
2014 ( 5. september) 

De gamle ”Vejersdrenge” havde det atter skægt! 

I strålende sensommervejr mødtes en gruppe mangeårige kammerater fra Vejers-holdet  alle med 

tilknytning til Nord Als Boldklub  på P-pladsen bag Netto i Nordborg  for på deres cykler at begive 

sig til Dyvig. Efter en hurtig hjertestyrkning inden den strabadserende cykeltur, satte alle sig i 

sadlerne og begav sig af sted i adstadigt tempo.  Den første del af turen blev ganske kort, idet holdet 

var inviteret til en lille dram af Jytte Christiansen bosiddende  i Rynkeby nr. 1 på Dyvigvej.  Jytte 

var i mange år gift med en af vore gode kammerater, nu desværre afdøde Peer, og det var et godt 

indfald, hun havde fået med at invitere  sin mands  gode kammerater til en kort visit. Videre gik 

turen over Vestermølle for så at slutte ved Dyvig Bådelaug. Her ventede et par kammerater, som 

ikke havde ment at kunne klare turen på jernhesten. 

I det store telt havde Havnemester Kedde dækket fint op til spisning af lækre landgangsbrød. 

Efter således at være godt forsynet med spiseligt og drikkeligt tog alle på nær et par bilister turen pr. 

gåben i det dejlige lune vejr til Jollmands Gård i Holm, hvor den uopslidelige 90-årige Jørgen 

Sarsgaard ventede for på sin gemytlige facon at fortælle om den smukke gamle gård. 

Efter den yderst grundige og fornøjelige fortælling viste Sarsgaard alle rundt i gårdens mange rum 

og sluttede med at tage os udenfor og fortælle om de udendørs faciliteter og planlagte nyskabelser. 

Stort bifald og en varm tak til Jørgen Sarsgaard afsluttede dette gode indslag på dagens program. 

Vel hjemme nød alle kaffen og et par hjemmebagte pladekager fremtryllet af et par af holdets 

ægtefæller, inden der skulle bestilles noget  i de planlagte konkurrencer. 



Der blev skudt til skive med luftpistol, og Peter Glock havde taget sin fantasi i brug og fundet på et 

par sjove konkurrencer. ”Stigegolf” og spark med en håndbold til en vasketøjs kurv, hvad siger man 

så! Under udfoldelsen af sparkene til kurven blev det så anstrengende for Leif, Nielsen  at han 

simpelthen tabte sine bukser, som stille og roligt dalede ned og lagde sig på jorden. Det vil sikkert 

ikke undre, at hans kammerater og flere af sejlerne, som fulgte konkurrencerne på det nærmeste var 

ved at omkomme af grin. Men det skal dog siges, at Leif tog det fint. 

Godt sultne satte alle sig til bords for at nyde den lækre buffet fra Friends i Nordborg. Alle var godt 

sultne efter anstrengelserne, og sidste konkurrence kunne derfor foregå siddende. Her havde Peter 

atter stået for et sjovt indslag, hvor holdene skulle finde ud af det manglende ord i nogle ret så 

vovede sætninger, som ledsagede nogle ligeså vovede tegninger. Det var virkeligt svært og bød 

deltagerne på stort hovedbrud. Der blev regnet points sammen af Hugo, holdets fortræffelige 

kassemester, og vinderne modtog hver en øl for præstationen. Så var det slut for denne gang, og alle 

begav sig hjemad enten pr. cykel eller afhentet i bil. Næste år venter 25 års jubilæet, hvilket ikke 

kommer til at gå stille af. Det tør gruppen bag arrangement godt garantere for! 

Deltagere 2014: 

Per P., Bent, Per M., Poul L., Erik, Carlo, Mogens, Kjeld, Leif, Alf, Carl-Erik, Peter, Hugo 

                                                                                                                                 Ref.: Calle / Peter 


