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Peberholm navngives af 50 års jubilaren Arne S. Christensen. I baggrunden  ses

 Morten Espersen, formand for DFfR og Michael Kassow, formand for Københavns Kredsen



Medlemsmøde den 5. april

Anne og Jan Palm deltog i årets hovedgeneral-
forsamling på Menstrup kro i Næstved.

Generalforsamlingen gik over 2 dage, med kursus
lørdag eftermiddag, middag om aftenen og selve
generalforsamlingen om søndagen (hele dagen 9 - 16)
Se referatet på ronings hjemmeside.

Der har i den sidste tid været en tendens til at de
forskellige grupper i Roklubben Øresund (ungdom,
seniorer og ældre roere) beklager sig over hinandens
oprydning efter deres ro - dage. Jeg mener ikke at
min, tid og lyst, er til alt det bøvl. Det er helt enkelt
som jeg har sagt ved flere lejligheder, alle skal rydde
op efter sig. Det er heller ikke det enkelte medlems
opgave at skælde ud på andre hvis der er ting som
ikke er i orden, man kan i det mindste tale pænt til
hinanden. Hvis der er „store“ problemer, kan/skal
man klage til bestyrelsen, gerne skriftligt, så tager vi
det op og hvis det er nødvendigt at skælde ud, så gør
bestyrelsen det. Vi skal alle sammen være her og det
er meget sjovere hvis det er hyggeligt og positivt at
være i klubben.

Tak til alle dem som gjorde et kæmpe arbejde i
forbindelse med standerhejsningen.

Der har i den sidste tid været problemer med „små“
tyverier af  ting fra omklædnings skabene (shampoo,
hår - creme og chokolade o.s.v.) det er meget
irriterende og hvis vi finder ud af hvem det er der gør
de her ting, er vedkommen ikke velkommen/medlem
i Roklubben Øresund mere.

Vi har udskiftet låsen på hoveddøren til et elektronisk
låsesystem, med kort, dette system opsamler de sidste
1.500 døråbninger. Man kan bytte sin nøgle til et kort
ved henvendelse til Jan Palm. Man kan selvfølgelig
også „få“ et kort mod betaling af  100 kr. i depositum.

Masa er på ferie i Japan fra den 11. april og ca. 14
dage frem.

Møder
Der er instruktør møde onsdag den 13.4  kl. 19.00
Der afholdes Amagerregatta møde mandag den 18.
april kl. 20.00

Vi har valgt at indkalde alle de nye som ønsker

instruktion til et informationsmøde onsdag den 20.
april. Vi har fået rigtig mange henvendelser over
hjemmesiden ca. 30 hvor hvoraf  de 4 havde roet før
(de skal ikke på instruktion) og enkelte ikke havde lyst
alligevel, så vi ender nok op den 23-24 til instruktion.

Vi beklager at vi generer ungdomsafdelingen 3 gange
lige efter hinanden, på deres ro – dage. Vi håber at
det bliver godt vejr så de kan komme på vandet.

Der er formandsmøde i Holte den 25. april
Der er rochefmøde i Hellerup den 26. april
Der er bestyrelsesmøde den. 27. april

Nyt låsesystem.

Vi har fået skiftet låsen i hoveddøren til et elektronisk
låsesystem, med chips - kort. Det har vi bl.a. gjort
fordi nu vi kan se hvem der har åbnet døren, og hvad
tid den er åbnet, de sidste 1.500 gange.

Dette med baggrund i denne vinters meget mærkelige
indbrud, hvor ting forsvinder og noget kommer
tilbage på mystisk vis (Ved det første indbrud, blev
der taget en vandtæt sæk i Poul Jahns skab og i sidste
uge lå den lige pludselig på bænken i
omklædningsrummet)

Vores nye låsesystem skulle være fremtidssikret, vi kan
selv kode og spærre et kort og det er meget svært at få
lavet en kopi.

Hvis man ønsker et kort, skal man henvende sig til
Jan Palm på  ro – dagene. Har man en nøgle bliver
den byttet ellers koster det 100 kr. i depositum.

Jan Palm

Lokalfarvandet

Det er sket rigtigt meget i vores lokalfarvand i løbet af
vinteren, de er færdig med at pumpe sand ind til den
nye ø, nu arbejder de „kun“ på selve øen. Der er
stadigvæk afmærket et arbejdsområde med gule bøjer,
men det er helt fint at ro nord på.

