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Onsdag d. 12. december afholdt skyttelavet sin sæsonafslutning med en julefrokost. 

Vores hovmester og altmuligmand i kabyssen, Walter, havde sammen med sit 

mandskab fremtryllet en menu, som kun kan betegnes med ét ord: fremragende. 

Det var ikke en normal julefrokostmenu. Her var bl.a. muslinger, røget ål, Laksepaté 

og en masse andre dejlige retter. Selvfølgelig også Ris a la mande. 

 

 

 

Morskabsskydningen blev vundet af 

disse 3 i viste rækkefølge. Det 

næstdårligste resultat blev vundet af 

ham, som jeg har lovet ikke at nævne 

med navn. Så har jeg holdt mit løfte, 

ikke også Frede. 

 

 

 

Der var også gang i lotterisalget med 

tilhørende gevinster. Erik Baagø med 

hustru Ellen vandt hver en flaske, mens 

Flemming Bovbjerg måtte nøjes med en 

enkelt. 

Den anden Frede vandt endda hele 2 

gevinster, så nytårsaften skulle være 

sikret. 

 

 

15. december var Gløgg og æbleskive-dag i 

stuen. Rygtet må være gået, for stuen var 

fuld.  

Som noget nyt trak Ove Heitmann i 

skipperklaveret og Ernst Madsen anførte i 

rytmespillet. 

Vi fik luftet nogle af sømandssangene. 



29. december: 

Rigabalsamen lokkede 

denne våde og triste 

decemberlørdag en del 

ned i stuen.  

Klokken 12 var hele 

artilleriet stillet op og klar 

til salutering. 

 

 

Den lille kanon følte sig holdt lidt udenfor, 

men set fra dens synsvinkel, var det nok 

forståeligt. 

 

Den beviste dog det gamle mundhæld, at 

en lille og vågen ….. 

 

 

 

 

… er bedre end en stor og doven. 

 

Den store nægtede simpelthen at gøre noget 

som helst, selvom artilleristen truede med at 

sparke den et vist sted. 

 

Til alt held kunne mellemstørrelsen 

gøre noget ved sagen. 

Alt i alt blev resultatet, at 75 % af 

kanonerne virkede. Ved dronningens 

besøg var det kun 50 %. 



Grundet det våde vejr var køen af tilskuere på trappen meget reduceret. 

 

 

Gå nu hen og stil dig bagerst i køen. 

Det kan jeg ikke. 

Hvorfor ikke? 

Der står allerede en. 

 

 

5. januar: Nytårsmønstring. 

 

Foreningen havde en del jubilarer. 

Først en 50 års af slagsen, nemlig 

Vagn Juel Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formanden blander sig altid, men 25 års jubilarerne var fra venstre: Hans 

Vestergaard Madsen, Per Rimmen, Benny Nielsen, Jørgen Ambus, Gerhart Kohls, 

Niels Kristian Nielsen, Helge Sørensen, Benny Thygesen og sidst Søren Hansen. 



4 vildmænd? 

De 2 med tildækket 

overkrop er fra 

venstre ham, der 

altid blander sig, og 

så vores altid aktive 

førstemand i 

kabyssen, 

Walter Storm, som 

blev udnævnt til 

Årets Mariner. 

 

 

 

 

Fisketur med 

hjemmeværnskutteren på en kold 

januardag. Der var præmie til den 

først fangede og den største torsk. 

Henning forsøgte forgæves at gøre 

sin lidt større. Sikken en torsk! 

 

 

 

 

 

 

Beck her, som er klædt på til lejligheden, fangede 

både den første og den største torsk. 

Begge torsk er her foreviget. 

 



Når vi har festet i stuen, skal der jo ryddes 

op igen. Det går normalt hurtigt, fordi 

mange giver en hånd med.  

 

 

Selv formanden er på et tidspunkt set give 

borddugsoprulningsholdsdeltagerne  

en finger. 

 

 

Lørdag d. 23. februar stod 

Reilly’s Rebels for den 

musikalske underholdning i 

stuen. Med deres irske toner 

gav de i et par timer den 

proppede stue en ide om en 

irsk pub. Vores kasserer kan 

glæde sig over en 

omsætningsfremgang. 

