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B E SØG  VO RE S  WEB- STE D !   
www.f rede r i k shavn -

rok lub .dk  

Ndr. Strandvej 58 

9900  Frederikshavn 

Frederikshavn 

Roklub 

 

UNDER DANSK  FORENING 

FOR ROSPORT, 

STIFTET 13. MAJ 1943 

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. 

 

                          Støttemedlem       300 kr  

                          Passivt medlemskab. Deltagelse i vinteraktiviteter.  

                          Er i øvrigt altid velkommen i klubben og til klubbens arrangementer. 

 

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

 

 

Husk at meddele mailadresse og flytning til  

kassereren på 98 42 15 14 eller fash9900@hotmail.com 
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Frederikshavn Roklub  

Oktober 2013 Standerstrygning 
Af Flemming Hansen 

 

Vinteren står for døren og bådene går i hi. 

 

Det er ikke uden en vis tristhed vi går vinteren i møde. Rosæsonen er 

forbi og det er slut med de mange ture til Hirsholmene, Deget, ”

Møllerne”, Strandby, Bratten og hvor vi ellers har været i sommerens 

løb. Nu må vi nøjes med at tænke tilbage og glæde os over én af de 

bedste sæsoner i mands minde. 

 

Aktiviteten i sommerens løb har været høj ligesom medlemstilgangen i 

år har slået rekord, med rigtig mange nye medlemmer. Vi har fået flest 

ældre medlemmer, hvilket er godt, men vi har også for første gang i 

flere år, fået flere yngre medlemmer. Det har vi manglet og ud fra et 

kasserersynspunkt er det særdeles godt med medlemmer under 25 år, 

idet de giver øget tilskud fra kommunen, hvilket er tiltrængt. 

 

Alt i alt en super god sæson er ved at slutte og standeren stryges lør-

dag den 26. oktober kl 14.00. I forbindelse med standerstrygningen af-

holdes Kanindåb i bådehallen. 

 

Klubben lukker dog ikke ned, idet vi mandag aften og onsdag formiddag 

vinteren igennem vedligeholder vores både mv og tirsdag aften har 

svømning i svømmehallen. Se andet sted i bladet.  
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Bestyrelsen 

 Formand 

tilsyn og udlejning 

sommerhuset 

Lars Høyer 

Grundtvigsvej  3 

9800 Hjørring 

98927443 

24207943 

lhh@has.dk 

Næstformand  

Ulla Skov 
Birkekrogen 8 

9900 Frederikshavn 

98434412 

28513466 
Ullas.skov@gmail.com 

 

 Rochef 

Kim Christensen 

Korsvej 8 

9900 Frederikshavn 

98 43 17 06/23 30 60 06 

korsvej@youmail.dk 

Materielforvalter 

Carsten Højmark 

Rugengen 3 

9970 Strandby 

98 43 01 32 

hoimark@nordfiber.dk  

 

 Bestyrelsesmedlem 
Rigmor Skoven 
Englund 23 

9800 Frederikshavn 

98 42 78 70 

skovbedste@os.dk 

Bestyrelsemedlem  

Hanne Høyer 

Grundtvigsvej 3 

9800 Hjørring 

98 92 74 43  

24 20 79 43  

Ihh@has.dk 

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlem 

Lene  Nielsen 
Herluf Trollesvej 41 

9900 Frederikshavn 

98422294 

lene_trynskov@hotmail.com  

1 Suppleant  

      

 

 2 Suppleant  

 
Ole skov 
Koktvedvej 45 

9900 Frederikshavn 

98426479 

oleskov@kabelmail.dk  

Udenfor bestyrelsen 

Kasserer 

Klubhus 

Flemming Hansen 
Nordstjernevej 12,  

Kilden 

9900 Frederikshavn 

98421514 

fash9900@hotmail.com   

 

 

 

Andrea Welzel 
Jens Stætevej 8 

9900 Frederikshavn 
98489171 

40214810 

aw@jydsksoftware.dk 
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Suensonsvej 71C 9900 Frederikshavn  tlf  3512 3475. 
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Vedligeholdelse af både mv 
Af Flemming Hansen 

 

Vinteren betyder ikke vi går i hi 

 

Umiddelbart efter standerstrygning skal vi i gang med vedligehol-

delse af vore både. Efter den bedste sæson i mands minde, trænger 

vore både til en grundig vedligeholdelse. Mange af bådene skal sli-

bes og lakeres indvendig ligesom årerne skal have en omgang. 

