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Nyttige informationer:

Bestyrelse:
Formand Hanne Vinther
Tlf.: 40347535
Næstformand Nonnie Westphall
Tlf.: 20452469
Kasserer Lene Jacobsen
Tlf.: 20237858
Rochef Kurt Holm
Tlf.: 28616400
Materieludvalg: Mogens Jørgensen
Tlf.: 21781466

Kontingent:
Kontingent for det kommende år er:
Senior roere: 175, kr. pr. måned.
Passive: 300, kr. pr. år
Miniroere: 100, kr. pr. år
Fitnessmedlemmer: 600, kr. pr. år
Skabsleje: 100, kr. pr. år
Nøglekort:
Henvendelse for at få et nøglekort til klubben skal ske
til Kurt Holm.
Et nøglekort koster 100, kr. i depositum.

Bank:
Vores konto hos BankNordik for indbetaling er:
Reg. Nr. 6507
Konto nr. 3050343579

Redaktion:
Lene Jacobsen (Redaktør)
Hanne Vinther
Steffen Svalling

Mail:
stroken@roklubbenoeresund.dk
formanden@roklubbenoeresund.dk
kasseren@roklubbenoeresund.dk
webmaster@roklubbenoeresund.dk

Telefon i klubhuset:
32193355

Har du en spændenden historie, en vittighed eller
noget sjovt, du gerne vil fortælle om og dele med alle
Øresundere. Så mail din historie til os.

Deadline for indlæg til næste Stroke
er den 3. marts 2016.

Bestyrelsen.
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Medlemsmøder

December 2015

Isolering – Isoleringsarbejdet på de to gavle er færdig.

Vi har fået afslag fra Initiativpuljen /Tårnby Kommune
til udskiftning af 3 vinduer.

Mogens – Vi har fået et legat fra Carlsberg fonden til
køb af en ny bådvogn. Legatet lyder på kr. 8.500. En
ny bådvogn koster kr. 11.250.
Bådvognen, der er bestilt, er en ny type vogn, der er
lidt længere, har et andet design og er med sidehjul.
Den nye båd Drogden skal ligge på den.

Rojakker  Roklubben har i alt bestilt 22 nye jakker.
Det undersøges nu, om vi kan finde nogen, der kan
sy/sætte mærke i jakkerne.

Der har været holdt et SPP møde. Der deltog for få
repræsentanter fra de forskellige klubber.
2015 – der var ingen kritik af sidste års afholdelse af
SPP. Konceptet bibeholdes. Datoerne for 2016 er
planlagt. Coastal både deltog for første gang, og det
har været et hit.
Banen i Hellerup bliver muligvis lavet om, således at
der bliver 3 vendinger som i havnen.

Januar 2016
Amagerregatta  Helle er blevet ny formand for
Amagerregattaen.
Den 6. marts afholdes der møde, hvor regattaens
fremtid skal diskuteres.

Hjemmesiden roinfo.dk kan nu streames, så I kan
følge med i, hvad der foregår.

På vores egen hjemmeside kan Google kalenderen nu
synkroniseres med alle mobiler.

Kalender og datoer kommer stadig i stroken.

Kommende arrangementer:
Christian Søe holder kursus i hjertestarter – tilmelding
til kurset hænger på opslagstavlen.

KM jægerfest – HUSK, at I skal melde fra, hvis I ikke
kommer. Betaling sker med hele sedler, der gives ikke
penge tilbage. Emnet for festen er Kina.

Besøg i Christians kirken – Vilhelm, fra Ældreroerne,
arrangerer en rundvisning i kirken. Der vil bagefter
være ost/rødvin i klubben – husk tilmelding på
opslagstavlen

Den 23. januar låner DFfR vores klub til Nordisk Møde.

Den 9. februar er der vinsmagning v/Preben – der vil
være ost og pølse bord. Husk at tilmelde jer.

Mogens – bådklargøringen kører smertefrit indtil
videre.
Den ny bådvogn er ankommet.

Johnny og Mogens har lavet en drejebog for, hvordan
årene skal behandles, mht. farve, stjerne mv.

Der skal indkøbes fibre åre til alle bådene. Det bliver
Bigblades, som vil blive mærket, så de hører til en
båd.

