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Corona på Broen
Den er langtfra ligegyldig - coronapandemien - og den kan ramme os alle. Den
er tilsyneladende ligeglad med hvem og hvor og hvornår. Den holder sig på ingen
måde tilbage, og den tager ikke hensyn til hverken den ene eller den anden.
Vi kan kun hæmme den ved at træde op imod den, tage en række forholdsregler
og efter bedste evne prøve at holde os den fra livet ved blandt andet at undgå
”nærkontakt” med andre.
Virussen banker på døren, og den er måske tættere på, end vi bryder os om. I
skrivende stund er den dog endnu ikke nået ind på Broen - så vidt jeg véd - og
ved fælles hjælp har vi grund til både at tro og at håbe, at vi går fri.
I det stykke kan vi selv hjælpe til. Fire forholdsregler bør vi hver især iagttage:
• Hold afstand
• Vask hænder
• Sprit af
• Brug mundbind og/eller visir
Når vi så hertil lægger, at vi så vidt muligt skal prøve at overholde
forsamlingsreglerne, selvom det kan være svært, så er vi forhåbentlig på rette vej.
Husk i hvert fald på, at forebyggelse er bedre end helbredelse - og så er det
lettere.
Først og sidst gælder det derfor om at passe godt på os selv og hinanden og tage
hensyn. Det kræver af os alle, og vi kan kun ønske held og lykke med det - og så
håbe, at kloge folk snart finder både vaccine og kur.
Vi skulle jo helst komme godt igennem det her og raske ud på den anden side.
--Finn Carpentier

Fælleshuset i disse corona tider
Toilettet
Håndklæderne er fjernet fra toilettet, og der er opsat en papirdispenser. Der er
ekstra papir i skabet til venstre for dispenseren, og der er anbragt en papirkurv
under den til brugt papir.
Husk at tømme kurven efter brug.
Opvaskeren
Har fået en opdatering, og der er fyldt salt og afspænding på. Opvaskeren vil
blive kontrolleret 1 gang om året. Omkring generalforsamlingen.
NB! Der er opsat en ny vaskevejledning på væggen i køkkenet.
Rengøring og håndsprit
Ved udlejning af fælleshuset skal rengøringen være ekstra god.
Håndsprit tager man selv med, når huset lejes.
Vægudsmykning
Der vil blive udskiftet billeder i nærmeste fremtid.
--Fra Lilly

Håndsprit medbringer man selv

Fællessang i en coronatid – Så syng da Danmark
Mon ikke mange af jer har glædet jer over ”Morgensang på DR1” med Phillip
Faber ved flyglet?
Fra den 17.marts til den 23.juni inviterede charmerende Phillip Faber os til
”fællessang hver for sig” og instruerede os i at varme krop og stemme op, hvorefter
vi med hver vores næb kunne pippe med på de valgte danske sange.
Disse programmer var for mange en stor trøst på en coronatrist morgen - og
utroligt populære.
Den 12. august 2020 startede 2. sæson af ”fællessang” med 2 nye værter: Kaya
Brüel og Ole Kibsgaard. Philip Faber skulle nemlig tilbage til sit job som dirigent
for DR Pigekoret.
Heldigvis kan vi nu igen glæde os
over ”Fællessang” med Phillip Faber
og Mads Steffensen om fredagen
klokken 20.00 på DR1.
Den nye Højskolesangbog
Danske sange er blevet populære
som aldrig før hos hele befolkningen,
og der er virkelig blevet øst af vores
danske sangskat. Den 12. november i
år udkom den nye og 19. udgave af
Højskole-sangbogen med 601 sange.
150 nye sange er kommet ind. 125
gamle er røget ud.
Sangbogsudvalget har som nye fx optaget: ”Forårsdag”, ”Gi´ os lyset tilbage”,
”Solen er så rød, mor” og ”Lyse nætter”. Disse 4 vil I bestemt kende. De er
fantastisk smukke og populære.
Brosang elle kanalvise - vores helt egen?
Ja, hvorfor ikke? Findes der måske allerede en sang om vores smukke sted ved
fjorden? Ellers er det på tide, at nogen finder deres poetiske evner frem og digter
en sang - vores helt egen hymne - som vi kan synge ved specielle lejligheder, fx
ved ålegildet. Men også ellers fx som indledning ved generalforsamlingen.
Fællessang binder sammen og gør glad, og uoverkommeligt kan det ikke være at
skrive en vise her til stedet, for der er meget, der rimer på ”bro”.
--Bente Carpentier