Klubhuset trænger også til en hånd – ikke at forglemme. 

 

Man behøver ikke at være håndværker for at deltage i vedligehol-

delsen. Der vil blive sørget for kyndig vejledning, så alle kan hjælpe 

til. Vi plejer at sige, at hvis man vil bruge materiellet, så må man 

også hjælpe til med at vedligeholde det. Det lyder faktisk ganske 

fornuftigt. 

 

Mandag aften vil i lighed med tidligere år være ”slibeaften” og i år 

vil vi også lave onsdag formiddag om til ”slibedag”. Mange er vant 

til at komme i klubben onsdag formiddag og hvorfor ikke fortsætte 

med vanen, nu ikke med at ro, men med at slibe. 

 

Det er bestyrelsens håb, at onsdag formiddag vil blive en rigtig 

hyggedag, hvor man får en sludder om sommerens roture og samti-

dig giver en hånd med til vedligeholdelse af både, klubhus mv. På 

den måde fastholdes det gode sociale sammenhold også. 
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Nyt fra formanden 

Ro sæsonen synger på ”sidste vers”, og når jeg skriver sådan, tænker 

jeg på ”Rosportens pris,” andet vers: Så hold ud, selv om det ikke er 

højsommer temperatur mere! ”Har du prøvet at ro under stjernernes 

tag på en aften, hvor alting er tyst, og set morilden funkle i årernes 

tag på din vej mod en månelys kyst”. Ja, så er der god grund til at tage 

flere åretag (Morild, natlig lysen af havet; skyldes selvlysende, små 

organismer.) Dette skal opleves, så god fornøjelse og i håb om, at 

nogle af jer kan få denne oplevelse her på ”sidste vers”. 

 

Men det har også været dejligt at se, hvordan der er medlemmer, der 

ikke har travlt med at forlade klubben, når ro turen er overstået, men 

hjælper andre både ved ankomst både ved strand og hjemkomst samt 

rengøring af både mm. 

 

Deget rundt blev afviklet i strid blæst og kraftig strøm af flere både, 

hvor vinderbåden blev ”HIRSHOLM,” dog uden Ulf og doping. Der har 

også været 2 dejlige sommerhuse besøg i Bratten med traktement bå-

de hos Bo & Gurli samt Lena, så tusinde tak for dette. 

 

Stafet roningen havde også tilslutning fra os, og det med træk af både 

ved indsejling til Limfjorden, men ikke uden uheld. Overnatning på 

Hirsholmene er også et nyt tiltag, så næste år byder på flere nye op-

levelser. 

  

Kaj er begyndt at konkurrere med rejsebranchen!  Så DSB må glæde 

sig til næste års fremgang i billetsalget. Det forlyder i skrivende 

stund, at han næste år planlægger tur til Sverige? Han er vist nok i lø-

bende kontakt med Stena Scanrail? 
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Det kan varmt anbefales. Flere i Fr.-havn Roklub har roet i den sven-

ske skærgård, så måske er KAJ’s  ide ? = Railway hinsidan 2014 en 

kommende super oplevelse! 

 

Rigmor & John er gået ind i restaurants branchen. Her har de fået stor 

tilslutning af medlemmer og ægtefolk til menuen: ”Stegt flæsk og per-

sillesovs.”  

 

Årets Kanindåb løber af stablen sammen med Standerstrygningen. Her 

kan købes pølser m.m. til en overkommelig pris. Opslag med tilmelding 

kommer. 

 

”Thi på havet man henter den kraft og energi, som skal bruges i hver-

dagens slid, derfor er det, at den, som er inde deri, dyrker rosport, så 

snart han / hun har fri.” 

 

VEL ROET LARS 
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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 

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 
Søndergade 11 - 9900 Frederikshavn 



20 

 GF Forsikring 

Rimmensgade 27   

9900 Frederikshavn  

Tlf98 42 50 22  

Fax66 18 18 30  

5 

Hårdt vejr til årets Deget 

Rundt 

Af  Flemming Hansen 

 

Meteorologerne  snød os ved årets kaproning 

 

Lørdag den 17. august 2013 kl 14.00 så vejret fint ud i Rønnerhav-

nen. Roerne stod omklædte og trippede, mens holdene blev sat. Nu 

skulle det være. 

