
Sej.Post 

Det er altså mærkeligt, men nu nærmer vi os snart det nye år, altså 2019, hvor der jo igen er Hamborg 

marathon, og vi har intet, intet som i slet intet hørt fra Sønderjysk Sejtrækkerselskab. Gad vide, om det 

overhovedet eksisterer endnu? Jeg tror jeg ringer til dem, der er jo trods alt mange mennesker, der går og 

venter på en melding på, om turen bliver eller ikke bliver. 

(Journalisten tager knoglen og ringer til selskabets nummer) 

Ja hallo, det er fra Sejtrækkerposten, er det hos Sønderjysk Sejtrækkerselskab? 

( den anden ende af røret svares der) 

Ja selvfølgelig er det Sønderjysk Sejtrækkerselskab du har fået fat i, det er da vel for h….. det nummer du 

har ringet til, så hvem skulle det ellers være du får fat i, når du ringer på dette nummer? Var det fra en 

eller anden avis du ringer siger du? Forhåbentlig ikke en af de der formiddagsaviser, der kun er ude på at 

sværte folk til og kommer med en masse af de der fakes nyves, dem gider jeg under ingen 

omstændigheder snakke med. Det er jo for det meste løgn og latin, ja altså ikke at de skriver på latin, det 

er de vel næppe i stand til, men løgn det kan de da præstere, ikke kun engang imellem, men nærmere 

sagt hele tiden. Det er jo efterhånden ikke andet de skriver, og hvis det nu er en af dem, De ringer fra, så 

vil jeg under ingen omstændigheder udtale mig om noget som helst. 

Sej.Post 

Jamen, det er ikke en af de der formiddagsaviser, der efterhånden kun skriver løgn og latin, der ringer, det 

er jo den veletablerede heldøgnsavis Sejtrækkerposten der ringer. 

Den har jeg dog ved alle himlens guder aldrig nogensinde hørt noget som helst om. Er det nu igen en 

samling af de sædvanlige bladsmørere der har fundet sammen for at udbrede alverdens fakes nyves om 

alt muligt? 

Sej.Post 

Jamen undskyld, vi har faktisk igennem rigtig mange år, godt nok noget tidligere på sæsonen, henvendt os 

til Sønderjysk Sejtrækkerselskab for at forhøre os om, hvordan det står til med turen til Hamborg, altså 

Hamborg marathon, og vi har igennem mange år haft nogle gode samtaler med selskabets sekretær, der 

altid har været yderst venlig og imødekommende, og er kommet med en masse brugbare oplysninger. 



Hvad siger De mand! Har hun virkelig brugt en del af sin arbejdstid på at sidde og snakke med en eller 

anden tilfældig bladsmører der bruger det meste af tiden til at sidde og skrive fakes nyves og alt muligt, i 

stedet for at passe sit arbejde. Det må vi da tydeligt have med i den næste SUS (sekretær udviklings 

samtale) det går jo ikke an, at hun på den måde bruger tid på noget, som hun egentlig slet ikke har 

kompetence til, altså at udtale sig på Sønderjysk Sejtrækkerselskabs vegne. Det er snart ikke til at have 

ansatte længere, de kræver og kræver og svarer åbenbart også på alt og til alle, der henvender sig og 

……… 

Sej.Post 

Undskyld, men er det muligt at komme til at tale med førnævnte sekretær? 

Er De da fuldstændig vanvittig mand! Har jeg ikke lige forklaret dig at…. 

Sej.Post 

Jamen så tak for samtalen, så vil jeg ikke forstyrre længere, det var egentlig lidt ærgerligt, fordi der er jo så 

mange, der gerne vil vide 

Nu skal De altså ikke starte forfra, FARVEL! 

Sej.Post 

Det var noget af en svada, der her blev afleveret, på den måde kan de da umuligt holde kunder i butikken. 

Jeg har en chance mere, jeg har nemlig et andet nummer, det kan jo være, at jeg er heldig at få en anden af 

de ansatte i røret. 

(Journalisten tager telefonen og ringer igen) 

Ja hallo, det er Sønderjysk Sejtrækkerselskab, De taler med receptionist  A.G. Jacobsen i receptionen. 

Sej.Post 

Ja goddag, jeg vil gerne tale med sekretæren for Sønderjysk Sejtrækkerselskab angående den måske 

tilstundende tur til Hamborg, i anledning af Hamborg Marathon 2019  

Et øjeblik, jeg vil stille Dem om til direktionsgangen 

Sej.Post 

For alle guder i himlenes skyld, lad mig ikke én gang mere få fat i direktøren, han har åbenbart en rigtig 

dårlig dag i dag. 

