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SMK'nyt i ny indpalcning
Ikke alt, hvad der er nyt, er nodvendigvis godt, men fomyelse kan vare stimulerede
for fantasien og inspherende i det videre arbejde. S6ledes ogsi i arbejdet med vort
medlemsblad, SMK-nyt, som med dette nummer har faet en ny forside. Fornyelsen
er sket i et muntert samarbejde mellem undertegrede, en seriost mbejdende arflatar-
fotograf samt bladets ansvarlige redaktor, Preben Henriksen, hvis vigtigste opgave
var at pAvirke besfyrelsen til at gh ind for fornyelsen. Alt lykkedes, forst med et par
sejlture for at fotografen kunne fh en optagelse afde rette bolger i den rette belysning,
dernest provetryk med mere. Resultatet ses nu.

Vi hflber, medlemmeme vil synes om fornyelsen og at den kan inspirere til at komme
med bidrag til vort frlles kommunikationsmiddel: SMK-nyt. - Har du haft en god
oplevelse, eller har du en god ide, sA lad os andre fi del i dine indtryk og meninger.
Har du et knaldgodt billede til forsiden, er det meget velkornmen.

Kort sagt: Redaktionen ser frem til et fortsat godt sarnaftejde, suppleret med indleg
fra medlemmerne. Det kan godt vere drojt for redaktsren at skaffe tilstrrkkeligt med
relevant stof til bladet. Det er indtil nu lykkedes, men det kunne mdske gores lettere
og blive endnu bedre med lidt flere bidrag udefra.- Det ser vi frem til.

Viggo Bogedal. ..

Grsteregistrering af bide.:
SMK's kantine
v/ Peter Thormann

Marinekontoret.:
SMK's Kantine.:
Opsyn Indelukket.:
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Sejsgrunden.
Det nye tilbygning pi Sejsgrunden gir efter planen, siger byggeformand Lars P Elmer,
som sarnmen med frivillige hjalpere har haft travlt med at fi det op i rejsehojde.
Fredag den 28. september var der s6 rejsegilde pA den nye bygring.
Den dag, var der mange medlemmer, som lagde deres vej forbi Sejsgnurden.
Hvis alt gfrr efter planen, skulle hele bygningen geme kunne bruges af alle til neste ir!
OBS. Fra den 15. nov. vil huset blive afl6st pi grund af det indvendige arbejde

#
Lidt om kommende aktiviteter!

Onsdag den 14. november kl. 19.00.
Klubaften: Her er der arrangeret vinsmaging i klubhuset.

Kom og fA en smag-prove m.m.

Fredag den 07. december H. f9.00.
Den traditionelle julebanko i klubhuset Indelukket.

Kom og fi en hyggelig aften.
Onsker i at spise inden bankospillet. Ring til Peter i klubhuset tlf. 86826179.

Sondag den 09. december kl. 15.00.
Juletra for bsrn. Med dans om juletraet, julelege og godteposer
til bsrnene.
Bsmene mA gerne tage deres forreldre og bedsteforddre med.
(Husk tilnelding til Jens Wtirth, Tlf. 86851325 eller pi listen i

klubhuset)

2002.
Onsdag den 16. januar kl. 19.00.

Arets fsrste klubaften.
Se opslaget i klubhuset

Fredag den 08. marts kI. 19.00
Sret X i kalenderen!

SMKs generalforsamling i klubhuset, Indelukket.
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Fotos, indlng og andre siove
indfald til bladet modtages med
glrcde og kan:
- afleveres i SMK's postkasse i

klubhuset.
postes/malies til redaktsren
phlT@mail.tele.dk
eller ogsi meget gerne pi
diskette (Word)
eller ,{4. skriftstonelse (14.)
eller et brev skrevet med
handen

25 drs jubilreumT.