 

Starten gik ca kl 14.30 ud for Rønnerhavnens søndre molehoved 

og ”racet” var i gang. Desværre begyndte det at blæse op umiddel-

bart efter starten, men deltagerne bed tænderne sammen og fort-

satte ufortrødent. 

 

Vinden kom fra sydøst, hvilket er en rigtig dårlig retning, og det 

skulle senere vise sig, at blive et af de hårdeste løb, vi i de senere 

år har haft. Ikke, at det på nogen måde var uforsvarligt, men havde 

det blæst ved starten, som det gjorde ved afslutningen af løbet, 

havde vi nok udsat det til en anden dag, hvor vejrguderne var bedre 

stemt. 
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Der deltog 4 både i alt, tre 4 ére og én enkelt 2 ér. Dysten var hård, 

men hurtigt skilte en båd sig ud, nemlig vores nyeste 4 ér Hirsholm. 

Den kom i mål 2 minutter foran nummer to Syvstenen. Derefter kom 

Nordea 4 minutter efter nummer et og endelig, som rosinen i pølse-

enden, 19 minutter efter vinderen, kom Rødspætten over målstre-

gen.  

 

Rødspætten var helt klart handicappet, idet den jo som bekendt er 

en 2 ér. Hirsholm havde nok en lille fordel, idet det er en 7 bords 

båd, hvorimod de øvrige er 8 bords. Til gengæld var søen hård, så 

denne fordel blev elimineret af vejret, idet det jo som bekendt er 

bedre med en 8 bords båd, når vejret er hårdt. 

 

Mandskabet i Hirsholm var, Lars Høyer, Verner Helsinghof, Andrea 

Welzel, Ulla Skov og Carsten Højmark. Vinderne blev efterfølgende 

hædret med sponsorgaver fra Spar Nord Bank og champagnen flød i 

stride strømme. 

 

Det havde været ønskværdigt, hvis der kun havde deltaget ens båd-

typer, altså udelukkende 4 ére, men som alle ved, er det somme ti-

der svært at få bådholdene til at gå op. 
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Julefrokost 
Af Flemming Hansen 

 

Efter flere års pause genopstår julefrokosten 

 

Julefrokosten var for mange år siden en fast tradition i klubben, men 

gled i løbet af 0 érne fuldstændig ud. Det forsøger vi nu at råde bod 

på og afholder derfor julefrokost lørdag den 7. december. Idet vi alle 

efterhånden er blevet ”trætte og gamle” og døjer med at holde ud, 

afholdes julefrokosten klokken 13, så vi kan komme i ordentlig tid i 

seng. 

 

Menu og pris er endnu ikke fastlagt, men bekendtgøres på opslags-

tavlen. Bestyrelsen håber på, at medlemmerne tager godt imod initia-

tivet, så vi får en dejlig eftermiddag og måske aften, hvem ved? 
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Efter frokosten gik turen tilbage til Roklubben, hvor der var livlig ak-

tivitet, da mange af medlemmerne havde været på vandet og skulle 

have bådene op. Efter lidt ventetid og snak med dameroklubbens 

medlemmer, fik vi vores både op til spuling og rengøring; derefter 

blev bådene trukket ind i bådehallen og hejst på plads.   

 

Så var der igen lidt koordinering med omklædning, Aalborgdamerne 

viste stor forståelse for, at vi kunne klæde om i enrum. 

 

Efter omklædningen gik vi ovenpå i deres store klublokale med ud-

sigt over fjorden og en stor altan, her blev vi budt på kaffe. 

 

Så var det tid til den korte spadseretur til stationen, hvor vi entrede 

det overfyldte tog – ”ud at stå klemt med DSB” – vi ankom til Frede-

rikshavn kl. 15.30 og havde haft en dejlig tur til Aalborg Dame Ro-

klub, Limfjorden og Egholm, en tur på 15 km. 

 

En stor tak til Aalborg Dame Roklub for gæstfriheden og lån af både 

og til Kaj for arrangementet.  

 

Ole Skov 
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Kanindåb 
Af Flemming Hansen 

 

Årets kanindåb afholdes sammen med standerstrygningen 

 

Klubben har tidligere annonceret Kanindåb den 21. september i sommerhuset 

i Bratten. Tidspunktet er dog efterfølgende lavet om, så kanindåben bliver 

sammen med årets standerstrygning, den 26. oktober 2013. 

