Julen 2001

Hægter sig desperat
op ad ungdom og
nordisk high society:

IKKE ÉT
ORD OM
DEN MAND
Her igen i centrum står nok-sagt, flankeret af Sophie, Morten, Anna og Maria.

2002 - FØDSELSDAGE

Nu med The Bulls og Høj Andersens.
Introducing:
Kai Hunter,
Canada (tv),
Glen Ian af
Tåstrup samt
Ella Viola fra
Hvidørevej.

Hængerøv
Svigermors bevis på svigermors drøm Foto: Kathinka

Foto: Kathinka

SNIGINTERVIEW MED HOTELFRUEN
Vores indspiste medarbejder, K. Kringelbach
Ved redaktionsmødet var vi blevet enige om
at i år skulle hotelværten have det glatte lag.
Ældgammel og med hængevom fyldte han trods desperate rygter udspredt via internet
- mindst 50 år. Redakionssekretæren bad
mig om at flå ham levende. Og jeg have min
helt klare plan om - hvordan: Jeg ville negle
ham via hans kønne frue.
Så jeg bankede på hotellets nymalede dør
- Er hotelværtinden til
stede - og er værten ude?,
spurgte jeg den mellemste bukkebruse, Jon.
- Ja, far saver brænde
og hænger tøj op, svarede
denne yngling. - og mor
er i gang!
Havde jeg virkelig
taget fejl - var han ikke et
skvat? Jeg listede mig ind
i stuen og fandt hotelværten i den bedste sofa,
snorkende og i underbukser. Aha, tænkte jeg,
så bliver mit interview
med hotelfruen da ikke
forstyrret. Men jeg blev
klogere.
Jeg fandt fruen i køkkenet i færd med at bage julekager, dekorere
op til jul, lave lagkage til Livs bedste venindens mor, ælte en dej til børnehavens julebagning medens hun savede en mini-liste
til stolen ved pejsen i dukkehuset. Hun var
i gang med at forberede bestyrelsesmødet i
Børnehaven den næstfølgende mandag, alt
imedens hun eksperimenterede med lavselv-bolcher.
- Deres mand..., når jeg lige at sige før
hun svarer:
- Mand?

- Ja, du véd - ham - bob-bob-bob?
- Nåh ham - nej, han er ikke hjemme!
- Jamen, jeg har jo lige set ham - henslængt
i sofaneseren.
-Nå, men han skal altså ikke forstyrres.
Han sover skønhedssøvn - og jeg er altså
nødt til at lade ham sove rigtig, rigtig længe.
- Joh, men jeg kommer egentlig også bare for
at høre et par ting om ham. F.eks. hvor gammel
er han egentlig?
- Han er absolut gammel nok.
- Hvor meget ryger han?
- Han har sparet 150.000
kr. siden han holdt op med
at ryge, og han siger at jeg
får en zobel-pels, når han
når millionen.
- Er han nem at have med
at gøre?
- Ja, jeg kan nemt snøre
ham om min lilllefinger, det
skal da æ komme an å det!
- Er han musikalsk?
- Ja, han holdt f.eks. med
Norge til Melodi Grand
Prix i Parken.
- Er han en god ægtemand, sådan - bob-bob-bob ?
- Ægte og ægte?!
- Jamen jeg mener - er han
god i sengen?
- Nej, han er ikke så god til at skifte
lagener.
- Han lyder som den helt rigtige mand!
- Ja, han snorker!
Og ganske rigtig - her bliver vores
interview afbrudt af endnu en udbrud, der
bringer mindelser om katastrofen den 11.
september. Som da det andet tårn faldt.
Jeg forlod nedbøjet Hotellet. Forsøget på
at dyppe den dåre mislykkedes igen.
Men næste år skal et nyt slag slås.
Det ER jul - skråstreg - højtidsfest!

SOMMER I
DET HØJE

Ida og Tor tog med bus på arbejds- og førnøjelsesferie i det norske midt på sommeren. Efter pandekager
og te hos Dag og Tauno, skulle Liv hentes hos BestePapa og Martin. Det var meget, meget varmt, så
familien Bull inviterede på tur i deres båd til de små
øer i Oslo-fjorden.
Derefter gik turen nordpå med Anna og børnene, for
Kathinkas Hus på Vestlandet trængte til (nyt) tag,
så De Professionelle og familien var indkaldt. Åge
og Martine skulle lægge skifer. Ida gav, trods knottangreb, en hånd med, da det gamle tag skulle fjernes.
Først derefter retur til en meget ventende mand i DK.

