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Den gamle er Henning Pehrson

Den 11. december fik vi forklaringen på, hvorfor fregatkaptajnen
havde skåret ned på størrelsen af sin besætning. Erik Bodal holdt
nemlig sin 70 års fødselsdag uden at fortælle, at han og Annelise
dagen forinden var blevet lovformeligt gift, - men at slå en
fødselsdag og et bryllup sammen efter at have afskediget både
sin kanonkommandør og sin kanonér …..

O.K. Stuen var stuvende fuld, så nogen var
måske i forvejen klar over, hvad det hele
gik ud på.

Enhver mand kan over for en kvinde få det sidste ord, forudsat at han siger ja.
Stormen URD huserede i juleferien og gav oversvømmelser i Roskilde fjord. Det var
tæt nok på København til at dominere nyhedsudsendelserne i en uges tid, men nu
ved alle vi bønder så også, hvor Jyllinge ligger.

Igen i år var der ingen nytårsfest i
marinestuen, så vi var tvunget til at
huske tilbage til fordums dage, hvor
unge, smukke og guldlokkede damer
satte temperaturen i vejret ved
deres blotte tilstedeværelse.

Det årlige nytårsbad sætter mig altid i godt humør, selvom
mennesket ikke som en fisk er skabt til at være våd. Så
ville vi vel have skæl overalt og ikke bare i håret.

7. januar. Nytårsmønstring. Regnen er jævnfør årstidernes skiften koldere om
vinteren end om sommeren, og denne dag var der tilmed rigeligt af den. Den gjorde
det dermed umuligt at affyre vores kanon og advisere naboerne om vores
tilstedeværelse.
Her er et foto af nogle af de
tilstedeværende, nemlig fra
venstre Erik Bodal, der altid
blander sig med de
prominente, og dernæst Hans
Mæng, udråbt som årets
mariner 2016 (hans forsøg på
bestikkelse indgår i min
pensionsopsparing), efterfulgt af Knud Erik Møller, som af sin far for 50 år siden blev
tvunget ind i foreningen. Nis Erik Larsen blev medlem for 40 år siden og Peter
Bergholdt Buhl og Svend Friborg for 25 år siden.
10. januar. I alt 56 medlemmer og disses fans mødte op i Stuen for i
fællesskab at nyde kabyssens havsuppe med tilhørende nervøs
pandegris og nonnetrøster.
En oversættelse for dem, der har glemt søens terlimini… termilino…
termilono… sprogbrug : Gule ærter med flæsk og medisterpølse.
Som alle ved, er det en ret, der sætter gang i mavens peristaltik og
gæringsprocesser, men heldigvis først efter et par timers venten.
Kabyssen skal have stor ros og tak for dette arrangement. Godt gået, drenge.

I 2017 bliver vi så alle et helt år ældre – det
rammer heldigvis os alle, så ubehøvlede
bemærkninger kan undgås. Sidste år lignede
min fødselsdagslagkage allerede et
fakkeltog, og det var lige før, at den satte
brandalarmen i gang.

Man er ved at blive gammel, når man har brug for børnebørnene til at programmere
ens T.V.
Det er en kendsgerning, at det at have et ungt hjerte intet ændrer ved det faktum,
at alt andet er gammelt.
Det er ligeledes irriterende, at nu, hvor man kender alle svarene, er der ingen, der
spørger, og alt gør ondt, og det, der ikke gør ondt, gør det, fordi
det ikke fungerer.
Den eneste motion, som jeg får, er som kistebærer for de af
mine venner, som motionerede.
Og når jeg bukker mig ned for at snøre mine sko, overvejer jeg,
om der er andet, der skal gøres, mens jeg nu alligevel er
dernede.
Og hva’ så? Når bare man har det godt!
Og så en huskekage! På apoteket – trængsel – lang kø – en ældre dame rejste sig fra
sin stol og tilbød mig stolen – hvor uforskammet kan man være?
Jeg har nu i 14 dage kørt rundt med en tagboks på bilen, så
folk har troet, at jeg skulle på vinterferie og stå på ski.
Det er rent pral. Noget sådant har jeg ikke energi til, så jeg
må bryde sammen og tilstå, at det er sønnen, der skal låne
bilen for med kone og 3 teenagere at have plads til al
habenguttet.
En sideeffekt: Det er meget nemmere at finde bilen på en stor parkeringsplads!

