Gæsteliste til 180 (+3) års fest og LUKALAJK på Græsted Kro lørdag d. 30. juli 2021 kl 16.30
Palle Hansen og Anne Blicher
Palle har i årevis arbejdet sammen med Grethe i
Arbejdstilsynet. Han er medlem af ”Skråplanet”, som
er en seriøs forening, hvis formål er, at opstøve
værtshuse i København, hvor det er tilladt, at drikke
kvalitetsøl og ryge tobak. Palle er også filmnørd, og en
hyppig Grandbiografist. Han har virket som bodyguard
hver gang Dronning Margrethe den Anden besøgte
Arbejdstilsynet. Anne er også fra Arbejdstilsynet og er
dejligt kæreste med Palle.

Gæstelisten bliver opdateret efterhånden som gæsterne
tilmelder sig.
Margrethe Den Første
Margrethe er den rigtig gode og helt private storesøster
til Sverik Pii igennem mange år. I det sidste århundrede
flyttede hun til Frederikshavn, hvor hun har
tyranniserede lægestaben på Sygehuset. Hun er helt
vild med solformørkelser og har overværet en i
Bulgarien engang. Margrethe Den Første, der nu er
pensionist, blev i 2011 hædret med fortjenstmedalje af
Margrethe Den Anden. Med til festen slæber hun sine 2
vidunderlige sønner og svigerdøtre Anders & Mette og
Rasmus & Mia med til festen.
Jindra & Ole Stilund Jeppesen
Vi har haft fornøjelsen, at lære Jindra og Ole at kende
igennem Rågeleje Kystsikringslag Vest. Det lyder
kedeligt – og det er det også, - men heldigvis har de
optaget os som medlemmer af Det Dansk Tjekkiske
Øl-Academi og det er meget lærerigt. Vi har forsket i
interessante emner om ølbrygning i Tyskland og i
Tjekkiet sammen med dem.. Jindra er født i Tjekkiet og
har arbejdet som translatør og Ole er pensioneret ITchef i FTF. Tænk de blev gift i Prag i 1969.
Mikkel Hansen
Mikkel er en af vores storslåede nevøer, idet han er søn
af Inger & Henrik og bror til Mads og R@smus.
Mikkel arbejder med animation på en masse film som
alle har set. F. eks. Flammen & Citronen og Valhalla.
Han har boet en tid i Los Anderledes hvor han var tæt
på de andre verdenskendte indenfor filmbranchen. Han
kører motorcykel. og er enormt musikalsk. Spiller
klaver og var det musikalske omdrejningspunkt i Den
Hårde Negl, der gav John Mogensen hits ved Pii´s 60
år.

Said Abdalla
Said er en af de fornemme medlemmer af ”Den Skæve
Bande”, der hygger sig med stegt flæsk og persillesovs
hvert år i februar måned. Da han er uddannet kok på
Kong Hans ved han hvordan flæsk skal smage og det
sætter vi meget pris på. Said har været med til at starte
flere projekter i restaurationsbranchen, hvor han
stadigvæk har job, herunder den velrenommerede
Restaurant Olivia i Hornbæk. Said er far til den mest
bedårende datter, Zoe.
Gitte (Birgitte) Sabroe & John Hugo Nielsen
John Hugo mødte jeg i Sterling, efter at Kurt Freddie
havde ansat mig som flyelektriker, sammen med Kurt
Øjvin, - dog på John Emils hold. Vi blev lærerkollegaer
hos Oluf Harries på Luftfartsskolen, hvorfra han var
med på det berømte pædagogiske kursus i Ollerup i
juni 1980. John avancerede til Training Manager og
senere blev han inspektør i Luftfartsvæsenet. Nu er han
pensionist, elsker Jazz og spiller guitar i Jons Kapel. Vi
kørte sammen til Frankrig og besøgte en af Sterlings
gamle karaveller i 2015. Gitte er Johns vildt lækre
kæreste, med en sej lærerkarriere bag sig. Bor i
Birkerød og har en dejlig ødegård, Draget, i Sverige.
Lone & Peter Anderskou Sorth
Peter og jeg gik i Hornbæk Skole fra første klasse i
1957. Pludselig mødte han Lone, og de blev så gift i
1987. Efter at have været shippingmand i årevis og
rejsende rundt med Kosan SES i hele verden valgte han
dog, at slå sig ned som indehaver af Havnekiosken i
Hornbæk. Nu pensionist sammen med sin elskede
Lone, der, som uddannet sygeplejerske, var chef for et
plejehjem i Frederiksværk. Vi har sejlet på kanaler i
England med Lone & Peter og cyklet i Tyskland
sammen i 2019. I år har Lone travlt med at vaccinere
alle flok der strømmer til i stimer for at blive stukket af
Lone (det lyder fælt, især når man ved, at hendes far
var seriøs frihedskæmper på Bornholm). Lone er
sprøjtefører på Vaccinationscenter Snekkersten.