Vi har regrret og fundet ud af, at de fsrste konkurrencefrikadeller, der blev stegt, var i
6ret 1976, derfor mi arets konkurrence vrere nr. 25.
Nu mener vi, at andre skulle tage over. Det er ikke nogen problem, der har allerede
meldt sig en afloser, nemlig Peter Johansen. Han er villig til at styre konkurrencen
fremover.

Efter premieuddelingen i er fik vi overrakt en enonn kurv med alle mulige delikatesser"
det vil vi geme takke for. vi var ganske uforberedt pi det, da vi aldrig har fslt det som
en belastning at stfl for arangementet, det har altid veret en fornojelse med altid glade
og forventningsftilde deltagere, der har meldt sig til konkurrencen.
Det er ikke altid forventningeme har kunnet tilfredsstilles, n6r praemielisten er blevet
offentliggjort, men sidan er det jo med alle konkurrencer.

Ogsi en tak til sponsoreme, de har altid vreret imsdekommende, nir de har fiet at vide,
hvad det drejede sig om.
Vi onsker Peter god fomojelse med naste frikadellekonkurrence!

Aase og Borge Madsen.

Afriggefest!

Fredag den 5. oktober var vi godt 50 personer samlet til Afiiggefest i klubhuset.
vi havde virkelig en god aften med fin musik, leveret af kapelmester Jorgen Solvsten,
som forstod at underholde med dejlig musik under spisningen, og senere, at fi folk ud
pi dansegulvet.
Peter i klubhuset havde lavet en fortrreffelig anretning.
Til fonet roget laks og spinat med tilbehor, derefter var der tag-selv bord med
kalvesteg, lammesteg og rodvinsglaseret skinke, dertil flodestuvede kartofler, bagte
kartofler og salat-bar.
I lsbet afaftenen var der konkurrence-underholdning.
En rigtig god og vellykket aften for dem, som var modt op.

7

KNAMfiODETI
Rgg - SAhC - SWIE ffi neNEftME TtflO!

Har du noget, du vil salge/kobelbytle, si udfyld demre kupon, klip den ud
af bladet og aflever den i SMK's postkasse i klubhuset eller til redaktsren
Si kommer det med i nrste SMK-nyt

Ksbes/SrelgeslByttes?

Beskrivelse

Priside: Henvendelse:

PH.
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Frikadelle konkurrencen den 18. ar4gust.

Kl. er 17.00, vejret er fint, herrerne begynder at myldre hen til dommerpanelet for at
ffi godkendt den medbragte fars, hvorefter alle mand gir i tridene for at lave super
frikadeller.
Kl. 18.00 skal der afleveres to stk. frikadeller til bedsmmelse af det kvindeliee
dommerpanel.

Panelet fandt frem til folgende vindere:

Nr. I : Henry Knudsen, i Claudia

Nr. 2 : Leo Rasmussen, i Bulle

Nr. 3 : Kire HOgberg, i Driver

Sidstepladsen blev belsnnet med 500 gram fars til at sve sig pi til neste ga4g.

Ase og Borge Madsen har vreret de trofaste
arrangsrer igennem 25 ar, dvs. at det ogsi varjubilaurn.
De mener nu, at der mi nye krefter til. Det markerede
de tilstedevarende med en kurv ved felles indsamlins.

Valget pi de nye ;urangorer faldt pi Anna og Peter
Johansen i Valborg. De vil ogsi pitage sig
indsamlin gen af sponsor- gavgr.

En stor tak til Ase og Borge Madsen for lang tro tjeneste
samt et stort velkommen til Anna os Peter.

En stor tak til folgende sponsorer:
Vognmand Kaj Geert. - Silkeborg lAseservice. - Hotel Julss. - Farve og lak. Basses,
put and take. - SMK'S venner. - SMK's kantine. - Fstex torvet.
Vognmand P. Svendsen. - SMK. - Super best v/Leon. - LM glasfiber, Hirup.
Daglig Brugsen, fuhus-bakken. - Kongshedens VVS v/ Henry Knudsen. Albani. -
Siim Bilelekho. - Storksb Borgergade. - Trosborg polser.
Sejs Marinecenter v/ Svend Poulsen. - BP specielbutikken v/ Peter Elkrer.
Henriks MC og BAD" Borgergade. - Trppeland.

