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Advent - og jul på vej!
Det er nok årets allerdejligste tid den, der vi netop er i færd med at tage hul på.
Overalt vil vi i de næste uger se masser af lys. Levende lys, hvor det er muligt.
Elektriske lys, hvor det er det bedste. Men alle steder lys, der lyser i mørket
netop på denne tid, hvor mørket er i fuld gang med at fortrænge lyset.

Og med lyset følger al december måneds pynt. Overalt pyntes der op, inde og
ude. Der skabes og sættes en stemning - og få er de, der tænker ilde om den
stemning.
For meget tænker nogle måske, men de mener det vist egentlig kun halvhjertet.
Vi glæder os over nuet, og vi glæder os over det, der er på vej. Musikken fanger
os. Ord og fortællinger. De mange dufte. Jo, det er en god tid, og hvorfor
egentlig snyde sig selv for at være en del af den?
Jeg véd selvfølgelig godt, at vi med alt det, der sker, er i fuld gang med at tage
forskud på julens fest, og at mange som følge heraf kører træt i julen, førend
den egentlig er begyndt. Det er synd og skam, for julen er jo det egentlige.
Det er her vi samles med familien. Det er her, vi hygger og synger og danser.
Det er her, vi giver og får. Her, vi tænker allermest på hinanden. Her,
ligegyldigheder sættes til side for det, der betyder allermest.
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Jul er en dejlig tid, og tænk jer: før jul har vi advent, der netop er blevet til som
en forberedelsestid til julen. Det er her, vi pynter op. Det er her, vi køber ind.

Finder gaver. Bager småkager, og hvad ellers af den slags - og hvad er
skønnere end at sidde en stille aftenstund med en lille tallerken med
vaniljekranse og bare spise, lytte til knækket, lade smagen sætte sig. Dejligt.
Og når advent går på hæld skal vi have hentet juletræet, stort eller lille. Det
skal pyntes. Ses og nydes. Jo, det er en særlig tid - også for os her på Broen.
Smukt, når de enkelte terrasser pyntes op. Lyskæder hænges på træer og
buske og omkring døre og vinduer.
Det er en mørketid, men vi gør, hvad vi kan, for at holde mørket fra dørene, og
sådan skulle det gerne blive ved med at være.
Glædelig december. Glædelig advent og glædelig jul, når vi kommer dertil
--Finn Carpentier
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Isfuglen på besøg
Et usædvanligt syn fra mit køkkenvindue den 11. november lige omkring
frokost klokken 12.
Pludselig så jeg den - nede på røret under gangbroen - under bænken ved
Mogens og Jettes terrasse: isfuglen.

Den ellers så sky fugl - i fuglekredse også kaldet ”det blå lyn” - sad koncentreret
og skuede ud over vandoverfladen i kanalen, og pludselig skete det: den satte
af, og dens smukke farvepragt kom for alvor frem, da den bredte sine grønblå
og nærmest metalglinsende vinger ud i en sitrende opretholdende bevægelse,
så den næsten stod stille i luften, for til sidst at styrtdykke og med sit
iøjnefaldende lange, kraftige og spidse næb fange sin frokost i kanalens
plumrede vand.
Hvor var det smukt!
Der er det med disse pludselige og uventede fugleoplevelser, de er så svære
at fange, og fuglens flugt lader sig slet ikke fange.
Efter første ret satte den lille fugl sig igen på røret, og jeg kunne igen nyde dens
orange eller rustfarvede bryst og underside og se dens hvide halsstribe.
Men, den havde igen fået øje på noget spiseligt i kanalens vand, og den
samme smukke jagt med det vilde styrtdyk som tidligere udfoldede sig for mit
blik.
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Jeg kaldte på Finn, som skyndte sig at hente sit uundværlige kamera. Det
lykkedes ham at tage et billede,
men det var svært, og kvaliteten
blev ikke god, men man skal vist
også være meget heldig, hvis det
lykkes at tage et nærbillede af en
isfugl.
Forsigtigt
åbnede
Finn
terrassedøren, og lyden herfra fik
den lille sjældne gæst til at flyve
lidt længere ned langs kanalen og
i skjul for vore blikke.
Vi kan kun håbe, at der er andre
fugleelskere, der får den smukke
fugl at se og bliver en stor
naturoplevelse rigere.
--Bente Carpentier
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Lenes grønkål
Mon ikke alle beboere på Marcussens Bro har lagt mærke til Lenes
kæmpestore grønkålsstokke? Frodige og grønne lyser de op i kasserne og
spreder glædeligt budskab om, at det snart er jul!

