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Udsat —

Udsat —

Udsat —

Udsat-

Udsat!!
En gammel Silkeborgdreng der
en af de sidste dage i det gamle

årtusinde fyldte år, besluttede —
for et syn skyld — at fejre dagen i

begyndelsen af det nye årtusinde.,

formentlig i håbet om, at delta-

gerne ville have nået at spæde

pengepungen op igen ovenpå

julens udskejelser, så der kunne
blive en ordentlig present til ham.

En rigtig kendisser!

Personen — Henry Ødgaard er
kendt i vide eksklusive kredse

såsom: Silkeborg Golfklub —
Hjejlens Venner — TH. Langs

Gymnasium, Silkeborg — Det
Danske Forsvars Artilleri regi-

menter (hædret med Dronningens En nydelig hårfager fødselar for mange, mange, mange år siden

udmærkelse for 25 års tro tjene-
ste) - Herning Fremad - Lind Old

 
under radioens sportsudsendelser

: I dagens anledning har den gamle år helt ved siden afsig selv. I
Boys — Herning Golf Klub — Redakteur samlet en masse viden desltedhnen er Henry Odganrd og
Hermng Got Klots Senjerafde- og historik om fødselaren og hustruen Ruth kendt som fodbol-
ling Lind Sangkor — De fleste formuleret dette i denne særud- deksperter = dog ikke meget om-
danske Plejehjem — Ældresagen — gave af "Mageløse Tidende”. vandrende

Herning Golf Klubs Bridgeklub — ’

Frimurerlogen Hardia o.m.a. Som enebarn måtte Henry Ød- Aktive i ældresagen!

i gaard meget tidligt søge ud blandt
Yderst aktiv!!! ligestillede, hvilket dengang for Parret har gennem efterhånden

mange, mangeår siden kun kunne adskillige år ydet en helt enestå-
AleOVEIISVIVSSUNienlænge, lade sig gøre i forbindelse med ende indsats for at forsøde ældre

aktiv og deltagende, at det nær- udøvelse sports- og spejdsrakti- — specielt familiemedlemmers —
mest har erænset til det ubeskri« viteter. Resultatet blev at han tilværelse med hyppige besøg og

; gr blev bidt af en gal fodbold i ho- hjælpende aktiviteter af forskellig
velige, uden at det er gået ud over vedet, der har forfulgt ham siden. art

hans gode humør og helbred. Lidenskaben har i de senere år
forplantet sig til hustruen Ruth,

I anledning af dagen! som hver søndag eftermiddag
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Om omsorgen har været skyld i

de ældre  familiemedlemmers

bortgang skal være usagt.

LÅ

 

også at omfatte egnens kommu- jern) som halvjerner uden andre

nale plejehjem. fornuftige interesser.

Siden har piben fået en andenlyd.
Fødselaren blev tilfældigt lokket
på golfbanen for ca. 5 år siden og
har siden slået temmelig mange

lufthuller med det bøjede jern.
Han er i dag et skattet medlem af

Herning Golf Klubs Seniorafde-

lings bestyrelse, der med Henry

Ødgaards bistand fungerer mere
effektivt og professionelt end
moderklubbens egen bestyrelse.

Omfattende hårtab!

På den foregående side kan det

konstateres at fødselaren har
været en ganske nydelig ung

mand med bølger i håret og vand

i knæene. Senere aktiviteter,

herunder ægteskabet med hu-

struen, opdragelse af 2 børn og

mislykket opdragelse af en hund
"RockerHenry” og fatter Mogensi LOBB Revyen medførte et omfattende hårtab,
2 ro REE

/ ore

Omsorgen har været ganske usel-

visk og har kun betydet udgifter,

idet fødselaren påstår at han for-
mentlig er den i denne kreds, der

har betalt fleste arveafgifter.

Erfaringerne fra disse omsorgs-

aktiviteter fulgte til en længere

ansættelse hos Danske Diakon-
hjems administration i Vejle.

For at spare på Diakonhjemmenes
omkostninger tilbød Fødselarenat

underholde de gamle på organi-
sationens plejehjem med sang og
klaverspil, som begge har været

dyrket med beskeden succes

siden barndommen.
Udoverat de fleste gamle (d.v.s.
de, der var i kørestol og ikke selv

kunne flygte) fik et indblik i
hvordan amatørsang og spil også

kan lyde havde fødselaren altid
nogle tilbage som kunne deres

”uforbeholdne” mening om un-
derholdningen.

Efterhånden som Diakonhjem-
meneer faldet fra, har fødselaren

udviddet sit aktivitetsområde til

  

 

som bevirkede at fødselaren i
mui Eg adskillige år fik motion nok ved

Inkarneret Golfudøver! gennem hele dagen at hente sit
hår fra den eneside til den anden.

