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Deget Rundt

August 2013

Af Flemming Hansen

Roklubbens traditionsrige kaproning Deget Rundt finder i år sted den 17. august
med start kl 14.00.
B E SØG VO RE S WEB- STE D!
www.frederikshavn roklub.dk

Endnu engang nærmer tiden sig, hvor vi skal til at tilrettelægge Deget Rundt.

Kontingent 2013
Ungdomsroer (12 – 18 år)
600 kr
Roning hver dag og deltagelse i alle øvrige aktiviteter
A-medlem
1 200 kr
Roning hver dag og deltagelse i alle øvrige aktiviteter
B-medlem
550 kr
Roning hver dag til kl 1400 og 1 bestemt aften om ugen, der
Vælges ved sæsonens begyndelse. Deltagelse i alle øvrige aktiviteter.

Kaproningen har start og mål lige udenfor Rønnerhavnens moler. Kaproningen
er hvert år fuld af spænding.
Sidste år havde vi et spændende løb, men deltagerantallet kunne godt have
været lidt større. Vi har tidligere måtte udsætte løbet på grund af vejret, hvilket vi selvfølgelig ikke håber bliver aktuelt i år.
I år har vi fået så mange nye roere, at vi får mulighed for at få mange både på
vandet. Det ville da være dejligt, hvis 5-6 både samtidig stak af sted mod Deget. Det vil være et flot syn.
Kaproning lyder så drastisk, men alle I nye roere: I kan roligt møde op, der er

Støttemedlem
300 kr
Passivt medlemskab. Deltagelse i vinteraktiviteter.
Er i øvrigt altid velkommen i klubben og til klubbens arrangementer.

ikke noget at være bange for. Bådeholdene bliver blandet på en sådan måde, at
alle kan være med. Vi bruger et nøje udarbejdet system, så man får lagt tid til
eller trukket fra afhængig af om det er toere eller firere, ligesom man tager

Indbetales til Spar Nord: reg nr 9006 konto nr 130 56 94564

højde for roernes styrke og erfaring. Derfor kan alle roligt møde op.

Husk at meddele mailadresse og flytning til
kassereren på 98 42 15 14 eller fash9900@hotmail.com
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Uanset hvad – er jeg dog sikker på én ting. Jørgen Hansen sidder igen i år, for
ottende år i træk, i den vindende båd. Bare vent og se.
Vi ses den 17. august kl 14.00 til et brag af en kaproning.

Bestyrelsen
Formand
tilsyn og udlejning
sommerhuset
Lars Høyer

Næstformand
Ulla Skov
Birkekrogen 8
9900 Frederikshavn
98434412
28513466

Grundtvigsvej 3
9800 Hjørring
98927443
24207943
lhh@has.dk

Ullas.skov@gmail.com

Rochef
Kim Christensen

Materielforvalter
Carsten Højmark

Korsvej 8
9900 Frederikshavn
98 43 17 06/23 30 60 06
korsvej@youmail.dk

Rugengen 3
9970 Strandby
98 43 01 32
hoimark@nordfiber.dk

Bestyrelsemedlem
Hanne Høyer

Bestyrelsesmedlem
Rigmor Skoven

Grundtvigsvej 3
9800 Hjørring
98 92 74 43
24 20 79 43
Ihh@has.dk

Englund 23
9800 Frederikshavn
98 42 78 70
skovbedste@os.dk

Bestyrelsesmedlem

1 Suppleant

Lene Nielsen

Andrea Welzel

Herluf Trollesvej 41
9900 Frederikshavn
98422294
lene_trynskov@hotmail.com

Jens Stætevej 8
9900 Frederikshavn
98489171
40214810
aw@jydsksoftware.dk

2 Suppleant

Udenfor bestyrelsen
Kasserer
Klubhus
Flemming Hansen

Ole skov
Koktvedvej 45
9900 Frederikshavn
98426479
oleskov@kabelmail.dk

Nordstjernevej 12,
Kilden
9900 Frederikshavn
98421514
fash9900@hotmail.com

2

Suensonsvej 71C 9900 Frederikshavn tlf 3512 3475.
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Gaveliste

