90 års fødselsdag ved Roklubben
20. August 2016
Sebbe Als fik en invitation til at deltage i Augustenborg Roklubs 90 års
fødselsdagsreception. Klubben er Augustenborgs ældste sportsklub, og blev
stiftet 6. juli 1926.
Vi var en lille delegation Sebbe-folk, der begav os til receptionen. Fremme
ved klubben var der allerede
ankommet en god flok gæster
og medlemmer. Det var første
gang undertegnede var inde i
roklubben, så det var
spændende at hilse på
medlemmerne og se de
udstillede plancher der var
hængt op rundt omkring. Der
var anrettet en let buffet med
en robåd som bord, og baren
var også åben i dagens
anledning, så væsketabet fra
det varme vejr kunne
kompenseres på passende vis.

Roklubben set fra den friske lufts side

Gæsterne havde medbragt lidt
gaver til klubben, så der var et
lille bord hvor man kunne se
hvor ”begavet” klubben var
blevet. Sebbe Als ville gerne
dele mjødens lyksaligheder
med klubben, så de
fik et par flasker
original Sebbe-mjød i
jubilæumsgave.
Formanden holdt en
tale hvor han
berettede om
klubbens historie, og
hvordan det kunne
være at en så
gammel klub stadig
var aktiv. Et af de to
æresmedlemmer var
også fremme og give
en lille tale.

Vor borgmester holder tale for roklubben

Sønderborgs
borgmester Erik
Lauritzen var også til
stede, og gav også
en tale hvor han
berettede om hvor
vigtigt det er med et

aktivt foreningsliv i kommunen, og at det jo var godt at se at foreninger kunne
eksistere så længe og stadig tiltrække nye medlemmer.
Efterfølgende var der lidt videre snak, men der begyndte at komme opbrud,
og inden længe valgte vi også pænt at takke for invitationen og ønske
klubben en god
festaften og
ønsket om et
fortsat godt
naboskab.

Buffetbordet. Bemærk dets form, og gæt så hvad der er nedenunder.

Skibslagshilsener,
-Allan Jensen, formand Sebbe Als

