MARTEC Maskinmesterklub

Hjemmeside: www.seniormaskinmester.dk
Sekretariatet:
: 96 20 88 88 : Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn

Lørdag den 18. august 2007
Fik vi endelig gennemført vores forårstur, som altså blev til en sommertur.
Programmet var:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

2.

Mødetid ved MARTEC Frederikshavn klokken 09.00
Medbragt kaffe/te pause indtages undervejs.
Ankomst Tange El-museum klokken 12.00
Medbragt frokost indtages (kan evt. købes)
Rundvisning med guide
Forventet afgang fra Tange klokken ca. 15.00
Forventet ankomst Hånbækvej klokken 17.15
Der ses på Arlys bryg.
i. Skipper Labskovs klokken 18.00 leveret af Nikoline
Afslutning forventes klokken 19.30

Deltagere:
• Henrik Bradsted
• Per Pank
• Henrik Nielsen m/frue
• Peter Andersen m/frue og 2 børn
• Tom Svendsen m/frue
• Ejnar Josefsen m/frue
• Hans Jørn Rømer
• Kristian Brogaard m/frue
• Poul Erik von Lillienskjold
• Per Mortensen m/barn
• Arly Nielsen
• Edel Stegemeyer
Desuden stødte Henrik Gregersen m.faml. til da vi ankom til museet.

Programmet blev lidt presset, idet vi startede med vished om, at det ene rør i tunnelen ved Aalborg
var lukket og det betød så, at vi fik chaufføren til at køre over Aggersundbroen. Det tog lidt længere
tid, men ifølge flere erfaringer fra dagen før, mente flere, at det ”tog kortere tid end igennem
tunnelen” og uanset hvad så gik turen fint, men vi blev lidt forsinket, idet vi først ankom til museet
lidt presset i tiden til rundvisningen.
Nå men guiden stod og ventede på os, da vi ankom og vi fik en interessant rundvisning og indblik i
museets historie og det hele blev afsluttet med en demonstration af Højspændingsgeneratorerne der
lavede lyn til den store guldmedalje.
Herefter fik vi slukket vores sult, idet klokken efterhånden var blevet meget-godt-og-vel frokosttid.
Efter lidt mundgodt og en hyggelig sludder gik vi rundt og så det vi havde lyst til, og der var
virkelig noget at se på for ”de gamle mestre” ☺
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Klokken 15.30 blev tropperne kaldt til samling og turen gik nordpå igen og denne gang igennem
tunnelen, og der sad vi så i ca. ½ time, og så kan man jo godt være glad for, at der var øl og vand
med i bussen.
Da vi ankom til MARTEC kl. ca. 18.30 ventede fru von Lillienskjold på os. Ejnar og Peter hentede
så Skipper Labskovs og imens der blev dækket bord og rettet an. Så kom Arly’s bryg på bordet og
det smagte vist udmærket, så det ud til, for der blev da tyndet godt ud i hjemmebryggen.
Ved ca. 20 tiden var der tomt i kantinen og efter en hurtig oprydning kunne vi sige tak for en rigtig
fin dag, og de fleste af os havde nok en meget klar idé om, at Tange El-museum skal besøges igen.
Bestyrelsen.

