
1. gildes gildemøde 

1.februar 2018. 

Indbydelsen til denne aften. De 

fem tenorer. Dette gav en fin 

tilslutning, idet vore damer var 

inviteret. Rart at have dem 

med. 

Søren Rasmussen 1. gruppe, 

bød velkommen. orienterede de 

fremmødte om dødsfald blandt 

De fem tenorer, hvilket betød, 

at de ikke kunne møde op. 

Til alles glæde, sagde Olaj ja til 

et indlæg til denne aften. Olaj 

Mørup er redaktør af dette blad. 

Ingen er i tvivl hvorfra Olaj 

kommer med sin skønne dia-

lekt. - Skagbo – Skagen er sa-

gen. For at blive betragtet som 

ægte Skagbo skal man kunne 

fremvise slægtsbog med mindst 

tre generationer baglæns og 

Olaj er ud af en slægt, som har 

boet og arbejdet en del år i 

Skagen, men der havde sneget 

sig lidt Grenaablod og Tver-

stedblod ind i slægten så helt 

Skagbo kan men vel ikke sige, 

men allevel.  

En søskende flok på 6 gav 

baggrund og forståelse, at 

sammenhold og fællesskab gav 

mening. 

Efter13 år som fisker gik Olaj 

på land, arbejdede nogle år 

som skraldemand, blev senere 

uddannet som procesopera-

tør(produktion og lager), hvor 

han arbejdede i 14 år. i den 

periode gik han på handelssko-

le i fritiden, hvor kimen til det 

senere arbejde blev grundlagt. 

Han blev økonomiansvarlig i 

det tidligere SID som senere 

blev til 3F og sluttede sit ar-

bejdsliv i 3 F Vejle som A-

kassemedarbejder. Et spæn-

dende liv for fællesskabet. 

Olaj læste og fortalte gode også 

sjove historier, familiefortællin-

ger, udflugt med døden og an-

dre interessante ting. Bland 

andet en del om nogle interes-

sante personligheder som ikke 

altid slap lige godt fra det de gik 

og lavede i hverdagen. Dette til 

morskab og eftertanke for de 

fremmødte. En rigtig god ople-

velse. Tak til Olaj. 

Vi fik da også noget at spise. 

Laksemad, mørbradgryde, og 

kaffe med småkager. 

En hyggelig aften med et par 

smukke sange, sluttede på van-

lig vis 

Skriver Henning Nøhr. 

 


