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Formandens klumme!
En vel overstået HjerneUgen med
masser af aktiviteter rundt omkring i
vores 4 kommuner. Det har været en
rigtig god oplevelse med spændende
foredrag og relevante emner indenfor
hjerneskadeområdet. En udfordring er
det altid – hvordan er foredragene,
hvordan bliver de modtaget af
deltagerne og ikke mindst, hvor
mange kommer og hører på. Men alt i
alt har det været godt og interessant
alle steder.
Der er nye spændende tiltag indenfor
vores området – f.eks. hypnose og
hjerneskade, det viser sig, at hypnose
kan hjælpe mange ramte og ændre på
deres nuværende tilværelse – til det
bedre. En anden opdagelse er musik
og hjerneskader. Det bliver brugt til
demente borgere, men også de
hjerneskaderamte har stor gavn af at
synge og spille på instrumenter.
Borgere med afasi har gavn af at spille
og synge – prøve på det.
Begge interessante områder følger vi
op på i lokalafdelingen!
Vi går lysere tider i møde, foråret er
lige om hjørnet og vi har allerede
været i Hjerneskadecenteret i
Hillerslev 1 år. Vi fejrer det med et lille
åbent hus arrangement, hvor vi byder
på lidt at spise og en tår at drikke. Læs
mere om dette inde i bladet.
Alle ønskes en god påske og et godt
forår med masser af sol og varme.
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Generalforsamlingen 2018

Den 21. januar blev der
afholdt generalforsamling
i Hjerneskadeforeningen -
lokalafdeling Sydfyn, og
der mødte mange op.

Tak for det store fremmøde, det er
rart at se at  der er så stor
opbakning til vores generalforsam-
ling, som dette viser!
Før generalforsamlingen blev der
budt på Brunch til de tilmeldte, ja
formanden er skrap på det område,
vil du nyde, må du yde!
Efter at alle havde fået noget at
spise, og klokken var blevet 11.00
indledte Lonnie selve generalfor-
samlingen. Efter de sædvanlige
valg, af ordstyrer og referent, var
det formandens beretning for året
der var, til året der kommer, som
var i fokus.
En lidt mere afdæmpet formand
fortalte om et år, der var alt lige fra
fantastisk til ”et knapt så godt et
år”- men som helhed er året gået
godt! De fleste af bestyrelsens
kræfter lægges i vores nye
Hjerneskadecenter i Hillerslev, for
det er der der er flest fremmødte,
og derfor også mest aktivitet.

I sin beretning kom hun også ind på
vores tur til Bornholm, og hvordan
der på denne tur blev dannet helt

nye og spændende relationer
mellem flere af vores medlemmer.
relationer der holder den dag i dag,
og som på sigt måske kan skabe
endnu flere gode kontakter?

Alt i alt går det godt for vores lille
lokalafdeling her på Sydfyn og øer,
noget vi kan være stolte af. Men når
det er sagt, så er det også et stort
arbejde for de få medlemmer af
bestyrelsen som bærer læsset!

Så kom vi til regnskabet, der faktisk
ser ganske Ok ud, vi er ikke super
rige, men skal heller ikke vende
hver krone, for at se om den nu
rækker til det, man ønsker sig. En
rimelig stor donation varmede
ganske betragteligt i efteråret, og
stor tak til vores anonyme velgører!

Der var ikke indkommet nogle
forslag til behandling på
generalforsamlingen, og ej heller til
fremlæggelse på det
førstkommende
repræsentantskabsmøde, så de to
punkter blev hurtigt overstået.

Så kom vi til drøftelsen om
lokalafdelingens arbejde i det
kommende år, og her tog Frank fra
bestyrelsen ordet!
Frank redegjorde for en allerede
kendt problematik, nemlig at der er
for få hænder til at bære det store
arbejde med at planlægge
ture/fester/møder og hvad der nu
engang kommer i løbet af året. Og
for ikke at gøre ondt værre,
ønskede man fra bestyrelsens side
et stop for forslag til aktiviteter i
det kommende år!
De allerede planlagte aktiviteter
bliver gennemført i det omfang det
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er muligt, herunder - en tur til
Givskud Løvepark, Sommerfesten i
august, en tur til Nordjylland i
september, en tur til Oslo i
november, og  april & maj måneds
Cafe besøg, samt vores julefrokost.
Frank efterlyste et tur/festudvalg,
der kunne træde til ved planlægning
og arrangementer i fremtiden.
Generalforsamlingen godkender det
fremsatte forslag om et aktivitets-
niveau på højde med den indsats
der kan opnås fra medlemmer og
bestyrelsen side!