Når man ror syd på til Dragør skal man passe på ved
indsejlingen til redningshavnen fordi de har rykket de
to bøjer (rød og grøn) længere ud sådan at den store
sten ligger midt mellem land og bøjerne.

Jan Palm



Klabautermanden

Klar – parat – start

1. maj 2005 starter stafetten mellem Dragør Roklub
og Roklubben Øresund. Hvem mon taber stafetten i
år?

Hvis du ser en gul træskulptur ude ved hoveddøren i
Roklubben Øresund, har du mødt Klabautermanden.
Det er herefter meget vigtigt at du tager ham med
inden for og stiller ham på indskrivningspulten uden
i bådehallen og ikke mindst skriver i roprotokollen,
udfor Klabautermand, datoen for hvornår du har sat
ham på pulten.

Hvis du skal ud og ro og vejret er til det, er det af stor
betydning at han bliver roet tilbage til  Dragør
Roklub med den sammen.

Hele denne her stafet går kort sagt ud på at have
Klabautermanden til at overnatte færrest mulige dage
i den enkelte roklub. Klubberne skal nemlig betale
1 øl  pr. overnatning.

God stafet og rosæson til alle.

Red.

Sjatgalla aflyst!

Desværre kunne vi ikke mønstre mere end et par og
tyve deltagere i Sjatgalla i Roklubben Øresund på
Dronning Margrethes fødselsdag lørdag 16.4.2005.

Vi havde sat 30 deltagere som minimum, før at vi
syntes, det var sjov.

Derfor besluttede vi at aflyse Sjatgallaen.

Nå, vi var sikkert for sent ude med at invitere, og fik
det ikke med i Stroken sidst.

Mange har tilkendegivet, at de syntes idéen var god,
men at de desværre var optaget den dag.

Vi tror også selv på, at idéen er god, og pønser på at
gennemføre den ved en anden lejlighed.

Især da vi hørte, at nogle af  de skuffede tilmeldte
allerede have linet de første 5-6 flasker spiritus op til at
tage med i roklubben.

Vi håber, vi ses ved en anden lejlighed. Måske bliver
det kun et Sjatgilde, hvis ikke vi kan finde en royal
begivenhed at læne os op ad.

Tak for opbakningen.

Mette Grau & Hanne Vinther

Struckmannsparken

Der er traditionen tro tur til Struckmannsparken
torsdag den 5. maj.

Vi skal være i Struckmannsparken kl. 12.00 så der er
afgang fra Roklubben Øresund kl. 8.00 hvis man vil/
kan ro hele vejen.

Hvis man ikke vil/kan ro hele turen skal man selv
træffe de nødvendige aftaler, om at ro fra en anden
klub eller „kun“ ro den ene vej.

Hele turen er på 53 km.

Husk at skrive dig på opslaget som sidder på
opslagstavlen.

Allan Elgaard

Sved-på-panden roning 2005

Jeg minder lige om, at første af  otte gange 10 km
Sved-på-panden roning er mandag den 10. maj i
Roklubben SAS kl. 18.30.

Inden da skal vi have dannet nogle 2-åres og 4-åres
hold med langtursstyrmænd. Og da der er
omrokeringer på holdene fra sidste år, er det nu, du
har chancen på at melde ind til rochef Allan, hvis du
er interesseret i at komme på et hold. Så må vi se,
hvad der kan lade sig gøre.

For mere information, se opslagstavlen, Stroken nr.
1/2005 på vores hjemmeside, eller Den Røde Mappe
som findes i bladstativet i klubstuen.

Hanne Vinther



Tutten

Listen med tilmelding til Tut-vagter helt ind til
sommerferien er sat op på køkkendøren.

Tag lige og kig i din kalender og se, om der ikke er én
tirsdag i løbet af  3 måneder, hvor du kan tage en Tut-
vagt.

Vi mangler, at især DE NYE viser lidt initiativ og
tager del i at få det sociale liv til at virke i klubben.

Du sidder ikke bestyrelsen eller udvalg, du er ikke
instruktør, og du har endnu ikke særligt kendskab til
aktiviteterne i Roklubben Øresund.

Men sørge for en smørebrødsbuffet eller en let lun ret
til 15-20 roere, det kan du sagtens finde ud af. Tag
evt. en vagt med én af  de garvede Tutvagter, og hjælp

til, så du kan se hvor lidt, der kræves. Du kan sagtens
nå både at ro og tage en Tutvagt samme aften.