Jette & Jens Peter Pihl
Jens Peter også en af skolekammeraterne fra Hornbæk.
Vi har lavet en film sammen engang, der hed Oscar og
formålet var kun, at få den langbenede Merete til at
posere nøgen foran kameraet, så det fænomen er ikke
nyt. Jeg var kameramand, Jens Peter var instruktør,
men vi havde ikke fantasi til at finde ud af hvad MeToo var. Vi var også operatører i Scala Hornbæk. JP
var i en lang årrække lydmand på TV-avisen, og vi har
altid holdt sammen som ærtehalm. Det var Jens Peter,
der opfandt den legendariske Donggg-lyd i TVSporten, som for nyligt har fejret 50års jubilæum.
Hvert år på Kristi Luftfartsdag kører vi Gurresø rundt.
Han er meget interesseret i Hornbæks historie. Jette,
der er bankuddannet i Frederikssund blev scoret, da
hun holdt sommerferie i Hornbæk, hvorefter hun
flyttede til byen og har beskæftiget sig med bank og
økonomistyring. De har sønnerne Martin og Mads og
en masse herlige børnebørn.
Helle og Niels Peter
Grethe mødte Helle i Netværkshuset og det har ført til
mange vilde kaffeorgier på forskellige steder i byen.
Desuden indtager de, fra tid til anden, kælderen, hvor
der bliver lagt drabelige puslespil og snakket klogt.
Niels Peter er Helles vidunderlige mand, som har
arbejdet både i Tyskland og England. De sætter begge
to pris på gode film, god musik, god mad og godt øl.
Det kan man blive rigtig glad over. Vi har dyrket
Rumors Corner sammen med et par gange til stor
fornøjelse.
Janne & Ole : Janne hedder selvfølgelig Marianne og
er vores rigtig gode og helt private, rolige og
afbalancerede svigerinde og søster. Hun er meget aktiv
og er vildt socialt engageret. Hun er gift med det nye
årtusindes svar på Ib Mossin, der går forklædt under
navnet : Ole Mogens Peddersen, og han er den klogeste
af alle svogre i familien (undskyld Larsen). Ole er
genial i et køkken, så vi håber, at Græsted Kro lever op
til deres forventninger. Janne & Ole rejser meget rundt
til de varme lande. Tenerife, Marokko, Tyrkiet ect.
Thea & Henrik
Skønne Thea er datter af Berith og Anders og kom ofte
på besøg hos os, sammen med sin bror Thomas,
dengang vi boede i Jylland. Vi tog lidt pis på dem, da
vi i forvejen havde sagt til brugsuddeleren, Karl, at han
skulle gi’ dem en lakridspibe og sige: ”Næææææ – der
har vi Thea og Thomas fra København. I skal sandelig
ha’ en lakridspibe – velkommen til Veerst”. De var
målløse. Henrik er Theas dejlige kæreste fra den stolte
by Viborg.
Lisbeth
Lisbeth er Grethes svigerinde, gift med Bjarne, som
desværre døde i januar i år. Lisbeth har tidligere været
bidt af en gal flyvemaskine, fordi hun var ansat i SAS

og har for resten også undervist på SAS Flight
Academy. Lisbeth er vild med elefanter og Skotsk
Højlandskvæg, som de stadigvæk har en del af på sine
marker, - kvægene altså. Vi nyder godt af disse kære
køer, for vi køber det smagfulde kød når Lisbeth
slagter. Sammen med Bjarne startede Lisbeth den flotte
tradition, at hele familien holder jul sammen hvert
andet år, hvor vi så er omkring 30-40 samlet for at fejre
jul. De sidste år har vi været i Havnsølejren.
Mette Kromand & Anders Walther
Anders er en af vore rigtig gode og helt private nevøer
igennem 47 år. Ved Margrethe Den Førstes sengeleje
efter hans fødsel d. 4. maj 1974 sad onkel trofast efter 8
timer i et tog fra København og festede, med balloner
og en plasticpose fyldt med guldbajere. Anders er
oprindelig uddannet i Fona med musik CD'er, men nu
organiserer han salg og aktivering hos Retail24. Mette
knokler i Mölnlykke, hvor hun tidligere har rejst land
og rige rundt, men er nu medarbejder på centeret. Vi
har det hamrende sjovt, når vi er sammen, grænsende
til det vilde og vi er særligt glade for at de er med til
festen.