7. februar: Walter og hans raske svende i kabyssen diverterede
denne aften med brunkål med flæsk og medisterpølse. Det er
en gas-tronomisk ret, og alle tilstedeværende tog godt fra,
selvom resultatet af dette sprængfarlige emne er velkendt.
Overtrykket i tarmene kan godt blive astronomisk

Hvad er en opera? Joh – det er, hvis en dame bliver dolket i ryggen
og begynder at synge i stedet for at bløde, og den er ikke ovre, før
den tykke dame er færdig med at synge, og ham, der vifter med en
pind nede ved orkesteret, vender sig om mod publikum og bukker.
Det undrer mig også, at denne ikke har opdaget, at mange af
orkesterets medlemmer kun spiller, når han kigger på dem.
Hvorfor kom jeg nu på det med opera? Jo, det var fotoet af mig selv
med 3 sabler i ryggen!
Onsdag d. 8. februar afholdt marineforeningens skyttelav sin sædvanlige årlige
generalforsamling med sin sædvanlige bestyrelse og de sædvanlige få menige
medlemmer, der traf de sædvanlige genvalg og beslutninger. Intet usædvanligt
overhovedet. Om noget, skulle det lige være rullepølsen ved den efterfølgende
anretning. Den var i tykkere skiver end sædvanligt.
Frede Kristensen styrede løjerne med autoritet.
Lørdag d. 11. februar var det så
marineforeningens tur til at holde
generalforsamling. Også denne foregik
uden dramatik. Ingen forplumrede
debatten ved at bringe fakta ind i den.
Ved den efterfølgende torskespisning
var der heldigvis også mulighed for os
ikke-torskespisende at vælge stegt
flæsk med persillesovs.
Torskespisning er for mig som at spise
en æske tændstikker og undgå svovlet – et forfærdeligt pillearbejde.

Vores kasserer, Niels Marcussen, gennemgik uden
de store armbevægelser regnskabet på sin
sædvanlige måde, der gjorde det kedelige emne
lidt mere interessant.

”Hvem fortalte far, hvordan han skulle køre bil, før han mødte
mor?”

23. februar: Vildmanden Christian Liebergreen
holdt et foredrag om sin tid i Sirius patruljen i
Nordøstgrønland, et meget underholdende og
informativ foredrag.
Han viste bl.a. et kort over området med Danmark
sat ind for at give et indtryk af størrelsen.
Jeg kan godt se, at man skal være glad for en rask
gåtur, hvis man bor i området.

Han manglede blot at fortælle, at Grønland er 52 gange større end Danmark. Når jeg
er ovre hos vore naboer i England, holder jeg af at fortælle dem, at Danmark er 7
gange større end Storbritannien. Jeg elsker også at gå ind i et rejsebureau derovre
og bede om en billet til Grønland. Forespørgslen bringer total panik i de ansattes
rækker. Grønland? Hvor er det? Hvordan kommer man derop?
Christian kom også ind på en ”White Out”
og sammenlignede det med at gå i et glas
mælk. Man mister fuldstændig
orienteringen, og kun tyngdekraften virker.
For de få, der endnu ikke har prøvet at gå
med snesko, kan jeg fortælle, at Mons til
venstre har ”førersko” på. De er længere
agterud end Polles noget mindre sko.
Skoene havde vi stjålet fra amerikanerne i Narssarssuaq sammen med mange andre
gode sager, men det behøver ingen at få at vide. Vi er vel ordentlige mennesker.

7. marts: Endnu en gang dejlige gule ærter fra kabyssen. Det er
jo den slags retter, som sætter sine tydelige spor både på
atmosfæren, men så absolut også i det lille hus.

”Der er andet i verden end penge, men de hjælper én med at
opretholde kontakten med sine børn.”