Generalforsamling
Til den kommende generalforsamling skal der findes
en ny næstformand og rochef, da både Nonnie og
Kurt træder ud af bestyrelsen.
Indkøb af øl/vand til Tutten fortsætter Kurt stadig
med.
Derudover mangler vi stadig en 2. suppleant.

Lene
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INDKALDELSE
TIL

G E N E R A L F O R S A M L I N G
Roklubben Øresund indkalder hermed til generalforsamling i klubbens lokaler

tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19.00

med følgende dagsorden:

5440. Valg af dirigent
5441. Beretning
5442. Fremlæggelse af regnskab
5443. Fremlæggelse af budget
5444. Fastsættelse af kontingent
5445. Indkomne forslag
5446. Valg:

a. til bestyrelse i henhold til lovene
(Næstformand, Kasserer, Husforvalter (udvalg),
Materielforvalter (udvalg) og Ungdomsleder.
Næstformand
Kasserer (genopstiller)
Rochef
Husforvalter (udvalg – Hus og Udlejning)
Materielforvalter (udvalg)

b. 2 suppleanter
c. 2 revisorer
d. 1 revisorsuppleant

5447. Eventuelt

Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kastrup, den 7. januar 2016

Roklubben Øresund
Nonnie Westphall, Næstformand/sekretær

Amager Strandvej 413  2770 Kastrup  Telefon 20 30 74 86
www.roklubbenoeresund.dk



STROKEN 5

VIGTIG INFORMATION!

Roklubben Øresund står i en alvorlig situation, idet vi
på generalforsamlingen skal have besat tre
bestyrelsesposter: Næstformand, Rochef og 2.
suppleant. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en
periode af to år ad gangen. Suppleanterne vælges for
et år ad gangen.

Nonnie bebudede til generalforsamlingen i 2015, at
hun stopper som næstformand efter 10 år i
bestyrelsen.

Kurt lovede at fortsætte som rochef i 2015 med
henblik på afholdelsen af Amagerregattaen, så ikke en
ny rochef skulle starte med den store opgave. Kurt
stopper derfor i ”utide”, og vi skal på general
forsamlingen finde en ny rochef for 2016, men
selvfølgelig gerne for flere perioder. Den ny rochef
bestemmer selv om han/hun vil stå for alle opgaverne
selv, eller vælger at danne et roudvalg til varetagelse
af hhv. instruktion, motions og kaproning samt
langture.

Og endelig mangler vi stadig en 2. suppleant i
bestyrelsen til løsning af ad hoc opgaver.

Suppleanterne er med til bestyrelsesmøderne, så de
får indblik i bestyrelsesarbejdet for måske senere at
påtage sig en bestyrelsespost.

Dertil kommer, at Hanne går af som formand til
generalforsamlingen 2017, og Lene går af som
kasserer i 2018. Og for at aflaste Lene allerede nu, skal
vi også finde en anden redaktør for Stroken, som kan
indsamle indlæg til de 7 klubblade, som udgives årligt.

Så vi har brug for ny redaktør, nye bestyrelses
medlemmer og suppleant NU! Ingen medlemmer er
for nye, og ingen er for gamle, til at sidde i
Roklubben Øresunds bestyrelse. Tag dit ansvar!

Vi holder ca. 7 bestyrelsesmøder om året. Har du har
lyst til at påtage dig en bestyrelsespost, hører vi gerne
fra dig.

Nedenfor er en beskrivelse af de tre ledige poster.

Jobbeskrivelserne ser måske voldsomme ud, og kan
skræmme enhver. Men til daglig finder vi i bestyrelsen
ud af, hvem der påtager sig hvilke opgaver, og hvem
der går til hvilke møder. Desuden er Roklubben
Øresunds medlemmer altid flinke til at påtage sig en
specifik opgave. Så vi finder altid ud af at få tingene til

at fungere, men der er altså brug for nogen, som
tager det overordnede ansvar for klubbens ledelse.

Næstformand
Næstformanden (NF) har til opgave at dokumentere
beslutninger i bestyrelse og på generalforsamling, og
kan påtage sig ad hoc opgaver i klubben og muligvis
assistere andre bestyrelses medlemmer med deres
opgaver efter behov. NF overtager formandens post i
tilfælde af dennes fratrædelse eller anden udeblivelse.
NF er dels formandens men også andres
sparringspartner i bestyrelsen.