Michael Sørensen
Michael hører til Hornbækkerklanen og er grandfætter,
det vil sige ”fars-fætters-søn” i den Sørenske afdeling,
med fælles oldeforældre fra Kalundborgegnen. Han er
søn af Doris og bror til Jens Åge. Michael er uddannet
sportsjournalist fra Helsingør Dagblad, Tipsbladet og
har gjort sig indenfor sportsverdenen som speaker på
Eurosport og ved forskellige festlige arrangementer. Vi
har været ulveunger sammen og spillet dilitant sammen
i de glade dage med Hornbæk Revyen i 70erne.
Michael styrer nu receptionen på Kokkedal Slot, og er
med til at arrangere blandt andet Havnefesten i
Hornbæk. Desuden er Michael fænomenal til at
imitere Dirch Passer.
Karin & Uffe
Vi har haft den store glæde, at lære Karins herlige
udstråling at kende igennem Uffe, der er Grethes bror.
Karin har en fortid som ”land og rige rundt” sælger i sit
eget firma, Wingesø. Hun holder aldrig op med
aktiviteterne, for nu styrer hun eksaminerne som
snydepasser på Københavns Universitet. Uffe har et
meget stort kendskab til skibe og skibsproviantering.
Nu er faget reduceret til sejlture med ”Viben”, der
ligger i Vedbæk Havn. Vi har haft fornøjelsen at være
med på sejltur til Bornholm og Sveriges skærgård på
vestkysten af Sverige. Uffe er en habil bridgespiller.
Eva & Günther
Eva & Günther var involveret meget tidligt i vores parperiode fra 1980, Efter Ollerup i juni 1980 tillod Eva &
Günther haveristen fra Høstvej 7 i Charlottenlund, at
flytte ind hos dem, da de boede på Sydstranden i
Dragør. Günther arbejdede på Luftfartsskolen og skjøn

Eva flyttede med ham senere til Jylland hvor de nu bor
i Daugård i nærheden af Hedensted. Vi besøger dem
når vi er på Jyllandstur og skal fedes op og de har det
med at komme dumpende hos os når man allermindst
venter det, hvilket altid medfører umådeholden
opførsel og følgende høje støjniveau. Eva her været i
velfærdsmedarbejderbranchen, det hedder det vist i
vore dage, og Günther er ivrig golfspiller og har en
fjern fortid som hundeslædefører i Grønland. Sidste år
skulle vi sammen med Eva & Günther have fejret 100
året for Genforeningen, men den fest holder vi så snart
vi kan.
Lisen & Jon Ove
Lisen dukkede op op Vandværket i Hornbæk i
sommeren 1961 og er betragtet som reservesøster i
Sørensenfamilien. Vi havde en fælles Onkel Valdemar,
der var frihedskæmper og som havde bosat sig i Oslo,
hvor hun kommer fra. Ved festlige lejligheder i
familien underholder hun med at hun priser Adolf
Hitler højt, fordi han startede 2. Verdenskrig, for uden
ham var hun aldrig mødt os i Hornbæk. Lisen er
uddannet lærer og i den forbindelse var hun på
Gymnastikhøjskolen i Ollerup (arme Bukh), hvor hun
lærte kosakdans, hvilket hun demonstrerede til fester
og discoteker. På Uni i Oslo mødte hun Jon Ove, der
studerede til glaciolog, hvilket har gjort ham kendt
indenfor faget i hele verden. Jon Ove rejser til
Svalbard for at checkke isen der og han har gennemført
flere Vasaløb og er en ivrig Birkebeinerenner. De bor i
Askim, lidt syd for Oslo, hvor enhver kajakpadler ved,
at Haslefabrikken befinder sig. Lisen synger i kor og
underviste stadigvæk indtil 1. maj i år. Vi har nydt godt
af deres gæstfrihed til blandt andet 17 mai
arrangementer.
Susie & John Emil: De er begge vilde med
badminton, både mix og single. Susie ser simpelt så
godt ud at når hun spiller, taber manden over på den
anden side af nettet både næse og mund og ketcher, når
Susie svinger sig med lækre bevægelser. Og så er hun
helt vild med biler, huse der er til salg og
omprioriteringer og pantebreve. Da vi i 1989 var ude
og se efter et hus, så vadede vi ind hos Susie og John
der dengang boede på Juul Steens Alle 6. Her bladrede
vi alle aviser igennem, for at finde et hus. Det første vi
så på, viste Susie os og det købte vi, men vi skulle 50
huse igennem, før vi traf beslutningen. Susie er nu
pensionist og har tidligere været sekretær på
Rigshospitalet. Hun er gift med .....
