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Beretning fra de glade i
dage i Vejers den 1.12.
april 2006.
For 16. gang skulle de gamle vetera-
ner af sted til deres kære Vejers, og
efter et muntert formøde i klubhuset
nogle dage forinden, mødtes vi så
lørdag morgen den 1. april ved NB's
klubhus for at pakke de udvalgte biler
med alskens sager.
Der var naturligvis glade miner, stor-
mende omfavnelser, højt humør og
adskillige prøver på mere eller min-
dre udspekulerede 1. april - historier,
inden det kom så vidt, at kortegen
kunne sætte sig i bevægelse med
retning mod Vejers.

Grundet 4 afbud fra Carlo, Leif, Per
M. og vor gode musikant Poul, be-
stod holdet af 15 gamle drenge, hvil-
ket betød, at vi kunne klare os med 4
biler plus trailer. Jeg var sammen
med Alf og Arne så (u)heldig at køre
med John, så der var ingen fare for at
falde i søvn! Heller ikke på grund af
musikken!

Første stop på turen var naturligvis
P-pladsen ved Gelså, hvor der blev
indtaget den sædvanlige øl/vand, dog
mest øl. Benene blev strakt og en-
kelte trådte af på naturens vegne in-
den vognkommandøren beordrede
alle tilbage til bilerne for at fortsætte
rejsen.

Næste stop var kiosken i Oksbøl,
hvor de spilleglade (gale) kunne få
afleveret nogle skillinger, men så var
det også slut med pauser. Per P. og
jeg var Odd-s sættere.

Jeg har undladt kommentarer til da-
gens vejr men efter en diset og grå
køretur klarede det så småt op jo
nærmere vi kom Vejers og aflæsning
og udpakning samt fordeling af bebo-
erne i de to huse forløb fint.

Det samme gjorde den traditionelle
flaghejsning og blomsternedlæggelse
ved de to mindeplader over fortidens
to specielle hændelser samt indtagel-
se af Keddes altid lækre sandwicher.
Den mand trænger sig mere og rners
på som køkkenchefens afløser, når
jeg ad åre siger stop. Om helbredet
vil, varer det dog længe! Jeg er jo
som bekendt alderspræsident, selvom
flere af de øvrige ser ligeså gamle
eller ældre ud!

Der blev under rengørings - og bord-
dækningschefens (Peter) kyndige le-
delse flyttet om på inventaret i hus 1,
og så gik turen ellers pr. gå-ben af
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Lottospil, Kræmmerfestival, NB -

traileren, Om NB, Oldboyafdeling,
Seniorafdeling, Træningstider, Ung-

domsafdeling.

Og masser af billeder!

A
EL s VVS

Tusinder kan se
fidusen! Kan du?

Et abonnement med
- nul udbetaling
- nul renter
- nul adm. gebyr
- kun den rene pris!,,,., ·iiU

•11III1 Ridepladsen 1
Tlf. 744515 51

ABC El & VVS AIS
Storegade 30 - 6430 Nordborg

Telefon 74 45 1540

gang, men forandring fryder som be-
kendt!

Så var alle deltagerne godt trætte af
den friske havluft samt indtagelsen af
de medbragte drikkevarer, og i mere
eller mindre sluttet trop gik det hjemad
mod husene for at slappe af og drikke
kaffe.
Naturligvis blev de igangværende fod-
boldkampe rundt omkring i Europa
fulgt med stor interesse og naturligvis
især de kampe vi havde odd-set på.
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sted mod stranden, hvor der skulle
illes Petanque - turnering.

Erik havde tilrettelagt spillet og efter
lodtrækning blev der ellers dystet på
livet løs med de drilske kugler. Vejr-
guderne holdt hånden over os, og
efter ca. 2/i times spil kunne vinder-
ne kåres. Det blevet "outsider par",
nemlig Arne og hans makker Chre-
sten som efter en overbevisende ind-
sats besejrede John og Bent. Det var
ikke de sædvanlige Petanque-
stjerner som dominerede denne
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Desværre forløb de fleste ikke helt
som forventet, men det havde skepti-
kerne heller ikke regnet med!

I Carlo's fravær havde jeg som køk-
kenchef sat de skrappeste og mest
hjemmevante i et køkken på den store
opgave, at stille an til den store even-
tyrlige frokost, turens absolutte højde-
punkt.
Dog måtte jeg til min store ærgrelse
se mig desavoueret af Bent, min ellers
normalt gode ven. Nu er han overført
til gruppen tidligere venner!
Man behandler naturligvis ikke ustraf-
fet en køkkenchef på denne måde.
Rygterne ville vide, at Alf var blevet
udnævnt til ny køkkenchef, så jeg for-
trak over i hus 2 for at slikke sårene
og komme til hægterne efter afskedi-
gelsen.