Si var der rahygge med frikadeller pi menuen resten af aftenen.

Kare Hrigberg

Vi har altid et godt tilbud
nAr det drejer sig om nye
eller brugte bAde og motorer. YIIIIAHA



Broerne i so-systemel!

SMK har onsket et msde ang. brosamarbejdet. Dette
hvor vi droftede samarbejdet omkring broerne.
Vi er enige om, at broeme skal vare repareret senest
trjrelp, styret af broudvalget.

mode blev afholdt i Ry Marine,

L juni hvert 6r med professionel

Tank og vaskeplnds.

Broen ved tankpladsen i Indelukket flyttes, sA der bliver bedre plads, sd stsrre bdde ogs6
kan komme ind at tanke.
Tank og ophaleplads deler fremover samme plads!

D U

Himmelbjerggrunden.

Det gamle plankevrerk ved bilpladsen er blevet for darligt, se fil forerct bliver der lavet
et nyt plankevrerk omkring benkene ved bilpladsen.
Der er blevet indkobt nye bojer, si vi far en bedre agter-fortojning.

Kristian Jensen.

Husk Klabaftenen den 14. november:
Vinsmagning mm.

Sondrup Marine Motor
Hovedgaden 12, GY[ing 8300 Odder

Tlf. 86551{t/. Mobil 20fi 159
E-meil: sondrup@so!drup.dk

www.yAnm^f-lmrre'oK

Reparation og bYgning
afbidebroer.
Trf.40 s4 60 6l

www.boYebroer.dk

12 auzust 2001

Pensionist sejlads

Som det fiemgflr af klubbens irsprogram, skulle den arlige pensionist-sejlads foregi
lordag den ll. august kl. 11.00.
Vor tidligere, mangeirige formand, Knud Jensen, havde lovet at tage sig af det
praktiske med at ophrenge listg si bidejeme kunne skrive sig pd til at sejle den
sedvanlige hyggefur med pensionister fra Rosengi'rdcentret.
Karen Bonrp og undertegnede var som aktive pensionister involveret i at fi turen pA
plads fra Rosengirdcentrets side, med mad, billetter, rurderholdning og hvad der ellers
hsre med til et sidan arrangement.
Der var rift om billetterne. Der var hurtigt solgt 50 billetter, si Karen Borup, Knud
Jensen og undertegnede blev enige om at lukke affor salget ved 55 stk. Det samrne
antal som sidste ar.
Ugen for sejladsen skulle foregfl, var der fire bfide, der havde skrevet sig pA til at
deltage. Det fik K:rud til at kontakte os i Roseng6rdcentret, og vi blev enige om, at
aflyse turen, med de skuffelser det end mitte give.
N6r jeg har valgt at skrive om denne kedelige hrendelse, er det fordi jeg synes, det er
tankevekkende, og skuffende, at der ikke kunne skaffes den smule bf,de, der skulle til
for at gennemfore turen, iser nar klubben kan tegrre sig for omkring ottehundrede
medlemmer.
Men det er jo ikke kun denne arrangement, det kniber med at fe tilslutning til, det erJo
n&sten alt, lige med undtagelse af frikadellekonkurrence.
Hvad er det galt med vores klubliv, siden det er si svert at fi tingene til at firngere? Er
mange kun medlemrner for at kunne benytte broeme og de owige faciliteter?,.ia jeg

sporger bare!
Det mi sandelig ogsi vrere trrettende for bestyrelsen, n6r ikke medlemmerne bakker op
om det, der bliver arrangeret.

Jeg vil hermed gerne ibne op for en debat, geme her i bladet, men ogsi mand og mand
rmellem, (og ikke mindst kvindeme) siL vi kan fi gang i noget mere klubsammenhold.
Det var simand bare det jeg vrlle!!.