 

 

Og så lidt for de 

historieinteresserede: Da jeg 

for mange år siden inviterede 

Mary til Danmark på ferie, 

ønskede min svigermor i 

Scotland, at hun fik en skriftlig 

invitation fra min familie. Det 

fik hun så, og jeg sendte nogle 

fotos med: Jeg forklarede f.eks. 

at indkvarteringen var helt i 

orden. Vi havde indrettet et 

helt nyt logi til Mary, og ….. 



… at jeg ville hente hende i Esbjerg i 

vores nye kano. 

 

 

 

 

 

Jeg tror, at hun nu var beroliget.  

Hendes kendskab til Danmark var meget begrænset. 

 

 

Hvordan skulle hun også kunne forstå, at alt var 

helt anderledes, end da hun for mange år siden var 

ung. 

 

 

3. marts: 31 målrettede medlemmer af skyttelavene i Kerteminde, Nyborg, Fåborg 

og Svendborg mødtes denne halvkolde søndag på skydebanen i Tåsingehallen for en 

fredelig kamp om point. 

Ved den efterfølgende gule-ærter-spisning i Marinestuen afsløredes det, hvem der 

havde vundet og hvorfor. 

Nyborg blev nr. 1 med 773 point, Kerteminde nr. 2 med 757 point, Svendborg nr. 3 

med 753 point og jeg nævner ikke, hvem der blev nr. 4 med 750 point. 

Den bedste skytte for hvert hold fik overrakt en flaske af stuens bedste rødvin.  

 

 

99 % af denne verdens mennesker er uintelligente. 

Heldigvis tilhører jeg de sidste 3 % 



De gule ærter med kogt flæsk og medisterpølse blev fortæret i store mængder, og 

en enkelt snaps eller måske 2 gjorde samtalen omkring bordene meget glidende. 

 

 

 

Flemming Eriksen viser her, hvordan man hælder 

en snaps op.  

For at undgå spild af den snaps, der ikke kan være 

i glasset, holder han glasset over de gule ærter. 

Han er bare snu! 

 

 

 

 

Torsdag d. 7. marts: Foreningsmiddag. Omkring et halvt hundrede deltog denne 

aften i afspisningen af aspargessuppe, oksesteg og citronfromage. Jeg kan ikke 

reklamere for en enkelt af disse retter, da de alle var i topklassen. Snakken gik 

højlydt, overbevisende og muntert blandt deltagerne. God aften! 

 

Et godt råd: Man skal ikke udsætte til i morgen, hvad man kan gøre lige så godt i 

overmorgen. 

 

Februar har i år slået varmerekorden. Til gengæld har marts slået rekorden i 

regnmængde. Nå, drikkevandsreserverne har godt af at blive fyldt efter den tørre 

sommer sidste år. Eller forbereder vejrguderne endnu en varm sommer? 

 

 

Brexit i Storbritannien:  



PM May har problemer med at styre underhuset. Den afstemning, der skulle afgøre, 

om den afstemning, der var foran den afstemning, der afgjorde, om den afstemning, 

der … osv. 

 

 Oppositionslederen skal lige afgøre, om han skal trække sit forslag, 

som lige er vedtaget, tilbage.  

   

 

 

Min kone sendte mig i byen efter noget, som gjorde hende mere lækker. 

I skulle have set hendes ansigt, da jeg kom hjem med 12 guldøl. 

 

 

 

Torsdag d. 11. april: Kammeratskabsaften i stuen. Kun 24 af medlemsskaren deltog 

denne aften i afspisningen af lækker sild, røget laks og æggekage med masser af 

sprødt flæsk. 

Æggekagen blev ifølge sy’fynsk egnsbeskrivelse fulgt til dørs af en kølig snaps. 

   

Onsdag d. 24. april: Marineforeningens skyttelav holdt sæsonafslutning i stuen godt 

understøttet af Walters aldrig svigtende sans for god mad. 

Der blev uddelt præmier for mange præstationer.   

 

 

 

Størst akklamation fik dog Frede for største 

fremgang i denne sæson. 

Rygterne gik på, at Frede ved flere lejligheder har 

ramt skydeskiven. 

Godt gået Frede! 

Det er altid rart at have med virkelige entusiaster 

at gøre. 

 



 

 

 

Grundet sin ungdom og deraf følgende mulighed for 

stadig at kunne se noget, fik Steen Molnit 

førstepræmien i morskabsskydningen. 

Han skød 70 point ud af 70 mulige.  

Det triste for ham er nu, at der ikke er mulighed for 

forbedringer.  Den mulighed har vi andre forbeholdt 

os. 