9. marts: Fællesmiddag, der bestod af aspargessuppe og mørbradfilet m. tilbehør,
blev serveret fra kabyssen. Godt initiv!. Vi manglede Villy til at spille harmonika, så i
stedet fortalte jeg nogle historier, som blev godt modtaget. Det kedelige for mig var,
at jeg havde hørt flere af dem tidligere!
17. marts. Radioen meddeler, at der har været en tagbrand på Vesterbrogade i
København!
Jeg ville ikke kunne leve uden at få noget sådant at vide!
Når man ikke holder avis, er det jo godt, at radioen kan holde én orienteret om de
store begivenheder ude i verden.
Kabyssen er gået bort fra gæringsprocesserne, og serverer nu mere fast føde i form
af f.eks. karbonader, kylling, biksemad og hakkebøf. Man må have bemærket, at
vinteren synes forbi. Med et godt jysk udtryk har den været træls – mange
regnvejrsdage og meget lidt sne.

Ønsker Herren dagens ret?”
”Er der nogen valgmuligheder?”
”Ja eller nej!”

29. marts. Kurt Kaysen meddeler, at travaljen er gjort forårsklar
og nu kan sættes i vandet, og tirsdag d. 4. april vil den første
sejltur i år løbe af stablen. Der er bestilt godt vejr.
Ifølge rygterne er de toptrænede roere også klar!

12. april: Marineforeningens skyttelav afholdt sin afslutningsfest i Stuen. Walter
serverede alskens lækkerier i prima kvalitet, og alle kvitterede ved at forsyne sig i
store mængder.
Formanden, Erik Thomsen, var stolt over at kunne vise os en pokal, vundet ved
landsskyttestævnet.
Der blev uddelt præmier til forskellige medlemmer, ingen nævnt, ingen glemt. Jeg
har hele året fået på puklen, fordi jeg sidste gang nævnte, at en af skytterne havde
fået præmien for næstdårligste synsprøve. Jeg har lovet Edna ikke at nævne navnet
på skytten.

Skål, og resten i håret!

Det var foreningens bedste rødvin, og Jørgen
Ambus havde svært ved at slippe præmien.

Niels Rasmussen forsynede sig,
ligesom os andre, med den gode
mad.

Gert og Steen blev tvunget ud i store
problemer med lommeregneren ….

… som blev klaret ved hjælp fra
sagkundskaben.

Steen tæller normalt på fingrene, men var i
aften stærkt handicappet.

Torsdag d. 20. april: Kammeratskabsaften i stuen. Deltagerantallet kunne godt have
været større, men kabyspersonalet gjorde, hvad de kunne for at gøre deltagerne
større.

Jørgen Lund var meget rørende…..

….. mens Valter var mundskænk og garanterede dermed
for kvaliteten…..

…. og Jørgen tog sig af bortskaffelsen af resterne.

… og husk så, advokat Schnabelschiöld, at man ikke skal
hænge med hovedet, hvis man står i lort til halsen.

23. april: Det siges, at vand er godt for mennesket, men hvorfor går vi så med
gummistøvler, regnfrakker og paraplyer? I dag drak jeg et helt glas vand og gik
dermed imod myndighedernes opfordring om at spare på vandet. Det mindede mig
om sidste gang for mange år siden på Grønland, hvor jeg drak en håndfuld
smeltevand, der ifølge videnskaben faldt som sne, dengang Gorm den Gamle
traskede rundt her i landet, og unge raske svende tog på chartertur til England, hvor
de nedbrændte klostre, dræbte kvinderne og voldtog mændene eller noget i den
retning. Det var tider!
10. maj: Københavnerne piwer stadig, når talen går ind på
udflytning af statslige institutioner. Nu har de regnet ud, at det
koster staten 250.000 kr. at flytte bare én københavner ud på
bøhlandet. På en måde forstår jeg deres situation. Jeg ville også
stritte imod, dersom jeg skulle flytte til København, men det er da
også forståeligt!
I sin tid var jeg statstjenestemand og risikerede at kunne blive flyttet
overalt i landet. Jeg havde besluttet, at dersom det blev tilfældet,
ville jeg kun tillade at blive flyttet til ”Tilsynet med Ædle Metaller.”
Her kunne der måske falde lidt af i svinget.
17. maj fyldte vores allesammens Evald Brinck 95 år, som han
fejrede på ”Møllen” på Tåsinge. Han var i hopla og fortalte lidt
om sin tid til søs. Benene er lidt usikre, men hovedet er der
absolut intet i vejen med. Godt gået, Evald.

