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I sne står urt og busk i skjul, 

Ikke helt, men det hjælper da på det efterhånden 

det er så koldt derude, 

Er så sandt som det er sagt, det er bidende koldt i dag 

(det var det i hvert fald den dag det blev skrevet) 

dog synger der en lille fugl 

Og ved I, hvad den synger? Sejtrækkerselskabets slagsang 

Af sted, af sted nu alle mand 

for vi skal ud at løbe, 

ja løbe alt hvad vi nu kan 

det er, hvad vi vil prøve. 

Det seje træk. De store mål 

På Sønderjysk, en enkelt skål –  

På turen – det batter – mon vi rammer dagn´n 

Ja hør – Sejtrækkerselskabet – det er jo sag´n. 

på kvist ved frosne rude. 

I disse moderne energitider er der jo ingen frosne ruder mere, men de sidder da derude og 

fryser alligevel 

Giv tid! giv tid! - den nynner glad 

Ja det kan den sagens sige, men tiden til træningen op til Hamborg bliver jo kortere og 

kortere 

og ryster de små vinger, - 

Skulle hellere ryste de trætte ben 

giv tid! og hver en kvist får blad, 

Så er det sgu alt for sent til at starte med at træne 

giv tid! - hver blomst udspringer. 

Tak spids, når hver en blomst er udsprunget, så har Hamborg Marathon for længst været 

 

Fru sekretær Anne Grete Jacobsen, det var dog noget af en anderledes indledning De denne gang 

præsenterer deltagerne i turen til Hamborg marathon for, hvad skyldes det? 

 

Sekrt: AGJ. 

 Det skyldes simpelthen den aktuelle verdensorden, hvor alt efterhånden synes at være i forfald. Hvem kan 

man efterhånden stole på? Hvem taler sandt? Hvem vil andet end tryne andre, fremsætte trusler, sælge 

dårlige varer til overpris, skrive dårlige tekster, der synges af dårlige sangere, den ene dag efter den anden 

præsenteres nye madretninger, der skal redde os fra alt imellem øjeblikkelig akut dårligdom, overvægt og 



synsforstyrrelser. Og så benzinpriserne, det er jo næsten ikke til at holde ud, at man skal køre det meste af 

Sønderjylland rundt for at kunne spare 12 kr.- på en tankfuld diesel, ja det kommer jo an på, hvor stor 

tanken er. Og så moden, har De tænkt på det, unge mand. Både de unge piger og unge drenge løber rundt i 

tøj, som vores forældre ikke engang ville have givet til tøjindsamling, store huller både for og bag, ja og når 

det bliver varmere har de jo nærmest ingenting på.  De unge piger og dem der stadig ser sig som unge,( det 

er næsten de værste) de har jo skørter på, der er mange gange kortere end min studenterkjole. Det troede jeg 

aldrig jeg skulle opleve, og så vejret, ja men hvad skal man dog sige til det? Nu har vi jo hverken en rigtig 

sommer eller vinter, og fuglene de utaknemmelige skarn, de vil ikke engang spise det, vi lægger ud til dem 

længere. Da direktøren og jeg  var unge, ja det er godt nok en del år siden, der spiste fuglene altså det der 

blev sat frem til dem, hvis man altså satte noget frem til dem. Det var der ikke alle der gjorde, men da heller 

ikke alle fugle spiste af det, var det jo ikke så slemt, så gik det nok op til sidst, så .. 

 

Sejtrækkerposten: Undskyld fru sekretær Anne Grete Jacobsen, men nu er jeg for et øjeblik stået lidt af, det 

vil sige, det gjorde jeg for et stykke tid siden, det var jo egentlig den noget særprægede indledning, jeg 

spurgte ind til, så… 

 

Sekrt: AGJ. Jamen du godeste, lærer man efterhånden som journalist ikke engang at løse de simpleste 

knuder eller binde sløjfer, eller hvad det nu hedder? I sne står urt og busk i skjul! Den lille fugl der sidder 

derude og pipper rundt i denne kolde verden! Det eneste det, kan redde os,er kultur, poesi, digtning, at vi 

læser de gamle tekster på en ny måde. Kultur, kære ven, det er det, der er vejen frem, også for et så 

velfunderet selskab som Sønderjysk Sejtrækkerselskab.  

 

Sejtrækkerposten: Ja, vi ved jo, at der altid er indlagt diverse kulturelle indslag på den traditionelle 

Hamborgtur, Selskabet er jo kendt for den høje kulturelle standard, men det er vel stadig løb det gælder? 