John Emil, der er den egentlige årsag til at vi mødtes
for 40 år siden, i juni 1980.. Nå - men ellers er John
god nok. Vi var kolleger i Sterling og på
Luftfartsskolen, hvor vi bl.a. læste pædagogik. På et af
disse kurser skulle John Emil deltage i Ollerup, men
var forhindret fordi han fik gæster fra Canada – Så
byttede vi, hvorved John Emil tog kurset i København
og jeg tog til Ollerup og mødte Grethe på

Håndværkerskolen. Så hvergang vi er oppe og
skændes, så ringer vi ned til John Emil og skælder ham
ud det stakkels gode menneske. John Emil er nu
pensioneret chefinspektør fra Statens Luftfarts Væsen.
Vi har forsket i Nattergale i Dyrehaven sammen.
Britta : Britta er Grethes største søster og min rigtig
gode og helt vidunderlige svigerinde. Hun kan alt på
fransk og det gør hun så pragtfuldt. Og så har hun blåt
blod i årerne. På en prik ligner hun simpelthen den
yngre udgave af Dronning Margrethe, så hun bliver
brugt som stand-in når DR er kommet til at slette de
gamle nytårstaler. ;-) Sikke noget vås, men det er da
lige før for Britta er lige så sød og charmerende og
intelligent som Dronningen. Som pensionist har hun
ligeså travlt som alle os andre, der er holdt op med at
arbejde. Hendes datter Mettes børn har nydt mormors
gode stunder og oldebørn er der kommet.
Berith & Anders : Berith mødte Grethe da de stod på
broen over jernbanen i Charlottenlund og gloede ned
på damplokomotiverne engang i trediverne. De var 13
år dengang og siden har de to slyngveninder holdt
sammen og terroriseret Place Pigalle på Bakken,
Ryttergården og Hithouse i deres unge dage. Berith er
et livsstykke absolut og aldeles uden sidestykke. Hun
arrangerer ferier og fester og holder sammen på alle i
sin familie og omgangskreds. Vi har selv været med til
Beriths mammutarrangementer, blandt andet skitur i
Rumænien. Cirkusrevy på Bakken og Græsted
Veterantræf. Og så snakker hun som et vandfald. Hun
er gift med ….
Anders, der som kobbersnorettrækker, selv er
elektriker. Vore koner undrer sig af og til over at de
begge valgte en elektriker som livsledsager. Anders er
hyperaktiv når vi skal have nyt køkken og graves
målerkabel ned i haven, da vi boede på Juul Steens
Alle. Uden ham var det gået helt galt. Anders er nu
pensioneret efter 40 år som elektriker på Riget. De har
sommerhus i Dronningmølle, så vi ses ret tit i
sommerlandet.
Mette & Thomas
Thomas er Grethes gudbarn og Berith & Anders søn og
derved selvfølgelig bror til Thea. Dengang vi boede i
Jylland kom Thomas ræsende på cykel, nede fra
Brugsen, da vi i forvejen havde sagt til brugsuddeleren,
Karl, at han skulle gi’ Thea og Thomas en lakridspibe
og sige: ”Næææææ – der har vi Thea og Thomas fra
København. I skal sandelig ha’ en lakridspibe.”
Thomas smed cyklen i gruset og råbte : ” Han kendte
os, - han kendte os – ham brugsuddeleren, og vi skreg
af grin. Thomas arbejder med WI-Fi installationer og
som pedel på samme skole hvor fruen er lærerRinde.
Mette er bare vidunderlig ligesom deres børn, Agnete
på 6 år og Albert på snart 4 år.

Kirsten & Muhammed
Kirsten er Grethes svigerinde Lisbeths søster og vi har
derigennem haft mange pragtfulde juleaftener sammen
med Kirsten & Mohammed gennem tiden. Kirsten var
udsendt for Røde Kors hvor hun fandt sin mand i
Afrika og flyttede til Danmark for masser af år siden.
Mohammed blev tolk i Den Offentlige Sektor, fordi
han behersker adskillige sprog flydende. I dag er de
begge to pensionister, men stadigvæk mægtig festlige.
De er indenfor de sidste år blevet bedsteforældre, fordi
de er forældre til superfætrene Hashim og Said.
Gitte & Karl
Karl er med i Chjangtoftes Socialdemokrater, og han
blev lokket med ud i Dyrehaven i sommeren 2016,
hvor han sang med i Søkoret under Det Kongelige
Teaters udendørsforestilling ”Kong Arthur” i
Ulvedalene. Senere blev han yderligere lokket med i
Gentofte Gospelkor, hvor han i dag er meget aktiv.