Jeg er blevet gammel. Jeg har haft 2 bypassoperationer, fået ny
hofte, to nye knæ, kæmpet med testikkelkræft og sukkersyge,
blind på det ene øje, kan ikke høre noget, der er svagere end en
jetmotor, spiser 40 forskellige tabletter, der gør mig svimmel, gør
maven fuld af luft og giver anfald af ”black outs.” Har dårlig blodcirkulation og kan
dårligt føle mine hænder og fødder. Jeg kan ikke huske, om jeg er 87 eller 92 år
gammel, men heldigvis har jeg stadig mit kørekort.

Torsdag d. 25. maj – Kristi Himmelfartsdag og marchen til
krigergravene. Marineforeningen var igen i år godt
repræsenteret i marchen til den i mine øjne utrolig flotte
gravplads – den er indbegrebet af, hvad jeg vil kalde en
mindelund.
En Flight Lieutenant fra den engelske ambassade holdt en lille
tale på dansk. Gået lidt på klingen indrømmede han, at
”Danish is a blody difficult language to learn.”

Fra pålidelig kilde forlyder det, at Carolinekorets pendant
”Havfruerne” har mistet sin mangeårige leder, Margit Kølle.
Hvad skal der nu ske med de mange medlemmer af koret?
Der tænkes store og indviklede tanker.
Var lige en smuttur tilbage i
Skotland.
Broen var en grænsepost mod
England, og skotterne måtte ikke
bære kilt i England. Skotterne
skulle derfor skifte til bukser, og
det kunne man gøre i den hvide
kro.
På gælisk hedder kroen ”tigh an
truish inn,” som for de få, der ikke
forstår gælisk, oversat til jysk
betyder ” a bowsekro”

Jeg er ved at komme ud af form, så lægen anbefalede mig at starte på et
gymnastikhold. Jeg meldte mig til et hold for seniorer; jeg bukkede mig,
vred mig, snurrede rundt, hoppede op og ned og svedte i en times tid, men
da jeg endelig havde fået mine gymnastiksko på, var holdet færdigt.

Vejret i juni har været typisk april vejr – startede med 25 graders sommervejr og
endte med 13 graders regnvejr. Vejrguden må være et hunkøn, der lige har strikket
en ny trøje, som skal afprøves.
21. juli: Jeg har siddet og bladret i nogle gamle numre af vores blad og
fundet omtalen af et andespil, hvor jeg vandt en gratis bilvask. Bilen
trænger igen til en vask, så var det ikke en idé med et nyt andespil?

Jeg ønsker ikke at være medlem af en forening, der ønsker sådan
én som mig som medlem.

30. juli. Shanty-festivalen
med omkring 400
deltagere og medløbere
var godt i gang, og
”Havfruerne” trak fulde
huse i stuen. Det var
korleder Margits
afskedssalut, og der blev
sunget igennem.

Juli måned blev en god måned for frøer og skrubtudser, men elendig for alle andre
skabninger. Temperaturen kom den 31. op på hvad meteorologerne kalder en
sommerdag, men kun på Bornholm. For vi andre måtte vi nøjes med 18 – 22 grader
– også når det ikke regnede.
Jeg ved, at det først er sommer, når skotterne smider deres juletræer ud!