 

 

Som noget helt exceptionelt fejrede vi Frede 

Kristensen. Det er 10 år siden, at denne stolte kriger 

startede skydningerne med autisterne, et 

forehavende, som berømmes af disse elever og 

deres lærere.  

Ideen er taget op andre steder her i landet, og selv i 

Norge har man lært af Fredes ide. 

Som tak fik Frede Kristensen af Steen Molnit overrakt 

en stor kurv med mange dejlige sager.  

 

 

 

 

 

Kurt Lindegårds tætte nærhed med jorden 

skyldes ifølge ham selv, at han fik mange tæv, 

da han var endnu mindre, og derfor lærte at 

dukke hovedet. 

Her får han dog overrakt en præmie for sine 

evner som skytte af skyttelavets formand, 

Erik Thomsen. 



 

Sønnen, Jim Lindegård, diskede op med de små 

kuverter med lodsedler, som kunne købes for 20 kr.  

Vinder af gevinsterne blev en familieaffære, idet 

Henning Pehrson og frue, Moira, løb med dem alle: 

en flaske Linie-Akvavit og en flaske Cream Liqueur. 

 

 

 

  

 

 

 En dyb nedskæring er som en solformørkelse. 

       Man tør ikke se direkte på den.  

 

 

 

 

 

 

Hvert år foretager marineforeningen en sejltur til 

enten Fåborg, Marstal eller Rudkøbing.  

Disse ture foregår med Caroline S og Viking og er så 

eftertragtede, at man skal stille sig i kø ved stuen den 

dag, hvor man kan være så heldig at få et nummer i 

køen. 

 

 

 

En bajer? 

Nej tak. Ellers tak. Klokken er kun 11, 

og for det første er jeg afholdsmand.  

For det andet drikker jeg aldrig så tidligt på dagen. 

For det tredje har jeg allerede fået 3 bajere i dag. 



26. maj: 

Valg til europaparlamentet.  

Dansk Folkeparti fik en gevaldig bet og mistede 3 af deres 4 tidligere medlemmer af 

parlamentet. 

Under optællingen førte S, indtil V i sidste øjeblik slog S. 

 

Det var interessant at følge ansigtsudtrykkene hos partilederne. Det var med at 

finde en grimasse, der ku’ passe. 

 

 

 

 

 

De må altså meget undskylde, 

men der er ikke noget toiletpapir 

herinde.  

 

 

 

 

 

5. juni: Folketingsvalg: Jeg mindes ikke, at der tidligere har været så stor interesse 

for et sådant arrangement. Selv ventede jeg på den endelige optælling for at se, om 

partiet Stram Kurs (eller var det Sort) kom ind i folketinget. Jeg er gammel nok til at 

huske på et valg under besættelsen, hvor man var bange for, at nazistpartiet i 

Danmark ville få indflydelse. 

 

Husk på, at jeg er så gammel, at jeg levede, da det døde hav kun var sygt. 

 

Med en stemmeprocent på 1,8 går han forhåbentlig hurtigt i glemmebogen, og 

politiet kan holde op med at bruge en bunke tid på at passe på ham. Hvorfor gjorde 

man for resten det? Hvis jeg vil begå selvmord ved at hoppe ind i løveburet, så 

regner jeg da ikke med, at politiet vil sende 50 betjente for at stoppe mig. Det er vel 

et frit land, vi lever i. 



Det er først, når du ser en myg lande på dine testikler, at 

du indser, at vold ikke løser problemer. 

 

 

 

 

 

5. juni: Som sædvanligt på Fars dag tog marineforeningen på bustur til et 

interessant sted i Danmark. Denne gang gik det til Langelandsfortet, som jeg for 

uindviede kan fortælle 

ligger på Langeland.  

 

 

Havde jeg været 

forsvarsminister i 1953, så 

tror jeg, at jeg ville have 

lagt Langelandsfortet på 

Samsø. Det ville have 

forvirret alle russiske 

agenter. 

 

Hvorfor har man anbragt et ”Hammer og Segl” ved indgangen?  

Skal eventuelle russiske agenter føle sig hjemme her?  

 

 

Frokosten skulle indtages på 

Bagenkop Kro, men alle døre var 

låste, og i fortvivlelse gik vi rundt og 

ledte efter en pølsevogn, men 

endelig kom der en nydelig ung 

dame og låste op. Udmærket 

frokost. 