Erik Middelhede

l l



Gittes brudefrerd
Der er tilsyneladende ingen grenser for, hvad sejlads pA soeme kan give af
oplevelser. Nogle er fredelige, heldigvis, med hyggelige shurder i godt selskab,
andre lige lovlig dramatiske, hvor man bagefter siger til sig selv: Det kunne du godt
have undgiet. - S&dan en tur var jeg ude for her sidst pi sommeren. At den st sam-
tidig blev en meget smuk oplevelse gor, at den sent gdr i glemmebogen.

Sagen var, at Claus og Gitte skulle giftes. Claus og Gitte ejer Svejbeklund hvor vi,
Kai og jeg, har vores bid Marianne liggende. Som det flinke vrrtspar de er, indvol-
verede de os i festlighedeme ved at lade os sejle dem, altsi som brudepar, til og fra
bryllupsfesten. Alt blev timet og aftalt til mindste detalje. Vielsen foregik i Gl. Rye
kirke en lardagi august kl. 13,00, brudepanet korte i bil til Svejbek Fergegaard,
hvor vi si skulle samle dem op og sejle til Svejbaklund. Her ville de 80 gaester sti
og tage imod. Hvis ellers vejret ville arte sig, kunne det for os alle blive en oplevelse
for livet. Vejret blev finl, sd alt tegrede til en vellykket sejlads. - Men, men, men ll!

Vi lagde til ved Hjejlebroen i Svejbeksnewingen i god tid, pudsede vindueme en
eksfra gang, lagde puderne tilrette, satte champagneglassene frem og lukkede en
flaske op. Alt vm klar.- Et aldre rgtepar kom ud p6 broen, og flere fulgte efter. De
kunne godt se, noget vm i gere. Vi forklarede, at vi vantede pi et brudepar. De frem-
msdte ventede ogs6, men det var pi Hjejlen - Ni for Ssren! Skulle det nu lige passe,
si mitte vi hellere fornekke til pladsen ved siden af broen. De gjorde vi med det
resultat, at b6den gik pi grund. Det kneb gevaldigt at fi den fri, men det lykkedes.
For ikke at risikere at biden drev pA grund igen, kastede Kai ankeret ud, si vi havde
styr pi hende. Det fsrste kast vm ikke precist nok, si Kai ville prove igen, men
kunne nu ikke frekke ankeret op. Det sad uhjelpeligt fast. Trenk, han havde fret fat i
det store el-kabel, som ligger pi bunden af snewingen. Hvad nu? Jeg stod ved rattet
og gav gode rid, mens alt dette foregik, men intet hjalp. Ankeret lod sig ikke rokke,
og det hele resulterede i, at b6den nu var trukket nogle meter vak fra broen. Hvad
v&ne var, hele min opmrrksomhed var henledt pf, bagdekket, hvor Kaj stod og
krmpede. Jeg havde ikke lag marke til, at motoren stod i gear, frema4 si pludselig
hamrede vi ind i broen med strvnen. Det skete med sAdan en kraft, at de, der stod pi
broen, som pA kommando tridte et skridt til siden for derefter at sende mig et blik,
jeg godt ville have veret foruden. Men det var slet ikke det varste! -Nej, samtidig
lod et brag. Det var Kai, som ved kollissionen med broen styrtede fra bagdakftet og
ned i bunden af biden. Han slog sig ganske forferdeligt. Kai hsrer ikke hjemme i
hverken fier- eller fluevegt, han udnytter tyngdeloven i fuldt omfang og falder hirdt.
Det kunne man se pi ham. ForslAet og bleg frk han rejst sig, sundede sig lidt og
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kunne konstatere, at der tilsyneladende ikke var noget brakket og hovedet sad
nogenlunde, hvor det skulle, si med sin srdvanlige ristyrke meldte Kai: Klar skib!
Operation brudefrrd kurme fortsette.