Indtil for ca. 5 år siden betragtede
fødselaren alle de såkaldte golf- Golf kan føre til meget!
spillere (mennersker som i al Lo
slags vejr gik rundt pa en mark Under den hårde træning til gol-

med noget ”bøjet jern” i en sæk fen, hvor hans ihærdige indsats

 

”Sauna Henry” i LOB Revyen

på ryggen og ind imellem slår til har nedbragt hans handicap til
en lille hvid bold med det bøjede imponerende 54, fik Henry Ød-
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gaard med ”hentehåret”, der forat Lave en sang, ville være mere gennemgået efterfølgende sider,

kunne nå fra den nederste del af blasfemisk, end at lave denne er fødselsdagen formentlig ovre,
den ene side af hovedet — op over avis, idet fødselaren jo har for- så det vil være klogt, for en sik-

månelandskabet - ned på den fattet adskillige festsange, og blot kerheds skyld at du rejser dig op

anden side for at ende i en lille ville forfalde til sammenligning og udbringer en skål for fødsela-
”anderumpe”. Det var så langt, at under afsyngningen, og derfor ren Henry Ødgaard.

når han skulle svinge det ”bøjede miste forståelsen og meningen
jern” fik han håret i klemme, så medsangen ogteksten. ”DenGamleRedakteur”
de fleste lange hår gik tabt i Holde en tale ville være spild af

svingene. skønne kræfter, idet størsteparten

Det sidste var han nødt til at af deltagerne med fødselaren i Genbrugtil afsyngning!
frisere ”hulter til bulter” på hove- spidsen, formentlig ikke ville

det. kunne huske en brøkdel af ind-
holdet, når talen ville være forbi. Henry’ 9S 70

Sving med ”køllen”!! Den gamle Redakteur ville for-
mentlig også glemme, eller o

Henry Ødgaards aldrig svigtende springe nogle ord og sentenser arsdag
interesse for det andet køn har over, og således forplumre forstå-
også udviklet sig siden hans elsen. . .
jagtture til ”Bonbonnieren ” i Derfor denne avis, der kan gem- Mel.: Ah disse minder...!

Esbjerg, ”Jernstangen” i Varde og mes, hvis det er det man vil, eller .

”Landsbyen” i Herning. Adskil- bruges til den anden ende, hvis 1. Kan duhusketilbage
lige år i danskeskole har givet man mener den mere egnetdertil. du havde ingen mave
ham visse færdigheder udi dansen og håret var bølgetogflot.
”tango” som adskillige kvinder Afslutning! Kunne danse hele natten
har været udsat for. og klemmehendeskatten.

Specielt når dansen kan udføres Når I har læst dette indlæg og du lokked” med kys og med kram
til tonerne ”Blue Spanish Eyes” ”Flyver Jenny” den kække
smelter både fødselaren og hans
smørtenor og ikke et øje ertørt.

Når der ikke danses i kontakt med
det ”smukke” køn, svinger han
”køllen” — altså golfkøllen for-

trinsvis i selskab med udvalgte
veldædige men absolut smukke

kvinder.

Gør detselv!

Ved givne lejligheder, må selv
fødselaren anerkende, at gør det

selv er både bedre og nemmere,

end når andre skal deltage.
I erkendelse heraf måtte den
gamle Redakteur træffe nogle
beslutninger i forbindelse med
festligholdelse af fodselarens

festdag.
Lave et potpourri over fødsela-
rens aktiviteter på teater og re-

vyscenen, ville være umulig,
eftersom størsteparten af aktø-
rerne ikke kan huske replikker på . .
mere end tre ord. Det ville ikke Henry i den legendariske rolle som ”Hunepræsten” i LOB Revyen

 
give nogen mening.
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lærte dig alt det frække, ”Skide godt” hvad du råbte og vi på minder har samled

mendet vil vi glemmefordi, skreg. og nu er du blevet halvfjers”.
du fodbold ku” spille Som ”Glistrup” du klante På plejehjem du nu fløjter,

og modstander'n drille Og som ”Knagsted” du fjante over klaveret du skøjter,

og kondien var helt eminent. Med ”Mørk”der blev ganske og medkoret du giver en sang.
Åh,disse minder konfus. Nu ”køllen” du bruger
fra du var en pigernes Jens Du ku' sælges som proffer også gerne med fruer —

Åh, disse minder Da du spilled ”Stoffer”, det er golfen vi her tænkerpå.

den tid kommeraldrig igen Men er dog hos ”Old Boys” Du harfået nye venner

Åh, disse minder endnu. også nogen vi kender,

nu er Henry stået a' og sagt rør, Åh, disse minder og i “Loge” med mange du er
blandt vennerne vi ham jo finder fra du var en skuespils helt Ah, disse minder

med sit gode og gamle humør. Åh, disse minder Ja livet må vær” skønt som halv-

den tid kommer næppe igen fjers
2. Du var en af de gode Åh,disse minder Åh,disse minder
Da du spilled” “Fede Frode” det er dem dergi'r livet kulør, vi drømmer igen og igen
Den høvding fra Dyshøj i Lind. på scenen vi vennerne finder Åh,disse minder
”Søren Sut” ku” du klare med det gode og gamle humør. det er dem som giverlivet kulør.
Og som ”Benny”var det bare Hos Henry vi vennerne finder

3. Det var så om det gamle med det gode det gamle humør

 
”Skidegodt Egon” fra LOB Revyen.

Hilsen fra LJOP
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