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Fælles arbejdsdag på Broen
Det er aldrig forkert at minde hinanden om de glæder, den fælles arbejdsdag
rummer. Et par gange om året mødes vi i sådan anledning. I år var det onsdag
den 15. maj.
Vi begyndte med morgenkaffe. Derpå blev opgaverne uddelegeret, og så gik
man i gang.
En tog sig af ukrudtet. En anden
af de vildtvoksende alger.
Fælleshuset fik vasket vinduer, og
i år blev der tilmed malet
indendørs i det store møde- og
festlokale.
Der blev ryddet op og fejet - og
alt sammen til fælles glæde og
fornøjelse.
Den fælles arbejdsdag er en dag,
hvor man oplever værdien af at bo
et sted som på Marcussens Bro.
Ingen arbejder her bare for sig
selv. Tværtimod arbejder alle for
fællesskabet - og enhver yder,
hvad man evner og magter. Ingen
krav.
Ingen
spydige
bemærkninger. Ingen kloge ord,
men bare en god stemning og en
følelse af, at ”jeg da også har
været med”.
I år var dagen tilmed overstrålet af sol og omgivet af en behagelig varme helt
fra første færd. Og vi nåede næsten det, vi skulle.
Et enkelt hængeparti var der, da dagen begyndte at slutte. Der skulle hænges
billeder op i det nymalede festlokale. Vi havde ikke nået det inden fællesdagens
fyraften. Men så blev det nået efterfølgende.
Nu skulle det imidlertid være anderledes, for nu var det blevet ”forbudt” med
søm i væggene. Billederne skulle hænge i snore trukket fra gallerilister skruet
op i loftet.
Umiddelbart ser det rigtig godt ud, og det er der grund til at glæde sig over,
som der er grund til at glæde sig over alt det, der blev lavet i løbet af dagen.
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Undervejs i arbejdet blev der endog tid til en formiddagssodavand eller øl, og
en gedigen madpakke til frokost.
Tak til alle jer, der var med. Det er værdsat og påskønnet.
Finn Carpentier
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Ny kunst i fælleshuset
I den kommende tid vil væggene i fælleshuset være udstillingssted for billeder
skabt af kunstneren Povl Erik Ahm.
Povl Erik Ahm er født 1950 i Aarhus.
Han har hele livet arbejdet med kunst, først og fremmest på hobby niveau.
Som så mange før ham, konstaterede han hurtigt, at det var svært at leve af
kunsten. I stedet blev han uddannet Blik og VVS installatør, og har drevet
selvstændig virksomhed i Midt- og Vestjylland, helt frem til pensionsalderen.
Herefter tog kunsten lidt mere fart, og det er blevet til rigtig mange spændende
værker, lige fra kunsthåndværk, skulpturer, malerier og til eksperimenter med
maleri på kobber, rustfri og skiffer.
Eksperimenterne relaterer tydeligt til hans tidligere virke som håndværker, hvor
metal altid har fascineret ham.
Povl Erik er et muntert væsen, altid med en god bemærkning og så rummer
han en masse tanker, som han forsøger at lade komme til udtryk i sine værker.

Povl Erik Ahm i sit atelier.
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Dette er blot et
ubetydeligt udpluk.
Tag selv på
kunstudstilling i
fælleshuset.
Måske fatter du
interesse for et billede.
God fornøjelse.
Finn Carpentier
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Nye naboer
Det er ganske vist! Marcussens Bro får nye naboer. I de seneste måneder er
der blevet hamret og banket, malet og skiftet ud, og snart er man klar til
indflytning. Sådan oplever vi det i hvert fald.
I bestyrelsen på Marcussens Bro var vi nervøse for, om der var initiativtagere,
der kunne finde på at overtage Østre Allé 16 for at rive bygningen ned og bygge
et højhus i stil med, hvad der kendes andre steder fra - også her lokalt.