Karl er ivrig kajakroer og som pensioneret
hospitalsdirektør stillede han tilmed op til KV17
kommunalvalget med stor vælgertilslutning, dog ikke
nok til at blive medlem af kommununalbestyrelsen for
Socialdemokraterne, selv om der er flere nuværende
konservative medlemmer af kommunalbestyrelsen, der
ikke oppebærer samme antal stemmer som Karl fik ved
KV19. Gitte, som hedder Birgitte i virkeligheden er
tidligere lærer, men nyder nu sit otium sammen med
Karl, som hun har kendt et års tid.
Christian Brolle Sørensen
Christian er gammel Hornbækker og efternavnet røber
hvilken familie han stammer fra og det kan her
fortælles at han er endnu en ”fars-fætters-søn”.
Christian var vild med Hornbæk Sø i hele sin barndom.
Der var ikke den ål, ikke den gedde eller skalle, som
frygtede Christians fiskeredskaber. I skolefritiden var
han filmoperatør i Scala Hornbæk efter at have
overtaget jobbet efter Jens Peter og mig først i
halvfjerdserne. Christian deltager ivrigt i de festlige
Sørenske familie- arrangementer, hvor fætre og kusiner
fortæller gode gamle historier til hinanden. I dag bor
Christian i byen med det betydeligt velklingende navn
ØLsted.
Lykke & Villy
Lykke er som hendes navn lyder, en flot og hjertelig og
smilende og glad pige, som er meget fornuftig. Hun er
helt vild med naturoplevelser og det gælder både cykelog vandreture. Vi deltager næsten hvert år med Lykke
og Villy på cykeltur Gurresø Rundt Kristi
Himmelfartsdag arrangeret af Jens Peter. Der griller vi
i det fri og drikker en masse bajere. Villy
Gøbbedypper, som han af en eller anden grund altid
blev kaldt i Hornbæk i tresserne hvor vi var spejder
sammen i patrulien Leo-a-parten . Der løb vi rundt i
korte bukser, med vore små blåfrosne knæ i høj sne.
Villy er uovertruffent den største kvindebedårer nord

for Helsingør og vi har arbejdet sammen i Scala
biografen som operatør i Hornbæk i mange år. Villy
var nemlig god til alt det der foregik i tusmørke. Villy
havde en smuk kusine, der boede i Frederikssund, og
hun kom på sommerferie til Hornbæk hver sommer, og
det var Jette som Jens Peter scorede. I nutiden har vi
nydt godt af, at Lykke og Villy bidrog fremragende
som arkitekter og med supergode ideer, da vi byggede
terrassen, som vi er så glade for, i 2016.
Kirsten & Jens Åge
Jens Åge er en af de utallige fars-fætre der lige fra
barnsben har været vild med Hornbæk Sø. Hans
fødselsdag bliver hvert år markeret på landets busser
og med skåltaler i Fælledparken. Det blev så et
problem, da han kom i tømrelære, fordi han kunne,
som lærling, ikke få fri 1. maj, hvor man fanger gedder
i søen fra kl. 4. om morgenen. Men det sked Åges bare
på, så hvert år d. 2. maj fik han skældud af Mester. Han
var i sin tid med til at starte lystfiskerforeningen
”Gedden”, hvor både han og broderen Michael har
været super aktive. I dag er Åges pensioneret, som
underviser på en specialskole i Helsingør. Når man ser
Kirsten & Åges sammen, forstår man ikke en bjælde af
at de er bedsteforældre, men det er de, på grund af
deres tre lækre børn de har. Kirsten arbejder flittigt
som bogorm på Biblioteket i Hillerød og i fritiden er
hun vild med tennis og er derfor hyperaktiv i Hornbæk
Tennis Klub, som spiller og kasserer.
Doris Carla Marie Sørensen
Doris er den ældste festdeltager, men I opdager det
simpelthen ikke fordi hun er så frisk og ungdommelig
at man ikke opdager at hun er over 91 år. Tante Doris
er så sjældent som ”fars-fætter-kone” og en central
person, når vi holder fætter-kusinefest, hvert andet år i
Hornbæk. Doris er mor til Michael og Jens Åge, og en
sommerdag omkring 1955, hvor jeg havde smidt Åges i
søen, i en sæbekassebil, slæbte jeg ham ned til Tante
Doris. Han var plaskvåd og han hylede jo op som en
stukken gris. Jeg var godt klar over at jeg var ansvarlig
for ”uheldet” og havde faktisk forventet en ordentlig
skideballe af tanten, - men næh nej – ”Det var vel nok
godt at du reddede Jens Åge fra at drukne i søen, så du
skal sandelig ha en Brostrædeis, når han har fået tørt tøj
på.” Om ikke før så ligesiden dengang har vi alle elsket
Tante Doris, som vi var på tur til Christiansborg Slot i
januar 2018.
