
Festtale til Dameklubbens 45-års fødselsdag d. 1 september 2016 

I sidste uge var Mogens og jeg i Skagen, vi gik en formiddag ned til Jacob.  

Han er fisker, og han var i gang med at filetere rødspætter. Vi faldt i snak, 

 og jeg spurgte ” Har du tid”? Jacob svarede: Jeg skal jo bare have tiden  

 til at gå, til jeg skal herfra, og det ved vi jo ikke hvornår det er. Skal vi ikke 

 drikke en øl.? Jeg har ikke kunnet slippe denne korte ordvekslen, for Jacob 

 har jo ret. Ingen af os ved hvad fremtiden byder hver og en af os. Derfor er 

 det vigtigt at have tid. Tid til hyggelige berigende oplevelser i godt selskab. 

 

 Det er sådan set sådanne oplevelser vores Dameklub er med til at give os. 

 Når vi torsdag efter torsdag møder op forventningsfulde og spændte på  

hvem vi denne torsdag skal dele nogle hyggelige timer med.  

 

Dameklubben fylder 45 år. En skøn alder tænker jeg. Kvinder på 45 år, er lige midt 

 i livet. Karrieren er på toppen, kroppen er i form, der er styr på det. Men de fleste  

har på dette tidspunkt en eller flere teenagere i huset. Og det er med teenagere 

som med golfspil. Det er nogle gange engleblidt og velfungerende for kort efter at  

helt umuligt uden kontrol, og med manglende mulighed for løsning. Men dette til  

trods har vi en livslang kærlighed til både teenagere og golfspillet.  

De bliver med årene heldigvis nemmere at omgås.  

 

Jeg har søgt lidt på hvad golf egentlig er for en sport, og lidt overraskende fandt jeg, 

At golf er den sport, der minder mest om sex. (de sarte må lukke ørene) 

1. Det gælder om at have et godt jern. 

2. der skal også et par kugler til. 

3. Det gælder om at ramme det rigtige hul.  

4. Udebane er sjovest. 

5. Det er bedst hvis banen er helt kortklippet. 

6. Det er kedeligt at spille alene. 

7. Det bliver bedst hvis men varmer lidt op inden. 

8. Bagefter kan man prale til vennerne med, at man brugte alle hullerne.  

Til slut vil jeg ønske os alle sammen tillykke med Dameklubbens 45 års-fødselsdag, og takke for ordet 