Regnvejr giver plads til filosofiske tanker. F.eks. mand/kvinde:
En mand vil betale 100 kr. for en dims til 50 kr., hvis han har brug for den.
En kvinde vil betale 50 kr. for en dims til 100 kr., som hun ikke har brug for, hvis bare
den er på udsalg.
En mand har 5 ting i badeværelset: en tandbørste, tandpasta, barbermaskine, sæbe
og håndklæde.
En kvinde har i gennemsnit 337 ting, og manden skal være heldig, hvis han bare ved,
hvad de 20 er til.
En kvinde får altid det sidste ord i en diskussion. Hvad han bagefter siger, giver
anledning til en ny diskussion.
En kvinde bekymrer sig om fremtiden, indtil hun får sig en mand.
En mand tænker overhovedet ikke på fremtiden, før han får sig en kone.
En kvinde klæder om, når hun skal på indkøb, vande planter og tømme
skraldebøtten.
En mand klæder om til bryllupper og begravelser.
Og til slut en klog tanke: En gift mand bør glemme sine fejltagelser. Der er ingen
grund til at 2 mennesker skal gå rundt og huske dem.

O.K.
Oplysningen kom som en
overraskelse, men så er det godt at
have en jordemoder i nærheden.
Men flere børn …..?
Og i vores alder!

20. august. Fregatskydning.
Der var mødt 35 trofaste medlemmer op for på foreningens vegne at deltage i
beskydningen af den svenske fregat.

Da den endelig var nedkæmpet, var det
kun fordi krudtkammeret blev ramt.
Sejlene så næsten ikke ud til at have lidt
nogen overlast.
Det kunne se ud til, at der var svenske
sympatisører blandt os grundet de mange
”våde-skud.”

Søslaget blev fulgt med interesse fra
kommandocentralen, eller også var
det for at se, hvad de 2 mente om
skytternes manglende akkuratesse.

Det nyttede meget lidt, at Steen
pegede på krudtkammeret. Han følte
sig ikke i fare!

Efter i alt 104 skud var det dog slut med fregatten.
Ved den efterfølgende sejrsfrokost i marinestuen blev den nye kaptajn og besætning
offentliggjort.
Det første sejl, blændsejlet, blev skudt ned af
ingen ringere end undertegnede, som derfor
fik titlen af kanonkommandør. Den nye
fregatkaptajn mente dog, at jeg også godt
kunne klare jobbet som lanternegast, så når
jeg i fremtiden ikke kommanderer ved
kanonen, er det fordi, jeg fylder tran på
lamperne.

Steen Molnit nedskød fore bramsejl,
der sidder øverst på formasten, så han
blev udnævnt til topgast.

Kurt Kaysen nedskød fore merssejl, og
fik derfor titlen af kanoner med ret til
at sætte ild til kanonen.
Han nedskød ligeledes mesanen,
hvilket gav ham titlen af kadet med ret
til at blande sig med den menige
besætning.

Frede Kristiansen klarede fokken og
blev derfor udnævnt til sejl
kvartermester. Han har det danske
flag på skulderen, så han er nok ikke
den svenske sympatisør.
Og dog.

For at bevise, at mennesker, der er
tættere ved jorden, godt kan skyde stort,
nedskød Kurt Lindegaard store bramsejl og
blev derfor udnævnt til signalgast.
Så vidt jeg husker, blev en sådan hejst op i
masten, for så kunne alle bedre høre, hvad
han sagde.

Jesper Malling ordnede store merssejl, så
som Krudtlanger med de lange arme, får
Kurt Kaysen og jeg i fremtiden mulighed for
kommandere rundt med ham.

Jørgen Ambus nedskød storsejlet og det
gav ham titlen: Bådsmand.
Jørgen sympatiserer ikke med nogen eller
noget og da slet ikke med svenskerne, så
han kan ikke være skyld i ”vådeskuddene”

Slutteligen, og med skud nummer 104, ramte Johnny
Ibsen det svenske krudtkammer og afgjorde dermed
kampen.
For denne præstation udnævntes han til fregatkaptajn.
Som repræsentant for den menige besætning ser jeg
mig nødsaget til at komme med en forespørgsel eller
protest til den nye fregatkaptajn:
Ved at lade 2 menige medlemmer udføre dobbelt
arbejde (og jeg er uheldigvis den ene) sparer han jo på
lønningerne. Vil der nu være råd til en dobbelt
romration til hele besætningen eller blot de 2?
Den afgående fregatkaptajn overrækker
her et stk. håndskydevåben til sin afløser.
Begge har ladet 2 menige medlemmer
udføre dobbelttjans, hvilket efter min
mening er noget af et skråplan at komme
ind på.
Derfor min protest.

