
NOVEMBER 1998

år mef

Da S.M.C.C eren af Dan-
marks ældste aktive

yiotorcykelklubber, faldt
det naturligt at markere
de 30 år.
Abækhytten har før væ-
ret samlingssted for vore
aktiviteter, så det var na-
turligt at vælge den til
vores arrangement. Vi
var heldige, at den var
ledig.
Planlægning og indkøb
var ikke nogen let sag, Klubbens nye flag er hejst.
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Teddy Sztuk overrækker Jørn Peter Branderup og Sfeen H. Eriksen,
plaketten for 30 års uafbrudt medlemsskab af S.M.C.C.

motorcykler
eller et fort-
sat dårligt
ben, lader vi
læserne om
at be-
dømme.
Så dukkede
resten af
hjælperne
op som af-
talt.
Peter Ru-
dolOh hav!
medbragt et
stereoan-
læ9, så me-

for hvor mange mennesker kommer dens han gjorde dette klar til brug,
der? hængte vi andre kulørte lamper op i

Vi fik dog købt rigeligt ind. loftet. Eva og lngrid sørgede for atkøk-

Kl. 12 hentede
jeg nøglen i

Aben rå, og
kørte så ned
og åbnede
døre og
vindue-
skodder. Lidt
efter kom for-
manden, som
den eneste i

bil, om dette
skyldes hans
mangel på in-
te resse fo r Steen var i Kolding, for at Age Krogh kunne far sin plakette

Bestyrelsen iS.M.C.C.
Formand: Poul Madsen, Lille Mommarkvej 39,
Lillemommark, 6470 Sydals, telf 74 40 40 08
Kassserer; Hanne Wolf, Lærkevej 17, Nybø|,
6400 Sønderborg, lelf 7 4 46 78 82
Næstformand: Ieddy Sztuk, Tornhøjvej 25,
Tombø1,
6200 Abenrå, telf 74 68 58 20

Best. medl.: Peter Rudolph. Dyrkobbel 3 b,
6300 Gråsten lell 74652592
Peter Juhler. l\,4ølmark Søndergård,

Bønnelandsvej 4, 6310 Broager, telf 74 44 11 35
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Redaktion:
Steen H Eriksen, Djernæsve1 119,
6100 Haderslev, telf 74 57 58 55
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kenet blev
klargjort og
at kaffe-
maskinerne
kom i gang.
To timer fra
man henter
en nøgle, til
gæsterne
kommer og
forventer, at
alt er klar, er
ikke lang tid,

t)"n med
mange hæn-
der lykkedes
det.
Nu var tiden inde til at de første gæ-
ster ankom, og der var flere overraskel-
ser imellem. Kirsten Juhler havde lige
fået mc-kort, og var ude på sin 'Jomfru-
tur" til Abæk.
Der er fremgang blandt vore fruer, for
både Hanne og Marianne var på mo-

torcykel.
Poul Lervad kom også fra Ry, og hilste
på og sørgede for ro og orden (unifor-
men blev dog hjemme).
Torben Jørgensen fandt heller ikke ve-
jen fra Struer til Abæk for lang. Selv

(Fottsættes side 6).

Svend og Poul er vendt, inden Bent næsten er staftet.
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Jeg savnede Goldi'en, men uger blev
til måneder, jeg havde bare ikke råd til
at få løst problemet. lnderst inde var
jeg nok heller ikke sikker på, at jeg ville
risikere en tur igen, som den fra Charity
Newsie-løbet.
Kærlighed og College var mit liv nu,
og det var ikke før jeg tog på tommel-
fingeren til Columbus for at besøge en
ven, at jeg kom til at tænke på raceren
igen. Og det var kun fordi, jeg blev sat
af overfor en Vincent forhandler, lige
nord for Columbus. Jeg besluttede mig
for at kigge ind, og efter at have fortalt
indehaveren om mit problem, bad han
mig om navn og adresse. Et par uger
senere modtog jeg et berv fra ham,
hvor han skrev, at han måske kunne
"fikse" Goldi'en for mig, hvis han kunne
beholde resterne af motoren.
Jeg var forvirret, hvordan kunne han

"fikse" raceren og beholde motoren?.
Den følgende lørdag tomlede jeg hen
til forretningen, for al høre nærmere.
"Det er ikke så vanskeligt", sagde
Harry., "Du bestiller en brugt motor i