At tage en Tutvagt bringer dig helt sikkert helt ind i
klublivet. Kontakt undertegnede for evt. spørgsmål.

Husk også at krydse af  på tilmeldingen til roningen
om tirsdagen, om du bliver at spise. Så ved Tutvagten
nogenlunde, hvor mange tallerkener og hvor meget
mad og kaffe, der skal sørges for.

Hanne Vinther

Jubilæumsfest søndag 10. juli 2005

37 nuværende og tidligere medlemmer er nu tilmeldt
vores 75 års jubilæum søndag den 10. juli 2005. Se
listen på vores hjemmeside.



• Har du selv fået tilmeldt dig? Du kan gøre det
på hjemmesiden eller på opslagstavlen i klubben.

• Har du kontaktet de rokammerater, du gerne
vil se eller gense, og gjort dem opmærksom på
chancen for en hyggelig dag i gårdhaven i jeres gode
gamle roklub?

Hvis ikke, så se at komme i gang. Det ville være rart,
om vi havde en idé om, hvor mange vi bliver til
festudvalgsmødet den 12. maj af hensyn til
planlægningen. Gå aktivt ind i jagten på festdeltagere.
Og meld tilbage til udvalget: Jeannie Elgaard, Leif
Jønsson, Preben Henningsen, Arne Schultz og mig
med dine resultater. Så behøver vi ikke alle lede efter
og kontakte de samme medlemmer.

Som nævnt holdes der møde i festudvalget for
jubilæumsfesten den 12. maj kl. 20.00 efter den
almindelige torsdagsroning. Medbring mad til
grillen, så starter vi mødet med at spise sammen. Har
du lyst at være med til at ro først, så mød op kl.
17.00.

Programmet for den 10. juli er:

En kort rotur kl. 11.00 for dem, der har lyst til det.

Selve arrangementet starter kl. 13.00 med eventuelle
taler, efterfulgt at helstegt pattegris og fadøl samt
lagkage og kaffe. Jazz-orkestret Beale Street Stompers
og spiller traditionel jazz hele eftermiddagen indtil
„natmaden“ kl. 19.00.

Hanne Vinther
Telefon. 32 52 01 06
Mobil 40 34 75 35
Email hven@vip.cybercity.dk

Standerhejsningen

Jeg er lige som alle gæsterne meget imponeret over
det utroligt flotte arrangement som Roklubben
Øresunds medlemmer havde stillet på benene på
denne flotte lørdag den 2. april. Vejrguderne var også
rigtigt med os. Madholdet stegte bl.a. frikadeller i 14
dage og var i fuld gang hele lørdagen, det er rigtigt
rigtigt…… godt gået. Andre havde pyntet op med
forårsgrene, blomster og flag-allè.

Den nye båd som jubilæums udvalget havde skaffet

de fleste penge til blev navngivet af  dagens 50 års
jubilar Arne og kom til at hedde „Peberholm“

Jomfruturen blev roet af 1 repræsentant fra hver
gruppe i klubben. Seniorafdelingen blev repræsenteret
af  Lene Jacobsen som ny aktiv roer,
ungdomsafdelingen af  Lasse Lykke fordi han havde
roet flest km. sidste år og ældre-roer Birgit Møller
fordi hun havde roet næst flest km., sidste år. Mary
Andersen som havde roet mest måtte desværre melde
afbud.

Leif Jønsson holdt nogle gode taler for de fire 25 års
jubilarer, Anne Weichardt, Kathe Rasmussen,
Christian Søe og Erik Nielsen.

Hanne Vinther holdt en rigtig flot tale for dagens 50
års jubilar, Arne Schulz Christensen.

Tillykke til jer alle sammen.

Da det samtidigt var Dansk Forening for Rosports
officielle standerhejsning var formanden Morten
Espersen der også, og han gav mig en af  dagens helt
store overraskelser da han ønskede ordet lige efter
Allan Elgaard havde uddelt guld og sølvåre. Morten
talte om nogle roere der havde ydet noget særligt, og
da han kaldte Anne Palm og lidt senere mig frem for
at give os Langtursnålen stod alt stille og jeg blev
totalt forvirret. Vi er meget glade og stolte over at
modtage denne ærespris, tusinde tak skal  I have.