Tove & Bent
Tove kender vi fra ”Foreningen Rågeleje Strand”, der
er en lokal sang- og foredragsforening, hvor Tove
spiller klaver og hvor Grethe spiller på fløjte efter
højskolesangbogen. Det har medført at de damer øver
sig på spilleriet hver torsdag formiddag og det får vi
meget fest og hygge og sjov ud af. Tove & Bent har
også sommerhus i Rågeleje og tilbringer meget tid der.
Tove har altid været aktiv i politik, men vi diskuterer

aldrig, fordi vi heldigvis er ret enige for det meste.
Sidste år måtte Tove melde fra til den fest, som ikke
blev holdt. Hun skulle nemlig til Folkemødet på
Bornholm så vi er kun glade for at vi flyttede festen, så
Tove kunne deltage. Bent har en karriere i
medicinalindustrien, som ikke helt er stoppet endnu,
idet han går på arbejde et par dage om ugen.
Mia & R@smus: R@smus Pii Walther er bare endnu
en rigtig god og helt vidunderlige nevø, der, som
stavemåden angiver, også er bidt af en gal computer.
Det var R@s der sad en januaraften i 1997 og indviede
os i FTP- og HTML mysterierne og viste os hvordan
man kunne få computeren til at skrive STORE
BOGSTAVER. Man skulle bare trykke på shift, sagde han, - og ved gud hvor havde han ret. Det har vi
grinet meget af siden. R@s bor i Odense sammen med
fruen Mia og deres 3 flotte børn. Nu sender R@s
pakker ud til hele landet via Lemvigh & Müller, der
opkøbte det6 gamle Louis Poulsen og det fungerer
bare. Af samme grund er R@smus vores private
rawlplugs-pusher, idet han er leveringsdygtig i verdens
bedste Thorsman Plugs. Mia er børnepædagog og
ekspert i at arrangere fødselsdage for ungerne, hvilket
vi har nydt til fulde hver gang vi bliver inviteret til
Odense for at fejre de kære børn.
Jonas Merlin Pedersen
Jonas er vores reservenevø fra Jylland. Han rejste
imidlertid længere vestpå end vi kom. Det skete i 2002,
hvor han sammen med sine forældre, der havde en gård
omkring Vejen, rejste til Californien hvor hans mor
kommer fra. Vi mødte hans forældre i 1987 på
fødeafdelingen i Kolding. Jonas bor nu på Amager
fordi han læser til kemiingeniør i København.
Kate & Johnny
Johnny Kilowatt Jørgensen var også flyelektriker hos
Sterling Airways i halvfjerdserne. Senere blev han
headhunted til Luftfartsskolen, fordi han havde erfaring
med at træne hunde og amatørskuespillere som
instruktør ved dilitantforestillingerne i Vejby
Forsamlinghus. I mange år drillede vi ham med at han
derved både kunne undervise flymekanikerlærlinge og
faglærte. Johnny er medlem af ”Kalkminen”, - en
forening af tidligere lærere på Luftfartsskolen i Dragør.
Foruden at Johnny er ivrig jæger, er han også aktiv i
Vejbys byliv, der består blandt andet af Billardklub,
Påskemarch og Gadekærlaug. Kate er ”Dronningen af
Vejby”, idet hun er formand for Vejby Forsamlingshus,
som er vel det mest aktive og benyttede forsamlingshus
i omegnen. Både Kate og Johnny rejser meget ned til
de varme lande, gerne til Sydafrika, hvor de nedlægger
vildt og hjemtager imponerende trofæer fra rejserne.
Christina & Mike
Vi havde kendt Christina længe inden at vi flyttede ind
på Juul Steens Alle 10 i 1989, for Susie og John er

hendes forældre. Christina var ikke meget højere end
sin ejen ketsjer, da hun startede med at spille
badminton i CBK og hun er stadigvæk aktiv. Hun var
sammen med sin mor, den dag CBKs klubhus brændte
ned i løbet af kort tid for en del år siden og hvor
hestene i det nærliggende stutteri måtte evakueres.
Susie, der var gået tilbage til den brændende bygning
for at hente sit træningstøj var et kort øjeblik udenfor
sin datters kontrol, men Christina fik hurtigt sikret sig
at moderen kom ud i tide. Det gik godt og det
understreger blot at der er ingen tvivl om at her er tale
om to piger der både kan og vil noget. Mike er sagfører
og har været kæreste med Christina i mange år. For
nyligt er de heldigvis flyttet sammen og deter vi glade
for. Mike er også ivrig badmintonspiller og har for
øvrigt trænet Christina i CBK.