Nyt fra formanden

Klubben har i forbindelse med 70 års jubilæet modtaget følgende gaver:
Hans Jørgen Lundsgaard Sørensen, gammel roer
Frederikshavn Kommune, til køb af nye standere
Ulf Bormuth
Frederikshavn Ungdoms Fællesråd FUF
+glaskunst

5 000kr
1 700kr
750 kr
500 kr

Ældre Sagen
500 kr
Lene & Jørgen Anker Simonsen, gamle roere
gavekort
200 kr,
Inge & Erling Hansen, gammel formand og ungdomsleder
2 fl rødvin
Sonja & Thomas Pedersen, gamle roere
Dronninglund Sparekasse, annoncør

2 fl rødvin
3 fl rødvin

Hanne Haanbæk, gammel formand
Ole Axel Nielsen, æresmedlem og gammel formand

1 termokande
Fotostage

Johannes Meyer som kong Neptun fra Kanindåb i 1951
Hanne & Lars Høyer og Lajla & Flemming Hansen

Fotostage

Frederikshavn Havn 1913
Derforuden har klubben fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråd modtaget 1
000 kr, som hjælp til afholdelse af Jubilæumsreception.

Ro sæsonen er godt i gang og ikke mindst på grund af det gode vejr,
men også et velkommen til de nye medlemmer, der har fundet vej til
os. Håber I falder godt til og spørg endelig om alt, I kan ønske genopfrisket eller andet, som I kan være i tvivl om. Læs desuden reglerne
for kontingent: Ungdomsroer (12 – 18 år), A-medlem, B-medlem
samt støttemedlem.
Vel overstået 70 års jubilæum den 11.maj. En særlig tak til Roblon
Fonden, Velux Fonden samt Spar Nord Fonden, som var med til, at vi
kunne anskaffe en ny 4 åres inrigger, dansk bygget. Desuden var der
gaver fra Frederikshavn Kommune, div. foreninger samt mange enkelt
personer. Tak for det store fremmøde til receptionen om eftermiddagen. Dejligt at se så mange gamle medlemmer. En hyggelig jubilæumsfest blev afholdt om aftenen for nuværende medlemmer og ægtefæller. Her havde bestyrelsen uden mit vidende besluttet at udnævne
Hanne og mig til æresmedlemmer. Det var en kæmpe overraskelse,
som vi begge er meget beæret over og siger mange tak for!
Også et veloverstået Sankt Hans i Bratten!

Men en tilbagemelding

på: ”Jeg vil også meget gerne vide, hvem der vil give en hånd med, både før og efter, da sommerhuset er gjort udlejningsklart”. Vandt ikke
den store tilbagemelding? Men tak til dem, der gav en hånd med.
Ligeledes tak til Ulla, Carsten, Jarlis, Ole og Mathias, der fik bådbroen
på rette køl ved hjælp af Rønnehavnens båd, endda en søndag eftermiddag, den 6. juli !
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Ikke at forglemme Kims store arbejde med at få Nyhedsbrevet sat
sammen og trykt i samarbejde med Flemming. ligeledes en tak til dem
der har hjulpet med skabene i omklædnings rummene

LE Camping
v/Ulla og Søren Mortensen
Industrivej 13-15
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 47 91 11
www.le-camping.dk
-også åbent søndag 12-16

Tlf. 98 43 40 76

Kommende begivenheder: Deget Rundt 2013
Lørdag d. 17/8 kl. 14.00
I den forbindelse blev jeg kontaktet af selveste Kong Neptun, da jeg
var på Læsø. Han savnede et besøg i klubben, da han havde hørt, hvor
mange ”KANINER”, vi har fået! ”Man er jo først roer, når man er blevet døbt af kongen himself.” Så måske det kan kombineres med Deget
Rundt. Han mente, at kalenderen hans kunne afse en times tid eller to
til en mere ”human dåb”, da han hørte, alderen på kaninerne. Men følg
med på opslag og hjemmeside.
Flere har meldt sig til Nordjysk Rostafet fra d. 24/8 til d. 31/8, og så
må vi jo håbe på godt vejr.

