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Efter generalforsamlingen
Som de fleste husker, var der generalforsamling i vores lille beboerforening
fredag 21. april. Som sædvanligt mødtes vi i Fælleshuset til gennemgang af
den fremsendte dagsorden.
Det er ikke meningen her at tage generalforsamlingen op til drøftelse og
debat. Der er tidligere udsendt referat fra generalforsamling, hvor
interesserede kan orientere sig, men på generalforsamlingen blev der valgt
bestyrelse for det næste år efter gældende regler, og den bestyrelse skal lige
præsenteres her.
Bestyrelsen består således af:
Formand Thorkild Løkke Næstformand Hanne Toft
Kasserer Knud Erik Thomsen
Sekretær Finn Carpentier Menigt medlem Preben Lykke Sørensen
Den nye bestyrelse er for længst trukket i arbejdstøjet og er i fuld gang med
foreliggende opgaver. Det er bestyrelsens håb og ønske, at vi kan gøre det
godt nok, og at I andre vil bakke op omkring den indsats, som er nødvendig.
Finn Carpentier

Bestyrelsen på Marcussens Bro 2017-2018
Fra venstre til højre: Preben Lykke Sørensen; Finn Carpentier; Hanne
Toft; Thorkild Løkke; Knud Erik Thomsen

Lad os glæde os
I skrivende stund skinner solen. Vi har haft nogle fine og varme dage, men vi
har også haft kulde ind imellem - og truende nattefrost langt ind i maj måned.
April måned endte vist med at blive den koldeste april i mange år, og man
tænker: hvad skyldes mon det?
Det kan vel ikke være den globale opvarmning, der er ved at slå igennem med modsat fortegn, forstås.
Nå, det er egentlig ikke det, der er mit anliggende. Solen skinner derude, og
det er dejligt. Det får humøret til at stige og giver på en måde lidt ekstra kræfter,
og det kan der nok være behov for.
Kanal Nyt er - efter min mening - ikke tid og sted at kommentere på alt det, der
er sket imellem Marcussens Bro og nabogrunden mod vest, som, vi i øvrigt
skal til at vænne os til, hedder ”Broparken”.
I de senere år er der bare sket så meget på den grund og i forholdet mellem
grundens ejere og Marcussens Bro, og mange af jer har fulgt godt med - nogle
næsten tvunget af omstændighederne.
Der har været ubehagelige dage og kedelige episoder ind imellem, det behøver
vi ikke minde hinanden om. Bestyrelsen har kæmpet med ”næb og klør” og
gjort alt, hvad man med rimelighed kan forvente af en bestyrelse som vores.
Der har undervejs ikke været særlig meget ”held i sprøjten”, om man ellers kan
bruge det udtryk i den her sammenhæng. Men nu skinner solen. Vi synes at
være ved vejs ende med problemerne. Resultatet taler for sig selv. Det er ikke
ubetinget det, vi havde ønsket. Et mageskifte gik tabt. Mur og hegn blev noget,
vi selv måtte sørge for. Både i bestyrelse og blandt mange beboere er der en
følelse af, at vi på Marcussens Bro er blevet svigtet af instanser, der ikke burde
svigte.
Det er skuffende og ærgerligt, og noget der selvsagt giver stof til eftertanke.
I den sammenhæng kan særligt nævnes bestyrelsens generøsitet overfor
byggeselskabet ved at give tilladelse til, at pladsformandens skurvogn kunne
stå på grund tilhørende Marcussens Bro og ikke på grund tilhørende
byggeselskabet. Det var der ikke udelt begejstring for, men den stod der - og
den stod der i mange måneder, men en dag i april 2017 ”rejste den sin vej”,
som Evan udtrykte sig, og lad os glæde os over det.
Alt det passerede skal dog ikke på en dag som denne - hvor solen skinner, og
der er forår i luften med sommer på vej - tage glæder fra os over at bo på
Marcussens Bro.