”Grønkål er sunde”, siger Lene, mens hun med fingrene mærker på de
struttende og kraftige blade, ”og de kan bruges på mange måder”. Der er bestemt
også grønkål til mange forskellige retter: den traditionelle julekål, grønkålssalat,
grønkålssuppe, pasta med grønkålspesto, grønkålswrap med krammekål og
meget mere. Vi skal jo netop tænke grønt og spise grønt! ”Bæredygtighed” er
et væsentligt ord i disse tider, hvor klimaet er på dagsordenen – mere end
nogensinde før.
Grønkålsstokkene i Lenes kasser er ”pæredanske” og har ikke belastet klimaet
gennem lastbilstransport gennem Europa. De stammer nemlig fra Danny Juul
Jensens ”Frugt og grønt” i Veddum, hvor han i sit gartneri har en hel lille ”skov”
af grønkålstokke, der er vokset op af den frodige veddumske muld. De har med
deres jordklump været en lille tur omkring Bazar Skelund, hvor Lene har købt
dem for 15 kr. stykket. Det må vist kaldes til ”kræmmerpris”.
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Lene virker også utrolig glad og tilfreds med sine grønkålsstokke i den friske
luft ved Mariager Fjord.
--Bente Carpentier

Velbekomme!
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- jo det er ganske vist, at
vi har fået nye naboer på Marcussens Bro. Susanne, John og Lene har i
fællesskab åbnet ny kiropraktorklinik lige i vores ”forhave”.

Klinikkens receptionsområdet. I billedets højre side ser man kiropraktor Susanne Bach

For nogle måneder siden købte de ejendommen, og siden er den blevet sat
godt og grundig i stand og rummer ny en førsteklasses klinik i lyse lokaler og
et venligt modtagelsesområde med reception og plads til at sidde og snakke.
Fredag den 1. november 2019 var der åbent hus med reception for alle, der
havde lyst til at være med, og det var vi mange, der havde.
Dejligt at se, hvordan det gamle og vel også statelige og velbeliggende hus
virkelig er kommet til ære og værdighed. At det pynter i bybilledet kan der
ikke være to meninger om, og nu efter besøg på stedet véd vi, at der også er
godt inden døre.
Susanne har sin lille klinik, og John sin. Ude foran de to klinikkerVed
står Lene
klar med sit varme smil og byder velkommen - og det kan der nok
være brug
receptionsskranken
for, når man tænker på, hvilke forskellige plager, der plager dem,bliver
der man budt
kommer.
velkommen af dette
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spændende murmaleri af Kiss Jønsson.

En glad, stolt og visionær John Petri Petersen

De praktiserende kiropraktorer er Susanne og John, mens Lene tager sig af
receptionen.
I sin tale udtrykte John glæde over, at de var kommet dertil, hvor de nu er og Susanne supplerede med at takke John, fordi han var hoppet med på
ideen om at gå sammen og være med til at skabe et kiropraktorhus her i
Hadsund.
Vi andre kan kun glæde os over initiativet og over resultatet. Det peger ind i
fremtiden.
Tillykke til jer tre - og til vi andre.
Vi glæder os til og over naboskabet, og over nærheden, der gør det lidt
lettere for os, den dag vi får problemer med bevægeapparatet.
--Finn Carpentier
9

Lene og Dagmar - køber og sælger. Begge vist godt tilfredse med resultatet.

Også børnene er der tænkt på - når de venter på mor eller far, eller måske på selv at komme
10 ind
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Glimt fra de veldækkede borde - en flot eftermiddag. Fin servering.
Mange mennesker. Godt humør. Tillykke!

Lige i centrum
Det er ikke sikkert, I alle sammen tænker så dybt over det, men på Marcussens
Bro bor vi altså lige i centrum af Hadsund. Vi kan faktisk gå til det hele uden at
blive trætte.

Tracey på plads og klar til at svare på spørgsmål og i øvrigt tage sig af stedets gæster.

