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Så lykkedes det at få Elton John til Augustenborg. Sædvanen tro sejlede
vi ud for at præsentere vores stolte skib for gæsterne, men når det er
sagt var det ikke så let denne gang!

Vi var en blandt rigtig
mange

Vi var en snes stykker der dukkede op med fyldte madkurve og godt humør
og efter at skibet var blevet pakket stod på en lille rotur. Vi havde denne gang
fået en del af vore nye aspiranter med, hvilket absolut ikke var dårligt. Vi
roede ud og måtte ret langt ud for at komme ind på vor rette plads. Men det
så ud som hele den danske flåde af plastikskibe og alt andet flyden allerede
havde taget plads. Det værste var at to stk. 2 etagers festpramme havde

Hygge og afslapning

blokeret for vor videre fremfærd, vi fik os dog en rimelig god plads selv om
de endnu ikke har klippet træerne der dækkede for udsynet. Efter at vi var
kommet på plads kom Frillen og lagde til ved os og så endnu et par bade med
kendte folk. Der blev lined op med mad i så store mængder at vi nok kunne
have holdt den gående i mindst 24 timer. Der blev dækket op med salater,
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kød, fisk og brød i alle mulige og umulige former og typer. Hele turen var
startet med et glas mjød - lokalbryg fra Augustenborg og så var der vin og
øl samt kaffe. Flere havde brillieret med kagebakst så der manglede heller
ikke noget. Vejret var helt i top - sol, varmt og stille. Ved 20 tiden startede
et opvarmningsorkester og senere overtog sir John så og gjorde det faktisk
ret godt - de sprøde toner spredte sig over parken og ud over vandet. Der

Elton John Gjorde alt for at
gemme sig mellem
bladene

blev hygget og snakket og Frillen blev brugt af de trængende idet der var et
lidt stort publikum til bare at bruge moder natur og så var det lige en del der
badede rundt om os. Efter et vellykket arrangement roede vi tilbage til havnen
og fik skibet fortøjet samt klargjort til det næste arrangement. Et godt arrangement var til ende - vi havde hygget os og fået en rigtig god oplevelse i godt
samvær. En tak til dem der var med - det var hyggeligt.

Det er de lyse nætters tid
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