England, og jeg monterer den, mod at
få den gamle motor". "Hvor meget ko-
ster en brugt Gold Star motor i Eng-
land?", spurgte jeg. "350 dollar plus 60^
r Tragr , var svarer. o
"Så mange penge har jeg ikke, og vil
heller aldrig få det, hele raceren kos-
tede kun 375 pund", sagde jeg.
"Lad mig overveje det, jeg skriver til
dig igen", sagde Harry.
Jeg hørte ikke fra ham i flere måneder,
og jeg var egentlig også ligeglad, for
jeg havde jo ikke råd tilat blive kørende
alligevel.
I oktober kom der et brev fra Harry, igen
ikke særlig præcis, men dog opløf-

Et nyt liv
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tende. lgen en lørdags-tomletur på 145
kilometer, hver vej, var berammet.
Denne gang håbede jeg på et mirakel,
for hvis han ikke havde noget positivt
at sige, hvorfor ville han så tale med
mig?
Da jeg kom ind i Vincent-forretningen,
stod Goldi'en i det ene hjørne. Harry
havde hentet den og betalt for opbe-
varingen. Den var støvet, beskidt og
motoren og stellet så værre ud, end jeg
kunne huske.
Jeg kunne føle Harry iagtage mig,

s; ::,r;# 3l'å?: ålt I l, l? !i3 ;,13
Harrys kone Sarah, om nogle klude, til
at gøre den ren med. "Harry har fortalt
mig alt om dig, du skal ikke være ner-
vøs, han skal nok klare det for dig . .

det har han lovet mig".
Da kunden var gået, spurgte Harry,
"Kan du rejse 100 dollar?"
"Måske . . jo, det kan jeg, men det ta-
ger lidt tid", svarede jeg.
"Planen er følgende: Du bestiller en
brugt tocylindret Bocket motor hos
Price & Clarke i England, jeg monterer
den og checker at lyset er i orden, i bytte
for Gold Star motoren . . . hvad siger du
til det?"
"OK, alletiders", jublede jeg.
"En sidste ting, vi vil holde omkostnin-

Op"T" nede ved at bruge den Gold Star
- lyddæmper du har derhjemme, men så

skal du købe et siameser udstød-
ningsrør, det bliver 15 dollar oveni, - -
er det i orden?", spurgte Harry.
"Hvornår skal du have pengene",
spurgte jeg.
"Jeg skal ingen penge have, du bestil-
ler selv delene i England til denne
adresse, så kontakter jeg dig når den
er færdig", sagde Harry.
Jeg fik adressen til Price & Clarke i Eng-

land, og tomlede hjem igen med be-
vidstheden om, at jeg ikke kunne skaffe
115-120 dollar, tilde nødvendige dele i

England.
I det mindste stod raceren ikke læn-
gere i et hjørne af en benzinstation, og
samlede støv.
Jeg havde ikke andre udveje, og jeg
kunne ikke selv reparere cyklen. Red
og Slim var ikke interesseret i at hjælpe
mig, og et brev til Jody Nicholas, BSA
fabrikskøreren fortalte, at der ikke var
nogen reservemotorer i USA, og hvad
der var værre, bekræftede han Harry's
pris på en Gold Star motor.

Spaghetti komplottet
Svaret på min forespørgsel til Pride &
Clarke, kom via luftpost ca. to uger
senere, hvor de skrev, at de kunne til-
byde følgende brugte motorer komplet
med karburator og dynamo:
1957 Super Rocket meget fin stand 105
dollar plus 45 i fragt.
1959 Super Rocket god stand 80 dol-
lar plus 45 i fragt.
1955 BSA 650 cc (jern top) 65 dollar
plus 45 i fragt.
Siameser udstødningen 22 dollar (in-
gen fragt, hvis den skulle sendes sa/n-
men med motoren).
Problemet var at skaffe pengene. Min
far var ude af billedet, og han var egent-
lig heller ikke interesseret i at jeg kørte
på motorcykel, nu hvor jeg gik på col-
lege. Min onkel Vic ville måske hjælpe,
men så ville mine forældre vide hvad
der skete.
Senere på ugen fik jeg en check hjem-
mefra, til at dække mine fortæringer de
næste tre måneder . . . ., jeg havde en
plan.

(Forlsættes i næste nummer)
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Sty lte ko n ku rre n ce n e r sta riet,

-- og Teddy og Gunnar spurler afsted!

om jeg ikke havde mødt de to i mange
år, var det et herligt gensyn.
Medens vi sad bænket ved kaffen, kom
Bjørn og Astrid fra Oldtimerløbet i Grå-

sorerede.
Under stort pres, rejste formanden sig
op og bød velkommen til gæsterne,
kort og præcist.