Hjejlen kom, lagde til og samlede de hovedrystende passagerer op og sejlede videre.
Og mens solen kastede sine strAler ned gennem lovet pi elletreerne langs bredden,
kom brudeparret. O, hvilket syn! Kledt pi som det sig hsrer til, blev de klappet
ombord af de tilstedev&rende, et par brudepiger giorde det hele frrlendt. En profes-
sionel fotograf fik et glas med, da vi skilede og onskede tillykke. Vi lagde fra og
sejlede hen til Svejbeklund. Et kvarters tid tog turen, og her blev brudepanet si msdt
og tiljublet af de omkring 80 gaster, som stod i haven. Det var betagende at over-
vere. Si bortset fra de beskerme uheld, endte sejlturen meget fint.
Men, men, men !!!

Det vm kun halvdelen af brudeferden. Brudepanet skulle ogsi sejles bort fra Svej-
beklund. Det skulle forgt om natten, nar festen ebbede ud og det blev mig betoet at
udfore den del af opgaven alene. Forud var det affalt med brudgommen, Claus, at jeg
skulle have biden klar ved 3-tiden om natten, hvor han og bruden ville forlade festen,
snige sig ned til biden og si forsvinde. Forud havde jeg tilbudt at dukke op i festteltet
og bortfore bruden, mens brudgommen si kunne blive og tage sig af gesteme. Af
helt uforstielige grunde blev dette tilbud pure afuist.

Og det regrede det meste af natten. Mens jeg sad i biden og ventede, lsd der fest-
musik ud over Julss. Stemningen var hoj. Det kunne godt trrekke ud. Men ved den
aftalte tid kom Claus bcrende pi sin yndige brud, si hun ikke skulle snavse sig til
gennem ploret. De kom ombord og vi sejlede ud i msrket. Jeg ku' ikke se en sk..,
men snart dukkede lyset op ved indsejlingen til Svejbrksnewingen, vi lagde til ved
Hjejlebroen, Claus bad os vente et ojeblik, mens han gik om for at se, hvor den
bestilte Rytaxa holdt. Fem minutter gilg Claus kom igen, der var ingen tax4 og der
kom ingen! Utroligt! Man bestiller en vogn til den aftalte tid og beder den vente,
til man kommer - og si er den der ikke. Hvad nu? Jeg foreslog at sejle over til
Alekoen, hvor der var lys og hvor der gik mennesker. Vi blev dog enige om at sejle
tilbage til Svejbeklund, sA kunne jeg kene brudeparret til Gl. Rye kro, hvor der var
bestilt verelse. Vi begyndte tilbagetoget, og nu regrede det ikke mere. Nej, det stod
ned i tove! Jeg kunne ikke se en htnd foran mig. Projektoren pi taget havde ingen
virkning og spejlrefleksen i vindueme giorde det umuligt at se frem. Klokken var
halvfire, Gitte og Claus sad pi benken og sA lidt betenkelige ud, mens jeg forsogte at
fA ojenkontakt med omverdenen ved at stikke hovedet ud af vinduet. Jeg fik regrren i
ojnene og kunne ikke afgore, om vi sejlede mod nord eller syd. - Beslutsom tog
brudgommen affere. Efterlod sin sm&frysende brud, stod op pi bagdekket og iklredt
smoking og stadig med blomsten i knaphullet, kunne han, efterhinden gennemblodt,



se se meget kystlinie, at han kunne dirigere mig fremad i den rigtige retning: "Lidt til
hajre, j4 og lidt til venstre og si fremad". Nu mente han, vi havde retningen.
Efterhdnden dukkede Svejbeklund ud af msrket, vi kom i havn, alle var lettede. Det
vm imidlertid ikke slut med det. Jeg havde som n&vnt tilbudt det unge par at kore
dem til Gl. Rye, men havde slet ikke tenkt p6, at viseren pi benzinmtleren i min bil
stod pi nul. Jeg beklagede, men turde simpelthen ikke vove mig ud p[ denne sidste
del af brudefrrden. Skuffende mitte vi erkende, at turen var slut og igen viste brud-
gommen sig som den beslutsomme: "Festen er slut", sagde han, "vi lejer et verelse
pA Svejbreklund', altse hos dern selv. - Sidan endte Gittes brudeferd. Den glemmer
vi ikke forelobig, men alle parter kan heldigvis se tilbage pd den som en god, morsom
og usedvanlig oplevelse, hvor tilfeldigheder, men ogsi manglende forudseenhed
gjorde den til noget srerligt.