Efter frokosten var planen, 

at vi skulle besøge 

fiskerimuseet i Fiskeriets 

hus. Også det var låst. 

Jim Mollerup fik dog via 

mobilen fat i én, som kunne 

låse op. 

Aftaler er noget, som 

naboen laver! 

Udmærket museum. 

 

 

Det var en meget varm dag med 

temperaturer visse steder i landet på 30 

grader. 

 

Forsvaret havde heldigvis taget højde 

for trætte ben, og hvad deraf følger, 

ved på strategiske steder at anbringe 

bænke til fri afbenyttelse. 

 

 

 

 

 

 

 

Andre havde i forvejen 

tænkt på fremtiden ved at 

medbringe dåser med 

svalende indhold. 

 



 

Der var ikke nogen guide 

på gåturen, men heldigvis 

var der kyndig vejledning 

fra tidligere ansatte i 

rederiet, som kunne 

fortælle, hvad en torpedo 

var for en dims. 

 

 

 

 

 

Hun: Naboen var inde og låne plæneklipperen i 

eftermiddags. 

Han: Nå. Så ser vi ikke mere til den. 

Hun: Hvorfor ikke? 

Han: Det var hans. 

 

 

Lørdag d. 8. juni havde vi besøg fra Aarhus Marineforening, som efter en rundtur i 

Svendborg stillede op til en fortræffelig middag i vores egen stue. Der var store 

klapsalver til kabyspersonalet for menuen. 

Mit indtryk af deres udtryk for arrangementet er positivt. De sidste af gæsterne 

forlod stuen ved 2230 tiden for at vende tilbage til hotel Svendborg.  

 

 

 

 

”Har du hørt at, Hansen har fået gebis"  

"Næ, har han da fortalt dig det"?  

"Ikke sådan direkte, men det kom frem under samtalen"! 



 

Lørdag d. 15. juni: 

Et af de mest kendte danske symboler fyldte 
lørdag rundt. Efter sigende er det nemlig 800 år 
siden, at flaget Dannebrog faldt ned fra himlen 
under et slag i Estland. 

Her greb kong Valdemar 2. det, lige før det ramte 
jorden - og derefter sejrede den danske hær. 

Vores Ib står her med vores eget eksemplar af 
Dannebrog. Han påstår, at Marineforeningens 
logo også dengang var med på flaget. 

 

 

 

Nu ved jeg, hvordan De kan vænne cafeens hund af 

med at tigge ved bordene. 

Hvordan det? 

Giv den noget af maden! 

 

 

Lørdag d. 29. juni var sidste dag i foråret, hvor kabysholdet diskede op med en varm 

ret. Nu skal vi sulte i et par måneder, inden holdet vender tilbage. Jeg håber, at det i 

det mindste vil kunne ses på fysiognomo…,  fysiogono…., fysigono, …  kroppens 

udformning. 

 

 

 

Myggestik er bare ikke til at spøge med. Jeg blev for et 

par år siden stukket på maven, og den er stadigvæk 

hævet. 

 

 



2 gange er jeg blevet taget af politiet i Nyborg for at køre for stærkt, og begge gange 

på nøjagtig samme sted. Nu holder jeg ekstra godt udkig efter fotovogne lige dér. 

 

 

Og hvad hedder så De, min gode mand? 

Jeg hedder Henning Pehrson uden x. 

Det kan man da ikke stave med x. 

Nej. Det er jo også det, jeg siger.  

 

 

 

 

 

4. juli. 

Feriebilen er pakket, og nu 

er jeg klar til at tage af 

sted, men …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… min svigermor krævede lige min 

opmærksomhed. 

 

 

 



Det var sommer, og det var svært at 

finde en p-plads. 

En bilist blev meget sur, da en 

anden tog hans plads. 

Det tog lidt tid og mange spark 

inden striden var afgjort……  

 

 

 

 

 

 

….mens jeg fandt en smart måde at 

parkere på. 

 

 

 

 

 

Der kan du bare se, Moira. Når kabyssen holder sommerferie, taber 

jeg straks et par kilo…. 

 

 

 

… eller også skyldes det, at jeg er begyndt at svinge mig i 

de forskellige torturapparater nede i ”Fin Form.”  

 

 

 

 

Jeg synes selv, at jeg minder om 

Tarzan, men de andre Tarzan’er fører mig hele tiden hen til den 

nærmeste stol. 

