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MKP - retro
Hvem skulle lige have troet det? Men en dag hen på foråret 2016, helt præcist
torsdag den 5. maj var det vejr til udendørsliv. Bente og jeg var på pilgrimsvandring
mellem Terndrup, Lyngby og Skibsted, mens andre sad og hyggede sig på
Marcussens Bro.
Hanne og Jørgen havde trukket deres flotte veteran-campingvogn uden for
garagens beskyttende mure, lukket dørene op, fundet bord og hvid dug frem - og
naboer kom til Hanne og Jørgens store glæde myldrende for at beundre og se med.
Det fortælles, at vognen er mere end 40 år gammel. Den er af mærket MKP indkøbt
tidligt i foråret 2016 for, som det blev sagt, at Jørgen kunne have noget at gå og
hygge sig med. Og det har han så gjort lige siden, og enhver kan ved selvsyn
konstatere, at han har gjort det gjort.
Hvad er en MKP-campingvogn?
Karetmager Mikkel Kristian Pedersen
etablerede i februar 1923 firmaet M. K.
Pedersen, som en produktionsvirksomhed
for karosserier med blandt andet fabrikation
af førerhuse til lastbiler på programmet.
MKP campingvognene blev produceret på
Kolding Karosserifabrik fra slutningen af
1950’erne frem til 1988, hvor produktionen
stoppede. Stadig kører der dog rundt på de
danske veje omkring 1.200 campingvogne
af mærket MKP. Den ældste vogn, man har kendskab til, er fra 1958. Tidens løb er
der bygget omkring 7.000 campingvogne. De fleste blev solgt her i landet, men en
del gik dog også til eksport blandt andet til Grønland, Sverige, Norge, Tyskland,
Holland, Schweitz, USA, England, Frankrig. Desuden blev vognen bygget på licens
i Japan.
Alt ved en MKP campingvogn er håndarbejde, og prisen var i 1982 godt og vel
100.000 kr. En anseelig sum, som i længden ikke kunne konkurrere med de
fabriksfremstillede vogne.
MKP campingvogne er bygget på en galvaniseret undervogn og opbygget i glasfiber
og ikke i metal som andre campingvogne. Derfor får man stadig rigelig valuta for
pengene, når man i dag køber en brugt MKP campingvogn. Og den kan købes til
rimelige penge.

Udvendigt ser vognene ens ud, men inden i er de meget forskellige. Hver vogn sin
charme. At vognene ikke er ens skyldes, at man kunne bestille dem indrettet, som
man havde lyst og råd til.
Isoleringen i en MKP campingvogn er et kapitel for sig, som gør den egnet også til
vinterbrug. Desuden er de fleste udstyret med termoruder. Vognenes afrundede
form gør at vindmodstanden er begrænset, hvilket sikrer stabilitet under kørsel og
begrænser brændstofforbruget.
Der er ikke noget præcist tal på, hvor mange vogne der er blevet bygget igennem
årene. Der gættes på alt mellem 6.000 og 8.000.
Hanne og Jørgens vogn er vist en såkaldt A-model, der blev lavet i årene 19581972. Den er sandsynligvis fra omkring 1960. Den har nemlig ikke termoruder.
Som det ses på billedet nedenfor, gav præsentationen af den for ”offentligheden”
anledning til en god snak og lidt godt til halsen.
Nu håber vi så på mange gode dage med rig anledning til at tage på udflugt med
campingvogn og godt humør. Vi ønsker i hvert fald Hanne og Jørgen god fornøjelse
og mange gode timer.