Under kaffen var der præ-
mie-overrækkelse, til de
tre eneste medlemmer,
som har været med siden
starten i 1968, nemlig:
Medlem nr. 1 Steen H.
Eriksen, nr. 37 Age Krogh
(kunne ikke være til stede)
og nr.47 Jørn Peter Bran-

å"Jli; fik en atuminiurr-o
plade med klublogo og
deres medlemsnummer
indgraveret.
Dessign og fremstilling
Poul Christensen.
Senere under kaffen, rej-
ste Bjørn sig op, og roste
klubben og dens medlem-
mer, for den store indsats
de yder hvert år, under
Oldtimerløbet i Gråsten.
Han overragte klubben en
gave på 2500,- kr. fra
Lions.
Efterhånden nærmede ti-
den sig, hvor aktiviteterne
skulle i gang. Vi samledes
på marken nord for hyttenf
alle blev opfordret til at -
deltage i aktiviteterne.
Der blev lagt ud med sæk-
keløb, mon Kirsten mente

sten, og fik en kop kaffe med. det var hårdt?.
Og selv kassereren Kim, havde fået or- Efter flere omhop fandtes en vinder.
lov fra børnepasningen derhjemme i Vi kunne gå videre til styltegang.
vuggestuen. Tredie diciplin var hjulkast, hvor
Kaffe og kage var gratis'hele weeken-
den. Klubben siger tak for de hjemme-
bagte kager, som de kære fruer spon- (Fortsættes side 8).
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Generalforsamling
21 deltagere var mødt op til general-
forsamlingen den 15. november 1998,

rdet er meqet tilfredsstillende

''
Til dirigent valgtes Kedde Krumtap (fra-
ditionen tro).
Han konstaterede generalforsamlingen
lovlig indkaldt, og gik over til forman-
dens beretning.

Poul M. mente ikke han havde været
så aktiv (han nåede jo aldrig hen til te-
lefonen)!, men der havde da været 25
arrangementer. Pt. 97 medlemmer, og
nr. 100 får gratis 6t års medlemsskab.

Kassereren Kim, omdelte regnskabet,
der viste et underskud på 3789,- kr.
Det skyldtes bl.a. indkøb af flag og
vimpler. Formuen er 9347,- kr. plus den
store varebeholdning.

QrnO"l. indkomne forstag, ønskede be-
styrelsen ændring i lovenes §3.

"Når 6t medlem i husstanden, betaler
kontingent, kan samlever, kone/mand
(der kører motorcykel), indvælges i be-
styrelsen. Husstand, max. to. Kun den
ene har stemmeret."
Hanne Wolf blev valgt i stedet for Kim,
og Teddy blev genvalgt.
Revisor var genvalg til Peter Høi.
Suppleanterne blev ligeledes genvalg
i form af Steen H. Eriksen og Bent Jen-
sen.

Formanden opfordrede under eventu-
elt, medlemmerne til at skrive om op-
levelser til Kubikken.
Formular skulle udarbejdes, til nye
medlemmer, til måske senere præsen-
tation i Kubikken.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
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Peter Rudolph svinger hjulet, som
en proffesionel.

bambusraketterne måtte lægge
hjul til.
Sådan som jeg så flere af de
mandlige personer smide hjulet,
går jeg af vejen for dem en mørk
aften.
En pige skulle også lige prøve, Palle"bider" stgtfasl foratnålængst!

hvor tung det var.
Den fjerde og sidste var "Bongi-Jomp".
Dette er en halv snes motorcykelslan-
ger, som bliver bundet sammen til en
lang elastik, som så bindes til et træ,
og mc-isten i den anden ende.
Man skulle så se, hvem der kunne
komme længst ud og sætte en teltpløk
ijorden.
Der var frit valg, hvor mange gange
man ville ptøve. En enkelt gang sprang
elastikken med det til følge, atden stak-
kels mand fik en 7-8 meter udspændt
elastik i bagdelen. Det sås tydeligt, at
det kunne mærkes.

Da en vinder også her var fundet, kunnq.
vr ga over.r præmreoverræKKerse. a
1. præmie var et gavekort på 300 kr.,
og blev vundet at Poul Christensen.
2. præmie - en gavekort på 200 kr., gik
til Svend Christensen.
3. præmie var Gammel Dansk, og blev
vundet af Peter Rudolph. - Tillykke!

