
 

 

 

 

 

 

 

Sejtr.posten: 

Fru sekretær Anne Grete Jacobsen, det er kommet os for øre, at De i selskabet igen går og pusler med ideer 

om nyt tiltag, nye mål og nye højder for Selskabets aktiviteter. 

A.G.J. 

Ja, hvad man dog ikke sådan går og hører, men det er rigtig nok, sådan da, for det kommer jo helt an på, 

hvad De nu hentyder til. Vi går fx med tanker om, kontinuerlig, at istandsætte vores forretningslokaler, især 

her kort efter at både Direktøren og jeg igen har gennemført Aabenraa Bjergmarathon med succes, går vi 

med tanker om at indrette Selskabets lokaler mere handicapvenlige, muligvis med en loftslift der kan 

hjælpe til med, at vi kommer fra liggende stilling, og som minimum op at sidde. Og så er der badeværelset, 

det trænger i allerhøjeste grad til at fornyes, men at vi går og tænker på det, det er der egentlig ikke noget 

nyt i, det har Direktøren snakket om, eller rettere sat snakket udenom, i snart rigtig lang tid, men det 

trænger da efterhånden til et eftersyn, eller rettere sagt til en totalrenovering, men det er lige som om 

Direktøren ikke rigtig kan finde de håndværkere der skal til for at få dette ordnet. Og så de priser de vil tage 

for selv de mindste ændringer! Det er jo snart helt uhørt hvad et blandingsbatteri koster, det er da uden for 

al sund fornuft at ….. 

Sejtr.posten: 

Det var nu ikke lige det vi tænkte på i dette spørgsmål, vi har hørt noget om, at De er ved at planlægge en 

ny tur…. 

A.G.J. 

Nåh, jamen det kunne De jo bare have sagt. Ja, Direktøren har inviteret mig på en forretningsrejse til 

England. Han mener det kan være nødvendig, for stadig at leve op til at være et internationalt selskab at 

afprøve, hvordan det er at løbe venstre side, så …. 

Sejtr.posten: 

Undskyld mig, fru Jacobsen, men kan det ikke være fuldstændig lige meget, hvor man løber, når man har en 

hel vej til rådighed? 



A.G.J. 

Der kan man se, hvor meget man skal vide om løb, for at kunne forstå denne rejse. Fx nu i lørdags, der var 

der sat store skilte op med, at man skulle holde til højre, ja altså på det vi i daglig tale kalder Vestruten. 

Skiltene stod godt nok så langt nede, at man skulle vide de var der, for at se dem, men det er jo altså en lille 

detalje. Men det viser jo med al tydelighed, hvor vigtigt det er at man kan kende forskel på højre og 

venstre, og da man, i hvert fald efter vores bedste oplysninger, har erfaret, at man i England først skal se til 

den anden side, når man går over vejen, altså den anden i forhold det vi sådan plejer at gøre, så mener 

Direktøren, at det kan være vigtig at orientere sig efter forholdende ”on lokation” som det jo hedder på 

dette moderne sprog. Så vi tager til England og ser på haver her i sommer. Altså, det skal De ikke lige skrive 

sådan, for officielt tager vi jo derover for at studere trafikforholdene, og det med højre og venstre. Vores 

regnskabsafdeling har oplyst, at det er bedre at komme med en faktura for rejsen, hvor det tydeliggøres, at 

det er en forretningsrejse vi tager på, det har vist noget med moms og andre småting i forhold til 

regnskabet at gøre, så …. 

Sejtr.posten: 

Ja undskyld, det var nu heller ikke lige det vi tænkte på. Vi har hørt, at de har været tur til Lübeck i det store 

land Tyskland, for at se på forholdende dernede. 

A.G.J. 

Ja, nu De siger det, det er jo rigtig. Og Niederegger, jeg siger dem, de kager de laver, og den mad man kan 

få i Kartoffelkælderen, det er altså helt fantastisk. Og så er Lübeck altså en helt fantastisk hyggelig by, så ….. 

Sejtr.posten: 

Nu nærmer vi os sagen fru Jacobsen, er der ikke noget med, at der også er et større løbe arrangement i 

byen den 19.10.2014? 

A.G.J. 

Nåh jo, hvis det er det De gerne vil snakke om, så kunne De jo bare have sagt det fra starten. Ja, men det er 

rigtigt, at hele vores organisation lige nu bliver gearet op til at planlægge en tur til Lübeck Marathon den 

19.10.2014. Vi har længe søgt efter et arrangement der kunne opfylde flere formål, og det har vi fundet i 

Lübeck, hvor der både kan løbes helmarathon, halvmarathon og 10 km, 4.2 km og stafet på en eller anden 

måde, foruden at man kan spise gode kager hos Niederegger og en fantastisk schweinehaxen i 

Kartoffelkælderen. Så ja, Sønderjysk Sejtrækkerselskab påtænker at lave en tur til dette arrangement. 

