
 

 

De Grå Sælers julefrokost den 24. november 2021. 
 
Vi havde en fin eftermiddag kyndigt ledet af vores formand Bent Normann.  
 
På grund af Corona blev alle bænket ved faste pladser. Formanden forvandlede 
sig herefter til en tjenende ånd for gamle sejlere. Bænket ved bordene kom Bent 
rundt med fadene til os alle ved de 4 borde. Menuen bestod (frit efter 
hukommelsen) af sild, fiskefilet, tarteletter, leverpostej med bacon og 
champignon, flæskesteg, risalamande og ostebord med kaffe.  
Dertil måtte man konsumere øl og snaps i mængder alt efter behov. Alt sammen 
for en skaldet 50ér. En øvelse ud i selvdisciplinens ædle kunst. En øvelse som blev 
bestået med glans.  
 

 
Mågen Mogens fik serveret rester på 
verandaen udenfor Kahytten. Der var lidt 
ben i flæskestegen, derfor det lidt 
bebrejdende blik fra Mogens.  
 
 
 

 
 
 
På billedet ses vores allesammens tjenende ånd Bent. 
 
 
 
 



 
 
Jørn Kiel gav igen for vi ved ikke hvilken gang med stor 
succes sang "Flade Jensen".  
 
 
 
 
Musikken blev leveret af vores 
altid trofaste harmonikaspiller 
Knud Grejs. 
 
 
 

 
 
 
Undervejs blev søens sange fra ”Sangbog – Kaløvig Bådelaug” flittigt sunget til 
stor glæde for de fleste. Sangene blev flittigt suppleret med julefrokostsange fra 
dækkeservietten venligst trykt hos Hornslet Bogtrykkeri.  
 
Medlemmerne var blevet opfordret til at komme med små indslag. Ejvind kom 
med dækkeservietterne, og Peter K. havde udtænkt et genialt terningespil til bord 
1. Hver person fik 5 slag. For at vinde den smukt indpakkede præmie, skulle man 
slå 2 ettaller i træk. Allerede da sæl nummer to havde slået 3 slag, dukkede de 2 
ettaller op på bordet. Formandens sekretær vandt en smukt indpakket Leffe øl, 
som blev delt blandt bordets 5 sæler. Sekretæren havde taget et blodtryksapparat 
med, så sælerne kunne få målt deres blodtryk før og efter frokosten.  
Ingen gjorde dog brug af dette generøse tilbud. 
 

 
Gruppebilledet mangler desværre 2 deltagere, som ikke kom med. 
 
En dejlig juleeftermiddag.  
Sælerne takker Bent Normann for en perfekt afviklet julefrokost. 