Budgettet for det kommende år blev
gennemgået og godkendt. Det er
bestyrelsens oplæg til
repræsentantskabet (øverste
myndighed i
Hjerneskadeforeningen) at man
afskaffer det ”gratis” første års
medlemsskab. Det er en for dyr
ordning, som ikke er
veldokumenteret med hensyn til at
forøge antallet af medlemmer i
foreningen! Derimod oplever vi at
der er en del ”gratister” der deltager
i et eller flere arrangementer, hvor
de så optager plads for betalende
medlemmer, og efterfølgende ikke
agter at melde sig ind i foreningen.

Så kommer vi til det spændende
øjeblik, hvor der skal vælges
bestyrelse for de kommende 2 år.
På valg er formanden samt 2
bestyrelsesmedlemmer og en
suppleant.

Derudover ser den
siddende bestyrelse
gerne at antallet af
bestyrelsesmedlem-
mer forøges, så der
blandt de fremmødte
kunne vælges en eller

flere personer der indtræder i
bestyrelsen!
Valget blev overstået uden
sværdslag og bestyrelsen ser i dag
således ud!

Formand   Lonnie Braagaard
Næstformand Frank Andersen
Sekretær   Catharina Freudendahl
Kasserer   Carsten S. Simonsen
Bestyrelse  Christian B. Madsen
Bestyrelse  Karin Andersen
Bestyrelse  Dorthe Svendsen
Bestyrelse  Dorthe K. Kristensen
Bestyrelse  Tina Ryborg Nikander
Bestyrelse  Kim Priskorn
1. Suppleant  Janne Skalkam
2. Suppleant  Søren Larsen

Generalforsamlingen sluttede i god
ro og orden!

Find os på
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16/6-2018 9-18

Vil du med til Løveparken i Givskud?
Vi tager afsted lørdag d. 16. juni

Et besøg i GIVSKUD ZOO er meget mere end et klassisk zoobesøg, som du
kender det fra andre danske zoos.  Du får også en fantastisk
safarioplevelse og et besøg i den store dinosaurpark. Vi kører rundt til
oplevelserne, på safari mellem dyrene, hvor vi kan opleve alpakaer, bison,
antiloper, zebraer, giraffer og mange flere. Undervejs på bilsafarien
kommer vi til en parkeringsplads (P2). Her sætter vi bilen og tager på en
klassisk zoo-gåtur blandt de afrikanske dyr i området. Du kan blandt andet
opleve det store gorillaanlæg.

Ved P2 er der en overdækket grill, med spisepladser, hvor frokosten kan
nydes. Derudover kan du besøge restaurant Baobab. Her kan du nyde mad
med et strejf af Afrika, mens du nyder udsigten over sø og park.
Tilbage i bilen passerer vi endnu en afrikansk savanne med blandt andet
næsehorn og gnuer, inden vi kommer til det, der for mange er
højdepunktet under et besøg i parken, nemlig Løveanlægget.

Dinosaurparken i GIVSKUD ZOO viser den største dinosaurudstilling
nogensinde i Danmark. Se mere end 40 dinosaurer  i naturlig størrelse -
fra den allerstørste planteæder på omkring 80 tons til den dødsensfarlige
kødæder, Tyrannosaurus rex. Du kan opleve både de fuldvoksne giganter
og små nyudklækkede unger.

Prisen er 250,- kr. pr. person, som omfatter transport, indgang, frokost er
for egen regning. Vi kører fra Odense banegård kl. 9:00 og forventer at
være tilbage i Odense kl 18:00. Der er plads til 16 deltagere, så det er om
at komme først til mølle, ring til Lonnie på 20204080 eller mail på
mail@hjsf-sydfyn.dk.

HJSF på tur
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Faaborg-Midtfyn Kommune

Alle aktiviteter foregår i Hjerneskadecentret i Hillerslev, Kirkegyden 1B i
Ringe. Med mindre andet er angivet ved arrangementet.
Tilmelding senest fredagen før aktiviteten til Lonnie på 2020 4080 -
undtaget Mandehørm hvor tilmelding foregår til Frank på 6177 6633,
senest fredagen før Mandehørm!

