
 

Julesild* Stegt provencesild m. soltørrede tomater, *Hønsesalat*,  

Røget Angus cuvette med røræg* Kødsylte med rødbeder og sennep* 

Leverpostej med champignon og bacon* Frikadeller med rødkål 

Kaffe med ris a la mande m. mandelgave 

 

 

Fællesspisning – Seniorafdelingen 

Af Jan Hovald Petersen 

 

 

Seniorafdelingen -  hvad er det?  

 

Jo, sejlklubben består af ret mange seniorer, d.v.s. medlemmer, der er over 60 – eller som 

man i dag siger er 60+. Og vi er mange, der kan nyde hinandens selskab og det sker om 

tirsdagen, - og af og til også at spise sammen ! 

Og her har seniorerne 

så Flemming Dalum 

som samlende punkt - 

og kvinden bag ham, 

Vibeke Dalum. 

Sammen har de gjort 

en forskel. Holdt 

mangen et godt spise 

arrangement i klubbens 

lokaler – og med god 

mad – mange 

madglade vil sige 

pragtfuld mad, så det 

for seniorerne ikke kan komme meget højere.  Det er ikke dyrt. Flemming søger at holde 

priserne for et dejligt måltid nede, så det bliver på et rimeligt niveau.  

Man kan derudover købe drikkevarer som øl og vin – vand fra vandhanen er gratis. 

Som eksempel holder seniorerne også en god julefrokost. Menuen fra den seneste er et 

godt eksempel på hvordan der kræses for os: 

Eksempel:  

 

 

 

 

 



 

Men man spørger, hvor får Flemming Dalum energien fra til at gøre denne indsats? Vi var 

alle vidne til at han blev svækket af sygdom for ca. 1 år siden. Han har været den aktive 

leder af Seniorafdelingen og før det Gourmet holdet , så det er faktisk mange år, at 

seniorerne har nydt godt af Flemmings ledelse.  Han må således have en varig indre 

energi, der heldigvis er brudt igennem igen – og nu er det som i ’gamle dage’ at Flemming 

står for fællesspisningen og vi kan alle glæde os over at han igen har taget lederskab i 

køkkenet og får organiseret både køkken, mad og hjælpere. Det er jo som man siger: 

Uden lederskab sker der ikke noget.   

Vi er mange, der er glade for både spisning og at der sker 

noget. Det gør det værd at være medlem – at komme i 

klubben og både lære, spise og leve. 

Så herfra skal der lyde en varm tak til Flemming for hans 

gode engagement i vores seniorafdeling. 

Og der har gennem årene været tirsdagsmøderne og 

andre arrangementer, der supplerer vores interesse i 

sejlsport såsom besøg på et sejlloft og lærerige 

aftenarrangementer med foredrag. De gode tirsdage, hvor 

seniorerne mødes, snakker over en kop kaffe eller en øl – snak om alt er vigtigt.  Det kan 

være emner, der strækker sig vidt fra sejlbåde og sejlads, navigation og spændende skibe, 

spændende ture, men også kultur og politik og lokalpolitik – og andre forhold (utallige og 

unævnelige), som har betydning for alle medlemmer af sejlklubben 

JHP 

 

 

 