 

Dåben kommer til at foregå indendørs i bådehallen, så vi er fri for mange 

nysgerrige blikke. Dette bevirker forhåbentlig, at rigtig mange af de nye roe-

re, såkaldte ”kaniner”, tilmelder sig og bliver døbt, hvorefter de kan kalde 

sig ”rigtige roere”. 

 

Tidligere var en kanindåb ensbetydende med, at man blev indsmurt i surt flø-

deskum, lidt sildelage iblandet kulør, ketchup og andre gode sager, hvorefter 

man blev smidt i havnen. Det lyder værre end det var, men det har gennem 

tiden afholdt mange fra at møde op til årets Kanindåb. 

 

I år kommer det til at foregå på den måde, at man får lidt flødeskum i ansigtet, 

der derefter bliver afvasket med lidt vand fra Rønnerhavnen. Med denne hu-

mane behandling håber vi, at rigtig mange vil skrive sig på listen i klubhuset. 
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Stegt Flæsk 
Af Flemming Hansen 

 

Der er stor tilmelding til fællesspisningen 

 

Forslaget fra Rigmor Skoven og John Kristensen om fællesspisning er 

blevet taget rigtig godt imod af medlemmerne. På nuværende tidspunkt 

er der tilmeldt over 30 personer. 

 

Arrangementet er fredag den 11. oktober 2013 kl 18.00. 

 

Man kan stadig nå at tilmelde sig på listen i klubhuset. Lad os lige få de 

sidste med. Det vil være dejligt, hvis alle 60 pladser blev fyldt. Husk 

det er også for ægtefæller. 

 

 

Svømning 
Af Flemming Hansen 

 

Svømning starter tirsdag den 22. oktober 

 

Nu hvor rosæsonen lakker mod enden starter vi jo med svømning. Før-

ste gang er tirsdag den 22. oktober, altså tirsdagen før standerstryg-

ningen.  

 

”Samme tid samme sted”, som det vist var Gitte Hænning der sang i 70 

érne. Nemlig: Frederikshavn Svømmehal, hver tirsdag kl 19 – 20. 

Hvor ”Afterswimming” finder sted, vides ikke med bestemthed, men 

sandsynligvis hos ”Slagteren”. 
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Vi bad om at låne redningsveste, det måtte vi gerne, men damero-

klubben brugte ikke redningsveste på fjorden i stille vejr. Da vi altid 

bruger redningsveste, ville vi også bruge dem her på Limfjorden, 

selv om det var stille vejr. 

  

Så skulle der ske en ”større” koordinering”, for i Dameroklubben 

var der kun et omklædningsrum, mændene var meget beskedne og 

sagde, at det gjorde ikke noget, vi kunne sagtens ----, det blev dog 

koordineret og vi var klar til at indtage Limfjorden. 

 

På den blanke Limfjord, med let vind og gråvejr, gik turen langs 

Aalborgsiden under broerne, hvor styrmændene var meget påpasse-

lige, således at vi ikke fik en beskadigelse af broerne med trafikstop 

til følge.  

 

Vi roede ud til ”de blå kraner” ved cementfabrikken på den østre 

side af tunnellen og tilbage på Nørresundbysiden. På sådan en tur er 

der jo meget nyt at se, bebyggelse på begge sider, med megen akti-

vitet, hvor vi jo har stranden, havet og dejlige øer og lidt flere bøl-

ger. 

 

Vi fortsatte forbi Roklubben til Egholm, hvor vi gik iland på stranden 

vest for færgelejet og fandt et par bænke nedenfor restaurant 

Kronborg, hvor vi indtog vores medbragte frokost.   
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Onsdagsroning på Limfjor-

den 
Af Ole Skov 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

På opfordring af Rigmor arrangerede Kaj onsdagsroningen den 4. 

september på Limfjorden med besøg i Aalborg Dame Roklub. 

  

Meddelelser om onsdagsroning blev som sædvanlig udsendt af Kaj på 

SMS og roere, der ønskede at ro på Limfjorden, skulle møde på Ba-

negården kl. 07.45. 2 damer og 6 mænd mødte op for at tage toget til 

Aalborg – vi benyttede os af gratis togrejse i september – efter an-

komst til Aalborg Vest var der en kort spadseretur til Vesthavnen og 

Aalborg Dame Roklub. 