Dag efter dag bliver man mindet om fællesskabets værdi, og næppe en dag
går til ende uden, at man har vekslet sjove, varme og deltagende ord med én
eller anden af naboerne.
På Marcussens Bro bliver man aldrig alene. Aldrig helt alene - og skulle det
alligevel komme dertil, kan man bare gå udenfor døren. Der er altid én eller
anden, der lige skal eet eller andet.
Jo, det har været en - for nu at sige det på jysk - træls tid med projekt
”Broparken”, og ingen lover, at fremtiden bliver meget bedre, men lad det nu
være.
Vi vil have lov til at glæde os over det lille smørhul, som vi har fundet her ved
fjorden med vandets karakteristiske lugt, med den høje himmel og de glidende
skyer, med de mange fugle og de forskellige sejlere ude på det blå element.
Fiskene og fiskerne ikke at forglemme.
Det er vores base. Det er her, vi hører hjemme, og det er herfra vores verden
går i solskin såvel som i regn og sne.
Men lige nu skinner solen over os. Sommeren er på vej. Og lad os sammen
glæde os over det. Lad ærgrelserne ligge, de er ikke værd at bruge tid på.

Finn Carpentier

Området - som det blev, ikke helt som det var tænkt
Hegnet
Så er hegnet ind mod nabogrunden, ”Broparken”, på plads. Stolperne er
anbragt og riohegnet påmonteret.

Jeg har lige inspiceret det
hele og glæder mig over,
hvor pænt det kan blive.
Dejligt igen at kunne ”være
sig selv”. Dejligt, at vi nu
igen véd, hvor vores grund
går til. Det giver på en
ejendommelig måde fred
og ro i sind, sjæl og tanke.
Tak til alle jer, der har
været med til at trække den
del af projektet igennem.

Lige nu mangler stadig beplantningen, men det fortælles, at den er på vej. Ind
mod Marcussens Bro begrønnes hegnet. Vi vil miste lidt udsigt. Til gengæld
får vi en grøn afslutning på et projekt, som ikke udelukkende har bragt fryd og
glæde.
Lad os glæde os over det.

Den nye affaldsplads
Også på renovationsområdet er der sket noget. Der er nu etableret et
område, hvor affaldscontainerne kan stå afskærmet fra omgivelserne og
alligevel tæt på boligerne.
Det gamle affaldscontainerrum er blevet indrettet som cykelskur, så alle vist
efterhånden kan få deres cykel under tag.
Et flot resultat, som vi kun kan ønske tillykke med og håbe, at det bliver til
glæde og gavn for alle.

Finn Carpentier

Tryghedskanalen - eller drama på Broen
Mærkelig overskrift, men egentlig meget dækkende for det, Bente og jeg har
oplevet i dette forår ude på vores terrasse.
Lad det være sagt med det samme: Bente kom for sent!
Det ærgrede hende, for vi har prøvet det før, at andemor bygger rede i vores
blomsterkasser.
Bente havde sagt, at hun nok skulle lægge de fornødne hindringer i vejen, men
hun nåede det ikke. Pludselig var andemor der, og de første æg anbragt.

Redematerialet? - Jo, andemor forsynede sig rigeligt af blomsterne i
blomsterkasserne og bragte uorden i det hele, men æggene. Jo, først var der
eet og så eet mere. Og det fortsatte, og vi endte med at tælle til tolv, men da
var andemor heller ikke længere alene. En andemor mere var mødt op, så nu
lå de to ved siden af hinanden og rugede.
Trygt og godt - og nærmede vi os reden, så fik vi udtrykkeligt at vide, at det
nok var bedst, hvis vi lige så stille trak os tilbage, og det gjorde vi så. Her, langs
tryghedskanalen.

Men det gode varer sjældent ved.

Dramaet
En morgen i slutningen af april efter at have forladt den gode seng kiggede jeg
ud på reden. Ingen spor af de to mødre, og æggene lå spredt og knust eller
var simpelthen forsvundet i nattens løb.
Hvad var der sket? Vi tænkte: en kat; en ræv; en mår. Vi véd det ikke, men
det har givet gået hedt til derude på et tidspunkt i løbet af natten. Et drama har
udspillet sig. En kamp på liv og død. De to andemødre har gjort, hvad de kunne,
men har måttet se den brutale virkelighed i øjnene. Et kuld ællinger tabt.
Den nat fik trygheden et grundskud, og vi blev mindet om, at livet er en
skrøbelig størrelse.
Tankevækkende, på mere end én måde.