Gyldne farver og sensommerbrise - efterår på Broen
Efteråret er måske den tid på året, hvor naturen er allersmukkest.
Det er her, vi møder de righoldige farver, en vidunderlig mosaik af syns- og
sanseindtryk. Modne frugter og bær. Træernes blade, der lyser med alle de
nuancer, der findes på efterårets farvelade.
”En stjerne stråler klarest, lige før den slukkes”, hedder det et sted. Måske er det
netop det, vi oplever i naturens efterår, hvor vi bevæger os på vej fra sommer til
vinter.
At gå en efterårstur i efterårsskoven er noget helt særligt - men vi behøver ikke
gå slet så langt. Også her på Broen bærer efteråret sine tegn frem til os, som
billederne her viser det.
Jo, der er smukt her på Broen, og det må vi godt glæde os over
--Finn Carpentier

Efterårsmåne i nærheden
af Marcussens Bro

Vi har også træer i området - det gælder kun om at lukke øjnene op og se sig
omkring.

Jeg synes jo bare, de er så smukke

Der gik fisk i den
for Bente og mig. Ingen af os havde mulighed for at være med til een af årets
helt store og gode dage på Marcussens Bro, det tilbagevendende ålegilde.
Fisk på panden - er det ikke bare godt? Og vi har ikke kunnet undgå at
bemærke, at der har været en hel del ekstra ”trafik” på fjorden her i efteråret. Dag
efter dag har vi set, at lystfiskere i stort tal har været ude og røgte garn og ruser,
som om der i år har været rigtig meget ”at gå efter”.

Festdækket bord - flot
Her i huset har vi drøftet, om det virkelig
forholder sig sådan, at der rent faktisk har
været flere fisk i fjorden i år, og at der følgelig
har været rigtig gode muligheder for en god
fangst. Eller skyldes den øgede ”trafik”, at
corona-pandemien har givet os mere ”fritid”
til at hygge os med den slags sysler.
Hvorom alting er, så er efteråret nu gået på
hæld, men da det endnu var højt efterår, som
det var tilfældet den 22. oktober, kunne vi her
på Broen markere tiden med det
traditionsrige ålegilde - som Bente og jeg
så, som nævnt, gik glip af. Vi har dog hørt, at
det var en herlig aften og en god fest,
naturligvis afholdt med behørig
coronaafstand og alle mulig hensyn.
Ninna og Inge i fuld gang med
forberedelserne

Kartofler på
vej

De stegte ål ligger klar i varmen
Ålegildet er en tilbagevendende begivenhed på Broen, og eet af de initiativer, der
er værd at værne om. Det er godt at mødes. Godt at snakke. Godt at drikke et lille

Smuk og enkel
bordpynt. Bemærk i
øvrigt det lille glas
til drammen. Ålen
skal jo kunne
svømme!
glas sammen - og
så må vi ikke
glemme, at netop
måltidsfællesskabet
er noget helt særligt
og derfor almindeligvis forbeholdt ens
venner.
Man spiser ikke
sammen med hvemsom-helst. Man
spiser kun sammen
med mennesker,
man bryder sig om
at være sammen
med.
Fælles-måltidet er
derfor heller ikke
bare et sted, hvor
man får stillet sin
sult og sin tørst. Der
er meget mere i det.
Fra gammel tid var
måltidsfællesskabet
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Det ser bare så godt ud - og så en lille dram til
stedet, hvor venskaber blev grundlagt, og mærkedage og/eller højtider blev
markeret.
Det er snart jul, og netop julen er kendetegnet ved, at vi spiser sammen og ofte en
ens menu, selvom der dog findes egnsbestemte retter: suppe, flæskesteg, and eller
gås for bare at nævne et par forskellige retter.
Jul, påske og pinse, men jo også fødselsdage, barnedåb, bryllupper - også dér
kommer der mad på bordet. Også dér spiser vi sammen.
Det er godt, for det er nu altså sjovere at være to eller flere, når der skal spises,
end bare at sidde alene.