Sille & Jonas
Vores niece Sille har vi haft rigtig meget kontakt med.
Vi har ”lånt” hende flere gange af hendes mor, Gunne,
når vi skulle på cykelture eller på Grønnegårds Teatret
eller i sommerhuset og skulle underholdes af et herligt
frisk pust af ungdom. Sille lærte os at streame serier på
HBO, som Ringenes Herre og Game of Thrones,
senere er vi gået over til ”Netflæsk”, som vi kalder det.
Sille er stærkt kunstnerisk begavet. Hun begyndte
allerede som barn at skrive digte male, hvilket vi har
nydt godt af, fordi hendes malerier er stadigvæk holder
vand og er i meget høj kurs. Det var derfor ingen
overraskelse, da hun gik lære som skrift- og
plakatmaler. Jonas er Silles overlækre kæreste og de
har det smukkeste barn sammen, Neo Sigfred Hansen,
en dejlig dreng på halvandet år. Jonas har været i
elcykelbranchen og passer nu Neo og andre børn som
dagplejefar.
Stine & Martin
Martin er en af Jette & Jens Peters stolte, flotte og
charmerende sønner. Han er hornbækker som en ørn og
som VVS udlært, har han lagt rigtig mange rør ind.
Vild som en Gedde har han altid været. På pletten d. 1.
maj ved Hornbæk Sø for at være den første, der
fangede en gedde tidligt om morgenen, og ligeså på
vores fantastiske Gurresø cykelture, hvor Martin har
været en sejtrækker, når det styrtede ned og vi alle
sammen var pissesure og pladdervåde. Humørfyldt og
løsningsorienteret, altid opfindsom, når der skulle
sættes presenninger op og vi andre havde mistet modet.
I dag er geniet i forreste række med hensyn til
miljøudvikling af udstødningsgasser på skibe og andre
røggasforurenende industrier. Stine er bare SAS`mest
labre stewardesse, der styrer faget super professionelt.
Det oplevede vi til Martin 40års fødselsdag, hvor hun
opførte et show om en drømmeflyrejse til en fantastisk
fest i Hornbæk.

Inger & Henrik
Inger er bare også Grethes rigtig gode og helt sindssygt
vidunderlige søster. Som Larsen sagde da han blev 50 :
"Meget kan man sige om Ingers familie, - men kedelig
er den ikke". Hun er et jern til at aktivere alt og alle,
også hendes elever. Inger har i mange år flyttet jord i
sin have, fra det ene sted til det andet og omvendt det
næste år. Da udbryder hendes mand : " Kun en tåbe
frygter ikke haven". Han hedder .....
Hr. Forhenværende Maskinchef og Hr. Henrik Larsen.
Henrik sejlede meget rundt i de danske farvande for
Fyr- og Vagervæsnet. I sin sparsomme fritid dyrker
Henrik computer og drejer træskåle, hvilket han
mestrer til fulde og til alles tilfredsstillelse. Henrik har
hjulpet os andre med alt muligt, der har med computere
at gøre. Larsen startede med "Dossen fra Lossen". Han
fandt en gammel computer på Gjentofte Losseplads og
fik den til at køre. Henrik Larsen og Pii mødes jævnligt
i skumle omgivelser hos Harald Nyborg eller omkring
et fadølsanlæg, det vil man opdage når vi befinder os
på ”Græsted Kro" .
Tinne & Rasmus H@nzie
Som stavningen antyder er Rasmus også hooked, eller
snarere hacked på en computer. Rasmus er søn af Inger
& Henrik og derfor vores sindsygt dygtige nevø. Han
har stået i lære som politibetjent og arbejdet med hemli
nemli data indenfor datastrømeri. I dag leverer han ITløsninger til det offentlige, desværre dog ikke
Skattevæsenet. Tinne støtter Rasmus i godt og ondt.
Hun er læge og arbejder for tiden på Riget efter at have
skåret i folk på Herlev og Gentofte. I fremtiden skal
hun indhøste erfaring på hospitalet i Roskilde. Det
umage og smukke unge par bor i Hareskoven og har en
endnu smukkere datter, Kamille, som er fyldt 3 år.
Isabella
Vores schweiziske niece Isabella er præcist ligesom
det, hun til dagligt bliver kaldt : ”Bella”.