1. Mandag i måneden
Fællesspisning kl. 17:00 til 20:00 pris 50,00 kr.

2. Mandag i måneden
Mandehørm kl. 17:00 til 20:30
En  speciel aften med god mad, vin eller øl og rigtig mandehygge - helt

 sikkert UDEN kvinder! Menu og pris aftales fra gang til gang.

3. Mandag i måneden
 Spilleaften kl. 16:00 - 20:00

Vi spiller brætspil, kort, terninger eller noget helt andet, spiser vores
medbragte mad sammen og hygger os.  Tilmelding til Lonnie på
mail@hjsf-sydfyn.dk >> NYT Vi har fået Bordfodbold & Bordcurling

4. Mandag i måneden
Tøseaften kl. 17:00 til 21:00
En pigeaften hvor vi spiser sammen, tøsefniser og hygger med
strikketøjet.

Onsdage
Vi maler på lærred kl. 9:00 til 12:00 - Ingen tilmelding - bare mød op!

10. april: Cafebesøg i Faaborg
Det nye Helios Kulturhus i Faaborg er et besøg værd. Vi mødes udenfor
Helios (Banegårdspladsen 7) klokken 11.30 og tilbringer et par timer
sammen, mens vi spiser frokost eller drikker en kop kaffe/te. Tilmelding til
Lonnie senest den 5. april. Mulighed for samkørsel.
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30. april: Temadag om hjernetræthed
Hjerneskadeforeningen Sydfyn og Faaborg-Midtfyn Kommune afholder en
temaaften om hjernetræthed. Kenneth Kinastowski holder foredrag og
svarer på spørgsmål. Derefter er der mulighed for rundvisning på vores
Hjerneskadecenter. Lonnie og hjerneskadekoordinator Sarah Morgan
slutter af men en opsamling af nyt. Det er på Hjerneskadecentret på
Kirkegyden 1B i Hillerslev klokken 17.00. Tilmelding til Lonnie senest den
25. april.

Svendborg:
 Fredagsbar:
Vi mødes på Café Citronen, Brogade 33, Svendborg, klokken 15.30 hver
den første fredag i måneden. Vi hygger os et par timer med en kop kaffe,
en øl eller en sodavand (for egen regning). Tilmeld dig med en sms til
Lonnie senest onsdagen før på 2020 4080 eller i begivenheden på
Facebook (i gruppen Hjerneskadeforeningen Fyn og Sydfyn).

Cafe og hygge for alle: 24. april og 29. maj klokken 19.00 – 21.00 i
Medborgercafeen i Frivillighusets kælder. Vi hygger os over en kop
kaffe/te, spiller et spil eller får gang i en diskussion.

kreativt værksted Kontakt Lonnie for yderligere oplysning!

Hovedtropperne Svendborg
Vi mødes i Medborgercafeen i Frivillighuset i Havnegade 3 i
Svendborg (kælderen) sidste tirsdag i måneden, den 24. april
og den 29. maj klokken 17.00 – 20.00. Vi laver mad sammen

og hygger os med spil, snak og socialt samvær. Ingen tilmelding. Mød op
præcis klokken 17.00, hvis du ønsker at deltage i spisningen.

Langeland:
8. maj: Cafebesøg på Langeland

Vi mødes klokken 12.00 hos Fru Pigalopp, Østergade 54 i Rudkøbing og
nyder sammen lidt frokost eller kaffe/te. Tilmelding til Lonnie senest den
2. maj. Samkørsel kan arrangeres fra Svendborg.
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ÆRØ
“Skibet”

Hver tirsdag klokken 15.30 – 17.30 er kaffen klar, og
spillene venter.

Hver torsdag klokken 10.30 er der stavgang med afgang fra “Skibet”.
Bagefter spiser vi vores medbragte mad og hygger os sammen.

Kontaktperson på Ærø er Catharina Freudendahl, cath.dione@gmail.com,
Tlf: 2384 4637.