Finn Carpentier

En solskinsdag i maj måned. Naboer samlet med Hanne og Jørgen til lidt formiddagshygge
og beundring af den gamle flotte og velrestaurerede campingvogn.
Foto: Knud Erik Thomsen

Fællesspisning og aftenhygge onsdag 18. maj 2016
Der er noget fantastisk dejligt ved at mødes til fællesspisning på Marcussens Bro.
Som det er sket før, kunne Bente og jeg heller ikke deltage i denne omgang, men
vi ville gerne, for det er betydningsfuldt med den slags sammenkomster.
At tænke sig, at her sætter mennesker, som ikke har haft noget med hinanden at
gøre igennem et langt liv, som ”kun” kender hinanden som naboer på Broen, og
som måske ikke engang har fælles interesser, hinanden stævne for at tage del i det
samme måltid.
Andre har taget et initiativ, og man møder bare op - og uden, at der egentlig er
tænkt over det, er man midt i et varmt og godt fællesskab, hvor snakker går.
Det er faktisk lidt et privilegium at få lov til at være med i en sådan sammenhæng,
og det er der grund til at være taknemlig for.
Billederne fra dagen skyldes Evan og ”tak”
for dem.

Finn Carpentier

Til fællesskabets gavn og glæde
Der var dømt fælles ”arbejdsdag” lørdag den 21. maj 2016 på Marcussens Bro, men

Bro ved bro - en arbejdsdag begynder

desværre kunne Bente og jeg ikke deltage, hvilket vi af mange grunde var og er
kede af. Vi havde for længst bestilt rejse til Assisi i Italien - i øvrigt for tredje år i
træk.

Der mangler bare en murerkasket. Kristian Johnsen med ”børen”.

I andre måtte altså klare jer uden os, hvilket vist også lykkedes ud over alle grænser.
Som det plejer at være, var dagen i år også en dejlig dag, hvor området blev set
efter og rengjort. Små og store reparationer blev foretaget. Der blev malet, sprøjtet
for alger, skruet og muret.
Også fælleshuset fik en omgang både ude og inde.

Der pudses vinduer. Ninna i fuld gang og
Hanne på vej til undsætning.

Og der var
god gang i
sprøjten.
Bjarne
Hyrup
tilsyneladende på
”hjemmebane”.

Der blev givet gode råd -

- og hygget til fælles glæde.

Den fælles ”arbejdsdag” er én af de dage året igennem, hvor man virkelig føler at
høre til i et fællesskab, og det er bare godt - for os og for stedet.
Tak til alle jer, der var med den 21. maj. Tak for det arbejde, I har gjort til glæde og
gavn for det fællesskab og sammenhold, som er så vigtigt.

Finn Carpentier

Resultat af spørgeskemaundersøgelse om fritidsinteresser

3 personer har afleveret svarskema, og resultatet er således ikke repræsentativt
for beboergruppen, men af de 3 personers afkrydsning fremgår det,
at de er særdeles aktive.
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Hobbys/Interesser
golf
petanque
gymnastik
vandreture
løb
svømning
fiskeri
litteratur
film
kunstmaling
camping
rejser
håndarbejde - kreativ
Blomster og dekorationer
fugle/natur
sang og musik
frimærker
træskærerarbejde
cykling
porcelænsmaling
dans
hjemlig hygge
madlavning
badminton
fodbold
tennis
håndbold
teater
sprog (hvilket?)
fritidshus
Brugtmarked – Køb & salg ”diverse” *
*Hvem kan det mon være?

Bente Carpentier
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Hvad går vi egentlig og laver?
Mange af os, der bor på Marcussens Bro, er stoppet på arbejdsmarkedet og har
kunnet fylde hverdagen ud med forskellige gøremål efter eget valg. I hvert fald er
det mit indtryk, at mange har utroligt mange spændende interesser og gerne vil ud
at se sig om, og jeg vil nu tillade mig at gætte lidt og vælge noget ud.
En tilfældig dag først i juni tog jeg dette foto af den ene side af garagen. Lidt tomt
ser der unægteligt ud. Ikke mange biler er hjemme, hvilket jeg vælger at tyde på