(Forlsættes side 11).
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"Familiebilledet" blev taget af Bjørn
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oul C. med 1. præmie, Peter Rudoph med 3. præmie, Svend med 2. præmie, formanden Poul M. og
>st. medl. Peter Juhler ser til.
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kommende ?'Jffilt}:$e-
menter

DECEMBER
13. Julestue på

Bovrup Gæstgivergård kl. 14.00.
Se nærmere på side 13.

JANUAR 1999
20. Onsdagsmøde hos

Verner Jensen, Kongensgade 32,
Stollig, 6200 Abenrå.
(l drejer ind mod Stollig nord for
Åbenrå, og Verner bor på samme
vei).

FEBRUAR
'14. Traditionen tro, er der tøndeslag-

ning hos Kaj's MC, Abenråvej 1,

6400 Sønderborg kl. 14.

Kvartaletsvits...
Lis skulle giftes, med Thommas, og det
blev polterabend.
Lis mødte sådan en sød fyr, og de
endte så i hendes seng.
Fyren havde imidleftid ikke noget at be-
skytte sig med, så Lis fandt en pølse i
køleskabet, med natuftarm, rensede
skindet, som han kunne bruge det.
Nu gik det sådan, at da fyren havde
udførl sin opgave, var pølseskindet
ikke kommet med ud.

Nu var det så blevet brudenat, og
Thommas glædede sig meget.
Efter udførl pligt, fulgte der et stykke
skind med, og han spurgte Lis, hvad
det var?
"Dddeett eerr mødommen", sagde Lis.
"Pu, ha,, sagde Thommas, det var godt
vi blev gift nu, for datoen udløber i mor-
gen"

Mærkeda§e

Poul Petersen, Havnbjerg vil hermeQ-
sige tak for opmærksomheden ved siQ
50 års fødselsdag.

Ejner Nansen Paulsen, Høruphav,
40 år.

Erik Nielsen, Glamsbjerg, 60 år.

Hans Age Christensen, har haft 40 års
jubilæum som chauffør.

Kæden ved Nordborg har holdt 25 års
jubilæum.

Moto Gross
Er der nogle, der vil hjælpe ved et moto-
cross stævne på Nybølbanen, den 7.,
8. og 9. maj 1999.
Ring til Poul M., 74 40 40 08, - - og lad
den bare riiiiinnnge.

\ære MC-aenntr

I ønk[ning øf min 50 års fø[sek[ø7,
fiatlerjeg å6ent frus, [ør[øg len9.jø-
nuør 1999.

Det fia[[es i Qråsteru Sejtfr{ub me[bm

k!. u-zo.

Hå6er ai ses

Me[ aentig friken

?eter \u[o[pfi
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Bag hytten, var der fyldt godt op af lækre cykler.

Mon ikke der hos nogle, var lidt ærgelse
over, at de ikke havde deltaget i aktivi-
teterne, da det kom frem, at der var
præmier for 500,- kr., som Age Krogh,
MiniMotor i Kolding, havde sponsore-
ret.
Hvad mener du P.P.?

Steen ville gerne have, at vi stillede op
til "familiefoto" foran hytten, ligesom i

gamle dage, og vi kunne mønstre 32

I Oette tidspunkt.
Som det nok ses på nogle af billederne,
var det med klubbens nye flag under
Danebrog.
Det var nu Peters tur til at sørge for, at
de tre grill han havde medbragt blev
tændt, så de medbragte pølser kunne
varmes.
Til dem som havde glemt pølserne
hjemme, kunne de købes i begrænset
mængde.
Klubben sørgede for fltites, ketchup,

sennep m.m.
Formanden blev tvunget op i det gav-
milde hjørne og gav en enkelt øl til
maden.
Medens der blev spist og snakket i store
mængder, tændte jeg op i brændeov-
nen, for når først solen var væk, blev
det køligt.
Da dette var gjort, kom mine unger og
ville have bål til snobrød, - det stod i

programmet, påstod de.
Da jeg var færdig med at betjene un-
gerne, var tiden så langt fremskredet,
at vi kunne gå over til den sjove del af
festen - nemlig socialt samvær og
hygge.
Steen havde taget nogle lysbilleder
med "fra gamle dage", så nostalgien
kom rigtigt i højsæde.

(Fortsættes side 14).
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Vi præsenterer

Vi vil løbende præsentere, nye
som gamle medlemmer, og star-
ter med Preben Asmussen, fra
Havnbjerg.