Noget andet er så, at vi ikke helt kan forstå, hvorfor andemor vil bo hos os.
Lykkes hendes projekt, og hun får sine små i vandet, så er det praktisk talt
umuligt for hende at få dem tilbage igen - men det er måske heller ikke
meningen.
Hvad véd jeg om andemødres sære ideer?

Finn Carpentier

Vil du have krydderi på din tilværelse
så er der hjælp at hente i hyggekrogen med krydderurter.
Husker I, at der i sidste nummer af ”Kanalnyt” var en fotosession og en
kommentar fra Lilly om hyggekrogen ved muren til Dagmars hus? Ellers får I
her en reminder, for sommeren er over os, og det er med at udnytte de varme
dage udendørs på terrasser og i lune kroge og indsnuse sommerens
krydrede dufte.

Krydderurterne i kasserne står nu i fuldt flor, og husk: blade og små kviste
må bruges af alle på Broen som krydderier i madlavningen eller til medicinske
formål, men på egen risiko. (Redaktionen fralægger sig ethvert ansvar).
Planterne ser virkelig frodige ud, og der må være en beboer med grønne
fingre, som sørger for den rette vanding og gødskning.
I kasserne findes bl.a. salvie, rosmarin og oregano.
I en bog om krydderurter har jeg læst mig frem til forskellige nyttige
oplysninger om disse urter, og jeg har valgt at viderebringe oplysninger om et

par af urternes medicinske anvendelse. I kan jo selv eksperimentere med
deres anvendelse i husholdningen - eller hvem sagde: i kryddersnaps??

Om salvie: et udtræk/en te fra denne plante kan således virke
fordøjelsesfremmende. Kvinder har gennem tiderne også haft nytte af salvie
mod hedeture i overgangsalderen. Salvie indeholder desuden stoffer, som
både virker sammentrækkende på slimhinderne og dræber bakterier, så tænk
på denne lægeurt, når I rammes af dårligdomme som forkølelse,
halsbetændelse eller bihulebetændelse.
Om rosmarin: et afkog fra rosmarin er ligeledes fordøjelsesfremmende og
desuden blodtryksænkende. Det virker også afslappende og vanddrivende.
Plantens mange antioxidanter beskytter mod en række sygdomme. De

bremser f.eks. udviklingen af Alzheimers, beskytter celler mod kræft og
reducerer symptomer på allergi, f.eks. over for støvmider.
Om oregano: medicinsk er oregano brugt som fordøjelsesfremmende
middel, som middel mod hovedpine og søvnløshed, hoste og astma. Oregano
skulle også være nervestyrkende, krampestillende og sveddrivende, så der er
virkelig hjælp at hente for den betrængte.

Vitskøl Kloster I Vesthimmerland
– et udflugtsmål for jer, der er meget interesserede i krydderurter.
På Vitskøl kloster kan man bl.a. besøge Sct. Gallenhaven, der er en kopi af
en gammel schweizisk klosterhave fra år 826.

Kloster og have blev grundlagt af cisterciensermunke i 1158.
I Apotekerhaven er alle mulige lægeplanter systematisk arrangeret efter
virkning og anvendelse i 7 sekskantede haver.
Der findes også en dufthave for blinde med skilte på blindeskrift.
I snapseurtehaven er der over 60 forskellige urter, buske og træer, som kan
anvendes til fremstilling af kryddersnaps.

Bente Carpentier

Frodig og livskraftig krydderurt - værsgo’ at forsyne jer!