den måde, at folk er ude i et eller andet ærinde eller er til en eller anden aktivitet.
Cykler bliver også flittigt brugt som transportmidler, for det drejer sig om at blive
rørt, få motion og gode oplevelser, møde mennesker og få nye kontakter.
Af anden artikel i dette nummer af ”Kanalnyt” fremgår det tydeligt, at campinglivet
prioriteres af flere. Hanne og Jørgen, Brita og Poul, Lene og Preben - for blot at
nævne et par stykker - drager gerne afsted som sneglen med ”huset på ryggen” rundt
i Danmark eller ud under fremmede himmelstrøg. Andre vælger et fast opholdssted
i form af lejlighed i Spanien eller et feriehus i Danmark, og for de rejselystne er det
ideelt at have ”Broen” som hjemmebasis, da der altid er nogen, der vil kigge efter
postkasse, fryser, potteplanter og blomsterkrukker-/kasser.
At en del gerne tilbringer timer på golfbanen og tager på spændende golfrejser er
jo heller ikke nogen hemmelighed. Andre er aktive på petanguebanen, som de kører
til på cykel. Ofte har vi set Lennart race afsted på sin mountainbike efter endt
arbejdsdag. ”Fodslaw” har også flere medlemmer herfra, og mange er optaget af
frivilligt arbejde, bl.a. i den nye Røde Kors genbrugsbutik i det gamle Aldi. Nogle
elsker at ”makke” med ting og sager eller tage ud på fjorden i deres båd og fiske.

At sidde i solen at strikke er en herlig beskæftigelse for Hanne, Margit og Inge (og
sikkert flere). Brita maler flotte farvestrålende malerier, og nogle elsker at læse gode
bøger.
Alt i alt er det mit klare indtryk, at folk på Marcussens Bro har mange forskellige
interesser og er meget aktive og kreative. Derfor håber jeg, at der er nogen af jer,
der i næste nummer af ”Kanalnyt” vil fortælle lidt om jeres interesser.

At synge i kor
Jeg har altid elsket at synge, og i omkring 25 år var jeg kirkesanger i Skelund og
Visborg, hvor Finn var præst. I øjeblikket er jeg så heldig at have nogle
vikartjenester i bl.a. Skelund, Terndrup, Skibsted, Lyngby, Bælum og Solbjerg kirker
som oftest sammen med Finn - og det nyder jeg rigtig meget.
Den 1. august 2004 blev jeg medlem af Als- Ø. Hurup kirkekor, og det har betydet
enormt meget for mig. De første år var organist Gunda Johansen korleder, men i
2009 blev organist Troels Kold leder af koret. Vi har fast korprøve torsdag aften fra
19.30-21.30, og da vi er et kirkekor, synger vi selvfølgelig salmer og andre
kirkeegnede stykker, men vi synger også meget andet: opera, danske sange,
klassiske stykker og meget andet spændende. Vi har hvert år en forårskoncert og
en julekoncert i begge kirker, og ofte er vi også inviteret ”udenbys”. Til
forårskoncerten i år sang vi bl.a. Schuberts ”Jomfruburet”, som nogle af jer sikkert
husker fra filmen med Hans Kurt og Ellen Winther.
Vi har bl.a. sunget i Thingbæk Kalkminer. Hver sommer synger koret også på Ø.
Hurup havn, bl.a. mens solen går ned.

At synge i kor betyder også, at man bliver en del af et herligt fælleskab og kommer
til at kende mange nye mennesker. Fælleskabet dyrkes især ved korets sommerog julefest, hvor sangen selvfølgelig er en stor del af festen.
Den største oplevelse med koret var i oktober 2013, hvor vi var I Krakow for at
synge Mozarts Requiem sammen med et polsk kor og et symfoniorkester i den
smukke Mariakirke i hjertet af byen.
I øjeblikket er vi omkring 40 medlemmer i koret, men der er plads til flere. Især
mangler vi alter, tenorer og basser.