 

Vi blev vel modtaget i roklubben og fik anvist hvilke både, vi skulle 

have - en fire og en toer. 

 

Der blev vi imponeret, alle bådene havde deres faste vogne, årene 

var mærket til hver båd og lå i båden, alle bådene stod i 6 rækker i 3 

lag, vel at mærke på vognen, alle vogne var påsat stropper og der 

var elektrisk talje over hver række; så på med taljen og vores både 

blev løftet ned, klar til at køre ud. 
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TIL LEJE BRATTENHUSET 

 25 KM FRA SKAGEN  

 DIREKTE VED HAVET 
 

 

Frederikshavn Roklub tilbyder nu en dejlig ferie i klubbens hytte, beliggen-

de på en 5100 m2 stor klit og strandgrund ved en af landets bedste og mest 

børnevenlige østvendte strande. 

  

Roklubben har ejet hytten siden 40'erne - hvorfor den er "gammeldags", 

men indbegrebet af "sjæl og atmosfære". 

 

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 le-

dige uger.  
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SIKKEN EN TUR 

 
Som de fleste bekendt er vi et lille fredagshold der ror en tur (ja) 

fredag eftermiddag 

 

Vi har gennem længere tid snakket om en tur til Hirsholmene med 

overnatning, hvis dette var muligt. 

 

Sagen blev undersøgt og med hjælp og vejledning af ø-passer Jens 

Klingenberg og Ulla fra Skov- og Naturstyrelsen blev det bekræftet, 

at det var muligt at leje sig ind i en lejlighed på Lodsgården, men dog 

kun som en forening. 

 

Det var jo en dejlig nyhed for os fredagsroere og for roklubben iøv-

rigt. 

 

Vi fik lejlighed til at besigtige lejemålet på en Hirsholmene tur inden 

vores ”ophold”. Her kunne vi konstatere, at der i lejligheden godt kan 

overnatte ti personer. Der var indlagt varmt vand, el, varme, masser 

af madrasser og et veludstyret køkken. Så det så lovende ud. 
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.Jarlis blev hentet og hjemover det gik med seje tag. 

Vel var hjemme i klubben ved to tiden og inden vi fik pakket ud og 

ordnet båd nærmede klokken sig 1530 før vi fik sagt farvel til hinan-

den efter et rigtig dejligt døgn i gode menneskers selskab. 

 

Rohilsen fra John 
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Hver især fandt vi vores seng og der gik ikke længe før stilheden og 

søvnen gjorde sit indtog i os alle. Jeg syntes dog jeg hørte noget 

pusle ved døren !!!! 

 

En fantastisk morgen med høj sol og helt vindstille hvorfor alle mand 

var oppe kl. syv. 

Medens Lene og Kirsten tog sig en morgendukkert lavede vi andre 

morgenmad og vaskede op efter gårsdagens forbrug. Vi huskede hel-

digvis at tage ferskvand med fra fastlandet, da Hirsholmenes vand er 

en del saltholdigt. Jeg tror ikke kaffe brygget på saltvand er særlig 

velegnet til at blive kaldt kaffe. 

 

Efter morgenmaden blev der gjort rent, pakket og vores bagage atter 

kørt ned til Øsen og stuvet væk. Vi fik en lille snak med de håndvær-

kere der var i færd med at skifte den eksisterende bro ud med nyt 

træværk. 

 

Freddy (tidl. postbådfører) og fruen Bodil stod også på kajen og vi fik 

en rigtig hyggelig snak med dem også. De var glade for at få besøg 

på øen og ønskede os velkommen en anden gang. Vi lovede så småt 

dem og hinanden, at roklubben helt sikkert vil gæste øen med over-

natning næste år. 

 

Vi besluttede os for at ro rundt om øen i det dejlige vejr. 

Jarlis havde mest lyst til at udforske øen og snakke lidt med øens be-

boere, hvorfor vi andre roede syd om øen i et dejligt mageligt tempo. 

Vi så sæl flere gange, vist godt nok den samme, og på nordvestsiden 

af øen så vi to marsvin boltre sig. Fantastisk. 