Også derfor er ålegildets fællesskab en god ting.
I år måtte I undvære Bente og mig. Vi var som nævnt optaget på hver sit sted med
hver vort. For længst indgåede aftaler, der ikke bare sådan kunne ændres, laves
om eller aflyses.
Desværre, for vi ville gerne have været med.
Tak til jer, der også i denne omgang trak læsset. Jo, Marcussens Bro er stadig et
godt sted at bo.
--Finn Carpentier
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Porten
Der er noget helt særligt ved en port. Den lukker op og inviterer indenfor. Den
har en indlysende funktion. Den er nødvendig.
Her på Marcussens Bro har vi flere - for ikke at sige ”mange” - porte. Hver enkelt
af dem har en funktion. Der er de mange på stribe ved garagerne i vest-området,
og der er den store, der lukker op ind til den store garagehal og beskytter rummet
mod fugles indtrængen og bilerne mod samme fugles efterladenskaber.
Vi har også en port, der lukker op ind til værkstedet ved fælleshuset.
Den er ny. Anskaffet i 2020 efter mange overvejelser og spredte tanker. Der var
dem, der mente, at den gamle port var ”god nok”, og derfor blev projektet udskudt
et par gange, indtil man endelig fik sig besluttet.
Det blev til en fin leddelt elektrisk-drevet port, der lukker op og i, så såre man har
tastet den rigtige kode på panelet ved portens side. Det er let og funktionel og
værd at glæde sig over.
Måske en lille ting til stedet, og vel ikke voldsomt mange penge, men en daglig
glæde for brugere og beboere.
Og så er det jo godt, at man også på den måde er med til at holde området og
bygningerne i orden.
Det ser godt ud og tilmed er brugsværdien af værkstedet øget.
Koden til porten? Ja, den er hemmelig. Derfor må I finde den et andet sted end
her.
God fornøjelse.
--Finn Carpentier

Skiftedag på Broen
I gammel tid havde man et begreb, der hed ”skiftedag”.
Egentlig er det ikke helt så gammelt, som man måske kunne tænke. Jeg husker
stadig tydeligt, at ”skiftedagen” stod fortrykt på de almindelige kalendere, som vi
havde hængende, da jeg var yngre, end jeg er nu.
Der var to skiftedage om året, den 1. maj og den 1. november.
På den dag kunne fæstere, tyende, medhjælp og tjenestefolk skifte plads helt lovligt
og uden problemer. Man skulle blot sige sin eksisterende plads op i rette tid og have
sikret sig en ny. Ofte var skiftedag også lønningsdag, hvor der blev afregnet for det
forløbne halve år. Kost og logi var i de fleste tilfælde en fast del af lønnen, som i en
vis forstand blev afregnet daglig. På skiftedagen blev det økonomiske afklaret.
Nå, så meget til indledning og i vores tid eksisterer begrebet ”skiftedag” ikke
længere - i hvert fald ikke på den måde. Men ”skiftedag” har vi alligevel. Også her
på Broen. Enkelte flytter væk, andre kommer til. For de, der er direkte involverede,
er det noget helt særligt. Noget, der , hvad enten man kan lide det eller ej, er
rammegivende for måske mange år fremefter.
Ny bolig. Ny sammenhæng. Nye naboer. Nyt fællesskab. Falder man til? Kan man
lide stedet og udsigten til naboens terrasse? Finder man den nødvendige tryghed
og ro, som gør, at det nye kan blive et godt sted at bo? Bestemt ikke uvæsentlige
forhold.
Så længe man er ung, er det måske ikke helt så afgørende med at flytte sted og
adresse - det kender de fleste af os til - men når man er kommet lidt til års, er det
anderledes. Så vil man egentlig gerne have faste rammer.
Derfor er det vigtigt, at der bliver taget godt imod nye, når de flytter til, og at de
bydes velkommen - og det vil vi gerne gøre her på Broen.
Ruth og Poul Krogh er nye her på stedet. Efter 12 år i Kirkegade valgte parret at
flytte ned på Broen. Det er vi nogle, der godt kan forstå.
Selv skriver de i den forbindelse:
I 2008 flyttede vi til Kirkegade 4 i Hadsund; på det tidspunkt var vi begge arbejdsramte,
og spillede golf.