Hovedtropperne Odense

Vi mødes på torsdage i lige uger på Cafa Klara Rytterkasernen
19 i Odense Vi laver mad sammen, hygger os og har socialt
samværd!
Den 3. Maj flytter vi til nye lokaler på Lille Glasvej Plejecenter

(indgang fra Kanslergade 8). Vi glæder os meget til at møde dig i vores nye
lokaler.
Lille Glasvej er et bocenter for Hjerneskadede, og vi håber med denne
flytning at vi kan skabe flere- og nye aktiviteter for alle hovedtropper!

Ankommer du til Odense Banegård, kan du tage Bus linje 21, 22, 23 eller
29 og stå af ved TV2 på Rugaardsvej, så er der 250 meter gang til vores
lokale!

Vi ”åbner” den 3. Maj med Bingo-Banko med præmier.

17. Maj Brætspil.

31. Maj Petanque-turnering.

14. Juni. Sommerafslutning på Lille Glasvej, Kom i dit stiveste pus!

Så holder vi sommer ferie og mødes igen 6. september
Tilmelding til Anne fra URK, på tlf 4640 1607 eller mail
hovedtropperne.odense@gmail.com senest tirsdagen før!
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Nikander Design
Alt i flet.

Tasker

Punge

Lysestager

Og meget meget mere

Tina Ryborg Nikander
Tlf: 2763 7442

Ærødag i Marstal
er i år lørdag den 9. juni fra kl. 12-17.
Og igen i år er vi repræsenteret med en bod og en aktivitet. Vi vil fortælle
om de tilbud foreningen generelt har og hvad vi her i lokalafdelingen
Sydfyn kan tilbyde vores medlemmer.
Samtidig viser vi – og sælger ud af vores produkter fra kreativt værksted.
Der er punge, tasker, lysestager, kurve m.m. i folieflet. Og vi sælger
smykker som f.eks. halskæder, armbånd og øreringe – alt sammen til
rimelige priser.
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HURRA vi kan fejre 1 års fødselsdag
i Hillerslev

Fra 17:00 til 19:00

Den 4. April kan vi fejre 1 års fødselsdag i
vores ”nye” lokaler i Hjerneskadecentret i
Hillerslev. Det er utroligt som tiden dog
flyver afsted, og der er allerede gået et år
fra vi fik vores nye Hjerneskadecenter og
til nu. Det vil vi gerne fejre med
medlemmer, venner og alle andre der har
interesse indenfor hjerneskadeområdet!

Så kig forbi den 4. april i
Hjerneskadecentret i Hillerslev,

Kirkegyden 1B, Ringe

Vi tænder grillen, og byder på ristet pølse
med brød, dertil vin/øl/vand!

Vi er også klar med informationer om
foreningen, en brochure eller to, eller har
du spørgsmål, er både vores formand og
bestyrelse klar med råd og vejledning!
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2018
Af Frank Andersen

Vanen tro er vi allerede i flere uger
før, godt igang med at forberede os
til UGE 11. HjerneUgen - og der er
nok at se til, flere foredrag skal på
plads, der skal bookes lokaler og
hyres foredragsholdere, samt
underholdnig til uge 11. Der er
hektisk aktivitet i kontoret på
Lærkevej for at alt skal ”klappe”.

Og så endeligt
k o m m e r
ugen, vi er på
fra tidligt
morgen til sen
aften, det er
spændende at
se om alt det
arbejde der er

lagt i Uge 11, nu også bærer frugt i
sig selv! Første udfordring kommer
allerede mandag morgen, da vi til
vores skræk oplever at der ikke er
varme i hallen i Hillerslev, og så er
gode råd dyre! Problemet har
åbenbart stået på i længere tid, uden
at nogen har haft mulighed for at få
det lavet, og det er først da der fra
politisk side bliver ringet rundt, at
man finder en varmekanon frem,
som kan lune de efterhånden frosne
tilhører.

Stor tak til Jack Odgaard for din
handlekraft!

Næste udfordring kommer, da det
mandag morgen er meget tåget, og
vores første foredragsholder ringer
og fortæller at han sidder fast i en
kø FØR Lillebæltsbroen, og bliver 1½
time forsinket!
Vi har kun 2 timer mellem vores
arrangementer i Hillerslev, så det
bliver kun lige til tiden vi kan blive
færdige med det ene foredrag, før
næste punkt på dagsorden banker
på!! Nå men alt klapper og vi får
afviklet foredraget med Jonas
Lindeløv om ”Hjerneskade og
Hypnose” et meget spændende
foredrag, hvor mulighederne for at
afhjælpe følgevirkningerne fra en
erhvervet hjerneskade med hypnose
bliver vendt og drejet, og sidste nye
forskning på området bliver
fremlagt. Helt sikkert et område vi
skal have for øje i den kommende
tid, for som det ser ud nu, er der
muligheder i hypnose! Læs også
Dorthe Svendsens spændende
indlæg ”HjerneUgen-Hypnose og
Hjerneskade” på side 12.