 



 

 

Forskning viser, at kvinder, som er brede over bagdelen, lever 

længere end mænd, der kommenterer på det. 

 

 

 

27. juli: Sommeren i år har været ret normal. En lille sjat regn af og til – lige nok til at 

græsplænen ikke har opgivet håbet. Til gengæld er det meget lang tid siden, at jeg 

sidst har været nødt til at bruge energi på at slå græsset. Det passer mig ganske 

godt, for jeg er en stor tilhænger af at spare på energien. 

 

 

Jeg hader at gøre rent.  

Man skal vaske op, man skal støvsuge, man skal vaske gulv, og  

6 måneder senere kan man begynde helt forfra. 

 

 

 

 

D. 1. august: Gl. torvedag. Man skulle tro, at regnguden har tabt interessen for 

Caroline koret, for netop som koret var stillet op til førsteopførelsen kl. 1230 og var 

gået i gang med 1. vers, skyllede han alle tilhørere væk. Det samme skete nøjagtige 

kl. 1530, hvor solskinnet blev afløst af endnu en regnbyge. 

 

 

 

Fra min starttid i marinen 

husker jeg meget tydeligt alle 

disse dybe knæbøjninger. Dog 

mener jeg, at vi gjorde det med 

meget mere ynde! 

 

 



Mads Fredeløkke fyldte glassene - om end ikke med ynde så dog 

med stor rutine. 

Såvidt jeg erindrer, kostede et velfyldt glas med dejlig koldt øl 

en 35 kr. seddel. 

 

 

 

 

 

 

 

Der skulle ikke alt for 

mange af hans øl til, før 

man begyndte at 

hallucinere. 

 

 

 

 

 

 

At tænke sig! 

Det er 10 år 

siden, at vi 

var nede ved 

Mosel i 

Wintrich.  

 

Alle de gode 

vine! 

 

Alle de gode 

minder 

 



 

 

. 

Det var dér, hvor vi sang:  

Seemann, og værtinden sang:  

Auf Wiedersehen.  

 

 

 

 

 

 

 

Dyrker De nogen farlig sportsgren, Kaptajn Nadolny?  

Ja. Nogle gange er jeg uenig med konen! 

 

 

16. august: 

Den amerikanske præsident, ja, det er 

han trods sin opførsel, og lige i 

øjeblikket kan jeg ikke huske, hvad han 

hedder, ønsker tilsyneladende at købe 

Grønland. 

Han ejer sin helt private golfbane i 

Scotland, og den er måske ikke stor nok 

til hans ego. Hullet efter den gamle 

kryolitmine ved Ivigtut i Grønland er så stort, at selv for en 

ikke-golf- spiller som jeg ville det være rimelig nemt at score 

”Hole In One.” 

Det er måske det, han tænker på. 

 

P.S. Jeg står som nr. 2 foroven fra venstre og kigger ned i hullet! 

 



18. august: Trumf, ja det er noget i den henretning han hedder, blev fornærmet på 

vores statsminister, hvad er det nu hun hedder, da hun kaldte hans forslag for 

obskur. Han sagde, at hun var uforskammet og en dejlig kvinde. Så er han dækket 

ind. 

 

25. august var vi en tur på 

Stevnsfortet. 

 

”Siger du, at jeg har lavet en 

bule i deres fine tank? 

 

Lad os komme væk inden de 

opdager det. 

 

Til mit forsikringsselskab: 

”Jeg var i færd med til min 

kone at fortælle, hvor hårde nysere vi gamle marinere er, da jeg med albuen kom til 

at ramme en af kratluskernes køretøjer.” 

 

 

12. september:  I gamle dage hed det 

”Koneaften”, men med tidernes skiften 

hedder det vistnok nu ”Familieaften”.  

I alt fald bød næstkommanderende på 

en aften med kabyssens altid gode og 

udsøgte madtilbud.  

Bjarnes store fritidsfornøjelse er et slag 

Banko, og det gør han med stor 

akkuratesse.  

 

Som noget nyt var der denne aften nemlig indlagt en bunke gratis spil, og det var 

udover en god ide også meget velkomment. 

Lad det blive en vane. Der blev også fortalt nogle historier, hvoraf jeg beklageligvis 

havde hørt dem alle sammen før. 



Præmierne bestod af flasker med 

marineforeningens fantastiske vine. De er faktisk 

gode.  