Derfor lagde vi billet ind på at købe ejendommen og knytte den til Marcussens
Bro.
”Billetten” blev dog solgt ”til anden side”, som det hedder, og i dag véd vi, at
der er Kiropraktisk klinik Hadsund ved John Petri Petersen, der er ved at
indrette klinik i huset.
Bygningen bliver sat i stand efter alle kunstens regler. Det ydre forbliver, som
det var, og indvendig moderniseres og gøres ved både med henblik på
indretning af bolig, af klinik og af kontorområde.
Det bliver godt, og vi glæder os til at få nye naboer, der vil være med til at
værne om stedet og det smukke område i fjordens nærhed.
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Samtidig strejfer tanken, at
området her ved fjordens
nærhed er ved at udvikle sig til
en central del af Hadsund.
Tre supermarkeder har vi helt
tæt på, rutebilstation ligeså
med busafgange til både nærområdet og til fjerne destinationer som landets hovedstad
og meget andet.
I tilgift hertil har vi nærheden til
alt det, som Hadsund ellers
byder på: bibliotek, biograf,
gode butikker, hyggeligt miljø
og smuk natur lige uden for
døren, og nu får vi så også
kiropraktikeren tæt på. Hvad
kan man ønske sig mere?
Jo, Marcussens Bro er et godt
sted at bo.
Velkommen
til
Hadsund
Kiropraktik. Vi glæder os til
godt naboskab.
Finn Carpentier
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Flere aspekter
Pludselig stod den der,
knallerten, vistnok fisket
op ude i fjorden.
En tid lang stod den i
nærheden af fælleshuset,
for Nordjyllands politi
havde lovet at ville hente
den.
Det har de vist stadig,
men indtil videre er der
ikke sket noget, og ikke
meget tyder på, at der
sker noget.
Sagen er nok gået i den
berømte ”glemmebog”.
Det er selvfølgelig heller
ikke så betydningsfuldt,
men den pynter nu ikke i
”landskabet” og heller
ikke på Broen.
Derfor en glæde, trods
alt, at et behjertet
menneske har flyttet den
væk fra vores område, men så må
andre døje, og den er ikke blevet
kønnere af at være blevet flyttet.
Hvor ville det være dejligt at få den
helt fjernet.
Tålmodighed. Ak ja.
Den er sikkert ikke savnet,
knallerten, og gad vide, om den
overhovedet kan køre.
Jo, der er flere aspekter i det med at
bo på Marcussens Bro!
Finn Carpentier
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Husker du………….
I skrivende stund er der valgkamp over landet. Det er betydningsfuldt, og skulle
man være i tvivl om, hvad der er særligt betydningsfuldt i valgkampen, så kan
de opstillede kandidater hurtigt belære os om det.
I år er et hovedtema blevet ”klimaet”. De stigende temperaturer; den
smeltende indlandsis; den stigende vandstand i verdenshavene. Alt sammen
noget der godt kan bekymre os, der bor så tæt på fjorden, og som kan få os til
at overveje, hvilke muligheder, der er, for at afværge de værste følger af de
højvandssituationer, der ifølge prognoserne er på vej.
Allerede nu har vi oplevet ret så påtrængende højvandssituationer - og hvad
gør vi den dag, vandet render ind over stuegulvet? Jo, der er noget at bekymre
sig om, og det har de opstillede kandidater til de forestående valg med
sædvanlig ”fornemmelse for sne” grebet. Her kan man virkelig få folk i tale.
I den sammenhæng kan man ikke lade være med at gøre sig sine tanker efter
at have oplevet et ekstremt lavvande i efteråret 2018. Husker I det?
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Det var i slutningen af november måned 2018.
Kanalen tørrede næsten ud, og gode råd var dyre. Hvor var vandet blevet af?
Ole var inde på, at det var et besparelsesprojekt fra bestyrelsens side. Ikke
uden sædvanlig humor bemærkede han, at det da måtte være bestyrelsens
ansvar, for ”i min tid som formand for bestyrelsen havde vi da altid råd til at have
vand i kanalen”.
Men ansvar eller ej. Morsomt under alle omstændigheder, at ”vores” kanal med
direkte adgang til Mariager Fjord og dermed til verdenshavene med den
stigende vandstand i den grad kunne ”løbe tør for vand”, men det kunne
den. Hvorfor?
Der er vist noget her, vi ikke helt forstår - og klimaforandringerne er sikkert
alvorlige nok. Noget, vi gerne må have med i vore tanker. Hvad kan vi gøre for
ikke at gøre en svær situation umulig?
Finn Carpentier
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Så lykkedes det
Længe var det blevet foreslået, at der skulle arrangeres en aften med
fællesspisning i fælleshuset - vel at mærke en aften, hvor det var mændene,
der stod for maden.
Den 5. marts 2019 blev projektet endelig gennemført.
Det var mest Ole, der stod for det praktiske, og det var ham, der havde
ansvaret, men der var dog også andre der gav en hånd med. Thorkild havde
været i kartoflerne, andre havde dækket bord og stillet an, og således ved
fælles hjælp og anstrengelser kom det hele til at gå op i en højere enhed.
Det blev en rigtig fin oplevelse, som det nok er værd at gentage.

