
 

 

 

Då Heine, hæ då høe, at de dersens minneske der ska astej mæ æ Sønderjysk Sejtrækkerselskaf nu hæ danne en 

forening? 

Hva seje då da Asmus, en forening, hva æ dæ nu få naue, vi haje da så manne foreninger i æ forvej, så de ku da bar 

haje meldt sæ ind i jen a dem, der æ dæ i æ forvej. 

Njaaa, det æ nu it så nææm som du troe, fo de æ kommen i æ kløe å æ Erhversstyrelse. 

Uhadadada i Erhversstyrelse, det lye godtnok officielt og byreaukratisk, hva ska det nu væe godt få. 

Ja det æ jo ålt det dæe om æ hvievask do we. 

Hvievask, haje det it naue mæ Persil og Perwoll a gøje, det tøs a da, æ haje set i æ reklame på ZDF. Dæe wå vist ganz 

genau osse naue det hett OMO, meeen det wå itt hielt så godt, hæ æ høje. Og så hvievask! Æ kinner mee til det mæ 

di swått peeng, det we man da hva æ. 

Jamen det æ jo jauns det me de swått peeng de nu i æ Erhversstyrelse vil ha stye å. Det æ bløwen hielt tumbe etter 

det dæe mæ hende Britta Nielsen do wee. Nå æ di gauen ind o hæ sojn, det deæ, det ka vi itt ha, det ska vi nå haje 

stye å, nu ska de registreres. 

Och det er de så bløwn? Ganz genau mæ wetechter, referat a den siest Generalforsamling CVR numme och ålt hva 

dæ ska te, så nå æ dæ orden i æ prozedurer. 

Då Heine, æ tøws nu achligevel vi ska prøwe at taje kontakt til det der hersens Sejtrækkerpost. De haje en afdeling 

som de kalder graverjournalistisk afdeling. Deres motto æ, I spøje, vi svar undersøcher. 

Go ide Asmus, la os få fat i jen af de dersens blajnechere 

Hålt hålt hålt Heine, det må man itt seje mee, nå hee det vist undergravende journalist, eller sådant naue lichnende. 

Vi ringer lich -   dut – dut – dut – dut – dut – dut- 

Sejtrækkerposten, hvad kan vi hjælpe med? 

Ja det æ jo så Heine og Asmus dæ æ hæe i æ rør. Vi ringer fra Affenråe, ja do wee, den by mæ de tre makreler och 

en masse vand, jauns nå osse en masse vand, dæe hvo dæ itt ska væe vand. Och så æ det osse hæe, hvoe en masse 

minneske løfer rundt og rundt i æ gaje och … 

Ja det er Sejtrækkerposten, hvad kan vi hjælpe med? 

Nåh ja, det æ jo det dersens Sønderjysk Sejtrækkerselskab, vi tøs der er naue fordecht we det dæe selfskab, ku I itt 

lich høje dem a, hva dæe æ op och nee. Vi haje høe, at di haje stiftet en forening, det lye egentlich merkelich, når 
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man tænker å, hvå manne foreninger vi haje i æ forvej, och så tøt vi jo, at det ku wæe en passende sach for jæ at taje 

up. 

Jamen det vil vi da gerne, vi kan allerede nu se, at virksomheden er registreret i i Erhvervsstyrelsen med følgende 

CVR-nr. 40842632, så der er bestemt ikke noget fordækt i det. 

Jamen allichevel, ku I itt lich taje och ring til æ sekretæe, hun vee sikkert naue mee. 

Ja ja da, det er jo:  I spørger og vi undersøger , så jeg kan da godt prøve at kontakte sekretæren for selskabet og 

høre, om hun kan fortælle noget faktuelt om den nystiftede forening. 

Ja og haus nu at spørre om det der hersens hvivask, hva det nu æ for naue. 

Duuuut – duuuut –duuuut – duuuut 

Ja, hallo 

Ja det er fra Sejtrækkerposten, den eneste totalt uuafhængige avis i den sydlige del af kongeriget Danmark, hvem 

taler jeg med? 

Det er sekretær for den nystiftede forening Sønderjysk Sejtrækkerselskab med CVR-nummeret 40842632 Anne Grete 

Jacobsen, hvad kan jeg gøre for dem? 

Ja altså, vi er blevet kontaktet af to af vores trofaste læsere Heine og Asmus. De et sted i nærheden af Aabenraa, 

altså De ved, den by med en masse vand, og lige for øjeblikket også en masse der, hvor der ikke skal være vand. 