På den nyligt afholdte generalforsam-
ling blev bl.a. især nye medlemmer op-
fordret til at aflevere stof til ,,Kubikken".
Mine bestræbelser på at opfylde
borgerpligten overfor det (indtil denne
artikel) formidable klubblad har derfor
resulteret i følgende udgydelser:

Som alle andre rimeligt fornuftige
,,knajder" havde man selvfølgelig iung-
dommens grønne vår en udpræget
hang til mc, fart og hvad dertil hører.
Bagsiden af medaljen oplevede man
også, da flere bekendte skiftede læder-
jakken ud med en træskjorte uden ær-
mer men til gengæld med bærehånd-
tag og jeg selv prøvede at flytte en Ford
Transit med hovedet (det gik sgi ikke -

næse meget kaput, knald i ryggen plus
det løse).

Kørekortet blev kun taget til bil, for ikke
at få købt mc i et ,,svagt" øjeblik og man
så sandsynligvis ikke rigtig kunne styre
højrehånden og bare vred øret om på

,,dyret". Næh-nej, vente med mc til man
var blevet lidt ældre og ,,fornuftig". Tan-
ken om mc har så fulgt med lige siden,
men med alderen kom også andre for-
pligtelser, så den ligesom rykkede lidt
ned i prioriteringen omend interessen
stadig var i fuld behold.

Som vi jo alle ved er livet ikke lutter fis
og æggekage, så inden for de seneste
par år kom der en del negative ople-
velser i form af sygdom og dødsfald
tæt på. Selv stak jeg foden i en rotor-
klipper (,,brug Stiga's økonomiske neg-
leklipper - skal kun bruges een gang")
og så scorede jeg en diskosprolaps i

julegave og så var den ligesom
hjemme! Nu skulle der altså også være.
noget positivt i det hele - så nu sku/
det altså være - motorcykel!

Nu kom så det rent praktiske aspekt, i

at omsætte mc-planen til praksis. Om
og snakke med mc-Robert i Guderup,
snakke med Henry fra køreskolen,
checke finansministeriet - men for dæ-
len hvordan nu med konen og bibringe
hende det sådan lidt skånsomt? Jo-da,
ud i køkkenet ,,du forresten - jeg snup-
per lige bilen i aften for jeg skal til teori"
,, Helt i orden" hvorefter man går ned i

værkstedet igen og venter i spændt
andægtighed. 2 min. senere dukker hun
som forventet da også op og er mor-
derligt interesseret i en nærmere for-
klaring på hvad det egentlig var for
noget teori.

\,
I juni blev kørekortet erhvervet og i juli
erhvervede jeg så Bent's lille Virago og
blev medlem af SMCC i august.

Hvorfor SMCC? Tja, godt spørgsmå|,
men efter hvad jeg fik opsnust rundt
omkring og hvad præsentations-
folderen gav udtryk for, så ville det nok
ligge temmelig tæt op af mine egne
idealer og formål og så var det jo bare
at spring ud i det og se hvad det egent-



lig var for noget. Jeg var et smut forbi
ved jubilæet og med på turen til flyve-
pladsen og harfået en god modtagelse
og kun oplevet imødekommenhed og
fair behandling hos medlemmerne.

Hvorfor Virago? Tja, som Steen nok
ville sige, så er det jo godt nok en bam-
bus-Harley, men med en lille lækker
langslaget (underkvadratisk) motor,
som snøfter, prutter og ind i mellem
trækker vejret lidt højlydt. lndiskutabelt
en slapsvans, men man skal jo starte

$teO og sa er det heller ikke så sand-
§ynligt at blive bidt af fartrusen - alt over
125 skyldes nok nærmest held og Guds

bistand. Da ryggen ikke er helt pinge-
ling tæller selvfølgelig også 140 kg
tørvægl, oprejst kørestilling og lav
sædehøjde. Men bare vent knajder -
jeg skal nok komme efter jer når jeg
bliver stor!

Om mig selv er der vel egentlig kun at
skrive, at jeg lige har overstået både
40-års fødselsdag og kobberbryllup, har
en datter på knap 12 år, bor i Nordborg
og har været speditør i godt 20 år, heraf
de sidste 15 på Danfoss, hvor jeg plan-
lægger og afvikler søtransporter på
Nordatlanten og Stillehavet.

1ufestue
i S,WI,C,C,
Søndag den 13. december
kl. 14.00 på
Bovru p Gæstgivergaard.

Vi mødes med julemanden og
vi medbringer alle en pakke til

Og husk - julen er jo en speciel
oplevelse for børn.