Efter middag stod der under-
holdning på programmet. Vi havde
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hyret en tryllekunstner, som
underholdt et par timer med
tryllerier, sjov og spas. Vi fik også
alle selv lært at trylle, eller måske
nærmere at ”snyde” vores publikum!
Kortspil, leg med postkort og at
binde knuder på et reb var noget at
det som vores tryllekunstner viste
os, hvordan vi selv kan udføre!

Hjerneugen–
mandag eftermiddag
Af Kim Priskorn

I Hillerslev gymnastiksal kom
tryllekunstner Michael Frederiksen
og underholdt os et par timer. Det
var et formidabel flot og
inspirerende trylleshow Michael
Frederiksen viste. Der var bl.a.
tryllerier med spillekort, kugler og
oversavet tryllekunstner og så gav
han os hjerneskadede nogle fif til
at træne de små grå hjerneceller.
Der var så efter showet mulighed
for at købe nogle af hans
tryllerekvisitter og få en snak med
Michael selv. En dejlig oplevelsesrig
dag blev det.

- Hypnose og hjerneskade.
Af Dorthe Svendsen

Tågen havde lagt sig over
Danmark, vi startede tidligt op med
kaffebrygning og bordopstilling,
klar til dagens første arrangement,
et foredrag af Jonas Lindeløv om
hjerneskade og hypnose. Efter
halvanden times forsinkelse pga.
tåge og ulykker ankom Jonas til
Hillerslev og han begyndte sit
interessante foredrag om forsøg
med at hypnotisere hjerneskadede,
fortalte om de resultater de havde
opnået, om forsøgspersonerne som
havde opnået forbedringer med
koncentration, hukommelse og
træthed. Forsøgspersonerne var af
2 gang blevet hypnotiseret, under
første hypnose viste der sig en
tydelig forbedring og ved anden
forsøg stagnation eller en lille
fremgang. Jonas havde ved
forsøgets start ikke forventet at,
hypnose havde nogen virkning og
var overrasket over de positive
resultater, og var blevet motiveret
til at fortsætte projektet, men
forskning er dyrt. Trygfonden har
støttet projektet med lige under en
million. Det bliver spændende at
følge med i den videre forskning på
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området,-  om der kan gøres noget
for os, der kan forbedre vores
kognitive evner, så vi igen kan
bidrage til at holde hjulene i gang.

Hjerneugen tirsdag i Odense
Af Frank Andersen.

Kreativt værksted i vores nye
værested i Odense, eller retter
Hovedtropsted! På Lille Glasvej har
vi været så heldige at få et lokale til
vores Hovedtropper, når de flytter
fra Café Klare i maj måned!
Hovedtropperne starter 3. Maj, men
vi fik allerede indviet lokalerne i
HjerneUgen med Kreativt værksted,
samt foredrag!
Heldigvis kom der mange forbi og så
hvad kreativt værksted kunne
præsentere, specielt vores flettede
ting var et stort tilløbsstykke, og
spørgsmålene var mange om
hvordan vi dog kunne kreere de

mange flotte tasker, punge eller
hvad snakken nu faldt på!

Kl. 19 var foreningens socialrådgiver
Gitte Weitling inviteret, og det blev
igen et spændende foredrag i alt
hvad der er muligt, og også hvad
der ikke var muligt! Gitte fortalte om
sin funktion i Hjerneskadeforenin-
gen og om sit virke i VISO, en
organisation der i specielle tilfælde
kan råde og vejlede både kommune
og private.