Opgaver
• Tage referat af bestyrelsesmøder samt

generalforsamlinger.
• Vedligeholde klubbens love og reglementer.

Roreglement opslås i bådehallen.
• Sørge for meddelelse om adresseændringer ifm.

valg af ny bestyrelse til DFfR, Kreds og Tårnby
Kommune.

• NF bør være tilstede på samtlige bestyrelses,
medlems og planlægningsmøder.

• Deltager ad hoc i eksterne møder i Kastrup Tårnby
Idrætssammenslutning (KTIS), Kreds og DFfRs
generalforsamling.

• Medvirke til udarbejdelse af klubbens PR materiale.
• NF søger at opnå en forståelse for medlemmernes

og klubbens behov som helhed med henblik på
klubbens drift.

• NF søger at være ajour med instruktion, motion og
fremtidige materiel køb og akkvisitioner.

• NF's kompetence står til disposition for ad hoc
udvalg og andre opgaver.

Rochefen
Rochefens ansvar er at koordinere al roaktivitet i
Roklubben Øresund. Dette omfatter koordinering af
følgende:
• Instruktion
• Motions/ Kap / Langtursroning
• Kilometerjægerklub
• Bør være tilstede på samtlige bestyrelsesmøder.
• Føre opsyn med og uddeling af rettigheder,

herunder svømmeprøver, frigivning af nye roere,
sculler og vinterronings tilladelse,
styrmandsrettigheder og instruktører.

• Åbne og Lukke scullersæsonen samt udstede
roforbud generelt og til enkelte medlemmer.
Medlemssager skal dog først diskuteres i
bestyrelsen.

• Sikre at klubbens materiel er forsvarligt i henhold til
søloven.

• Sikre at klubbens roreglement til enhver tid følger
de af DFfR foreskrevne regler.

• Udbyde og arrangere lokalstyrmandskurser samt

GGeenneerraallffoorrssaammlliinngg 2233.. ffeebbrruuaarr
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sørge for uddannelse af instruktører og
langtursstyrmænd

• Holde kontakt til andre roklubber i Kredsen. Stå for
udlån af både til andre klubber.

• Deltage i Amagerregatta møder.
• Deltage ad hoc i eksterne møder i Kastrup Tårnby

Idrætssammenslutning (KTIS), Kreds og DFfRs
generalforsamling.

• Medvirke i beslutninger om klubbens materiel og
fremtidige akkvisitioner.

• Orientere medlemmer om beslutninger og
ændringer af romæssig karakter ved opslag, i
klubbladet og på hjemmeside.

• Orientere medlemmer om roaktiviteter i klubblad,
på hjemmeside samt tilmeldinger via opslagstavlen.

Suppleant
Suppleantens opgave er at virke som stedfortræder på
den post, der måtte blive ledig, såfremt et
bestyrelsesmedlem forlader deres post i utide.

Suppleanten deltager på bestyrelsesmøderne som
observatør.

Suppleanten kan desuden deltage i langtidsopgaver
og/eller ad hoc opgaver samt evt. lede diverse udvalg
der måtte opstå. (Dette gælder dog alle klubbens
medlemmer.)

Feks.
• Roudvalg (instruktion, KMjægerklub, Motion+

roning, Amagerregatta, langture)
• P.R.udvalg
• Arrangements og festudvalg
• Klabautermandsfest
• Tut
• Indkøb og salg af rotøj
• Husudvalg

Bestyrelsen

Svømmeprøver &
redningsøvelser

Fredag 26. februar kl. 18.00
Fredag 11. marts kl. 18.00

For at ro kræver Roklubben Øresund, at du kan
svømme 300 m. Hvornår har du sidst svømmet 300 m?

Inden standerhejsning er der hele to tilbud om at
aflægge svømmeprøve og udføre redningsøvelser ved
dels at svømme mellem to årer, dels at iføre sig
redningsvest i vandet. Det sidste er sværere, end du

tror. Og derfor er det en rigtig god idé at øve sig i det
og drage sine egne erfaringer, så du er bedre
forberedt, hvis uheldet med kæntring skulle være ude.