En mere - en veteran, forstås
Det er mere end almindelig ildhu, der sætter Hanne og Jørgen i gang. Det er
en særlig form for afhængig kærlighed. Jeg tænker naturligvis på, at de nu igen
har fået en campingvogn af ældre dato sat i stand og gjort køreklar.
I foråret 2016 var de i samme situation, og torsdag den 5. maj det år blev der
holdt åben campingvogn, hvor mange af beboerne på Marcussens Bro var mødt
op for at se og snakke og hygge.
Den oplevelse blev gentaget fredag den 5. maj i år, hvor den nyrestaurerede
veteran-campingvogn af samme mærke som den året før blev vist frem og
taget i øjesyn.
Bente og jeg var desværre ikke med. Vi havde ikke set indbydelsen og var
blevet optaget andet sted - Bente til en venindes fødselsdag og jeg i
sommerhus for at klippe græs. Sikke et bytte. Vi har fået et referat fra
eftermiddagen, og det kan godt gøre én misundelig. Ærgerlig, i hvert fald.
Heldigvis havde mange andre taget imod tilbuddet.
Foran campingvognen blev der serveret fine pindemadder og et lille glas, og
så gik den gode snak ellers blandt de fremmødte på en eftermiddag, der på
alle måder blev både hyggelig,
god og givende, som det så
tydeligt ses på billederne.
Flot, at I to - Hanne og Jørgen igen har magtet at gennemføre
projekt veteran-campingvogn, ikke
mindst med tanke på dit uheld,
Hanne, og den lange sygeperiode,
der i flere måneder umuliggjorde
en aktiv indsats fra din side. I dag
kan vi konstatere, at du knokler på
og gør alt, hvad du kan for at
”komme tilbage” og være med,
hvor du helst vil.
Godt gået, Hanne. Vi glæder os over dig. Og vi glæder os over det utroligt flotte
resultat, som du og Jørgen igen har nået.
I Kanal Nyt fra forår/sommer 2016 kan den særligt
interesserede læse lidt af historien om
veteran-campingvognen af det specielle MKP mærke.

Finn Carpentier

Som godt begyndt er dagen godt fuldendt! Lørdag den 27. maj 2017 - en fælles arbejdsdag tager
sin begyndelse på Broen. Alle styrker sig med morgenkaffe og rundstykker inden dagens opgaver
fordeles, og arbejdet går i gang. Vejret var formidabelt. Næsten for varmt, men godt.

Ihærdige ”havemænd - og flittige kvinder, på job!

Besigtigelse af Kanal-området

De stærke kvinder i fuld gang!

Og se så,
hvordan ens flid
på en heldig dag
kan blive
belønnet - hvis
altså man har
øjnene med sig.
BH fundet i
Kanalens
nærhed!

Aktivitetskalender

Fælles aktiviteter og/eller arrangementer i sommer og efterår 2017, som det
ser ud lige nu frisk indkommet fra aktivitetsudvalget:
23. juni klokken 18.30

Sankt Hans aften fejres efter sædvanlige regler og
love med fællesspisning, hygge, bål og måske en
fællessang eller to. Man medbringer selv kød, salat
og andet tilbehør. I dagens anledning bliver den
store grill tændt.

August måned

Fællesspisning. Dato, menu og pris kommer senere
og bliver lagt i postkassen

September måned

Broens stærke kvinder vil sætte pris på en aften,
hvor de bliver vartet op. Derfor forventer de, at
mændene laver mad. Kvinderne har lovet at finde
en dato og et tidspunkt, der passer mændene!!!

Oktober måned

Ålegilde. Dato, menu og pris
kommer senere og bliver lagt
i postkassen

December måned

Julefrokost. Dato, menu og
pris kommer senere og
bliver lagt i postkassen

Der er mange grunde til at bo på Marcussens
Bro - her er et par stykker

KANAL-NYT nr. 8 2017 er nu færdigt. Vi håber, bladet må være jer til glæde.
Tak for input og billeder. Jeg har ikke fået navne på leverandørerne med, men
tak til alle jer, der bar med.
Som aftalt bliver bladet ”omdelt” digitalt og vil være tilgængelig på hjemmesiden på adressen http://www.marcussensbro.dk/
Næste nummer af KANAL-NYT udkommer efter planen i december måned.
Deadline er fredag den 3. november 2017.
Glædelig sommer til jer alle - og tak for denne gang
Bente og Finn