Anne og Jan Palm

Taler til jubilarerne

Kære Arne

50 års aktivt medlemsskab af en roklub! Det er flot! -
Og du har vel at mærke været AKTIV alle 50 år!

For ud over at ro - du har faktisk på et tidspunkt
været på top-10 i rostatistikkerne - har du altid haft
forskellige jobs her i Roklubben Øresund:

Ca. 25 år som kasserer og 20 år som ungdomsleder.
Du har også haft småjobs som lakridssælger i Tutten,
rejseleder, chauffør, instruktør, kassemester i
KANINEN, Amagerregattaen og Københavnskredsen
- ja, vi kunne sikkert nævne meget mere.

Som ridderen på den hvide hest er du altid dukket
op, når der var brug for din hjælp!



Det er derfor også velfortjent, da du for 10 år siden
modtog Tårnby Kommunes Idrætslederpris.

Du har sat dit præg på Roklubben Øresund! Når
tidligere medlemmer stikker hovedet forbi deres
gamle roklub, og vi spørger dem, hvornår de roede,
svarer de „Årh, det var på Arnes tid!“ Og så kan vi
informere om, at det er sandelig stadig „Arnes tid“.

På dine ældre-roer-dage har du mere eller mindre din
daglige gang i roklubben og hjælper bestyrelsen med
alle mulige gøremål mht. hus og have.

Og ve den, som ikke lægger tingene tilbage på den
plads, du har givet dem! Eller ikke lægger båden
rigtigt på bådevognen! Ja, vi er din familie. Og som i
alle andre familier, er der også uvorne unger i vores,
som ikke gør tingene, som man forventer.

Men Arne, jeg håber du fortsat vil bære over med os
og finde dig i vores drillerier.

Jeg ser i hvert fald frem til fortsat mange år sammen i
roklubben. Ikke mindst om torsdagen, hvor vi er på
madhold sammen og deler en flaske rødvin.

Og ved denne lejlighed vil jeg gerne gentage mit løfte
til dig: „Så længe vi to kender hinanden, skal du
aldrig mangle rødvin!“

Hanne Vinther

Kære Anne Weichardt

Det er vel ingen hemmelighed at vi er i familie med
hinanden, så jeg har jo kendt dig siden 1974.

Du blev så ligesom de andre medlem hernede i 80.
Jeres ældste søn John var 1 år dengang så du startede
med at ro samme år. Du kom ret hurtigt i bestyrelsen,
son næstformand fra 81 til 83, og da du kan/kunne
stenografere så fik vi altid rigtig gode bestyrelsemøde
referater, så vi vidste hvem der havde sagt hvad og
hvorfor. Jeg var  dengang rochef.

Du siger du ikke har været på langture, jeg kender da
ihvertfald til mindst 3 langture med overnatning. En
tur til Nivå hvor vi fejrede en 30 års fødselsdag. En
dametur sammen med Hellerup Herre også til Nivå
til deres sommerhus. samt en klubtur til Tærø. Du
var også medlem af Tutten og i rigtig lang tid og
kontaktperson til Tutten

Så kom Jan og roning fik en lav prioritet. Da han
blev større kom du på banen igen.

Du har roet i mange år men aldrig fået en sølvåre.
Du har taget dine ture med bådklargøring selvom du
har roet ganske få kilometer, ikke uden protest – men
du har gjort det. Nu er du kommet i bestyrelsen, igen
som næstformand. Det er rart med kvinder i
bestyrelsesarbejde, som i alt andet arbejde, og jeg ved
at du kan holde mændene i vores bestyrelse i ave.

Du har også været med til at starte gåturene på
Strandvejen, først uden stave - nu med. Du er en af
dem der går over 300km på en vinter.

Du/I har næsten også altid været med med når vi i
Påsken tog til Berlin for at ro. I er altid kommet med
fly, for det passer bedst i jeres rejsemønster.

Tillykke

Kære Kathe Rasmussen

Tro det eller ej Käthe startede sin rokarierre i Røse
kajakklub i begyndelsen af  70'erne. Der var jeg
formand da Käthe blev meldt ind. Vi var meget unge
dengang og mere vilde end vi er idag. Det var ikke
altid lige sjovt når I ringede på min dør kl. 0300 om
natten på vej hjem fra et værtshus besøg. I skulle jo
lige se hvordan jeg havde det..