Gløgg, æbleskiver samt kaffe/the er
for egen regning.

Ff
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Der blev bl.a. vist billeder fra Elefant
Tref på Nrirburgring i 1968, hvor Porno
Kaj stod, blå i hovedet af kulde, i al
sneen.
Hjelmen havde han på, for bare at få
lidt varme.
Ja, billederne var så gamle, at selv

Steen ikke
engang
kunne
kende
Carsten
fra Hop-
trup, da de
var afsted
sammen
til Elefant
Tref.

Kone og
bg,l epludselrg
som blæst
ud af ho-
vedet, de
eksiste-
rede ikke

mere, det var bare os som unge, bille-
der af unge drenge med hår på hove-
det, måske lidt dun under næsen, men
ingen rynker i ansigtet.
Tiden stod helt stille. Fra Tyskland gik
vi over til at se billeder fra Skotland og
lsle of Man, ikke et øjevarlør1, vi havde
egentlig planlagt max. 6n time til lys-

billeder, men efter
naesten tre timer
var folk ikke
mætte, men Steen
havde ikke flf
billeder med.
Da lyset blev tændt
kom kulturchoket,
ingen kan løbe fra
alderen, om de så
køber en motorcy-
kel med 150 HK.

Der er tændt op i grillen, og pølser og bøf bliver diskuteret.

Peter Rudolph's kone, Lis, Torben og Jønne spiser pølser. (Forfsaetfes side 16)

I
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Original- og uoriginale
reservedele skaffes.
Udvalg i brugte motorcykler.
Michelin og Avon dæk til alle
modeller.
Forsikringsskader udføres.
El-fejlfind ing og CO-HC-tester.

Kig ind, eller ring og hør en pris. -
. BEDST OG BILLIGST!

Smedevænget 34 . Guderup .6430 Nordborg

Tllllax:74 459428

Dette er kommet fra et medlem, der var til stumpemarked i

Dronning Margrethe Hallerne i Fredericia.
Han skulle, som de fleste, på lokum, og på døren var
skrevet følgende:

Hvis jeg sku' dø før I andre ta'r afsted,
så læg mig i en kasse af friskt fyrretræ.
Fuld Jer, kvaj Jer, skæv Jer til den årle morgenstund,
og bær mig ud, mens so/en har guld i mund,
læg mig i bilen, med mit hoved i den åbne dør,
så jeg kan se på gaden, hvor vi gik så ofte før,
og hvis I så kan finde et lille udsøgf sfed, med fuglesang
og fred, græs og ingen asfalt, så fag spaden og kul mig
ned.

Rip

ROBCRT'
SALG . SERVICE. REPARATION
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Der hygges ved aftenskaffen.

Det var også blevet sent, så de fleste
fandt soveposerne frem, nogle sov på
loftet, andre havde sat teltet op.
Næste dags morgen blev jeg vækket
af Bents hvileløse vandren frem og til-
bage over gulvet. Et blik på uret viste
lidt i syv, - men ok! Der skulle hentes
rundstykker, laves kaffe, dækkes bord
- så jeg stod op sammen med familien
og gik igang.
Eva i køkkenet, og Bent og jeg hen-
tede rundstykker i Løjt Kirkeby.

Selv Store Ver-
ner kunne
hjælpe med de
kulørte lamper,
så var vi andre
fri for at finde
en stige, - han
stod bare på
gulvet og arbej-
dede i loft-
højde.
Derefter skulle
det overskud af
øl og yrr!
m.m. sælges,
det er jo ikke

nemt at handle ind til sådan en week-
end.
Klokken tolv var vi klar, til at køre til
Abenrå med nøglen.
Jeg vil slutte med end tak for fremmø-
det, det er dejligt med sådan en week-
end, hvor alt bare klapper, og man
møder en masse dejlige glade og for-
ventningsfulde mennesker, noget der
giver lyst til at lave noget sådant en
gang igen efter århundredeskiftet.

Formanden ville lige vise sig i

køkkenet, - om der var noget
at hjælpe med?
Han kendte åbentbart ikke Eva,
for han blev straks sat til at
skære rundstykkerne over, og
så ikke anden udvej for at rede
æren, end at snitte sig i finge-
ren, så han ikke kunne hjælpe
resten af dagen.
Efter morgenmaden stod den
på rengøring, gulvvask med
mere.
Alle tog et nap med, så det gik
let. Pu,ha, - snobrød er lang tid undervejs.