Her i Hadsund blev vor interesse for vandsport vakt til live: der var roklub, sejlklub og
dykkerklub – lige hvad vi havde ønsket os; vi blev medlemmer af alle tre klubber, og har
nydt det i fulde drag.
Vi har interesseret os for meget forskelligt, men de sidste år har sejlsport været vores
hovedinteresse.
Vi har en 34-fods sejlbåd, ”DOMO”, som vi bruger megen tid på.
Vi forlod arbejdsmarkedet i 2017, vi følte begge, at vi havde ydet vores del;
Ruth som kontorleder, jeg som el-installatør.
Vi flytter på Marcussens Bro for at få det ”mere frit” – uden have osv. – så vi kan sejle
(endnu!) mere… -og skåne de gamle kroppe lidt.
Så vidt Ruth og Poul.
Vi kan kun håbe, at forventningerne til stedet må blive indfriet.
I hvert fald siger vi alle: Velkommen til Ruth og Poul Krogh, der er flyttet ind på
Marcussens Bro i nummer 9.
Velkommen skal I være.
--Finn Carpentier

Miljø på Broen
Det er altid sjovt og spændende at gå tur rundt på Marcussens Bro. Bare den
korte afstand fra bolig til affaldsområde kræver ekstra tid end bare lige frem og
tilbage. Der er altid én, der lige skal snakkes med. Én, der lige skal have ”læsset
af” eller ”fyldt på”. Én, der lige har en kommentar eller et spørgsmål. Det er godt,
og det er værd at glæde sig over. Dybest set er det den slags, der gør det godt at
bo på Marcussens Bro.
En stille efterårsformiddag gik jeg en lille tur - bare sådan lige fra lejligheden og
en runde i området. Det tog lang tid, for der var lige forskelligt, der skulle vendes
undervejs.
Jo, fællesskabet fornægter sig ikke. Bare se på billedet herunder. Det er altså
noget særligt.

Men fællesskabet her på Broen er meget mere end bare det, at vi mødes og
snakker.
Torsdag 17. september var der fælles arbejdsdag, hvor alle de, der havde
mulighed for det, var mødt frem for at lægge deres lod i vægtskålen. Der blev

luget, ude. Der blev støvsuget, inde. Der blev malet, og der blev snakket. Der var
travlhed overalt.
Tak til alle jer, der var med. Desværre var Bente og jeg forhindret i denne
omgang. Billederne herunder skyldes Evan - og tak til dig, Evan, for dem.
--Finn Carpentier
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Se her kommer ”mutter” med kost og spand - eller hvordan er det nu, vi siger: fej
først for din egen dør!
En stille efterårsdag på Broen

