
 

Sej:posten:  

Fru sekretær Anne Grete Jacobsen, det er kommet os for øre, at der ikke er det 

store pres på årets Hamborgtur, er det rigtig, hvad tror De det kan skyldes? 

Sekretær AGJ:  

Ja det kan der jo være rigtig mange grunde til. Muren mod Mexico, vildsvinehegnet ved grænsen, 

polernes nedsmeltning, de øgede regnmængder og den kulde, der egentlig burde være her, men ikke er 

her, har måske noget med det at gøre. Det tror jeg nu egentlig ikke, men det kunne jo være, at de 

verdensomspændende klimaforandringer har noget med det at gøre, det er jo blevet koldere, nej jeg 

mener varmere. Varmere ja, det burde jo egentlig have den modsatte virkning, så burde der jo være 

meget bedre forhold at træne i, men på trods af det er der måske flere, der er i mindre god træning, så 

de af den grund ikke rigtig tør binde an med den marathon på nuværende tidspunkt, men vælger at 

løbe et andet sted på et andet tidspunkt på året, hvor det måske også er blevet en smule mere lyst, det 

betyder jo noget for dem, der ikke rigtig er glade for at løbe i mørke, der kan jo være huller i vejene 

hist og her. Så er der jo også konfirmationer, ja godt nok ikke lige i den weekend, men der er vel nogle 

der skal forberede sig til den store dag, ja altså ikke dem, der skal løbe, de skal jo alle være over atten 

og derved må vi gå ud fra at de alle er konfirmeret, ja altså undtaget dem der på det tidspunkt valgte 

ikke at lade sig konfirmere, men de kan jo sagtens skulle til en konfirmation ved en datter eller søn, en 

niece eller en nevø, eller en af naboens børn som de har et godt forhold til, eller nogle helt andre. Det 

kan jo også være de er forhindret i at tage med på turen af helt andre grunde, eller den simple grund, 

at de ikke gider. 

Sej:posten: 

Kunne det også have noget med prisen at gøre? 

Sekretær AGJ:  

Det tror jeg næppe, men det er da en mulighed, for som alle kan se, så er det jo blevet noget dyrere i år 

end de andre år, altså ikke så katastrofalt dyrere, men alle skal jo have mere, hotellet, maden, bussen 

og hvad der ellers sådan er af udgifter. Ja og da jeg så kom frem med et lille ønske om en minimal 



lønstigning, blev det afvist med den begrundelse, at det kunne turen ikke bære. I stedet fik jeg så en 

fantastisk gave på Valentins dag. Ja altså fantastisk og fantastisk, jeg blev da glad også fordi direktøren 

for en gangs skyld havde gjort noget ud af det. Det vil sige det er ikke helt rigtig, han kom med gaven 

en dag før, og da jeg spurgte, om ikke jeg skulle have haft den til Valentins dag kiggede han bare på mig 

og spurgte, Valentins dag, hvad er det? Der røg den romantik! 

Sej:posten: 

Nu bliver jeg da en smule nysgerrig, hvad var gaven? 

Sekretær AGJ:  

Der må De altså have mig meget undskyldt, men det vil jeg ikke gerne have i avisen, 

det synes jeg er så pinligt, at det ikke gerne skal kunne ses på tryk. Ikke fordi jeg 

ikke blev glad for den, og det er bestemt også noget jeg kan bruge, ja nærmest 

dagligt, og den har da også en pæn farve og er meget anvendelig. Den ligger godt i 

hånden, er måske en anelse kort, men ellers meget handy, men alligevel, i avisen, nej 

det skal den altså ikke!! 

Sej:posten: 

Er det noget med, at det er 25. gang turen bliver afviklet i år? 

Sekretær AGJ:  

Ja tænk, hvor tiden går, vi har besluttet at det i år er 25. gang, ja altså det er jo ikke 

noget vi sådan bare har besluttet, det er jo rigtig nok, så må vi jo se om økonomien 

holder til at vi kan fejre det på en eller anden måde. Jeg kan da afsløre at vi nu efter 

25 år har fået vores eget logo. Det er den kendte Aabenraa kunstner Dagmar Povlsen, 

der har været så venlig at udarbejde dette meget rammende logo til vores selskab, 

det glæder vi os meget til at bruge fremover. 