Viggo Bogedal..

L4 15

Nede i baggdrden til Ostergade 7 i Silkeborg H tidligere et bogtrykkeri, Reklame-
trykkeriet, hvis ejer, bogtrykker Elmer Laursen, hvert f,r i en Arrekke udgav en
mindre julepublikation, Bogerne kom ikke i handelen, men uddeltes blandt kunder,
vermer og bekendte. En af bogerne var skrevet af en ftrv. Silkeborggenser, nemlig
Danmarks forste kulturminister, Julius Bomholt, som i september 1932 sammen med
sin hustru foretog "En Uges Rejse i Robaad ad Gudenaaen". Vi bringer et lille uddrag
fraBomholts bog:

UAAENU
Naar Himmelbjerget bliver rensetfor Postkort-Famerne, er der baqde Fortetning og
Rejsning i dets Linier, en rytmisk Spendthed. Monumentalitet. Det krever Albuerum,
Bjerget, og er samtidig den samlende Krafi i Landskabet, St. St. Blichers og deiyske
Folkemoders Bastion. Og den tunge Haideryg bag Laven med den gamle Herttei op
gennem Bomholt-Hule til Bomholt-Gasrden'er den ikke smuk i sin enkle og krafi-

fulde Ro? - Jo, Egnen er i god Kontakt med Lovringerne, Folket, der er en tet og
senet Race med et Sind, der udadtil er Munterhed og indadtil Melankoli. Stille Sind
ned dybt til Bunden.- Der ovenfor Bakkerne boede min Morfar, Treskoknrlen, der
sled med Otrse og Nav og gov Trreskoen Form og sang for os Drenge, der legede
medfriske Spaaner. Der var Barn og Blidhed i hans Blik og samtidig en Verden af
tavse Erindringer.

Vi hilser pd Dynes, hvorjeg i sin tid oververede Johan Skjoldborgs Folkefester.
Jeg sad engang i Gresset derinde mellem Volden og Ellene og stinede med
Drengeojne paa Martin Andersen Nexs, der gikforbi mig, og folte, at det var selve
Sknbnen, der lwldte.

Hvad hedder de skonne Steder? Ludvigslyst og Svejbek, Seis og Hattenes,
Paradisserne og Klilwers Kanal. Velkommen igen, mit Barndoms Land! En Lengsel
kolder os ud modfremmede Riger og en endnu dybere Langsel kalder os hiem. - Der
ligger Sanatorie-skoven og dir, det Sted mellem Eng og Skov, hvorieg hver Dag i
omtrent et Aar gik ned til Aaen og gloede ud over det morke, mulmende Vand.

Remstrup Aa er den samme somfor, ia, den samme, som da H. C. Anfursen skrev sin
Historie om Ib og lille Christine. Det ligesom lukkede Vand er dunkelt af Hundreder
af sammenvavede Slryggerfra Skovene, og Kalvandsstriberne klunker ind mod
Elletrunterne. - Det tjener til 'lEre for Egnen, at Bebyggelsen langs Aa og So er bragt
ind under Landskabets Tugl, stilferdigt respekterende de rene Linier i Synsvidden.
Helt undgaa Landsknbssknnderen kan manvel ikke, saa lidt som man knn hindre
Folk i al gaa med prangende Slips - men alligevel.
Endnu en Kurve - og der ligger Byen ved Aaen. Broen. Fabrikken
Ved Porten til Fabrikken stdr Far og venter os. - Og saa er vi hjemrne.


