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Maj 2014 

 

Hej alle VBK medlemmer. 

 

Indhold: 

Arbejdsdag 

25 års fødselsdag 

Fiskekonkurrence 

 

Efter en veloverstået 25 års fødselsdag i det 

bedste vejr, vi kan forlange på denne årstid, er 

det nu blevet køligere igen. Temperaturen dalede 

næsten 10 grader. Så det er altså IKKE sommer 

endnu. Og når nu det er for koldt til at være på 

vandet kan vi da lige bruge et par timer på at 

soignere omkring klubhuset. 

 

Arbejdsdag i VBK lørdag 

den 3/5-2014 kl. 10.00 

Som meddelt i nyhedsbrevet fra april måned er 

der arbejdsdag i VBK lørdag den 3. maj 2014       

kl. 10.00. 

Husformand Bent Groset vil uddelegere 

opgaverne. Det kan f.eks. være fjernelse af 

ukrudt, beskæring af buske, rensning af 

stolesæder mv. 

Så kom og giv klubben en hånd mens du snakker 

hyggeligt med de andre fremmødte. 

Hvis vi er nogle stykker er det hyggeligere og 

hurtigere overstået. 

 

25 års fødselsdag den 26. 

april 2014 

Dagen startede for enkeltes vedkommende 

allerede kl. 07.00, hvor der skulle tændes op i 

"komfuret" ( den store grill ) hvor den hele og 

velvoksne gris skulle tilbringe 6½ time. 

 

Sådan så dyret ud ved 8 tiden. 

 

Dernæst blev den lukket inde. 
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og mens grisen svedte og blev solbrændt, blev 

der snittet og hakket til den store guldmedalje i 

køkkenet. 

 

Ind i mellem var der også tid til at nyde det gode 

vejr, mens væskebalancen blev genoprettet. 

 

Nogle var i arbejdstøjet. 

Klokken nærmede sig nu 14, 

 

Dannebrog var sat på standermasten. 
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Den røde løber var rullet ud og vi var klar til at 

festen kunne starte. 

 

Formanden holdt tale 

 

 

 

 

Og så havde grisen fået både varme og kulør og 

kokken ringede med klokken og meddelte at nu 

var det spisetid. 

 

Inde i klubhuset stod buffet'en med alt 

tilbehøret. 
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I baren kunne der købes rød- og hvidvin, fadøl, 

sodavand mv. 

 

For børn og barnlige sjæle var der mulighed for at 

male, bage snobrød og lege. 

 

 

 

Og så var det tid til lotteriet. 

 

Der blev trukket lod om 4 gavekort      

a 500 kr. sponsoreret af Tempo 

Bådudstyr i Hundige, 2 x 3 flasker 

rødvin og til alle præmier var der 

sidegevinster - enten en pose kaffe 

eller en flaske vin. 
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Efter et godt måltid og udløst spænding da 

præmierne var blevet fordelt, blev der spillet op 

til dans på "kajen". 

Lidt før midnat gik de sidste hjem efter en dejlig 

dag. 

 

 

Datoer til kalenderen. 

3. maj  kl. 10 er der arbejdsdag. 

10. maj er der fiskekonkurrence. 

23. juni tænder vi grillen til Skt. Hansaften. 

12. september - foredrag om Havhingsten  

( vikingeskib ) ved Morten Hansen. 

Det var lidt om hvad der kommer til at ske i den 

kommende tid. 

 

 

 

 

 

Fiskekonkurrence 

 

 

Se vedhæftede indbydelse.  

 

- o0o - 

 

 