Hjerneugen Onsdag Rudkøbing
Af Tina Nikander & Karin Andersen

Vi startede på/i Frivillighuset i
Rudkøbing med Kreativt værksted
kl. 14.
Kl 16:30 fortsatte vi med dagens 1.
Foredrag om Hjernetræthed.
Kennth Kinastowski holdt et
fantastisk foredrag.
Kl. 19:00 fortsatte aftenen med
Gitte Weitling - Hun fortalte om
hvordan hendes funktion var som
sagsbehandler indenfor HJSF.
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Hjerneugen torsdag i Svendborg
Af Lonnie Braagaard

Hjernedag i Frivillighuset. Vi havde
åbent i kreativt værksted om
eftermiddagen, hvor vi flettede med
folie og knyttede armbånd. Der kom
nogle og så på, fik en kop kaffe og
smagte vores berømte hjernekager.
Lidt salg blev det også til.
Sidst på eftermiddagen rykkede vi
ned i caféen, for her skulle Kenneth
Kinastowski fortælle om ”Livet med
hjerneskadetræthed”.
Et spændende og meget levende
foredrag om, hvordan Kenneth
lærte at håndtere sin dagligdag med
sin træthed, ikke mindst takket
være Merethe (kommunens
støtteperson). Hun lærte Kenneth at
sætte i skema og bruge det
optimalt. Gennem vedholdende
træning/øvelse fik Kenneth nu
struktur på sin dag og kunne nu
også håndtere sin træthed meget
bedre. Tak til Kenneth for din måde
at fortælle på.

Om aftenen stod der hypnose og
hjerneskade på programmet.
Vibeke Poulsen fortalte om sin
hverdag på klinikken med klienter
som kommer og får hypnose efter

de har pådraget sig en hjerneskade.
Hvordan det påvirker klienterne og
hvilke positive værdier det har givet
dem at modtage hypnose. Hvordan
trætheden eller det uoverskuelige
kan ændre sig på få timers hypnose
og hvordan energi og målsætninger
pludselig vender tilbage.
Super spændende området at følge
fremover. Tak til Vibeke for dine
historier fra den virkelige verden.

HUSK AT DU KAN SE OG LÆSE OM
ALLE AKTIVITETER PÅ VORES

EGEN HJEMMESIDE.
WWW.HJSF-SYDFYN.DK
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E-mail : mail@hjsf-sydfyn.dk

Er du hjerneskadet eller pårørende til
en – og har du spørgsmål eller behov
for råd og vejledning, er du
velkommen til at kontakte
lokalafdelingens formand
Lonnie Braagaard.
Telefontid mandag - fredag 10-12

Nyhedsbladet udsendes 4 gange om
året. Næste gang er 15. juni 2018.
Deadline til bladet er 1. juni.

Ønsker du indlæg i Nyhedsbladet,
send det til:
mail@hjsf-sydfyn.dk

Foreningens hjemmeside:
www.hjerneskadet.dk

Hjemmesiden for Lokalafd. Sydfyn:
www.hjsf-sydfyn.dk

Mød os på Facebook.com på:
Hjerneskadeforeningen Fyn &
Sydfyn

Bestyrelsen
Formand:
Lonnie Braagaard
Tlf. 20 20 40 80
e-mail: mail@hjsf-sydfyn.dk

Næstformand:
Frank Andersen
Tlf. 61 77 66 33
e-mail: frank@ba2.dk

Sekretær:
Catharina Freudendahl
Tlf. 74 63 27 79
e-mail: cath.dione@gmail.com

Kasserer:
Carsten Schmidt-Simonsen
Tlf. 30 22 69 54
E-mail: zims.uk@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:

Tina Ryborg Nikander
e-mail:ryborgnikander@gmail.com

Kim Priskorn (tur/festudvalg)
e-mail: kimpriskorn1963@hotmail.com

Dorthe K. Kristensen
e-mail:kristensendkk@gmail.com

Dorthe Svendsen (tur/festudvalg)
e-mail:dorthe.svendsen@hotmail.com

Karin Andersen (tur/festudvalg)
e-mail:karinandersen1967@gmail.com

Christian B. Madsen (HT)
e-mail:c30b84@hotmail.com

Suppleanter:

Janne Skalkam
1. Suppleant

Søren Larsen
2. Suppleant

Ad hoc medlem/Hjernespin
Jesper Skrædderdal

Reklame i bladet, koster kun:

1    A5 side i farver 400,- kr. pr gang
½   A5 side i farver 300,- kr. pr gang
¼   A5 side i farver 200,- kr. pr gang

Bestil 4 indrykninger og betal for 3!