Sej:posten: 

Så må vi hellere komme til det mere alvorlige, hvad med priserne for i år? 

Sekretær AGJ:  

Ja se, det har vi jo i selskabet sat rigtig fint op, så alle burde kunne se, hvordan det 

hænger sammen. Det er ud fra den devise, at det er nemt at forstå, fordi det er godt 

forklaret . Skulle der så alligevel være nogle, der ikke rigtig kan finde ud af det, så 

må man hjertens gerne give mig et kald på 20408256. Skulle der være noget, jeg 

ikke kan svare på, er jeg jo ikke længere væk fra direktøren, end jeg kan spørge ham. 

 

 

 

På dette sted vil Sejtrækkerposten gerne udskrive en konkurrence: 

Hvad er det fru sekretær Anne Grete Jacobsen har fået i Førvalentinsgave? 

Præmien er værd at gå efter! Svar sendes til famjac@post10.tele.dk mrk:gave 

Vinderen vil blive offentliggjort under spisningen den 27.4. 2019 

 

 

mailto:famjac@post10.tele.dk


 

Pakkepriser 2019 

1. Turens pris 2019 for AA.I.G. medlemmer i dobbeltværelse er 

     

1280.- kr. minus indbetalt depositum 500.- kr. minus AAIG tilskud 

150.- 

 

= restbeløb       630.- kr.  

 

2. Turens pris 2019 for ikke AA.I.G. medlemmer i dobbeltværelse er: 

 

1280.- kr. minus indbetalt depositum 500.- kr. 

 

= restbeløb     780.- kr.  

 

3. Turens pris 2019 for AA.I. G. medlemmer i enkeltværelse 

 

1280.- kr. + enkeltværelse 28 euro (216 kr.) = 1496.- minus indbetalt 

depositum 500.- kr. minus AAIG tilskud 150.-  

 

= restbeløb      846.- kr. 

 

4. Turens pris 2018 for ikke AA.I.G. medlemmer i enkeltværelse 

 

1280.- kr. + enkeltværelse 28 euro (216 kr.) = 1496.- minus  

indbetalt depositum  500.- kr. 

 

= restbeløb       996.- kr. 

 

Turens pris holder ved 40 deltagere, bliver vi færre kan der 

muligvis være en lille prisstigning, 

 

 

 

     

Alle udestående beløb indbetales senest den 20.3. 2019 på 

konto 7910 – 000 1009 409 i Sydbank Aabenraa. Vær 



opmærksom på, at det tydeligt fremgår, hvem der 

indbetaler, og hvem indbetalingen omfatter.   

Nu til det mere faktuelle der har med Hamborg turen at gøre. 

1. AAIG atletik, tri og motion har også i år besluttet at give et tilskud til turen på 

150.- pr. medlem, det afspejler sig i ”pakkeprisen”. 

2. Vi starter fra Aabenraa Stadion den 27.4. 2019 kl. 10.04.  

3. Vi holder ind lige syd for grænsen for at proviantere. (Vi holder ikke ind på 

tilbagevejen) 

4. Der, hvor vi holder pause på vej til Hamborg plejer der at være mulighed for at 

købe mad, vi er dog mange der har madpakke med. 

5. Som de tidligere år, vil der også i år være pastaparty, igen med hel del dejligt 

grønt. 

6. I turens pris er der dermed indeholdt transport t/r, pastaparty, overnatning, 

morgenmad og diverse underholdning. 

 

Og nu er der vel egentlig kun tilbage at ønske alle en god forberedelse til turen.  

 

Med venlig hilsen 

Anne Grete Jacobsen  og   Holger Jacobsen 

Sekretær     Direktør 

 

Husk: 

Hvad du end har, brug mindre! 

 

 

 

 

 

 

 



Sønderjysk Sejtrækker Selskabs nye logo, udarbejdet af den lokale kunstner Dagmar Povlsen 

 