Svømmeprøver og redningsøvelser foregår i
Korsvejens svømmehal på Tårnbyvej, bag ved
Korsvejens Skole.

I øvrigt har søsportsklubberne svømmehallen hver
fredag kl. 18.0020.00 – undtagen i vinterferien, så du
kan bare tage derop og svømme – der er som regel
god plads på banerne.

Bestyrelsen

Besøg til Christians Kirke
Strandgade 1, 1401 København K
Mandag den 25. januar 2016 kl. 18.30

Fællesarrangement med Roklubben Øresund og
Øresunds Ældreroere.

Kirkeværge Vilhelm G. Jensen viser rundt i Christians
Kirkens fire etager og krybt.

Christians Kirke blev opført i 1754  1759 efter
tegninger af Nicolai Eigtved.

På grund af sine mange loger kaldes kirken også for
teaterkirken. Vi besøger kirkens krypt med mange
begravelser (48 afdelinger), der går helt tilbage
til kirkens indvielse i 1759.

Efter besøget, som varer ca. 1½ time, er der ost og
rødvin i Roklubben Øresund.

Pris 40 kr. ekskl. vin, som koster 10 kr. glasset.

Maksimum deltagerantal er 60 personer.
Seneste
tilmelding 12.
januar 2016.

Mht. transport
anbefales det
at benytte
Metroen, da
der kun er 10
parkerings
pladser på
kirkepladsen.
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Ring evt. i roklubben tirsdag aften og bliv skrevet på
tilmeldingslisterne. Tlf. 32193355.

19.1 Intro til Hjertestarterkursus v/Christian Søe kl.
20.0021.30
Vi har opsat en hjertestarter i entréen ved telefonen.
Kom og hør hvad apparatet ”siger”, så du er bedre
forberedt på at hjælpe ved hjertestop. Tilmelding
12.1.

25.1 Besøg til Christians Kirke 18.30 efterfulgt af
ost/rødvin i klubben.
Kirkeværge Vilhelm G. Jensen viser rundt i kirkens fire
etager og krybt.
Bagefter tager vi i roklubben og får ost og rødvin.
Tilmelding 12.1.

29.1 Kilometerjægerfest kl. 18.00. Festtema: Kina
Er du medlem af KMjægerklubben, er du automatisk
tilmeldt festen. Hvis du ikke deltager, bedes du melde
afbud til Hanne Vinther og samtidig ”slippe slanterne”.
Beløbet er det antal kilometer, du enten har roet for
meget eller for lidt i forhold til dit mål plus 50 kr. i
deltagergebyr.

09.2 Vinsmagning kl. 19.30 v/Preben Henningsen. Pris
130 kr. Tilmelding 2.2.

13.2 Teateraften i Østre Gasværk kl. 16.00 Shubidua,
efterfulgt af middag i roklubben. Forhåbentlig har alle
lift til/fra Østerbro. Ellers kontakt Hanne Vinther, som
har listen over, hvem der tilbyder lift.

23.2 Generalforsamling kl. 19.00.

26.2 & 11.3 Svømmeprøver og redningsøvelser i
Korsvejens Svømmehal kl. 18.00

2.3 Medlemsmøde

5.3 Klabautermandsfrokost i Dragør Roklub kl. 15.00.
Hver deltager medbringer en ret. Klubberne
sponsorerer øllet. Kirsten Bendiksen koordinerer.
Tilmelding på opslagstavlen 2.3.

15.03 Intro til Rokortet v/Chris Magh. Roklubben
Øresund indfører elektronisk rojournal og
ankeprotokol i rosæson 2016 – kom og lær, hvordan
du opretter en tur.

Diverse arrangementer i den kommende tid

Introduktion af ny
inriggervogn

Kort før jul modtog klubben en ny inriggervogn til
erstatning for en af vores aldrende vogne, som tidens
tand og Øresunds saltvand har bidt noget i. Den nye
vogn virker ved første øjekast ikke meget anderledes
end den øvrige vognpark  galvaniseret vognramme
og konsoller med bæreremme og tre hjul  men ved
nærmere eftersyn er der flere punkter, hvor man kan
sige at der er tale om produktudvikling i forhold til ”de
gamle”.
En væsentlig ændring, som skulle være
levetidsforlængende er, at alle metaldele i
vognrammen er boltet sammen med beslag og bøjler,
således at enkeltdele kan udskiftes, hvis der skulle
opstå skader eller tæringer. De gamle vogne er svejset
sammen i en enhed, før de er galvaniseret, og det er
ikke hensigtsmæssigt at svejse på en delvis tæret
galvaniseret vognramme, så hele vognen er kun til at
kassere.