Ved den efterfølgende dameskydning blev
den nye fregatkaptajns hustru, Karin, en
suveræn vinder med 74 point ud af 75
mulige.
Parret skulle dermed være godt rustet til
at modstå et eventuelt mytteriforsøg.
Som kujon tror jeg, at jeg trækker min
protest tilbage! Kun en tåbe frygter ikke
en armeret kvinde.

Stella Fog lå dog lige bag med 72 point.
Der var kamp til stregen.

Lene Hansen med 70 point fik en fin 3.
plads med 70 point. Det er nogle
skrappe damer, vi har i foreningen.

Den officielle overdragelse af
kaptajnsværdigheden foregik foran vores mest
standhaftige medlem. Selvom han er en træmand,
tyder romflasken i hans højre hånd dog på, at han
kun venter på at kunne komme til at bøje armen.
Og til den afgående kaptajn: Var der ikke noget
med, at man ikke må sigte på eller lade våbnet
pege på en person, med mindre personen er
udpeget som mål? Hvad har han i tankerne?
En dårlig taber!

Søndag d. 27. august blev en mindeværdig dag for vores
marineforening. Ved idrætsskydningen i Christiansminde plejer
vi i al ærbødighed at besætte den bedste placering, men fra
bunden. Denne gang besluttede vi dog ikke at være høflige over
for de andre, men vise hvem vi var og være nr. 1 fra toppen.
Svendborg Skyttelav og Svendborg Forsvarsbroderforening deles
om at få navnet indgraveret i pokalen, men nu er vi også med.
Garderforeningen og flyvevåbnets lokale forening er i
venteposition!

Skyttelavets formand, Erik Thomsen,
får her lov til at røre ved pokalen,
men Steen Molnit holder godt fast i
den.

Steen blev i øvrigt dagens bedste
skytte, og udover titlen fik han en
flaske rødvin af magnumstørrelse
plus 6 normale.
Undertegnede fik 4 flasker rødvin for
at blive nr. 2 ud af 45 skytter.
Nr. 3 var lige i
hælene på os.

Dagens høst blev 11 flasker rødvin og 1
pokal.

Marineforeningens ære blev
reddet, og det vindende hold er
her foreviget foran skyttehuset
på denne dejlige til tider
næsten skyfrie augustdag.

Sommeren faldt 2 dage senere nemlig d. 29. august. Temperaturen kom flere steder
op på 25,1 grader. Ifølge meteorologerne var det i sidste øjeblik, for efteråret
begynder om 2 dage.
Året har som helhed været yderst solfattigt.
Bwadr. (citat fra radiserne)

Torsdag 7. september: Familiemiddag i stuen, som var fuld belagt.
Det skyldes sikkert, at der var meldt ud, at der ville være
underholdning. Det er ikke nok, at vi mødes og spiser en 2 retters
menu i fællesskab, for så går folk bare hjem, når man ikke kan spise
mere. Nu sørgede Villy for musikken, og mange sange blev luftet.
God aften.

Mandag 18. september: Den årlige 4-dages
udflugt med marineforeningen gik denne gang til
Husum i det nordvestlige Tyskland. Alle 48
deltagere måtte stå tidligt op for kl. 8 at afgå fra
vores revisor Torben Tranbergs parkeringsplads.
Bussen blev styret af vores gamle ven, Preben,
som gerne ville føre os rundt for at besigtige
mange se-værdige ting.

På rasteplads ”Lillebælt”
standsede vi for at få tågen ud
af øjnene.

Erik Bodal hælder galant kaffe op, men ……

… Annelise er vistnok ikke
benovet over mængden.

Henning Larsen ligner én, der
trænger til en bette ”Bjesk”

En lettere omskrivning af
Carl Nielsens titel på en
fynsk melodi.

Jeg er ikke særlig
kunstnerisk anlagt, men
kunne godt lide udsigten
fra Emil Noldes
stuevindue

Efter en lang spadseretur værdsættes en kold øl ….