Søndergade 11 - 9900 Frederikshavn

Martin Jespersen & Søn Automobiler A/S
Peugeot Frederikshavn
Hjørringvej 158 - 9900 Frederikshavn - Tlf. 98 42 44 44 - Fax 98 43 29 40

Auto-&Møbelpolstring-skibsmontering-Gulvbelægning-Vådrumsvinyl
Øksnebjergvej 77 9900 Frederikshavn Tlf 98422792 Fax 98422810

Vel roet
Lars
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Stor medlemsfremgang
Af Flemming Hansen

Klubben har i år haft den største medlemsfremgang i dette årtusinde
Da rosæsonen startede var vi som altid spændt på hvordan det skulle gå.
Vores tænker kredsede selvsagt mest omkring 70 års jubilæet og den nye
båd. Vi håbede selvsagt på enkelte nye medlemmer som vi plejede at få
hvert år, men som sagt tænkte vi mest på afvikling af jubilæet.
Men vi skulle snart få meget andet at tænke på. Lige pludselig væltede det
ind med nye medlemmer, næsten udelukkende ”Superseniorer”, som vi
kalder medlemmer over 60 år. Før vi fik set os om, fik vi 12 – 13 nye medlemmer. Det lyder måske ikke af så meget, men set i forhold til sidste års
aktive medlemstal, er det en forøgelse på 33 %. Det må siges ikke bare at
være flot, nej det er superflot.
Hvad skyldes denne store fremgang så? For mig at se, er der flere faktorer. Selvfølgelig betyder den megen massive omtale vores jubilæum og den
nye båd fik i dagspressen noget, men hovedårsagen skyldes ”mund til
mund” metoden og så Kaj Jensen. Det, at der bliver talt om roklubben rundt
omkring, og det at tale, er Kaj god til, tror jeg betyder allermest. Vores
sociale samvær, især onsdag formiddag betyder også meget, i hvert fald
med hensyn til at fastholde medlemmerne.
Alt i alt en start på sæsonen helt over forventning og klubben byder alle de
nye medlemmer velkommen.

GF Forsikring
Rimmensgade 27
9900 Frederikshavn
Tlf98 42 50 22
Fax66 18 18 30
20
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Onsdagsroning –
en oplevelse

Kanindåb
Af Flemming Hansen

Nu skal alle kaninerne laves om til rigtige roere

Selv midt i ferietiden er onsdagsroning det store hit.
Det er efterhånden mange år siden, vi sidst har haft en kanindåb i klubben

Antallet af seniorroere er i de senere år blevet forøget og i år i stort
antal.
Onsdagsroningen ledes også i år af Kaj Jensen, en uundværlig tovholder, der også giver besked via SMS, hvis vejrmeldingen giver
anledning til ændring af rodagen og Kaj bestemmer suverænt, hvor
der skal roes hen og i hvilke både.

og derfor går der rigtig mange ”ikke roere” rundt i klubben. Det vil vi gerne
lave om på.

Det fortrukne sted er Hirsholmene, men også Søsportshavnen,
Strandby Havn er populære mål, de steder kan vi komme i land og
det sker, at der er medbragt kaffe og brød, det giver en yderst populær pause – en stor tak til giverne for brød enten det er hjemmebagt eller købt; men også Deget rundt, en tur til Møllerne ved havnen er gode ture, det afgøres selvfølgelig af Kaj, der udover strøm
og vind også skal tage hensyn til roerfaringen, der især har betydning for turen til Hirsholmene.

Kanindåben bliver holdt i Bratten og bagefter serveres kaffe og kage.