Ib viser her stolt og med synlig glæde sin gevinst 

frem, medens Mogens Jensen viser resultatet af 

al den gode mad. 

Ulla tæller på fingrene for at finde ud af, om de 

skal cykle eller gå hjem, dersom de deler flasken 

på stedet. 

 

 

Marineforeningen har 

mange gode tiltag i stuen, 

men undertiden ligger det 

lidt sløjt med antallet af 

deltagere.  

I aften var stuen helt fyldt 

op, og jeg er sikker på, at 

alle vil berømme og omtale 

festen til de medlemmer, 

som endnu ikke har 

opdaget, hvor mange gode 

fester, vi afholder i stuen. 

 

 

 

 

I dagene 16. til 19. september foretog 

marineforeningen den årlige tur til et interessant 

sted i vores omegn. I år besøgte man Stralsund.  

Desværre var vi selv i Holland, så jeg må overlade 

til fantasien at beskrive turen 

 

 



Torsdag d. 3. oktober: Kammeratskabsaften i stuen. 

Menuen var ål, og det lokkede vældig mange ned til fortæring af denne 

slangelignende fisk, der efter en langsom afbrænding i et røgfyldt kammer skæres i 

mindre stykker, for derefter i selskab med persillesovs at blive nedsvælget med stor 

iver. 

For dem, der tænker på en afmagringskur efter en sådan spisning, vil jeg videregive 

denne herres erfaring: 

 

 

Det første man mister under en afmagringskur er humøret. 

 

Den letteste dag under en afmagringskur er den tredje, for da har 

man allerede opgivet den. 

 

 

 

Søndag d. 27 oktober: Den besynderlige mand i Washington ved navn Trump 

meddeler, at IS´s leder, Bagdhdadi, er blevet fundet og tilintetgjort i sit hjem. 

Han sprængte sig selv i luften,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hvorefter de amerikanske specielstyrker sprængte hele komplekset i tusind stykker, 

for at stedet ikke skulle blive et helligt sted for de hellige krigere. 



 

Søndag 3. november: 

Bankospil i marinestuen. 

75 deltog denne dag i det 

årlige hasardspil om 

muligheden for at 

hjembringe en juleand, en 

flæskesteg eller en af de 

mange sponsorerede gaver 

fra byens handlende.  

Vi er nogle stykker, der må have held i kærlighed, for held i spil ligger bestemt i 

hænderne på nogle ganske få af de tilstedeværende. 

Flere gange manglede jeg kun et enkelt nummer, men så var der en klovn, der råbte: 

Banko. Det havde en ødelæggende virkning på hele spillet. 

Der var så mange præmier, at der ind imellem var sidegevinster. Min nabo vandt 2 

ænder og en flaske Doktor Nielsen, men mit held i kærlighed bevirkede, at den ingen 

sidegevinster var i de 3 tilfælde. 

Nå. Mit held i kærlighed er jeg også meget mere taknemmelig for. 

 

 

 

Hun er sur. 

Hun spurgte, om ikke vi skulle gå ovenpå og elske. 

Jeg svarede, at jeg ikke kunne klare begge dele. 

 

 

 

Efteråret har været meget regnfuldt. I november er 

rekorden slået. Aldrig før er der blevet målt så meget 

regn. Gudenåen har bredt sig over det meste af 

Midtjylland. For de uuddannede vil jeg lige nævne, at 

Jylland er stedet, hvorfra alle gode mennesker kommer.  

Udover at være meget intelligente er vi også meget 

Beskedne. 



30. november: Julefrokost i stuen. Kun 44 af medlemsskaren deltog i dette forsøg på 

at udvide maveskindet. Ved nærmere betragtelse af mine medsvorne kan jeg se, at 

en del allerede har benyttet sig af muligheden for maveskindsudvidelse. 

Der blev sunget nogle af vort hjemlands vemodige julesange, men også én, der 

minder mig om min egen juleaften i barndommens skød. Den bragte tårerne frem. 

 

 

 

Ifølge min hukommelse opførte jeg mig 

altid eksemplarisk og kan derfor ikke 

forstå, at pakkerne var små og få, 

så jeg må nok erkende, at julemanden ikke 

havde nogen ordentlig GPS dengang, 

 

 

 

 

 

 

 

eller også var der et 

instinkt, som kom bag på 

ham. 

 

 

 

 

 

Husk: 

Et smil er en gave, som alle har råd til! 

Glædelig Jul og godt nytår. 