Du blev også veninde med min daværende kone og
det var vel også derfor at du og Anne var med nede
til klubbens 50 års jubilæum da jeg repræsenterede



Røse kajakklub. I starten roede du, og du har faktisk
været med på en langtur til Nivå. Så fik du børn,
Tanja og Nick og de har også været med ude. Det var
ikke selve roningen du gjorde det mest i. Men for at
en klub skal trives, skal der jo også være nogen der
varetager det sociale. Og det var du god til. Her
tænker jeg ikke mindst på festerne. Du har også været
medlem i Tutten, da Tutten havde sin storhedstid..
Du var også et fast element i de fester og weekend-
ture.

For 11 år siden- helt præcist 10½ år, mødte du og Ole
hinanden til en Amagerregatta. og så startede en tid
for dig som husmor i Dragør. Du er altid med til de
årlige teateraftener – arrangeret af Hanne og Else
Marie og her tager du altid din moder med – og det
er dejligt at møde hende.

Tillykke

Kære Erik Nielsen

Også 25 år her i klubben, men du har jo været med i
SAS Roklub i endnu flere år siden 1972.  I SAS
Roklub har du været med i bestyrelsen i rigtig mange
år. For tiden som kasserer men skiftevis som formand
eller kasserer. For dette mangeårige arbejde blev du
derfor i 1988 udnævt til Årets Medlem i SAS
Klubberne.

I SAS roklub har du været aktiv i mange år og roet
mange kilometer.

For det har du modtaget 6 guld årer samt 25 sølv
årer. Det er der ingen andre i Øresund der har gjort.

Her i klubben har vi mest kendt dig som Hannes
mand og som ham vi har sloges med på ro banerne i
mange år. Først som seniore, siden som Old Boys og
nu som Grand Old Boys. Vi altid har drabelige
dyster. I 2004 trak vi det længste strå og har nu
pokalen stående. Fra og med i år er løbet ændret fra
en 2 åres til en 4 åres og så må vi så se hvem der er
bedst. Der har også været en enkelt gang hvor du har
roet som Øresundsmedlem i en kaproning. Det var 4
åres langdistance race på Göta kanalen i Sverige. Her
blev du aktiv medlem i Øresund.

Du har været på ferielangture mange gange både her
hjemme og i udlandet. Bl.a Skotland, England,
Norge, Sverige, England, Finland og Italien.

Jeg har bl.a. roet med dig i en 8èr i England i Løbet
Head of the River i London samt til en Staines
Regatta, og der var det mig der optrådte i SAS
Roklubs farver.

Du har modtaget DFfR´s langtursnål.

Du har som den eneste jeg kender overværet Henley
Regattaen i England. Een af de mest prestigefyldte
regattaer.

Og så er du medarrangør af SAS sprint regatta

Tillykke.

Kære Christian Søe

Jeg kender dig jo fra før du blev medlem i klubben,
da duog din familie købte mine forældres hus i
begyndelsen af  70èrne. Du var skolelære på
Christhavns skole og har derfor en stor social
forståelse for specielt børn. Det var vel også derfor at
du startede CSR Rugby klub som så i 1970 blev slået
sammen med den af din far startede bokse og rugby
klub til CSR NANOK. Dette var vel for at holde
nogle af „rødderne“ væk fra gaden.

Du var mangeårig formand for klubben og for dette
arbejde modtog du Amagerbladets Lederpris. Du har
så af flere omgange trådt til når der har været
problemmer med ledelsen af klubben, og speciel ved
byggeriet af  deres klubhus, trådte du til som formand.

I 1986 blev du og din daværende kone Karen
ungdomledere her i klubben. I afløste Käthe Bendix
som var en institution her i klubben, men I løste den
tunge opgave. Du forsatte som ungdomsleder frem til
1990 hvor du blev afløst af Anja Røhl.

Her i klubben har du bl.a. været instruktør og det var
vel derfor naturligt at du blev underviser i DFfR regi
på instruktør kurser.

Du er et af de få medlemmer her i klubben der har
roet Sjælland rundt i 1985  - sammen med Iver og
din søn Christoffer, og jeg har læst at det tog 12 dage.

Klubben her var også stedet hvor du mødte Lillian
efter at du var blevet skilt fra Karen. Det med Lillian
var noget med at hun var punkteret på sin cykel og
den ordnede du og Lillian fulgte med.



Du har også i rigtig mange år været aktiv medlem af
Lions.