Onsdag den 17 juli blev en særlig tur, der var mødt 20 seniorroere
op, så det blev fire fireårs både. Onsdagsholdet var denne dag inviteret til Gurli og Bo’s sommerhus i Bratten, Bo mødte selv op i Roklubben for at tage med den første båd, så vi kunne lande det rigtige
sted på stranden.
Jeg kom med i Øsen en yderst stabil båd, og med besætningen Lene,
Rigmor, Solveig og Eva som styrmand, blev jeg budt velkommen i
konebåden.
6

Derfor afholder vi Kanindåb lørdag den 21. september. Det bliver ikke som
de bloddryppende historier man har hørt om. Dåben sker på den måde, at
man får en sjat flødeskum i ansigtet, der bliver vasket af med en spand saltvand. Man bliver altså ikke smurt ind i ildelugtende væsker og smidt i vandet.

Opslag kommer på tavlen.

Svømning
Af Flemming Hansen

Svømmetiderne til vinter bliver de samme som sidste år
Vi har netop modtaget besked fra kommunen, at vi har fået tildelt de samme
svømmetider som sidste år, nemlig tirsdag kl 19.00 til 20.00.
Det er dejligt, at vi tilsyneladende har fået fast svømmetid. Det er efterhånden indgroet i folk, at vi svømmer altså tirsdag aften kl 19.00, derfor er det
dejligt at tiderne i år også er de samme som sidste år. Vi har fået tildelt 4
baner, så det kan næsten ikke blive bedre. Afterswimming bliver formentlig
også i år på ”Slagteren”.
Første svømmedag bliver tirsdag den 22. oktober, det er tirsdagen før Standerstrygningen og vi slutter svømningen tirsdag den 25. marts 2014.
Vel mødt
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Skabe i omklædningsrum
Af Flemming Hansen

Skabene i omklædningsrummene er nu fordelt. Der er stadig ledige skabe
Alle skabene i omklædningsrummene er nu fordelt og de fleste har fået deres ønsker opfyldt.
Der er dog flere, især i damernes omklædningsrum, der har okkuperet, det
må vist være det rette udtryk, mere en ét skab. Dette er for så vidt også i
orden, så længe der ikke er andre, der ønsker skabene. Kommer der imidlertid senere ønske fra medlemmer om et skab og der ingen ledige skabe er,
må de der har mere end ét skab afgive et. Dette er fair nok. Der skal være
skabe til så mange som muligt.
Der er stadig mange medlemmer, der ingen skabe har, så ønsker man et
skab, skal der rettes henvendelse til Ulla Skov, der derefter vil se, om der
kan stilles skabe til rådighed.

Stegt flæsk
Af Flemming Hansen

Sammenspisning i klubben genoptages
Tidligere havde vi i klubben tradition for sammenspisning et par gange i løbet af vinterhalvåret. Den tradition har flere efterlyst og vi tager nu den
frem af skuffen.
Fredag den 11. oktober kl 18.00 serveres der: Stegt flæsk og persillesovs.
Arrangementet er selvfølgelig også for ægtefæller.
Tilmeldingslister opsættes senere i klubben, men reserver allerede nu datoen.
18

Det var en god tur, trods modstrøm og modvind, vi ankom som sidste
båd, vi kom også sidst af sted, og besætningerne fra de først ankomne
både hjalp med at få Øsen op på stranden.
Gurli trakterede med kaffe, rundstykker, ost og syltetøj og der var
også ”1 Enkelt”, så var der tid til at synge Bo’s foretrukne sang om ”
Sømanden i Bordøvs”. Efter en hyggeligt ophold ved Gurli og Bo blev
bådene igen sat i vandet og stævnen vendt mod Rønnehavnen, Solveig
overtog roret og så gik det hjemad. Nu havde vi medstrøm og let
medvind, så vi tog også en ropause og lod årene fungere som vindsejl,
før styrmanden igen gav kommandoen ”ro væk” og vi kunne snart
dreje SB ind i Rønnehavnen.
Tak til Gurli og Bo for traktementet og til onsdagsholdet for en god
tur.
Ole Skov
7

Nye Æresmedlemmer

Efter lidt hyggesnak besluttede vi, at vende stævnen mod vest og
hjemover.