Beboerne fra "Hus 2" har pyntet sig
med en butterfly til festaften

Trods "sniqmordet' som mindede me-
get om mordet i Finderup Lade for nu
mange år siden, må jeg indrømme, at
køkkenholdet klarede opgaven meget
flot.
Vi gik til bords ca. kl. 18.15, og så gik
det ellers bare derudaf! Der blev spist
og drukket som vi plejer, når vi er
sammen og under frokosten blev der

overrakt flotte diplomer til de to 10-
års jubilarer, mine to helt uundværli-
ge rygklappere, Kjeld og Per P.
Hvor er de dog gode og hvor klarer
de deres opgave suverænt! Derfor
måtte jeg bare sige et par bevingede
og velmente ord til dem, samt over-
række dem hver et par rygklapper-
handsker.

At jeg som køkkenchef og komite-
medlem så blev kaldt op af de øvrige
medlemmer af vor lille 4- mandsko-
mite, havde jeg absolut ingen anelse
om, men ret hurtigt stod det mig dog
klart, at jeg et par uger inden turen
havde begået en megastor brøler
ved at glemme et komitemøde hos
Erik.
Det skulle nu hævnes, og det blev
det sandelig også! Med bind for øj-
nene fik jeg hængt et stort skilt på
brystet(maven), og jeg måtte højtide-
ligt love, at jeg ville bære dette skilt
under hele fodboldkampen næste
dag i Esbjerg! Da jeg så skiltet blev
jeg noget betænkelig ved at se, at
det var et såkaldt "Brøler-skilt"!

Aftenen gik med fællessang til CD-
afspilning af Christiansen Brother's
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Husk vi har landsdæk:kende byMegaranti

Enkelt havde som helt normalt forladt
selskabet for at tørne ind med små
øjne.
Søndag morgen var Erik, Chresten og
Peter oppe som de første i hus 1 og
Erik og sovedyret Chresten drog af
sted for at hente morgenbrød mens
Peter og nogle morgenduelige fra hus
2 sørgede for borddækning mens mor-
genholdet rumsterede i køkkenet.
Køkkenchefen fik lov at sove lidt læn-
gere, den gamle mand! »>

OT i mangel af live musik, samt af-
prøvning af deltagernes fodbold-
mæssige kunnen. 10 svære spørgs-
mål, som voldte deltagerne stort be-
svær. Med hele 3 rigtige svar vandt
Erik den udsatte øl præmie!

Natmaden, Marie's sædvanlige læk-
re suppe, blev efter Mogens' dygtige
tilberedning (jeg husker ikke, om han
havde hjælp hertil) nydt inden vi gik
til køjs.
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Ved g-tiden sad alle bænkede om-
kring det lækre morgenbord.
Søndag formiddag gik holdet en god
lang tur i det fine vejr og vel hjem-
kommet herfra skulle der spises stå-
ende frokost. Så blev der sat kurs
mod Esbjerg til dagens højdepunkt,
kampen mellem EFB og Silkeborg.
Som lovet bar jeg som synderen det
iøjnefaldende Brøler-skilt, og lige fra
udstigningen af bilerne og indgangen
på stadion med de flot sponsorerede
billetter fra Syd bank, fik jeg kommen-
tarer fra en masse mennesker. Aldrig
tidligere har jeg sludret med så man-
ge mennesker på Esbjerg Stadion!

Det "officielle" foto af Vejersholdet 2006

Efter kampen indtog holdet kaffen
samt Kedde's datters lækre kager.

Så gik det ellers hjemad og uden pro-
blemer ankom vi til Nord Als Idræts-
center ca. kl. 19.15, hvor der blev tak-
ket af med mange store omfavnelser,
inden de enkelte deltagere drog hjem-
ad som sædvanlig en stor oplevelse
rigere.
Tak for atter en god tur skal lyde fra
mig som køkkenchef. Det bliver lette-
re og lettere for hver gang for mig.
Jeg laver også mindre og mindre!

Calle Køkkenchef

(SæRTEN I .....D_e_3_d_li_ne_f_o_r_st_o-=~;.;~.;.;~;;.;;;~.;:.;:~;.;;eo;.;;~_d9_3_V_e_3_f_bl_3_de_t_: ....I
Bladudvalg
Ansvarlig redaktør
Journalist
Skribent, NB generelt
Skribent, senior/oldboy
Skribent, ungdom
Distribution
Distribution

Peter Glock
Per Lemmeke
Jens Hansen
Jesper Thomsen
Jesper Larsen
Ib Anthony
Benny Jørgensen

74453179
74451344
74491747
74450890
40550759
74450500
25474123

peterglock@mail.tele.dk
lemmeke@nordborg.dk
jens@danbonet.dk
Jt. ac.@get2net.dk
jesper_sporten@hotmail.com
ibanthony@tiscali.dk
xpost@sport.dk


