Samtale mellem to nisser
Jamen er du sikker, bliver der jul i år, bliver der nytår, bliver der julegløggløb, bliver der nytårsløb, bliver der
igen en tur til Hamborg med Sønderjysk Sejtrækkerselskab, kommer der sne, holder det nogensinde op
med at regne, får jeg også julegaver i år?

Rolig nu, nu rolig nu én ting ad gangen –
1. Ja julen kommer vel som den plejer at komme, hverken før eller senere!
2. Nytåret skulle også være temmelig sikkert, det falder igen i år omkring den 31.12/1.1. Og, hvis
ellers Dronningen er på plads, bliver det vel stort set som det plejer.

3. Ja, der bliver også julegløggløb i år, denne gang lidt tidligere en de andre år, så det bliver allerede nu på
mandag. Hvis du nu er så uheldig først at læse dette efter mandag, så må vi sige, at det allerede har
været i mandags . Det kan jo også være at du opdager på mandag at der bliver et pitstop på Gl.
Kongevej
4. Og nytårsløb, selvfølgelig bliver der også det i år. Som vi plejer, altså dem der har hoved og kræfter
til det Også i år, eller rettere sagt til næste år, vil vi her på Gl. Kongevej gerne invitere til Nytårsløb
denne gang den 1.1.2019 kl. 11.o2 med afgang fra nr. 27. Efterfølgende er der traditionen tro lidt
sild og meget snaps (eller er det omvendt?) og en pilsner eller to. For dem der slet ikke kan tåle sild
plejer der at være et eller andet, andet i køleskabet. For dem der ikke kan tåle/lide snaps, er der
vand i hanen. Det er en meget traditionsrig tur, hvor vi løber socialt, og det gør vi også denne gang.
Tilmelding på nedenstående link: http://www.aaig.dk/motion/loeb/nytaarsloeb.aspx senest den

28.12.2017 med tydelig angivelse af om man vil løbe – løbe og spise- kun spise.
Som sidste år koster det 25.- at deltage, beløbet betales på dagen.
Vær opmærksom på, at indbydelsen gælder alle medlemmer af AAIG – motion, gæster er dog
meget velkomne ☺.
5. Også Hamborgturen kommer til os i det nye år. Indbydelsen kommer lige så snart administrationen
for Sønderjyske Sejtrækker selskab har fået sig snøvlet sammen (dvs. sekretæren kommer op af
starthullet) (eller direktøren har fundet en ledig stund). Men I kan alle roligt regne med, at vi skal af
sted, og at der bliver plads til dem der gerne vil med, så der er intet i vejen for, at I allerede nu går i
skarp træning. Der er jo rig mulighed for det, fx ved at deltage i nytårsløbet.
6. Om der kommer sne er ikke lige til at sige, det kræver jo god forbindelse til de højere magter, eller
også at det bliver noget koldere i vejret.
7. Og om det nogensinde holder op med at regne hænger jo sammen med svaret i spørgsmål seks, for
bliver det koldere i vejret bliver regnen måske til sne. Så holder det op med at regne, men begynder
til gengæld at sne. Så må man med sig selv afgøre, hvad man er mest til.

8. Og så kommer vi til spørgsmålet om julegaver. Det vil under alle omstændigheder være et meget
individuelt svar der kan gives her. Nogle vil sikkert få nogle gode, måske også store gaver, andre må
nøjes med mindre, det kommer jo an på så mange ting.
En god ting vil være, at I hver især, hvis/når i møder julemanden i Aabenraa søndag den 23.12. kan
komme med et dokument der viser, at I har været gode hele året rundt og har fortjent julegaver. I
skal lige være opmærksomme på, at dokumentet skal være underskrevet af mindst to pålidelige
sandhedsvidner. I vil ved aflevering være garanteret en karamel efter eget valg.

Til sidst vil vi her fra Gl. Kongevej i Aabenraa ønske jer alle en rigtig glædelig jul, og alt godt og vel mødt i
det nye år.

De bedste hilsner
Anne Grete og Holger