Altså, de to har ringet ind til I spørger, vi undersøger, De ved det er sådan en service vi yder vores læsere, hvis de vil 

vide noget, som er svært for dem at finde ud af, så ringer de til os for at høre nærmere. Og nu forholder det sig 

sådan, at de to herrer mener, at der i det af det nystiftede selskab, eller forening eller hvad det nu er, på et eller 

andet tidspunkt er forekommet hvidvask. Det har vi selvfølgelig straks afvist, vi kender jo Dem og også direktøren 

som nogle ordentlige mennesker, men for en sikkerheds skyld vil jeg gerne spørge, om der på et tidspunkt er 

forekommet hvidvask i Sønderjysk Sejtrækkerselskab. 

Jamen det er der da! 

HVAD SIGER DE! 

Jamen så sent som i sidste uge er det da forekommet. Nu er det sådan, at en del af deltagerne til turen til Rügen som 

starter på fredag, ja de har altså bestilt en ny løbetrøje med vores nye logo på. Direktøren og jeg har også bestilt 

sådan en. Den skal gerne vaskes inden vi skal løbe i den, så den har jeg sat over til en hvid vask på 40 grader med 

vrangen ud, som der står i vaskeanvisningen. 

Pyhha, der var jeg godt nok lige ved at få noget galt i halsen, det er da godt vi lige får sat det på plads. Så kan jeg jo 

lige spørge til, hvordan De ellers har det. 

Ja nu De spørger, så har jeg aktuelt fået noget så ondt i r…., ja altså i den del der sidder mellem den allernederste del 

af lænden og de absolut øverste sted af låret. Det kom lige pludselig, jeg ved ikke hvad det er, men trøster mig med, 

at jeg har direktøren til at støtte mig. Han er nu så sød og opmærksom, det er jeg glad for. 

Fra sekretær Anne Grete Jacobsen, kunne De fortælle lidt mere om turen til Rügen. 

Intet er nemmere end det, jeg har jo selv været med til at planlægge den, og mellem os sagt også har ydet en stor 

indsats i forhold til at få anmeldt foreningen til Erhvervsstyrelsen , men altså: 

 
 Fredag den 18.10.  
Turen starter fredag den 18.10. 2019 kl. 12.00 fra stadion i Aabenraa. 



Traditionen tro holder vi inde ved Fleggård på vej derned, hvor der vil være mulighed for at proviantere.  
Derefter kører mod Stralsund og holder sikkert nogle pauser undervejs. 
Inden vi når hotellet kører vi hen og afhenter vores startnumre.  
Busselskabet er igen det samme som har kørt os til Hamborg adskillige gange, Neubauer fra Flensborg.  
Vi skal bo på hotel Wyndham Stralsund https://www.wyndhamstralsund.com/en, hvor der fra ankomst og hele den 
næste dag vil være gratis adgang til deres Wellness område.  
Aftensmaden spiser vi på hotellet, det er inkluderet i prisen. 
  
Lørdag den 19.10.  
Morgenmad på hotellet og derefter afgang pr. bus til startområdet.  
Gå/Løb – alt efter ønsker og formåen ☺ https://www.ruegenmarathon.de/  
Fælles transport tilbage til hotellet, hvor vi igen kan gøre brug af Wellness området, både inden, og for dem der har 
lyst, efter aftensmaden.  
Aftensmad på hotellet, dette er også inkluderet i prisen. 
  
Søndag den 20.10.  
Efter morgenmaden kører vi til PRORA, hvor der i nogle timer vil være mulighed for at udforske dette mærkelige, 
men på en eller anden måde fascinerende byggeri. 
https://da.wikipedia.org/wiki/Prora   
Vi har aftalt en guidet rundvisning på stedet (på tysk). Også inkluderet i prisen.  
 
Husk badetøj, der er en rigtig fin strand som lige kan frekventeres inden hjemturen ☺.  
Husk ligeledes pas, det er vigtigt når vi skal tilbage til Danmark igen 
 
Efter ophold her går det mod Aabenraa igen, hvor vi regner med at være tilbage senest kl. 21. 

Jamen fru sekretær Anne Grete Jacobsen, det er jo da et fantastisk program, det kan ikke andet end at blive godt, så 

vil vi da ønske dem en rigtig god tur. Men for resten, nu ser vi starttidspunktet, hvad gør man så egentlig med 

frokost? 

Ja en varm ret vil det nok være svært at tilberede i bussen, men man kan jo altid ty til en madpakke ☺. Eller satse på, 

at de har et ordentligt stykke lagkage, der hvor der holdes kaffepause. Og så vil jeg da gerne, nu hvor der er 

mulighed for det minde om vores gode motto, som selvom vi nu er registreret i Erhvervsstyrelsen ikke har ændret 

sig: 

 

Hvad du en har, brug mindre! 