En anden fordel er, at konsollerne med bæreremme
kan flyttes til at passe den enkelte bådstørrelse.

Den største forandring ved den nye vogn er nok, at
den er monteret med ”tværvogn”, et sæt ekstra hjul
ved baghjulene, som kan trækkes ned og muliggøre at
hele vognen kan køres på tværs og dermed lette
parkeringen på gulvet. ”Ingen medaljer uden en
bagside”, fordi vi skal lige vænne os til at dette

håndtag sikker lidt ud, og vi skal passe på
skinnebenene når vi står tæt på båden og vognen,
f.eks. ved ophaling på slæbestedet og under
transport.

Bådvognen er leveret fra ”JN IndustriMontage” i
Fredericia med et prisskilt på 11.250 kr. inkl. moms og
levering.

Erhvervelsen blev muliggjort i forbindelse med en
donation fra Carlsbergs Sportsfond på kr. 8.500, som
roklubben er meget taknemmelig for.

Jeg modtager gerne kommentarer fra jeres erfaringer
med den nye inriggervogn. Tag godt imod den!

M.v.h.
Materialeudvalget
Mogens
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Julefrokosten 2015
Straks man trådte ind i klubben blev man mødt med
liflig duft af mad.

I køkkenet var der hektisk aktivitet for at få alle
retterne klar til det aftalte tidspunkt. Samtidig i
klubstuen samledes medlemmerne og snakken gik
lystigt.

Juletræet var sat op, og Sanne havde lavet nogle
flotte juledekorationer som pyntede i klubstuen.

Endelig var alle samlet og vi kunne sætte os til bords.
Vi var efterhånden godt sultne, og så meget frem til at
smage alle de lækre retter, som var tryllet frem, som
selvfølgelig blev fulgt op af juleøl og snaps.

Men inden vi kunne sætte os til bords, skulle vi lige
blandes, så vi ikke sad med de samme. Derfor skulle vi

finde en bordherre/borddame inden vi kunne sætte os
ned.

For lige at holde en pause mellem retterne var der
også tid til at synge de medbragte sange. Ingen
julefrokost uden sang, så det kastede vi os ud i.

Den lækre menu blev afsluttet med ost og risala
mande med mandelgaver.

Det var noget super lækkert mad, der blev serveret 
tusind tak til alle kokken.

For nogle var det tid til at tage hjem, da arbejdet
næste morgen ventede, for andre fortsatte festen

Godt Nytår.

Lene

Juleroning
Lørdag d. 12.12.2015

Der var stor tilslutning til årets juleroning. Vejret var
flot, og der var nogle klubber, der roede derind. Vores
egen klub var kun repræsenteret af 3 medlemmer,
som havde valgt at køre derind. De var meget
imponerede af vores nissehuer med logo, som Jytte
har kreeret. Flere roklubber bl.a. Holte roklub havde
lånt både hos BW, og de var en tur rundt i havnen. Der
var masser af æbleskiver, gløgg og god stemning.

Allan
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DFfR og FISA (det internationale roforbund) udbyder
følgende internationale langture:

Se priser etc. på www.roning.dk under
Aktiviteter/Ferielangture.

Alle turene kræver, at du er i god roform og kan skifte
plads i båden.

FISA World Rowing Tour, Østrig, Saltzkammergut
Tidspunkt: 25.63.7.
Tilmeldingsfrist: 15.2.2016

Roning på 6 smukke turkisblå søer, bl.a. Hallstättersee,
som er på listen over UNESCOs kulturarv.

