
Seniorafdelingen – julefrokost i klubhuset 

tirsdag d. 8. december 2015-12-21 

 

Af Jan Hovald Petersen 

Der var som så ofte før høj stemning i lokalerne, da der blev ’kaldt til 

traditionel julefrokost’ i klubbens lokaler. Flemming Dalum med hjælpere 

havde atter forberedt en strålende frokost til seniorsejlerne – både unge*  og 

gamle. Der var mødt ca. 35 glade seniorer 

Flemming Dalum dirigerede ’slagets’ gang med vanlig sikkerhed og der var først sild og 

havdyr, dernæst de lune ting som svin. kylling og kalv i forskellige jule-varianter (se foto).  

Til sidst lidt ris al la mande og kaffe, men inden da underholdt Vibeke Dalum om optakten 

til et nyt projekt for havnen og for klubben, nemlig det meget omtalte projekt ’Vild med 

Vand’ – et projekt sammen med Dansk Sejlunion og organisationen FLID (Foreningen af 

Lystbådhavne i Danmark). Der vil komme mere om dette initiativ bl.a. et planlagt møde om 

emnet i januar, hvor medlemmerne opfordres til at komme med gode ideer til hvad ’Vild 

med Vand’ i klubben kan indebære. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Som underholdning kom Svend Jensen med et par ’udødelige vittigheder’, hvoraf en 

særlig udsøgt joke gengives nedenfor.  Svend er den blandt klubbens seniormedlemmer, 

der bedst bevarer og gengiver ’den nationale guldskat’ af vittigheder – og derfor er en lille 

appeltitvækker værd at få på tryk, så alle medlemmer – unge som gamle – kan nyde godt 

af Svends enestående evner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nyhed: På rigtig julevis blev dagen sluttet af med ’pakkefest’ – en aktivitet der virkelig 

blev til megen munterhed . Den maximale pris på hver indpakket gave var sat til 20 kr.- og 

så ved I nok, at man lader terningerne rulle og man tager fra hinanden og nogle vinder 

mere end andre - så der dukkede frem efter udpakning:  Alt fra isskraber til julesmåkager 

og hyggelige krus og meget andet rundt omkring på bordene. Alt i alt et fint arrangement, 

så stor tak til Flemming og hjælperne.  

JHP 

*Under 65 år 

 

 

En af flere fine stuerene vittigheder af Svends: 

Den lille Christine sidder nede i kirken sammen med sin 

mor og venter og venter. Hun bliver inspireret af 

omgivelserne og så kommer hun i tanke om al den 

lærdom kammeraterne har givet hende ovre i 

børnehaven: ” Ja mor der er 2 slags engle”.  

”Dem der er skytsengle, dem er der meget fart på fordi de 

bliver skudt ud af kanoner og så er de oftest stive i håret 

også”. ”Og Silas han kender en der hedder Pelle, han 

kommer fra Nexø – og Silas han siger at GUD, han 

kommer fra Gudhjem og fordi Gudmor er mor til hans 

børnebørn Moses og Jesus og Julemanden!”  

”Nå, men nu skal du tie stille for nu kommer bruden ind”. 

Da bruden er helt oppe ved alteret, så siger den lille pige: 

”Hvorfor er hun i sådan en lang hvid kjole?” ”Det er fordi 

det er hendes lykkeligste dag i hendes liv, hun skal giftes 

og nu ser hun frem til et lykkeligt familieliv – derfor er hun 

i hvid kjole!” 

Nå så kommer det vanskelige spørgsmål, for så siger 

hun:” Hvorfor er manden så i sort?” 

 