… eller en mere eller mindre
komfortabel siddeplads.

Vores hotel i Husum, klar til
3 overnatninger.

Dag 2.
Efter at have fundet ud af,
hvad der var for og bag,
entrede vi dette drivhus for
på adstadig vis at foretage en
rundsejlads i Friedrichstadt,
som på hollandsk manér
vrimler med kanaler.

Hist og her var der dæl……
ikke megen plads at give af.

Jeg vil betragte det som
en jagtskude.
Bare drive med strømmen
og vente på, at ænderne
skal komme hen for at se,
om der er nogen gemt bag
skidtet.
Og så haps.

Første gang jeg har set en båd med græsplæne, og
græsset voksende ud over dækskanten.
Efter færdiggørelsen har man muligvis opdaget, at
masterne var for høje til at gå gennem broerne over
kanalerne?
Eller venter man tålmodigt på næste oversvømmelse?

Ingen led søsygens kvaler, så
der var høj stemning til en
enkel frokost bestående af 2
varme retter, hvoraf den ene
var en stor wienerschnitzel
med brasede kartofler.
Som dessert en skålfuld is.

Vi foretog en byvandring med
lokal dansktalende guide,
men mine ben var i hvert fald
glade for at se vores bus i det
fjerne, men ak, på den
forkerte side af vandet.

Der var altid
trængsel, når
”Prebens Bar”
åbnede.
Han var
leveringsdygtig
i øl, sodavand,
kaffe m. kage
og små skarpe.
Og vand!

Vi tog også en rundtur til
bens i Tønning.
Benene kunne godt trænge
til lidt aflastning af og til.

Dag 3.
Efter 3 kvarters sejltur fra Dagebüll ankom vi til den
næststørste af de nordfrisiske vadehavsøer, Føhr.
Det er en udpræget turistø.
Vi var på egen hånd, og da spisetiden faldt sammen
med en kraftig regnbyge, spiste nogle af os på en
græsk restaurant, hvor vi bestilte en stærk krydret
gullasch-suppe. Vi har spist så meget i de
foregående dage, at maven var glad for lidt
pusterum.

Og så skulle man også opleve netop
det!
De 2 gik forbi en tøjforretning uden
at skulle mærke på hver eneste af
de udstillede varer.
Ekstraordinært.

Hvis chaufføren ikke
har en GPS, kan han
altid stå ud og se på det
medbragte landkort.

Og færgen kl. 1515 fra Vyk
tilbage til Dagebüll afgik præcis
kl.1500, men alle nåede at
komme med.

Dag 4.

Afgang Husum 0900 præcis. Som
gamle søfolk ønsker ingen at
blive agterudsejlet.

På vejen til Rendsburg besøgte
vi ”Storkebyen”. Familien her
må være selvforsynende, idet
de både havde storke på taget
samt vindruer i massevis.

2, som ikke troede på storken og
derfor kunne slappe af.

Foran teateret i Rendsburg står en bar dame.
Så længe hun står stille, er det kunst.
Hvis hun rører på sig, er det porno

Teateret var det nærmeste, vi kom til
det teatralske.

Og så spiser vi søreme
igen!
Denne gang på
Brückenterrasse.

Her står jeg midt på en tysk
autobahn i tæt trafik uden at
være nervøs.
Hvorfor?
Jo. Trafikken stod stille i
halvanden time grundet et
større uheld længere
fremme.
Så Preben serverede kaffe!

P.S. Selvfølgelig standsede vi ved Fleggaard for at
proviantere. Mange kasser blev stablet i bussen.

Summa summarum:
En god tur, som rejseholdet kan være stolt af, men …
Jeg savnede fællesrummet, hvor vi kunne samles om aftenerne og hygge os sammen
og drøfte dagens begivenheder over en kop øl eller vin.

Og så, kære Louise, kan du nævne mig navnet på en by i
Belgien?
Ork ja. Hvilken?

Det er dejligt at
komme ud i
verden, men vi
har det nu også
dejligt i
Svendborg, især
på en tidlig
efterårsdag.

