunens folk, der har indhegnet det 

store område og opsat flotte låger.  

I forbindelse med udsættelsen var Rød-

høj Naturpleje Laug vært med en soda-

vand, øl eller en kop kaffe, hvilket også 

tiltrak sig stor interesse.  

Man er meget velkommen til at besøge 

kvierne, blot man 

følger reglerne, 

som står at læse 

på et skilt ved 

indhegningen.  

Rødhøj Naturpleje Laugs kvier på græs 
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    Arrangementer for seniorer i Tårnborg 

Tårnborg Lokalråd har igen i år været så heldige at få bevilliget nogle støttemidler 

fra kommunen til rådets bestræbelse på at forbedre og understøtte mulighederne 

for sognets seniorer i at have et aktivt og socialt liv -  også efter det fyldte 60. år! 

(Ja, det jo ingen alder!) 

Foreløbig er der planlagt to arrangementer, som muligvis vil følges af flere, hvilket 

helt afhænger af arrangementernes succes. Du kan læse mere om arrangemen-

terne under de følgende to overskrifter: 

    ”Ældre - og unge - spiser sammen i Tårnborg” 
Er du ”60plusser” og pensionist, så inviteres du hermed til et billigt måltid mad i  

    Tårnborg Forsamlingshus tirsdag den 29. august 2017 klokken 18.00. 

Menuen er endnu ikke fastlagt, men måltidet vil sandsynligvis være alment kendt 

fra det traditionelle danske køkken! - Og prisen? - Kun 20 kr., hvis du ikke længere 

er erhvervsaktiv, eller er under 15 år! 

De unge er også meget velkomne. Hvis man tager en ”60plusser” under armen og 

deltager i måltidet sammen med ham/hende, så koster måltidet kun 40 kr. Ken-

der man ingen, der er fyldt 60 år, men er social af væsen - ja, så er man også vel-

kommen for bare 60 kr.  

Menuen indeholder: Velkomst; Et måltid mad; En forstyrrelse og Velbekomme! 

Tilmelding til Tårnborg Forsamlingshus på 58380008 senest den 22. august. 

 

 

 

             ”Sådan var det jo dengang i 1968” 
Siger man: "1968", vil mange svare: ”Ungdomsoprør!”. Men året var jo ikke kun 

ungdomsoprør. Der skete meget andet, som var med til at forme danskernes 

tænkning. Hvis du hørte til de unge i 1960'erne, så tilhører du 68-generationen, 

og så inviteres du - og de endnu ældre - hermed til en nostalgisammenkomst i  

  Tårnborg Forsamlingshus onsdag den 11. oktober 2017 klokken 10.00. 

Du vil senere kunne læse mere om arrangementet på lokalrådets hjemmeside 

samt på opslag udvalgte steder i sognet. Men sæt kryds i kalenderen allerede nu! 
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