Bodensøen
Tidspunkt: 9.717.7 og 15.724.7
Tilmeldingsfrist 1.3.2016

I den allersmukkeste del af det centrale Europa ligger
Bodensøen på grænsen mellem Tyskland, Østrig og
Schweiz. Ved søen er en storslået natur med alpernes
tinder i baggrunden, og i de hyggelige byer trives
kulturlivet med en sydlandsk atmosfære. Det klare,
blågrønne vand er så rent, at det bruges som
drikkevandsreservoir for omkring 4 mio. tyskere og
schweizere.

Lofoten
Tidspunkt 5.814.8.
Tilmeldingsfrist 15.1.2016

Et storslået ørige i midnatssolens land, Norge. Selve
turen bliver sandsynligvis en stjernerotur, hvor der
overnattes 2 eller 3 steder på de 10 dage og ror ud
derfra.

Husk også, at du har mulighed for at leje DFfRs
udstationerede 2åres både, som ligger naturskønne
steder i Danmark.

FFeerriieellaannggttuurree 22001166
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KALENDER
FOR ROSÆSON 2016

19.01 Tirsdagsspecial  Intro til Hjertestarter
v/Christian Søe kl. 20.00

25.01 Besøg til Christians Kirke kl. 18.30,
efterfulgt af ost/rødvin i klubben

29.01 Kilometerjægerfest kl. 18.00. Festtema:
Kina

02.02 Medlemsmøde

09.02 Tirsdagsspecial kl. 19.30 – Vinsmagning
v/Preben Henningsen

13.02 Teateraften i Østre Gasværk kl. 16.00 –
Shubidua

23.02 Generalforsamling kl. 19.00

26.02 Svømmeprøver og redningsøvelser i
Korsvejens Svømmehal kl. 18.00

02.03 Medlemsmøde

05.03 Klabautermandsfrokost i Dragør Roklub
kl. 15.00

11.03 Svømmeprøver og redningsøvelser i
Korsvejens Svømmehal kl. 18.00

15.03 Tirsdagsspecial  Introduktion til Rokortet
v/Chris Magh kl. 20.00

02.04 Standerhejsning

01.05 Madpakketur i Københavns Havn

05.05 Kr. Himmelfartstur til Struckmannsparken
fra Svanemøllen

12.05 Svedpåpanden roning i Hellerup

23.05 Svedpåpanden roning i Sydhavnen

02.06 Svedpåpanden roning I Hellerup

05.06 Madpakketur Saltholm Rundt

13.06 Svedpåpanden roning i Sydhavnen

14.06 Tirsdagsspecial – Rotur til Dragør
Sydstrand med medbragt mad

23.06 Sankt Hans aften med middag, bål og
båltale

03.07 Madpakketur Amager Rundt

10.07 Roklubben Øresunds 86 års fødselsdag

12.07 Tirsdagsspecial – Rotur til Saltholm Havn
med medbragt mad

06.08 Madpakketur til Ishøj

10.08 Svedpåpanden roning i Sydhavnen

18.08 Svedpåpanden roning i Hellerup

27.08 Amagerregatta. Vært: Amager Ro &
Kajakklub

01.09 Svedpåpanden roning i Hellerup

0811.09 World Rowing Masters Regatta på
Bagsværd Sø

18.09 Svedpåpanden roning i Sydhavnen.
Afslutningsfest.

29.10 Standerstrygning

NYTÅRSBAD
Så nåede vi til årets sidste dag, og det traditionelle
NYTÅRSBAD i roklubben.

Der var i alt 7 personer, som mødte frem, for at
foretage den årlige renselse. Det synes jeg personligt
er alt for få.

Nå,  men saunaen var varm, så det var bare at blive
klædt om, fatte drikkevarer og komme derover.
Herligt, men efter kort tid blev det for meget for mig.
Jeg fortrak til omklædningsrum og baderum.

Kort efter var alle tilbage og vi kunne nyde det
kulinariske, som Jan og Steen havde frembragt.
Leverpostej (lun) og lakseskiver. Begge dele til hvidt
brød. Der var genvalg på alle arrangørpladser.

Det var alt i alt et herligt måltid og en god dag, som
sluttede med, at vi ønskede hinanden GODT NYTÅR.
Som nævnt var det synd, at ikke flere deltog, men det
bliver deres egen sag. Man gik glip af noget.

Godt Nytår og rohilsen til alle.
Kurt