Nå. Er den tåbe nu også død.
Folk, som slider sig ihjel for at efterlade sig en million, er tåbelige.
Jeg ser op til den mand, som efter et lykkeligt liv har fået det til at
gå lige op.

Goddag, Fru Jensen. Hvor er De dog kommet til at se gammel
ud. Jeg kunne næsten ikke kende Dem.
Goddag, fru Nielsen. Nej, og havde det ikke været for Deres
tøj, så havde jeg heller ikke kunnet genkende Dem.

29. oktober: TV benyttede lige stormen ”Ingolf” til et minde os om, hvor Jyllinge
ligger. Hvis altså nogen skulle have glemt det. Ligger redaktørens sommerhus måske
i Jyllinge?
31. oktober: Jo. Dæleme. TV viser, hvordan man fejrer Alle Helgenes Aften i Jyllinge.
Hvorfor lige nøjagtigt i Jyllinge?
2. november: En busfuld glade mennesker med koner drog denne
gang på en én-dags udflugt til Tirpitz museet ved Blåvand. Jeg ledte
efter den store kanon for at få et billede, men kanonen ligger i
Hanstholm. De var ikke så kloge, de tyskere. De kunne da bare have
spurgt om vej. De forstod måske ikke jysk.
5. november: Bankospil i stuen.
Bjarne og CO. havde virkelig skaffet mange og flotte præmier til spillet, men alle
flæskestegene og ænderne gik trods ihærdigt arbejde fra min side min næse forbi.
Jeg elsker flæskesteg, så hvorfor kunne der ikke falde bare en lille en af til mig?
Der var hele tiden nogen, der råbte banko, når jeg kun manglede et enkelt tal.

Bjarne var så venlig at vise mig mine chancer.
Og jeg, der er sådan et godt, rart, elskværdigt,
intelligent og beskedent menneske! Jeg skal hele
tiden minde mig selv om, at jeg ikke er nær så
selvglad, som enhver anden ville være i mit sted.

Torsdag d. 16. november: Ålegilde. Der var virkelig indkøbt store stimer af ål, og alle
forsynede sig i lige så store mængder. Agurkesalaten slap hurtigt op, men det gjorde
ikke noget, for så var der plads til et par stykker ål mere. Walther og hans raske
svende skal have en stor tak for noget dejligt mad.
Set udefra er det forunderligt, hvor mange stykker ål, der
kan glide ned i fordøjelseskanalen.
Det er godt, at mange af os har plads til den ekstra
spisning.
Det ses tydeligt blandt den store skare.

Efter lidt fælles småbøvseri spillede Villy på sit
maveklaver op til fællessang. Jeg forstår ikke, hvordan
han finder rundt mellem alle knapperne, men han gør
det godt.

Tirsdag d. 21. november: Kommunalvalg og valg til regionsrådet:
Jeg har min sædvanlige tvivl. For mig er en politiker en mand, der før valget
fortæller, hvad han vil gøre, og efter valget hvorfor det ikke kan lade sig gøre.

Ved distriktsskydningerne bliver Nyborg
altid nr. 1 og vores skyttelav bliver
normalt nr. sidst. Nyborg har derfor
tilbudt os at deltage i et træningskursus,
så vi eventuelt kan komme væk fra
sidstepladsen. Det bliver spændende at
se, hvad det går ud på

”Du skal bare
trykke på den
lille knap
her!”

”Mine erfaringer med mænd?
Jo. Den ideelle ægtemand er altid høflig over for sin kone. Han
flirter ikke med andre kvinder, skælder ikke ud, ryger ikke,
drikker ikke, snorker ikke, kort sagt: findes ikke.”

Og så er det julefrokosternes tid – en tid med fest og glæde og uden for mange
tømmermænd.
Jeg ved, at det kan lade sig gøre. Så vidt jeg husker.

Jeg har hentet
vores juletræ,
men måske der
skal klippes lidt af
toppen.

Med ønsket om en
glædelig jul og et godt
nytår ønskes begge mine
læsere held og lykke i det
nye år.

Husk: Man holder ikke op med at le, fordi man bliver gammel. Man
bliver gammel, fordi man holder op med at le