Sidste år gik du på efterløn, men du har stadig
kontakt til læregerningen, idet du har vikartimer på
en anden skole.

Jeg ved også at i for nyligt har købt sommerhus i
Sverige. Tiltrods for huset i Sverige, mener jeg at med
den extra tid som efterlønner burde du komme mere
ned i klubben og ro.

Derfor denne 25 års nål

Tillykke.

    Kagen der forsvandt som dug for solen

Gaveliste ifm. 75 jubilæum

Udover sponsorerne:

25.000 kr. BG Fonden

10.000 kr. Nordea

10.000 kr. A.P. Møller

10.000 kr. Krista & Viggo P.

modtog vi til DFfR’s officielle standerhejsning
følgende gaver:

5.000 kr. Tårnby Kommune

2.500 kr. Støtteforeningen KANINEN

2.500 kr. Christian Søe (100 kr. pr. 25 medlemsår)

Stormglas og 3 redningsveste fra DFfR

Vejrstation fra Kbh.kredsen

3 fl. vin fra Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning

2 fl. vin Kajakklubben Neptun

3 redningsveste Roklubben SAS

1 redningsvest Holbæk Roklub

Information fra kassereren

Information vedr. kontingentbetaling og andre
indbetalinger til Roklubben Øresund.

Bankoverførsler til roklubben skal ske til:

Amagerbanken, reg.nr. 5205, kontonr. 7014296

Alle tidligere benyttede nr. bedes annulleret.

Giroindbetalinger bedes foretaget som hidtil til vor
konto 7046804

Man må meget gerne huske at skrive medlemsnr. Og
hvilken periode, der betales for.

Med rohilsen fra Kurt, kasserer.

Status på forårsrengøring

Søndag den 19. marts var der forårsrengøring.

Vi mødtes til morgen kaffe og fik fordelt opgaverne.

Saunaen blev vasket og højtrykspulet, omklædnings-
rummene fik en omgang, klublokalet fik en omgang,
tutten fik med grovfilen, og toiletterne fik en
overhaling.

Det blev rigtig flot.

Ældre roerne har også deltaget i rengøringen de har
pudset pokal skabet, pudset vinduerne og har givet en
hånd med til vedligeholdelse af huset.

Uroer har pudset kondirummet af.

Det er et flot stykke arbejde der er blevet lavet.

Tak for hjælpen, til alle der har været med.

Husforvalteren.

Hammergården, Isefjorden

På generalforsamling i Københavnskredsen blev det
vedtaget at bygge et bådehus i Hammergården for de
250.000 kr., som siden 1980 (cirka) er blevet lagt til
side til køb af en ny lejrgrund til erstatning for den
gamle Nivå-grund, som Kredsen mistede, da Karlebo
Kommune skulle bruge arealet til at bygge marina på.



De sidste 20 år har man i Kredsen diskuteret, om det
sølle beløb fortsat skulle øremærkes til en lejrgrund
for langtursroere (utopi at tro på en lejrgrund nær
København for 250.000 kr.?), eller om de skulle
bruges på ungdom/kaproning. Ædelt nok undlod
kaproningsklubberne i Kredsen at stemme imod
forslaget om Hammergården. 54 blanke, 53 for og 14
stemmer imod.

Hammergården, som ligger på Sjællandssiden ved
Orø, er en fælles primitiv lejrgrund for friluftsfolk -
foreløbig uden vand og sanitet., men der er store
perspektiver i projekt. Københavns Roklub, som har
solgt deres sommerhus ved Mosede, er gået meget
aktivt ind i Hammergården og bygger eget bådehus
der.

Red.

Sladderspalten

Poul og Masa har fået tildelt langtursstyrmandsret.

Der er fundet en flaske tændvædske i brændekurven
ved siden af brændeovnen! Det er der vel ingen, der
bruger til at tænde op i brændeovnen med?

Ønskes: Hængelåse på skabe i omklædningsrum

Haves: Indbrudstyv med 20 hængelåse (Hvad skal
han dog med dem?)

Mangler du lås på dit skab, så henvend dig til
husforvalter Poul Jahn.

KANINENs Kræmmermarked 5-8./5

Tårnby Kommune har afslået Støtteforeningen
KANINENs ansøgning om også i år at afholde
kræmmermarkeder i maj og august på grunden ved
Vægterparken overfor 5-øren.

KANINEN er blevet anvist pladsen Ugandavej/
Englandsvej.

Red.


