Årets foreningsmedlem i Sønderborg kommune
Jeg blev noget overrasket og glad da jeg fik en mail fra Knud hvoraf det fremgik at de havde indstillet mig som årets foreningsmedlem for Sønderborg kommune. Hædringen skulle ske på hotel
Comwel i Sønderborg 31. marts og
5 af skibslagets medlemmer kunne
komme med. Vi mødtes ved hotellet
klokken 10.00 iført Sebbe T-shirt og
busseronne og gik så ind i den store
sal hvor masser af mennesker var
mødt frem til de forskellige hædringer. Vi har ikke været med før og viste
ikke rigtig hvad der skulle ske de
næste 3 timer.
Først var det sportfolket der gennem
året havde ydet en speciel præstation der skulle have en annerkendelse og der er så sandelige mange
sportsgrene. Så var der musik ved
musikskolen og så var det enkeltpersoner. Vi blev kaldt op og så
blev der sagt nogle bevingede ord
Borgmesteren holdt en tale
af borgmesteren og så et håndtryk
og en hilsen. Det er ikke rigtig mig
at stå foran sådan forsamling - det
er noget uvant - men instillet af
skibslaget og så som reklame for
skibslaget var det jo helt fint. Nu var
der begrænset med tid og der var
desværre ikke plads til at sige noget,
men et reklameindslag for os og
vores skibe ville jo ikke have været
af vejen og vi kunne jo nok også
have råbt et skibslag o-høj, men det
blev ikke denne gang. Så var der
spisning - en dejlig stor buffet og så
mig der er så glad for mad - nåh ja,
det var jeg nu ikke ene om. Generelt
set et rigtig fint arrangement og
spørg nu borgmesteren og andre om Sebbefolket i noget uvante omgivelser
de kender vores skib! Noget reklame
for os og vore aktiviteter skader helt
sikkert ikke.
Endnu en tak til skibslaget.
Skibslagshilsen
Steen Weile