Bente Carpentier

Sukkenes Bro
At kalde den lille bro på Marcussens Bro for ”Sukkenes Bro” må vist kaldes en
tilsnigelse. Det skulle da lige være, at man ved færdsel på broen drager et
betagende suk, fordi man er så heldig at bo et sted, der er så smukt.
”Sukkenes Bro” findes ikke i Hadsund, selv om byen gerne vil promovere sig som
”Nordjyllands Venedig”, ganske vist i mindre udgave.

Ved indvielsen af gågaden i 1990 blev gadens skulpturelt anlagte ”vandløb”
nærmest sammenlignet med kanalerne i Venedig. Om man mener, det er smukt
eller praktisk, når der åbnes for hanerne i Storegade, skal jeg ikke udtale mig om.

Dog kan jeg mindes de gange, vores yngste datter - som lille - fik våde sokker og
sko, når vi aflagde indkøbsbesøg i ”Nordjyllands Venedig”.
Nej, det er på Marcussens Bro, at der findes en kanal med fine små både, som
ligger trygt og godt også i stormvejr. Der findes ikke gondoler som i Venedig, men
af og til forvilder der sig en kajak ind i vores kanal, og roeren bliver hilst velkommen
som gæst, for ”Broens folk” er gæstfrie mennesker.
En ny kanal er nu under udgravning på Havnevej 7-11 mellem restaurant Da Vinci
og den tidligere Trip Trap bygning. Torsdag den 3. marts 2016 blev det første
spadestik taget, og arbejdet med etableringen af et nyt spændende havnemiljø tog
endelig sin begyndelse, men kanalen på Marcussens Bro blev den første i byen.

Hvor findes da ”Sukkenes Bro”?
På rejser i såvel Danmark som i udlandet er det blevet lidt af en sport for mig at
opdage nye broer. Der er nemlig noget fascinerende og positivt ved broer. De
binder sammen og gør samfærdsel mellem landsdele og befolkninger hurtigere og
lettere, og ofte er de utroligt smukke bygningsværker.

Lørdag, den 28.maj, var Finn og jeg så heldige at kunne afslutte en 9-dages rejse
til Italien med et halvdagsbesøg i Venedig, og her så vi mange broer, men størst
indtryk gjorde den berømte ”Sukkenes Bro”.
Broen med det stemningsfyldte navn førte engang fanger fra Dogepaladset til det
tilstødende fængsel. Den sparsomme udsigt fra broen var det sidste glimt af
Venedig, som de dømte fik, inden de blev ført til fængslets fugtige kældre, og derfor
må disse fanger have sukket dybt og inderligt.

Legenden om ”Sukkenes Bro”
En legende i Venedig fortæller, at elskende kan se frem til evig forelskelse og for
altid at være velsignede, hvis de kysser hinanden i en gondol, mens de i
solnedgangen passerer under Sukkenes Bro, samt at de vil få et lykkeligt ægteskab,
der vil bestå resten af deres dage.

Bente Carpentier

Mariagerfjord Vand
Ved kontakt til virksomheden Mariagerfjord vand er der givet mulighed for, at
beboere på Marcussens Bro kan komme på besøg og se virksomheden, der må
betegnes som én af de mest moderne indenfor området.
Hovedopgaven for Mariagerfjord Vand er at drive, vedligeholde og
udbygge offentlige vandværker, renseanlæg og tilhørende ledningsnet for vand og
spildevand i Mariagerfjord Kommune.
Mariagerfjord Vand har bygget nyt renseanlæg på Islandsvej 5 - nord for Hadsund
mellem Ålborgvej og Visborg. Renseanlægget erstatter ved udgangen af 2016 de

10 eksisterende renseanlæg i Mariagerfjord Kommune.
Byggeriet af Mariagerfjord Renseanlæg startede i marts 2012, og det blev taget i
brug i efteråret 2013. Renseanlæggene i Hvilsom, Astrup, Tisted, Glerup, Als Odde
og Hadsund blev nedlagt i samme periode. Oue og Hobro Renseanlæg blev nedlagt
i 2014. De 2 sidste renseanlæg i Assens og Mariager nedlægges senest ved
udgangen af 2016.
Adgangsvejen til Mariagerfjord Renseanlæg blev etableret fra Ålborgvej.
Sideløbende med opførelsen af renseanlægget opførte Mariagerfjord Vand en ny
samlet drifts- og administrationsbygning, som stod klar inden sommerferien 2013.
For at kunne bygge renseanlægget samt drifts-og administrationsbygningen blev
der erhvervet et areal på ca. 7,5 ha.