Som nærmeste nabo har vi nu kiropraktoren, som der netop er fortalt om, og
det er jo egentlig fantastisk praktisk.
Vi har også rutebilstationen mindre end fem
minutters gang fra vores dejlige område.
Indkøbsmulighederne er optimale, og har vi
brug for noget, de nære dagligvarebutikker
ikke har, så tager det blot et par minutter, så
er vi på hovedstrøget.
Noget af det senest tilkomne i vores område
er LOOP fitness center. Også det er i
allerhøjeste grad i gåafstand for os. Det er let
at komme dertil, og det er let at komme derfra
igen - hjem og i bad efter én af de gode
svedeture.
Thorkild på hårdt arbejde.
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Thorkild på hårdt overarbejde.

Det er da også sådan, at flere af beboerne her på Marcussens Bro har lavet
abonnement med LOOP, hvilket betyder, at de kan komme og gå, som det
passer dem. Der er ikke døgnåben, men det er tæt på, så der er ingen
undskyldning af de grunde - og så har jeg tilmed hørt, at det skulle være sundt
at gå derover og køre deres maskiner igennem.
Mulighederne for sådan nogle som os er mange, og det er godt at holde sig i
form og lade være med at sætte sig foran fjernsynet eller ved computeren og
falde sammen. Det er i hvert fald godt med pauser i den slags beskæftigelse
og i stedet gå i gang og få brugt sin krop.
Det handler ikke om at overbelaste og misbruge sin krop. Det handler
tværtimod om at passe godt på den. Vi skulle jo gerne holde lidt endnu. Det er
derfor, det kan være ret så fornuftigt at gå en tur over i Mejerigade 4.
God fornøjelse.
--Finn Carpentier
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Glimt udefra
Når man bor på Marcussens Bro, kan man ofte være heldig at få et lille glimt
af den brogede verden udenfor, og det er spændende.
En efterårsdag i 2019 - nærmere bestemt: mandag den 30. september - fik vi
besøg af et krydstogtskib fra den store verden. Det vil sige: det var vist egentlig
ikke os, der fik besøg. Det var Hobro, hvis altså det med at få besøg betyder,
at man lægger til og ”kommer indenfor”.

Besøget var nu Hobro vel undt, og i
Hadsund kunne vi så nyde synet af det
smukke skib MS Nordstjernen - både
på vej ind mod Hobro og på vejen ud,
som på billedet herover.
Hadsund ligger jo strategisk placeret,
og med den smukke bro og med magt
over den knap, der styrer broens opog nedture, kunne man overveje at
indføre en slags bro-told i lighed med
den
for
længst
hedengangne
”Øresundstold”, der så kunne bruges
til en varende forskønnelse af
havneområdet i Hadsund.
Nå, det er nu en anden historie.
Mandag den 30. september sejlede
det historiske passagerskib MS
Nordstjernen igennem Hadsundbroen og forbi Hadsund. Vi var nogle, der nød
synet af skibet både på vej ind og på vej ud.
14

Foto: Per Nørmølle

Nordstjernen er ikke et fem-stjernet supermoderne krydstogtsskib, tværtimod.
Nordstjernen er et historisk fartøj, der - trods en modernisering i 2000 - har
bevaret meget af sit oprindelige interiør fra 1956, hvor skibet blev bygget i
Hamborg.
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Nordstjernen fungerede i mange år som post, transport- og passagerskib for
Hurtigruten langs Norges kyst. I dag sejler det historiske skib også passagerer
på togter til Svalbard.
Turleder Margit Distler siger: ”Vi er ikke et rigtigt krydstogt. Vi har ikke jacuzzi,
aftenshows eller swimmingpool, og vores kahytter er små. Folk kommer for at opleve
skibet og stemningen af 1950’erne og for at være tæt på naturen”.
Udflugter i forbindelse med besøget i Hobro bød blandt andet på besøg på
Gasmuseet, Hobro Værft, Maritimt Kulturcenter og Fyrkat. Tur med
veteranjernbanen og byvandring i Rosernes By. Syv timers intensivt program!
Skulle man næste år få lyst til at lægge til i Hadsund, kunne vi vel også finde
spændende ting. Et besøg på historiske Visborggård ville være oplagt; Havnø
Mølle ligeså; tur langs østkysten og igennem vildmosen indlysende;
Viffertsholm; Willestrup. Jo, der kunne sagtens sættes et program sammen,
men det må andre tage sig af.

16

For os på Marcussens Bro er der egentlig kun at glæde sig over alt det, vi får
forærende ved bare at bo her. MS Nordstjernen er jo ikke det eneste
spændende havet bringer til os. Stort set dagligt færdes fragtskibe ud og ind af
fjorden.