MARTIN

Formuen blev grundlagt
da Martin konfimerede
sig i Gjerdrum Kirke og
inviterede til fest i Martine
og Åges nye hus. Terrassen
blev færdigtømret - dagen
i forvejen, og straks måtte
BestePapa, Åges far og
svoger, Tauno og hotelværten tage den i brug.
Hotellets pavillioner kunne
ikke klare presset af den
tunge norske august-regn.
Den blev dog genopbygget
i tide, så OldeMama kunne
få sig en drink med konfirmanden. Der var madorgie,
men til trods for at hovedparten af Dags frikadeller
lå i Jons mave, måtte han
lige inspicere kagebordet.

Tor er nu Skovvejs-barn af NÆSTyngste karat.
Har opfundet ord som: tosle (betyder nærmest
at træde på/udtvære), dysh (slå, markere slag og
spark). Vi forventer de bliver stående for fremtiden,
da det danske sprog ikke slår til.
Ved et zoo-besøg bekymrede det Tor, at de dovne
skilpadder ikke virkede.
Resten af familien glædes på skift med udsagnet
Jeg ka' li' dig! Du er min bedste ven!

Jon er nu 9. Er Diablo-freak i perioder. Vil være
computerspil-designer når han bliver stor. Svømmer 100 meter til mærke. Rollespiller i Vestskoven,
iført gaffa-våben og skjold. Vennernes ven.
Går i 3. klasse og er storforbruger af penalhuse.

Fotos: Martine

Liv er mindst 14 år, hårdtarbejdende 8-klassist,
rengøringskone og barnehenter. Kan ikke fordrage
at shoppe (mindre end 3 timer ad gangen). Tager
gerne på betalt Tenerife-tur med fætter Martin og
BesteRagnar og -Margareth.
Nedringet og -SMS'et af venner og veninder.
Er emne for konfirmation Kr. Himmelfartsdag, 9.
maj 2002, kl. 12.

EN MAND FYLDTE ÅR
Efter massiv e-mail og web-kampagne lykkedes
det hotelværten at stable et arrangement på
benene. Dagen var blevet udskudt til pinselørdag i håb om sommervejr. Det skulle ej være
sådan, men som Bertel Abildgaard/GuitarKaj
sagde: Nu måtte den giraf se at holde op med
at pisse på den parasol, som udgjorde Hotellets Intimscene. Det var hotelværtens pligt at
tømme overdækningen..Vådt var det, fadøl
flød og maden var helt overstadig. Kun bålet til
børnene og pølserne holdt sig tørt. 3-dækkerlagkagen med 50 (?!) lys var blændende.
Tak til alt godtfolk som var med til at overdække arenaen, arrangere mad, hente og bringe.
Tak til familie og venner for gaver og gode
ønsker. Tak for fest og mad. ...men på lørdag,
véd du så hvad vi skal have og spise, Kylling? Så
skal vi nemlig have Lørdags-Kylling... Krruuaa!

BLEFJELL OG ÆRØ

Hotellets hårdtarbejdende og ludfattige personale måtte ty til gode venner/familie, for at
kunne feriere i år. Henki og Bibbi lagde hytte
til en dejlig uge på Blefjell med familien Høj
Andersen og Joachim, August og Rosemarie.
Livs kraveben holdt dog ikke til skibakken.
Sommertur til Ærø hos Overlærer Andersen
og familie. Cirkus og badning og råhygge i
det skønne byhus. Børnene havde egen vogn.

Med Russels til nytårskur hos Hanne og Jens
Sidste års jul blev holdt
hos Matine og Åge i
deres selvbyggede og
nyindviede hus ved Ask.
Årsskiftet til 2001 blev
fejret hos Hanne og Jens i
deres nyrestaurerede villa
i Tilst. Det engelske society-par Ea og Graham og
deres forrygende afkom
Dominic og dårende
dejlige Melanie havde
forflyttet residensen hertil,
idet de ikke havde fejret
jul i Danmark siden deres
ungdom. Hanne havde
som sædvanligt dækket
overdådigt op og fyrværkeriet over det mondæne
Tilst var forrygende. Og
således kom vi alle lykkelige ind i et nyt år.

Vi ønsker Jer alle en Rigtig Glædelig Jul
og et Nytår der må blive jeres bedste.

SPRINGDAMVEJENS

HOTEL

- nu med restaureret piccolo-kvarter