Renseanlægget er opført som et aktivslam anlæg, som populært sagt, virker ved at
bakterierne i en biologisk proces renser spildevandet. Sammen med
renseanlægget blev der etableret et rådnetanksanlæg som udover at reducere
slammængden også producerer biogas, der omdannes til energi.
Renseprocessen er så effektiv, at udledningen fra renseanlægget af organiske
stoffer, kvælstof og fosfor er betydeligt mindre end den samlede udledning fra de
10 eksisterende renseanlæg.
Derudover sker udledningen fra renseanlægget direkte 3,8 km ud i Kattegat.
Udløbsledningen fra renseanlægget til udløbet i Kattegat er ca. 16,5 km lang.

Mariagerfjord Renseanlæg blev udført af konsortiet bestående af Jakobsen &
Blindkilde A/S, Strøm Hansen A/S og EnviDan A/S.
Besøg
Der er aftalt besøg og rundvisning på Mariagerfjord Vand mandag 27. juni 2016
klokken 10.00. Rundvisningen vil vare cirka 2 timer og vil blive forestået af
direktør Søren Erikstrup.
Af hensyn til fælles kørsel og formiddagskaffen bedes man give besked til
Bente og mig, om man vil med eller ej.
Vi vil gerne have tilmeldinger senest dagen før Sankt Hans Aften altså onsdag
22. juni 2016.

Finn Carpentier

Aktiviteter i fælleshuset resten af 2016
1. Sankt Hans aften, den 23.juni kl. 18.30 på sædvanlig vis. Medbring selv kød,
salat og andet tilbehør. - Den store grill bliver tændt.

2. Fællesspisning engang i august måned. Dato, menu og pris senere i
postkassen.
3. Vi vil gerne have, at mændene laver mad til damerne engang i september
måned. - Vi finder senere dato og tidpunkt, der passer jer!!!

4. Ålegildet bliver engang i oktober måned. Dato, pris og klokkeslæt senere.

5. Julefrokost i december engang. Nærmere oplysninger senere i postkassen.
6. Evt.
nytårsaften.

Venlig hilsen
Festudvalget.
--Der er virkelig lagt op til nogle herlige aftner med fællesspisning i fælleshuset, og personligt
vil jeg glæde mig meget til, at Broens herrer vil servere et lækkert måltid for os alle en dejlig
sensommer-/efterårsaften.
Mange tak til festudvalget for de gode forslag. I må huske at delegere opgaver ud til os.
Og husk også, at mad smager bedre i selskab med andre, og at måltids-fælleskab skaber
glæde og kontakt. Derfor er det ikke så sært, at fællespisning er blevet så populært alle
steder i Danmark, og at bl.a. Ældresagen står for søndags-cafeer og fællespisning rundt
omkring i landet, også her I Hadsund.
Bente C. i nr.4.

KANAL-NYT nr. 6 2016 er nu færdigt. Vi håber, bladet må være jer til glæde.
Tak for input og billeder. Jeg har vist ikke fået alle navne med på leverandørerne, men tak skal I alligevel have.
Som aftalt bliver bladet ”omdelt” digitalt og vil være tilgængelig på hjemmesiden.
Næste nummer af KANAL-NYT udkommer i december. Deadline er mandag
den 31. oktober 2016.
Glædelig sommer til jer alle - og tak for denne gang
Bente og Finn