Af Flemming Hansen

Der blev under jubilæumsfesten udnævnt to nye æresmedlemmer
Titlen som æresmedlem er ikke noget man deler ud af til højre og venstre,
men i forbindelse med jubilæumsfesten om aftenen i klubhuset, delte klubben
alligevel hele to titler som æresmedlemmer ud.
Værdigheden tilfaldt Hanne og Lars Høyer. Bedre repræsentanter for klubben
kan man ikke finde. Begge har været medlemmer i en menneskealder, Lars fra
1966 og Hanne fra 1969.
Begge har gjort et kæmpearbejde for klubben. Altid har de stået i spidsen, når
der skulle ske noget, uanset om det var roning, socialt samvær eller der skulle
laves et stykke arbejde for klubben.

Vi fik pakket bådene og gjorde klar til ombordstigning. Johannes sad
etter og under ombordstigningen gik et eller andet galt for ham, for
han endte i vandet med ca. firs procent af kroppen. Ærgerligt, men
uden megen pylren fra Johannes´s side kom vi alle vel ombord.
Efter få åretag konstaterede Johannes, at han ved faldet havde mistet sine nøgler. Med ligeså få skodtag var vi tilbage ved udgangspunktet. Johannes og Rigmor gik fra borde for at lede efter nøglerne. I det glasklare og lave vand fandt Rigmor heldigvis hurtigt nøglerne. Hvor heldig har man lov at være ?
Turen hjemover forløb uden yderligere uheld og vi ankom til roklubben i fin stil ved 0820 tiden.

Udnævnelsen kom fuldstændig bag på begge og glæden var stor, da de fik nyheden og beviserne på værdigheden blev overrakt.

Bådene ordnet og losset og med et fortsat God Pinse kørte vi hvert
til sit med en fantastisk oplevelse rigere.

Klubben ønsker stort tillykke.

Vi glæder os allerede, og forhåbentlig sammen med mange andre
roere, til Pinsemorgen 2014.
Rohilsen John Kristensen

8
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For os var det jo ved at være midt formiddag og de ældste tænkte
endda på en lille lur. Det endte med at Kirsten, Eva, Ib, Johannes og
undertegnede gik en rask tur på øen. Med Kirsten som fuldbefaren
guide udi Hirsholmene fik vi mange nyttige og spændende beretninger om øen og ikke mindst dens nuværende og tidligere beboere.
Det skal jo frem, og for at afdække diverse rygter, får I den fulde
sandhed omkring min skade.

TIL LEJE BRATTENHUSET
25 KM FRA SKAGEN
DIREKTE VED HAVET

Under rundturen kom vi til en af øens bunkere. Vi gik alle på bunkerens 1. niveau, hvilket var let. Herfra en rigtig god udsigt, men jeg
resolverede, at udsigten måtte være endnu bedre fra bunkerens 2.
niveau, hvorfor jeg med rospanden i venstre hånd tog tilløb og ville
let og elegant springe den meters penge op på 2. niveau.
Dette mislykkedes totalt for midt i springet vidste jeg det ville gå
galt. Havde fejlbedømt et eller andet. En sagde: Du er jo ikke tyve
længere.

Frederikshavn Roklub tilbyder nu en dejlig ferie i klubbens hytte, beliggende på en 5100 m2 stor klit og strandgrund ved en af landets bedste og mest

Men jeg knaldede højre skinneben ind i kanten af bunkeren og faldt
bagover, hvor jeg landede delvist på ryggen og siden. Det så nok for
beskueren kluntet ud. Jeg rejste mig hurtigt og lod som intet da Johannes spurgte om jeg slog mig.

Roklubben har ejet hytten siden 40'erne - hvorfor den er "gammeldags",
men indbegrebet af "sjæl og atmosfære".

Vi fortsatte den guidede tur og sluttede af ved hytten hvor ”de gamle” stadig sad og hvilede sig.
Mit uheld nævnt og jeg skulle fremvise mit ben. Vi blev vist alle mere
eller mindre overrasket over så hævet benet var. Fra en 2-3 cm
flænge blødte det lidt. Med dette som undskyldning og lidt pylren fik
jeg lov at sidde styrmand hjemover.

16

børnevenlige østvendte strande.