 

Havet var spejlblankt og indbydende. Det sker ikke mange gange på 

en rosæson, at der er så stille vand at ro i. Så vi nød turen i fulde 

drag. 
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Vi gik straks i gang med at finde en dato og mandskab. Datoen blev 

sat til torsdag den 19. september med afgang fra klubben kl. 1600. 

Mandskabet bestod af Jarlis, Ib, Lene, Kirsten og undertegnede. Vi 

aftalte ligeledes, at Ib udfærdigede en forplejningsliste, så vi ikke 

medbragte alt for meget mad og drikkevarer hver især. 

 

Vi mødte op i klubben kl. 1600 medbringende hver vores habengut. 

Som I kan se af billedet blev det alligevel til en del. Alt blev med hiv 

og sving stuvet sammen i Øsens indre. Vi lærte her, at det er prak-

tisk at pakke i mindre poser som er lettere at få plads til. Men alt 

kom med på øen og alt, undtagen de våde varer og maden, kom med 

hjem igen. Øsen er også en fortrinlig robåd, når der skal roes læn-

gere ture med en del oppakning. 

 

Vejret var flot med lidt blæst fra forskellige retninger. Kirsten me-

strede som styrmand, at holde os under en meget mørk sky hele 

vejen til Hirsholmene. Den gav dog ikke vand. 

 

Flot i havn og fortøjning af Øsen langs den lave træbro i havnen. 

En vogn blev hentet og alt vores medbragte bagage båret op på 

vognen og sammen med årer, veste, m.v. blev alt kørt til vores mid-

lertidige bopæl på Lodsgården. 

 

Hver især fik vi os indrettet og der var et rum til alle – stuen ind-

regnet. 

Endelig sagde det schhhhhh fra en kold og dejlig dåseøl. Medens vi 

skuede ud over Kattegat ind mod Frederikshavn fik vi has på et par 

(måske tre) øl. Snakken gik lystigt og vi blev enige om, at indtage 

aftensmaden i det fri. 
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Bord og stole båret udenfor, grillen tændt, salaten lavet og bordet 

blev dækket. Vi havde så meget kød med at vi kunne bespise hele 

øen i form af entrecoté, okseinderlår, mørbrad, pølser, hjemmebagt 

brød, kartoffelsalat og rigelig med vin og øl. Det var et måltid der 

smagte fantastisk, ikke mindst grundet den gode stemning og vores 

gode humør. 

 

Vi sad nogle timer og nød aftenmørket, stilheden og hinandens sel-

skab. Vi fik skaffet nogle tæpper fra stuen som vi pakkede os ind i 

for at holde kulden ude. 

Efter en smule oprydning blev vi enige om at gå en lille tur på øen. Vi 

kom dog ikke særlig langt før vi slog os ned ved bord og bænke med 

udsigt over havet mod øst. 

Jarlis og Kirsten hentede lidt vin og nogle glas og med en sagte skål 

fandt sjælen fred. Det var ikke nødvendigt at sige noget hele tiden. 

Bare sidde og kigge ud over havet i fuldmånens skær var en gave i 

sig selv. 

 

Nå men vi kunne jo ikke sidde her hele natten og slentrede hjemad i 

gåsegang for ikke at falde over noget. Her blev vi enige om, at ved 

næste overnatning skulle vi medbringe en lommelygte. 

 

Det forholdsvis gamle møblement i stuen blev studeret og vi fandt 

hver især en passende plads hvor vi nød de medbragte chips og et 

enkelt glas rødvin til at slutte dagen af på. 

Der blev spøgt lidt med Døde Anders der som overleveringen fortæl-

ler ”går igen” på øen, nu som øksemorder. 

 

Jeg ved ikke om det var derfor yderdørene blev ekstra kontrolleret 

om nu de var låste. 
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FRISØREN 

V/Lea Agerkvist, Kalkværksvej 3 B, 

9900 Frederikshavn Tlf. 98 42 33 15 

 

PENSIONISTRABAT HVER DAG 

Tirsdag -  fredag 9.00 -12.00 & 13.00 -  17.30 

Lørdag 7.30 - 12.00  Mandag lukket 

Tidsbestilling 

 
 
 
 
 

Ejendomsfirmaet 

Jens Jørgensen Danmarksgade 30 
9900 Frederikshavn Tlf. 96202727 

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

www.wwslykke.dk 

 
 

Oasen Grill Bistro 
 Krogen 12A.  

Tlf. 98 42 46 44  