I selve kanalen er vi så heldige med mellemrum at få besøg af farvestrålende
kajakker med glade mennesker - og for lidt siden kom jeg forbi en katamaran.
Det er smukt. Det er spændende. Det er tankevækkende og fortællende. Tænk
jer: verden ender ikke lige ved vores dør. Den fortsætter helt ned i fjorden og
videre ud i Kattegat - og fra Kattegat helt derud, hvor vi måske aldrig har
været. Blot hørt historier om.
Hvor er det godt at bo på Marcussens Bro!
--Finn Carpentier
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Skal spansk være 2. sprog på Marcussens Bro?
- Noget kunne tyde på det, for flere og flere af Broens beboere rejser til
Spanien. Ja, nogle bor dernede i mange uger i eget hus eller ejerlejlighed og
får besøg hjemmefra.
Ninna og Inge har for
eksempel været på besøg
hos Hanne og Per. Brita og
Poul har også været
dernede med ”huset på
ryggen” som sneglen, uden
at det dog foregik i
sneglefart.
De
havde
såmænd
bare
spændt
campingvognen
bagefter
deres nye Opel.
Men også andre gæve
”brofolk” holder af Spanien
som rejseland. Finn og jeg
har været der et par gange,
så måske kunne det være
en god ide at få oprettet et
sprogkursus i spansk i
fælleshuset og arrangere
fællesspisning med paella,
tapas og tortilla, hvortil der
kunne serveres gode Rioja
rødvine.
For at tilgodese dem, der
allerede
taler
spansk,
sender redaktionen derfor
en julehilsen på spansk.
Queridos todos!
¡Todos quieren una muy buena y feliz Navidad!
Muchas gracias por este año y todo bien en 2020.
Los mejores saludos navideños
del equipo editorial.
Feliz Navidad - Bente C.

Ps. Gad vide, hvad det betyder, det hun har skrevet! (Finn)
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Så gik det atter i fisk
En efterårsdag dumpede en invitation til åle/skrubbegilde på Marcussens Bro
ind i postkassen. Det var igen vort aktive festudvalg, der stod bag, og der var
lagt op til det helt store.
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Helt fra begyndelsen var linien til fiskegildet lagt med flotte dækkede borde.
Det er blevet en fast tradition, at vi mødes denne ene gang om året, mens det
hele ”går i fisk”.
En god tradition, som der bør værnes om.
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Denne gang var dagen fastlagt til torsdag den 10. oktober, og desværre var det
ikke muligt for nogen af jeres ydmyge redaktører af Kanal Nyt at være til stede
den pågældende aften. Bente var bundet op på en spændende og krævende
øveaften med sit kor, og jeg skulle til et vigtigt menighedsrådsmøde.

Referatet her er derfor kommet i stand ”på anden hånd”, om man så kan sige,
men det skulle nogenlunde svare til virkeligheden. Det forlyder i det mindste,
at man igen havde en helt fantastisk aften med masser af god mad og godt
humør hele vejen igennem.
Har I nogensinde tænkt på, hvor fantastisk det er?
De fleste af os kendte ikke hinanden forud for tiden på Marcussens Bro, og nu
mødes vi, snakker sammen, hygger os - vel at mærke uden krig, ævl og
ballade.
Det er værd at være taknemlig for!
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Billederne, der alle skyldes Evan - og tak til Evan for dem - peger i samme
retning. Det har bare været en rigtig hyggelig aften. Selv opvaskerne synes at
have befundet sig godt.

Tak til festudvalget og til alle jer, der ellers var med til at trække læsset - og
tak endnu engang til dig, Evan, for billederne. De er rigtig flotte.
--Finn Carpentier
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Vandet er blevet stift!
En kold vinterdag i
2019. Udsigt fra
Marcussens Bro.

Det er altså bare
så smukt! De må
virkelig mangle
noget, dem, der
må nøjes med at
bo andre steder!

KANAL-NYT nr. 13 - efterår og jul 2019 er nu færdigt. Vi håber, bladet må være jer
til glæde.
Som aftalt bliver bladet ”omdelt” digitalt og vil være tilgængelig på hjemmesiden.
Næste nummer af KANAL-NYT udkommer til sommer 2020. Deadline for indlæg til
bladet er mandag 11. maj 2020.
Glædelig jul til jer alle og godt nytår - tak for denne gang og tak for det gode
naboskab.
Bente og Finn
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