Hytten er 62 m2 foruden 10 m2 overdækket terrasse. Huset er indrettet
med 3 soverum, med ialt 8 sovepladser, køkken og stort opholdsrum med
brændeovn. Fra den overdækkede terrasse, er der indgang til stort baderum
med bruseniche og 2 separate toiletter.
Der er service og udstyr til 8 personer, endvidere er der stereoanlæg og
farve-tv.
RING TIL Lars Høyer Tlf. 98 92 74 43 og forhør nærmere om priser og ledige uger.
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Kanonjubilæum
Af Flemming Hansen

Der var småt med plads under receptionen, så stor var tilslutningen
Lørdag den 11. maj festligholdt vi vores jubilæum med en reception i
klubhuset om eftermiddagen og en fest for medlemmerne om aftenen.
Vi var lidt spændte – kom der nu nogen – havde vores anstrengelser
med at finde gamle medlemmer båret frugt. Ja – det havde det bestemt. Da klokken nærmede sig 14 væltede der ind fra nær og fjern.
Det oversteg vores vildeste fantasi. Omkring 100 mennesker fyldte
bådhallen og folk stod som sild i en tønde.
Gamle roere var mødt talstærkt frem. Der var roere fra den første tid
i 40´erne og 50´erne, blandt andet Erling Jensen, der kunne huske, da
den første båd blev hentet på banen, der var Jørgen Olsen, Børge ”
Glar” Christensen. Selvfølgelig var der også tidligere formand og
æresmedlem Ole Axel Nielsen og fra 60´erne så man Lisbeth og Niels Ove Winther, Kurt Jonassen og Esther fra Hjørring. Kalle fra ”
Løverne” var der også, Inge og Erling Hansen, tidligere ungdomsleder og formand samt Hanne Haandbæk også tidligere formand. Jeg vil
ikke nævne flere af skræk for at komme til at fornærme nogle.

.MEN intet er som det plejer. Solen viste sig fra sin flotteste side al-

lerede kl. 04.51.12. Sikke noget rod, men solen kommer altså uanset
nogle tal i en almanak.
Vi fik taget nogle flotte billeder. Fantastisk syn. Det kan ikke beskrives med ord. Så hermed en opfordring til andre roere om at stå tidligt
op pinsemorgen næste år.
Tænk jer kære læsere et syn: Med Lene som styrmand i forgrunden,
der skinner om kap med solen i baggrunden. Herligt.
Vi vinkede ivrigt til Kirsten, Ib og Jarlis i toeren og kunne se, at de
havde haft den samme skønne oplevelse som os.
Med dette på nethinden blev der kommanderet ”ro væk” og med lange seje (Jørgen Hansen) tag blev kursen sat direkte mod Hirsholmene.
Ved 0600 tiden, blev bådene sikret i lagunen og fuldt belæsset gik vi
med knurrende maver mod borde og bænke ved hytten. Bordene blev
hurtigt og kyndigt dækket og der blev på rekordtid fremtryllet et
overdådigt morgen måltid, bestående af bl.a. to store brød, hjemmelavet pålæg og hjemmelavet syltetøj. Kaffen blev skænket og en lille
skarp blev hældt i bægeret.

Lars Høyer bød velkommen og fortalte lidt om roklubben, herunder
om den store tilgang af ”Superseniorer” vi har fået de senere år.
Herefter talte borgmester Lars Møller, bankdirektør Ole Vejling fra
Spar Nord Fonden og Ole Krogsgaard fra Roblon Fonden. Båden blev
herefter navngivet og fik navnet ”Hirsholm”. Dåben blev foretaget af
fru Birgitte Krogsgaard og hun ønskede båden mange gode år for
Frederikshavn Roklub.

Værs´go – Skål og Vel Roet var startskuddet til et frontalt angreb på
morgenbordets herligheder.
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Efter en halv times smasken, gnasken, slubren og bøvsen var alle
munde og maver mættet.
Tak for et dejligt morgenmåltid.