Menuen bestod af veltillavet og velsmagende wienerschnitzel med korrekt
tilbehør: små grønne ærter, brasede kartoffelbåde og bearnaisesauce. Til
pynt var der, som traditionen byder det: kapers lagt på citronskiver, peberrod
og dejlige ansjoser.
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En fornem menu, der blev rundet af med en ligeså fornem dessert:
pandekager med is. Hvor var det dejligt!
Tak til alle jer, der trak læsset for at glæde vi andre.
Finn Carpentier
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Efter generalforsamlingen
Det er ikke tid og sted her at referere fra årets generalforsamling i
Andelsboligforeningen Marcussens Bro.
Generalforsamlingen blev afviklet fredag den 26. april i fælleshuset. Der var
hele vejen igennem en god, men også en til tider skarp tone, der vidner om
de enkelte beboeres engagement i stedet og i fællesskabet. Det er værd at
glæde sig over.
Overordnet set er bestyrelsen af den opfattelse, at det var en fin
generalforsamling.
Et par dage efter generalforsamlingen samledes den nyvalgte bestyrelse som i øvrigt er identisk med den afgående - og konstituerede sig.
Bestyrelsen på Marcussens Bro ser herefter for året 2019-2020 sådan ud:

Fra venstre til højre:
Medlem af bestyrelsen Preben Lykke Sørensen; næstformand Hanne Toft; sekretær Finn
Carpentier; bestyrelsens formand Thorkild Nørfelt Løkke; kasserer Knud Erik Thomsen.
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Også i år falder Sankt Hans Aften den 23. juni, og også i år vil vi fejre aftenen
sammen.
Vi mødes ved fælleshuset, hvor den store grill er tændt, og bålet gjort klar måske endda med en lille heks i toppen.
Vi spiser og hygger os sammen,
synger måske en af vore skønne
sommersange - midsommervisen
kunne være et forslag - og så vil vi
glæde os over den tilstundende
sommer.
Det er ikke sikkert, den bliver ligeså
”bleg”, som sommerens sidste år,
men mindre kan altså også gøre
det.
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Til midsommeraftenen medbringer man selv kød, salat og andet tilbehør efter
eget behov og ønske.
Lad os håbe på en dejlig aften med godt vejr!
En rigtig glædelig Sankt Hans til jer alle sammen og en glædelig sommer
Finn Carpentier
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Til smilebåndet!

HVAD ER EN PENSIONIST?
En pensionist er en person, der var her før fjernsyn, PC’er, poliosukker,
færdigretter, plastik, kontaktlinser, skateboards og p-piller.
Vi kom også før radar, dankort, atomspaltning, laserstråler og kuglepenne.
Men også før strømpebukser, opvaskemaskine, tørretumblere og
engangsbleer.
Vi havde ikke hørt om program 3 og Tv2, elektriske skrivemaskiner, kunstige
hjerter, kaffemaskine, yoghurt og øreringe til mænd.
Vi blev gift først og
boede
sammen
bagefter. Vi er fra før
mennesket kunne gå
på månen.
Før
1945
var
hjælpen i huset en
enepige og ikke en
hjemmehjælper,
ligesom en teenager
ikke var opfundet, og
dronningen
var
hende, der var gift
med kongen.
Dengang vi var
unge,
var
det
moderne at ryge,
men ”at være høj”
var noget med et
Så er der ”fut i fejemøget”!
metermål at gøre, og
”græs” var noget, der skulle slås. Dengang var en mand en mand, en kvinde
en kvinde og en bøsse var et gevær. Vi har levet før, under og efter Muren og
Den kolde Krig. Vi, nutidens pensionister, er en hårdfør gruppe, når man
tænker på, hvor verden har ændret sig, og hvor meget vi har tilpasset os.
Hvis du ikke er sikker på, om du opfylder kravet til en ægte pensionist,
kan følgende tjekliste måske hjælpe dig med svaret!
• Alting gør ondt, og det, der ikke gør ondt, fungerer ikke.
• Glimtet i dit øje skyldes, at solen reflekterer i brilleglasset.
• Man bliver forpustet af at spille kort.
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Man kan alle lægernes telefonnumre udenad.
Ens børn begynder at se midaldrende ud.
Man melder sig ind i et fitness center (Loop?), men går aldrig derhen.
Hvis vandhanen drypper, må man straks krydse benene.
Man slukker lyset for at spare og ikke for at skabe en romantisk stemning.
Man kommer BH´en omvendt på og opdager, at den passer bedre sådan.
Huset er for stort, og medicinskabet er for lille.
Hastighedsbegrænsningerne udgør ikke længere en provokation.
Det kræver flere forsøg at komme over et bump på vejen.
Når tjeneren spørger, hvordan du vil have din bøf, så svarer du: - Pureret.
Du har mere hår i ørerne end på hovedet.