Nej nej, jeg trykker Dem ind på den direkte linje til sekretæren 

Sej.Post 

Mange tak 



DUUUUT DUUUT DUUUD (de har i selskabet stadig en gammel fastnet telefon med dertil hørende gamle 

ringetone) 

Ja hallo, det er direktionsgangen, De taler med sekretær Anne Grete Jacobsen 

Sej.Post 

Ved alle guder i alle himle, tak fordi jeg fik fat i Dem. Jeg har lige haft en samtale med Deres dirktør, det var 

noget af en speciel samtale, må jeg nok have love til at sige.  

Nåh ja, han har lidt mavekneb i dag, blandet op med lidt for meget portvin til lidt for meget risalamande, ja 

det kan jo faktisk være, at maveknebene kommer af lidt for meget portvin og lidt for meget risalamande. 

Det kunne også være at han ikke skulle have spist det kg lakridskonfekt der egentlig lå i min skuffe. Ja ikke 

fordi jeg sådan går og spiser af det til daglig men….. 

Sej.Post 

Jamen jeg ringer egentlig bare for at høre, om den traditionsrige tur til Hamborg marathon, De plejer at 

arrangere, om den også bliver arrangeret i år? 

Jamen det gør den da, rent bortset fra, at det måske rettere sagt bliver til næste år. Dermed mener jeg, at 

hvis De nu læser dette i 2018 vil det jo være til næste år, læser de det i 2019 kan De jo læse det som i år. 

Men hvorom alt er, ja i 2019 arrangerer Sønderjysk Sejtrækkerselskab igen en tur til Hamborg marathon. De 

bliver i () bemærket så den 25. tur, altså en slags jubilæumstur, ja tænk, hvordan tiden den går. Det havde vi 

jo slet ikke regnet med, dengang vores selskab var i sin spæde start, men det er det altså blevet til. 

Sej.Post 

Ja det er jo fantastisk, er der specielt noget nyt at sige om dette års, eller når man læser det i 2018 næste 

års tur? 

Nej egentlig ikke, vi tager af sted som vi plejer og kommer også hjem sådan ca. som vi plejer, altså af sted 

om lørdagen (27.4.)og hjem om søndagen (28.4.)  

Det vigtige for Dem at vide lige nu må være at 

1. turen bliver til noget  ☺ 

2. prisen bliver nok nogenlunde det samme som sidste år (ca. 1200.- kr. p.p.), lidt afhængig af, hvor 

mange vi bliver 

3. at sidste års deltagere i Sejtrækkerturen og AAIG medlemmer har første ret i forhold til 

tilmeldingen 

4. at denne første ret gælder til den 1.2. 2019, derefter kan evt. tomme pladser bookes af andre 

5. at der er 56 pladser til rådighed 

6. Man tilmelder sig ved at indbetale 500.- kr. i depositum på Sønderjysk Sejtrækkerselskabs konto i 

Sydbank reg. nr. 7910 kontonummer 1009 409 samtidig med tilmeldingen. 

7. Obs – Obs – Obs Tilmelding åbner torsdag den 10. januar kl. 16.00 på nedenstående link 

 



http://my.raceresult.com/114916/  

og lukker når de 56 pladser er besat. 

 

Sej.Post 

Så inderligt mange tak for oplysningerne fru sekretær Anne Grete Jacobsen, det er dog befriende at tale 

med et menneske i selskabet, der kan komme med alle disse relevante oplysninger. Jeg var ved at blive helt 

bekymret for Deres direktør, han lød til at være en smule ude af balance. 

Det skal De nu ikke tage så tungt, De må have ham en smule undskyldt. Han er normalt et utroligt 

omgængeligt menneske og faktisk en rigtig god chef, der er uhyre opmærksom på sine ansatte. 

Sej.Post 

Fru sekretær Anne Grete Jacobsen, er der andet De synes der er vigtigt at sige? 

Jamen så vil jeg da bestemt benytte lejligheden til at ønske alle vore forbindelser i ind- og udland et rigtigt 

godt Nytår og alt godt i dette nye år. Vi håber selvfølgelig, at vi får en rigtig god tur til Hamborg igen i år 

eller rettere sagt næste år, hvis De læser der i 2018, og vil gå i tænkeboks med hensyn til, hvordan vi kan 

markere den 25. gang vi tager afsted.  

Og så, som vi altid siger i Sønderjysk Sejtrækkerselskab – husk 

Hvad du end har, brug mindre! 

 

 

http://my.raceresult.com/114916/