Sejtr.posten: 

Kan De måske sige lidt mere om turen, så vi evt. kunne oplyse vores læsere om, om der er specielle ting der 

skal være opfyldt for, at turen rent faktisk også bliver til noget. 

A.G.J. 

Ja altså, nu er det foreløbig besluttet, at vi vil prøve på at arrangere en tur til Lübeck med afgang fra 

Aabenraa fredag den 17.10. ved 16. tiden, dette af hensyn til, at de fleste har fri fra deres arbejde på dette 



tidspunkt. Vi planlægger så at være tilbage igen i Aabenraa mandag den 20.10. sent eftermiddag eller først 

på aftenen. Det kunne jo passende være, at vi kunne være tilbage kl. 18.00, så kunne vi lige nå at komme til 

træning i AAIG kl. 18.15. 

Det vil sige, der bliver tre overnatninger i Lübeck, kørsel derned og sikkert også en eller anden form for 

forplejning, altså ikke at alt er dækket, men dog at der bliver indlagt et pastaparty som minimum, og som 

det jo er, så er der jo også morgenmad. Og så som sædvanlig på Sønderjysk Sejtrækkerselskabs ture, et 

righoldigt sideprogram. 

Sejtr.posten: 

Det lyder jo fint, men kunne de blive en lille smule mere konkret, måske også med hensyn til prisen på 

sådan en tur. 

A.G.J. 

Ja, nu er vi jo på det absolut forberedende stadie, men der er dog nogle ting vi allerede nu kan sige.  

For at vi kan gennemføre turen, så skal vi senest per 15. august have et bindende tilsagn fra mindst 20 

personer der vil deltage i turen. Og da vi i denne omgang ikke har noget med at man skal indbetale et 

depositum, så må vi pointere, at tilsagnet skal være bindende. 

Prisen bliver maximalt 3500.- pr. deltager (i dobbeltværelse), hvis der er 20 deltagere 

og maximalt 3000.- pr. deltager (i dobbeltværelse), hvis vi bliver 30 og derover. 

Ønskes der enkeltværelse, må man regne med et tillæg på ca. 240.- kr. pr. nat. 

I denne pris er der foreløbig indeholdt: 

1- Transport frem og tilbage i bus 

2- Tre overnatninger 

3- Tre morgenmad  

4- Pastaparty lørdag aften 

5- Al transport på stedet 

6- Diverse underholdning undervejs 

Vær opmærksom på, at det indtil videre er en max pris og min. indhold. Vi arbejder ihærdigt på, at prisen 

bragt ned og vi kan lægge mere indhold i den forhåbentlig lavere pris. Men, inden vi kan bestille noget som 

helst, det vil sige transport og overnatning, så må vi have en sikkerhed for, at der er minimum 20 deltagere, 

der vil tage med under de ovennævnte vilkår. 

Sejtr.posten: 

Hvad gør man så helt praktisk nu? 

A.G.J. 



Hvis man er interesseret i denne tur, og er parat til at give et bindende tilsagn på, at man vil tage med, 

selvom vi kun når op på 20 personer, og derved binder sig til max at betale 3500.- for denne tur, så går man 

ind på: http://www.oveschneider.dk/sejtraekker/luebeck14 og lægger sig på listen. Sønderjysk 

Sejtrækkerselskab har outsourset registreringen til et eksternt selskab, men De skal ikke være nervøs, det 

er et meget anerkendt selskab vi har entreret med. Tidsfristen for denne registrering er senest den 15. 

august 2014. Alt efter, hvor mange der så står, så ved vi, om turen bliver til noget, eller ikke. 

Sejtr.posten: 

Jamen, så vil vi da sige Dem så mange tak for disse oplysninger. Men undskyld, sådan af ren og skær 

nysgerrighed, hvordan kan det egentlig være, at Direktøren denne gang var noget længere om at løbe 

Aabenraa Bjergmarathon end sidste år. De distancerede ham jo med flere længder! 

A.G.J. 

Hvis de nu lover at holde det for dem selv, altså det jeg siger nu er uden for citat, som det vist hedder i 

fagsproget, så er den simple grund, at han træner for lidt og løb forket. 

Sejtr.posten: 

Løb forkert? Kan de sige mere om det? 

A.G.J. 

Nu takker jeg også for tiden, det var interessant at tale med Dem. Ved de for resten noget om de skønne 

haver i Sydengland, og hvordan de kommer til rette med konsekvent at løbe i venstre side, og hvis de lige 

kunne få flettet ind, at der er grilløb den 15. august, og at der i forhold til dette kommer nærmere 

information, men dette nærmest for at folk kan notere datoen, og så vil fra Direktionen ønske alle en god 

sommer med….. 

(meget forkortet af redaktionen) 

http://www.oveschneider.dk/sejtraekker/luebeck14