Bente Carpentier
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En indvandrers historie (forfatter ukendt)
Da jeg kom til Danmark, fandt jeg ud af, at man ikke købte en is hos en
isenkræmmer, selv om det forekom mig at være det mest indlysende sted.
Jeg var længe overbevist om, at jeg var kommet til verdens mest hygiejniske
land, da jeg ofte kom forbi en møntvask. Jeg forhørte mig, om vi selv skulle
aflevere mønterne til rensning, eller om pengeinstitutterne klarede problemet.
– (Megen morskab).
Min far, der var på besøg, ville vide, hvad ordet udsalg betød. Jeg forklarede
ham, at man til nedsat pris solgte gamle rester. Dagen efter kom han hjem og
fortalte, at det havde forbavset ham, at der på en bagerforretning, hvor han
skulle købe brød, stod ”Brødudsalg”. (Det krævede jo en forklaring).
Jeg har lært mange udtryk, man i hvert fald ikke skal tage bogstaveligt. Når
man skal tænke sig godt om, lægger man hovedet i blød. Danskerne må
anatomisk set være et elastisk folkefærd. Jeg har i hvert fald aldrig mødt
nogen, der kunne løbe med benene på nakken, hoppe på tungen, have
sommerfugle i maven og sluge kameler.
Den stakkels mand, der ikke kan få den pige, han gerne vil ha`, bliver
brændt af. Går det hele skævt, så brænder lokummet. Og hvis, der er en
person, man helst ikke vil have noget med at gøre, kan man slå hånden af
ham.
Modsætninger er heller ikke altid logiske. Ukrudt er ikke det modsatte af
krudt, og ligeledes har noder og unoder ikke meget med hinanden at gøre.
Før et EU-valg spurgte jeg en bekendt, om han var modstander eller
forstander af EU. Jeg forstod ikke, hvorfor alle lo.
En kvindelig tjenestemand er ikke det samme som en tjenestepige. At
være kørt over betyder noget andet end at være overkørt, og et trin op er
ikke lig med et optrin.
Når en person betegnes som lunefuld, betyder det ikke, at vedkommende er
fuld af lune. Det modsatte af ens overmand, er ikke ens undermand, og
siger man, at en person er intetsigende, behøver det ikke at betyde, at
personen ikke siger noget.
Én af mine gæster spurgte mig engang, om jeg havde hugget sukker. Jeg
må ha` kigget fornærmet på ham, da jeg lige havde lært, at hugge betød
stjæle. Der skulle en nærmere forklaring til. – Og så snakker man også om
mundhuggeri!
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Jeg kan jo ikke synge med på den første linje i sangen ”I Danmark er jeg
født”, men jeg kan juble med på anden linje: ”Der har jeg rod!” Jeg er nemlig
ikke et ordensmenneske og kan godt have rod i mine skabe.
At skyde en hare er noget andet end at skyde genvej, for ikke at tale om min
forbavselse, da vi en juleaften sang om rosen, der kunne skyde.
Da en af mine bekendte - en dame i 50’erne - fortalte, at hun skulle gå en
lang tur på heden, ønskede jeg hende spontant en god hedetur.
Og så er der alle disse ord, der har med drage at gøre. De forhistoriske
uhyrer og de drager, børnene sætter op i luften. Desuden kan man drage en
konklusion, drage af sted. Og hvad med et foredrag, man ikke kan
fordrage?
Hvor er logikken, når man har lært remsen ”gammel, ældre, ældst” og
finder ud af, at en ældre mand er yngre end en gammel mand, og en
yngre mand ældre end en ung mand? Et større firma er i virkeligheden
mindre end et stort firma.
Små dyr betegnes ofte med endelsen – ling, som i gæsling, kylling, ælling
osv., men hvorfor er en musling så ikke en lille mus?
Danskerne siger, at det er sundt at le, så jeg håber, at mine fejl har bidraget
til sundheden i min omgangskreds. Når man så selv kan grine med, er det
morsomt at lære et nyt sprog.
Bente Carpentier

Jo, vort modersmål er dejligt,
men alligevel mærkeligt, at
venstre hader venstrefløjen,
og at de radikale frygter
radikalisering.
Og mærkeligt med ord som
”nemid”, ”skat” og
”borgerserservice.
Ikke alting er lige nemt!
Og slet ikke lige nemt
at forstå
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En smuk efterårsdag 2018 på Marcussens Bro.

KANAL-NYT nr. 12 sommer 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 jul, i december 2019. Deadline er tirsdag
den 5. november 2019.
Glædelig sommer til jer alle - og tak for denne gang
Bente og Finn
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