 

Sekrt: AGJ. Jo jo, det er det selvfølgelig, men der er jo også så mange andre ting i denne verden, så… 

 

Sejtrækkerposten: ja her har jeg egentlig et spørgsmål, har De nogensinde mødt muren under deres mange 

løb. 

 

Sekrt: AGJ. Jamen min kære, nævn ikke muren. Hvad er det dog der foregår i denne verden, med den der 

mur altså, mellem, ja hvor er det nu ham der, altså ham der er blevet sjakbajs i Amerika, hvor er det nu han 

vil bygge den? Hvis han vil have en mur kan han bare begynde at løbe kan han. Når jeg ser på ham, så 

tænker jeg han vil møde muren allerede efter ganske få kilometer! Det kunne egentlig være sjovt at se, 

hvordan han vil klare sig ud af den situation. Jeg tror han vil underskrive et dekret der simpelthen vedtager , 

at en marathon er 4.2 km. Det bliver så bare til, at det er alternativ fakta, så …. 

 

Sejtrækkerposten: I disse moderne avistider er det altså temmelig kneben med plads i de enkelte udgaver, 

så jeg er bange for, at vi må begrænse os en smule og komme tilbage til det egentlige, nemlig Sønderjysk 

Sejtrækkerselskabs tur til Hamborg. Hvordan forholder det sig med den? Er der noget nyt i forhold til de 

andre år? 

 



Sekrt: AGJ. Ja se, bussen er bestilt og fyldt op. Værelserne ligeså, det vil sige, de er jo ikke fyldt op endnu, 

men det bliver de, når vi når frem til hotellet. Det nye er for nogen måske et fremskidt, for andre et 

tilbageskridt, men lige meget om det er det en eller det andet, for den ene eller den anden, så er det i år 

besluttet, at vi dropper lodtrækningspræmierne. Vi har været nødt til at slanke vores marketingsafdeling en 

del, og der har vi fundet frem til, at vi kan spare en hel del på administrationen, og så er det jo rent faktisk 

også en temmelig stor besparelse for den enkelte deltager, ja det vil jo sige, det afhænger af, hvor stor en 

lodtrækningspræmie man har investeret i de forudgående år, så for nogle vil besparelsen jo være mindre 

eller større end for andre, så … 

 

Sejtrækkerposten: Kunne De måske lige sige lidt om økonomien? 

 

Sekrt: AGJ. Efter hvad vores regnskabsafdeling oplyser, så har alle, og det er jo en stor ros til deltagerne, 

betalt depositum, så nu er der så kun det sidste tilbage, altså resten af det, der skal betales. Det kan synes 

en smule indviklet, men de forskellige regnestykker ser ud som følger: 

Pakkepriser: 

1. Turens pris 2017 for ikke AA.I.G. medlemmer i dobbeltværelse er  

  1150.- kr. 

Indbetalt depositum     

    500.- kr. 

Restbeløb    

   

    650.- kr.  

2. Turens pris 2017 for AA.I.G. medlemmer i dobbeltværelse er  

  1150.- kr. 

Indbetalt depositum     

    500.- kr. 

Restbeløb         

     650.- kr. 

AAIG medlem minus       

     150.- kr. 

Restbeløb for AAIG medlemmer i dobbeltværelse  

         500.- kr.  

3. Turens pris 2017 for ikke AA.I.G. medlemmer i enkeltværelse* 

  1350.- kr. 

Indbetalt depositum     

    500.- kr. 

Restbeløb        

       850.- kr. 

4. Turens pris 2017 for AA.I. G. medlemmer i enkeltværelse* 

   1350.- kr. 

Indbetalt depositum     

    500.- kr. 



AA.I.G. medlem minus    

     150.- kr. 

Restbeløb     

       700.- kr. 

 

     

 Enkeltværelses prisen er 200.- kr. 

 Alle udestående beløb indbetales senest den 17.3. 2017 

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 kl. 10.02.  

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, er der mulighed for at købe mad, 

men der plejer altid at være mange, der har madpakke med. 

5. Som de tidligere år, vil der også i år være pastaparty, som sidste år også indeholdt 

en hel del dejligt grønt. 

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

morgenmad og diverse underholdning (løbe må/skal man selv!) 

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

kan lige oplyse, at Direktionen og Administrationen for Sønderjysk Sejtrækkerselskab 

tager på forretningsrejse fra den 3.3. til den 18.3. (Dette er sandt nok, og ikke en 

alternativ nyhed. 

Med venlig hilsen 

Anne Grete Jacobsen  og   Holger Jacobsen 

Sekretær     Direktør 

 

Husk: 

Hvad du end har, brug mindre! 