05.02.23
Dette tidspunkt havde pinsesolen valgt at stå op i øst den 19. maj
2013.
Og med sidste års pinsemorgens rotur i tankerne, skulle denne morgens åbenbaring selvfølgelig gentages i år.
Interessen for denne begivenhed var vokset fra i fjor, da vi i år både
kunne bemande en firer og en toer i forhold til en firer i fjor. Skønt.

Båden kom herefter på sin ”Jomfrutur” og bagefter var der sandwich, øl,
vin og vand i klubhuset. Selv om det kneb med siddepladserne, var der
plads til alle og snakken gik lystig om gamle dage.
Klubben fik mange gaver, som det her vil føre for vidt at gennemgå, men
det skal dog nævnes, at klubben fik en meget generøs gave fra vores støttemedlem Hans Jørgen Lundsgaard Sørensen på hele 5 000 kr.
Om aftenen var der fest for medlemmerne i klubhuset. Tilslutningen var
god og alle havde en hyggelig aften.
Se i øvrigt de mange billeder fra dagen på vores hjemmeside.

I dagene inden turen kom de sidste aftaler på plads med hensyn til
klargøring af både og den meget vigtige forplejning. Vi havde nemlig
aftalt, at såfremt vejr og vind tillod det skulle turen fuldbyrdes med
en tur til Hirsholmene.
Ib, Johannes, Jarlis og undertegnede var i roklubben kl. 0430, hvor vi
straks gjorde Nordea og Rødspætten sejlklare. Begge både vendt ved
kajen, så vi ikke skulle bruge tid på at vende bådene på vandet.
Kirsten, Rigmor, Eva og Lene var i mellemtiden ankommet og med
højt humør og ”er propperne i” blev bådene lastet med alt godt til et
veldækket morgenbord.
Besætningerne blev fordelt i de to både og kl. 0445 stævnede vi ud
af havnen i højt humør og småt roning. Jeg ved ikke om vi skal takke
Eva, men vejret var perfekt med næsten havblik og ingen vind. Vi
tænkte vist alle: ”Sikke en skøn morgen – vi er heldige”
Et par kabellængder øst for ydermolen blev kameraerne fundet frem
og vi var klar at forevige solen på flotte og store scene.
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Og heksen hun fløj ….
Af Flemming Hansen

Mange forsamlet til årets Sankt Hans Fest i Bratten

Esbjerggade 12 - 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 01 29 - Biltlf. 40 42 92 29
www.wwslykke.dk

Ejendomsfirmaet
Jens Jørgensen Danmarksgade 30
9900 Frederikshavn Tlf. 96202727

Omkring 30 medlemmer inkl påhæng var mødt op til den årlige Sankt Hans
fest i Bratten og vejrguderne viste sig endelig til sidst fra den pæne side.
Regnen havde småsilet hele dagen og Lars Høyer havde forberedt sig på det
værste og overdækket grillarealet, så man i det mindste kunne stå i tørvejr
og grille.

FRISØREN

Den overdækkede grillplads blev ”næsten” unødvendig, da regnen langsomt
begyndte at aftage i takt med at kullene blev varme, men det var alligevel

V/Lea Agerkvist, Kalkværksvej 3 B,
9900 Frederikshavn Tlf. 98 42 33 15

skønt at kunne stå i fuldstændig tørvejr og lægge pølserne, bøfferne, blæksprutterne og hvad folk ellers havde medbragt på grillen.

PENSIONISTRABAT HVER DAG
Tirsdag - fredag 9.00 -12.00 & 13.00 - 17.30
Lørdag 7.30 - 12.00 Mandag lukket
Tidsbestilling

Mens vi spiste blev vores nye sanghæfte flittigt brugt og tiden fløj af sted.
Pludselig var regnen helt hørt op og det var tid til at brænde bålet af. Der
kom fint ild i bålet, men heksen ville ikke rigtigt stige til vejrs som planlagt,
men af sted kom hun da til sidst.
Efter ”Midsommervisen” var der almindelig hyggeligt samvær og det blev sent før

Oasen Grill Bistro
Krogen 12A.
Tlf. 98 42 46 44

de sidste tog af sted.
Endnu en dejlig Sankt Hans i Bratten.
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