På hemmelig mission på Marcussens Bro
En eftermiddag sidst i oktober var jeg på hemmelig mission på Marcussens Bro.
Udstyret med blok og pen gik jeg en runde for at samle stof til en lille julespøg og
for at efterprøve min teori om, at man altid møder andre beboere på sin vej, og jeg
skal lige love for, at min teori - til min store glæde - holdt stik.
Jeg mødte intet mindre end 4: Hanne, Else Marie, Brita og Poul. Det var dejligt at få
en snak med Hanne, som man jo ikke længere møder så tit på den østlige
”kanalbred”, men som nyder sin nye udsigt ned over kanalen. Else Marie skulle jo
lige høre om ”vores barselsferie i Rødovre”. Til sidst mødte jeg ”de efterårsfriske
motionister” Brita og Poul, som troede, jeg var ude for at notere bilnumre - og det
var jeg på en måde også. Det grinede vi en del af og mindedes vores barndoms
hobby med at samle netop på bilnumre. De udenlandske var absolut de mest
spændende og værdifulde.
Når jeg som barn var på ferie hos mine bedsteforældre i Grenaa, sad jeg ofte med
en veninde ved Havnevejen/Færgevejen og skrev numre ned. Det var jo de gamle
egnsnummerplader, hvor man kunne se, hvorfra bilen kom. En bil med VR kom
fra Mariager/Hadsund, mens en bil med VA kom fra Grenaa.
Man kan stille sig selv det spørgsmål: ”Hvorfor egentlig samle på nummerplader? Og
til hvilken nytte?” Nå, det var jo egentlig lidt en sidevej, for hvori bestod min
hemmelige mission?
Jo, i at samle stof til en lille julekonkurrence for alle på Broen.
I denne coronatid er vi nødt til at finde på adspredelser, motion, fornøjelser og
aktiviteter i vores dejlige nærmiljø, og bedst er det, når aktiviteten foregår
udendørs. Jeg håber derfor, at mange har lyst til at deltage i mit lille
”orienteringsløb” på Marcussens Bro. I
kan selv vælge tidspunkt, tempo og
påklædning.
Jeg håber, at I møder mange beboere
undervejs og får en god snak og masser
af nyt med hjem, for det er nemlig også
hensigten med ”skattejagten”.
Løsningsarket skal blot være i min
postkasse senest den 11.december
2020.
Blandt de rigtige løsninger trækkes der
lod om præmier i form af juleøl.
--Bente Carpentier

Skattejagt på Marcussens Bro – 13 rigtige
Svar:
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Hvad står der på Trygfondens
redningskrans?
I hvilke huse hedder en beboer ”Per” til
fornavn? (ikke mellemnavn) Skriv
husnumrene:
Har Hanne og Jørn en figur af en løve
stående under deres postkasse?
Hvad står der på nummerpladen på Inge
Leths forårsgrønne bil?
Hvor mange cykler er der plads til i
cykelbåsene i rummet ved hallen?
I hvis vindue kan man se små pyntelige
grønne og blå flasker?
Hvilken farve har Hanne og Evans dør?
Er Jytte og Aksels navneskilt lavet af emalje
eller glas?
Hvilket nummer har fælleshuset?
Hos hvem står der to små porcelæns isbjørne i stuevinduet?
Hvor mange lamper er der på broen over
kanalen?
Hvor mange måger er der på ”planken” over
Ninas postkasse?
I hvilket husnummer bor Luna?

Tak, fordi I ville deltage!

Navn:___________________________________ Hus nummer:______________

N.B. Kun én løsning per hus!

Et glimt fra stalden i Betlehem, som en hollandsk kunstner engang forestillede sig, det må
have været med plads til alle, der ville være med: Rige og fattige. Fornemme og simple.
Bemærk pigen med vandkrukken på hovedet. Her falder ingen udenfor.
Glædelig jul til jer alle og godt nytår.

KANAL-NYT nr. 15 - efterår og jul 2020 er nu færdigt. Vi håber, bladet må være
jer til glæde. Tak til Evan Elgaard Christiansen for hjælp med billeder til denne
udgave af Kanal Nyt.
Som aftalt bliver bladet ”omdelt” digitalt og vil være tilgængelig på
hjemmesiden.
Næste nummer af KANAL-NYT udkommer til sommer 2021. Deadline for indlæg
til bladet er mandag 3. maj 2021. Indtil da: pas godt på jer selv og hinanden!
Tak for denne gang - og husk så, at vi alle har et ansvar for, at Marcussens Bro
fortsat må være et godt sted at bo.
Bente og Finn Carpentier