Egentlig var det Bellas mor, Vibe, der var vores niece
men hun Bella hører selvfølgelig til i den store skare,
som vi kalder vores ”nivøser”, som omkranser os. Vi er
meget glade for at Isabella fik overskud til at tage til
Danmark og medvirke i denne fest sammen med …..
Jessica & Oliver
Oliver er storebror til Isabella og det er første gang at
vi har set hans kæreste Jessica. Alle bor de i Zürich,
hvor vi fik lov til at være med til Olivers og Isabellas
konfirmationer. Jessica taler flere fremmede sprog så
hun kan snakke med alle til festen..
Gunne
Gunne er Grethes lillesøster og den første (og sidste)
lækre sild som Pii havde til salg på Internettet.
Desværre var der alt for mange tilbud, der var alt for
små så vi kom aldrig af med hende, plejer vi at drille
hende med Det er vi nu mægtig glad for idag, for hun

har to herlige børn som også kommer med til festen,
det er Lasse og Sille. Gunne er den eneste i familien,
der har fået 13 i noget som helst. Det var da hun
uddannede sig som specielpædagog, hvilket hun har
arbejdet som indtil hun ikke mere kunne slæbe rundt
med eleverne mere. Hun har nu titel som pensionist og
den bedste mor i hele verden.
Lasse
Supernevøen Lasse er det nærmeste man kommer John
Travolta i familien. Han danser fremragende og kysser
godt siges det. Som uddannet tømrer har han hjulpet
alle i familien med at snekerere alt sammen, blandt
andet satte han stakit op i Rågeleje i 2006. Vi var med
til at fejre hans svendegilde hjemme i haven på Juul
Steens Alle 10 i 2008, en kæmpefest, som vi sent
glemmer. Lasse har også erfaring som skiinstruktør og
Hoteladministrator på et skisportssted i Østrig. Lasse er
det yngste medlem af Fætter 4 Life og fætterflæsk.
Bettina & Nikolaj
Nikolaj er Jannes og Oles søn og dermed vores nevø
fordi Janne er Grethes søster. Da han læste til elektriker
var jeg imponeret over hvor meget han havde lært, for
det var mere end hvad jeg lærte da jeg læste til
installatør. Han blev meget tidligt pisket ud og gå med
morgenaviser i Hgør af sine skrappe forældre ( han var
vel kun 3 år dengang) Senere sang han i Domkirkens
kor og Nikolaj har haft job som elektriker i Søværnet, i
Lufthavnen og på HH overfarten. Bettina er vild med
Matador og er Nikolajs hjertenskære hustru. Sammen
har de vidunderbarnet Anton på 12 år.
Louise & Mads.
Fra Hornbækklanen har vi endnu en nevø, der er Jette
& Jens Peters søn Mads, der ligesom Anders fra
Frederikshavnerklanen er super til at sælge sand i
Sahara. Louise er også supersælger som tidligere
indehaver af en kæmpeforretning på Havnevej i
Hornbæk. Nu hjælper hun sin far, der også er
supersælger og bor på det gamle Hotel Trouville. De to
supersælgere
bor
i
Poul
Frisparks
gamle
murermesterbolig på Søren Kannesvej, sammen med
deres herlige børn Isabella og Frederik.
Lone & Lindberg
Lone er kendt som Cybersild fra Hornbæk Skole, hvor
hun var langt fremme i skoene med at skabe netværk
verden over dybt inde i Cyber Space. Hun skabte
kontakt med andre skolemiljøer verden over via
internettet og har vundet en Oscar inden for dette
område, som hun modtog i Portugal under en
højtidelighed der var overvåget af hele verdenspressen.
Under stort postyr blev Lone hædret ved afskedsfesten
på skolen i 2015.
Erik er den goe gamle ven med det fornemme
efternavn: "Lindberg". Enhver der har med luftfart at
gøre bør ha' sådan en ven. Det var ham der fortalte at

man skulle drikke Tuborg i stedet for Hof, men
efterhånden er vi begge gået over til rødvin, det bøvser
man ikke så meget af. De gode pensionister er begge
meget optaget af deres dejlige børn og børnebørn.
Mie & Torben
Torben er Grethes fætter fra Hem-klanen. De bor på et
så fornemt sted, som Egedalsgård, hvor Grethe
tilbragte mange sommerferier som barn. Det er ikke så
tit at vi ser Mie & Torben her på Djævleøen, men når
vi er omkring Hem får vi lov til at overnatte på
Egedalsgård med tilhørende helt igennem perfekt
forplejning. De har 3 børn, der alle er fløjet fra reden
og indtil videre 2 børnebørn. Vi var heldige at have
familien på besøg et par gange i Rågeleje.

