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HS bogen ”vi kan ikke sidde her til juleaften” udkom i november sidste år. Tak til alle
der har bidraget med anekdoter – som måske ikke kan ses direkte i bogen, da de er
flettet ind i fortællingen og frit fortolket af forfatteren.
Der var desværre ikke gemt meget, af det omfattende materiale jeg efterlod, da jeg
blev pensioneret. Der var blevet saneret i arkiverne i forbindelse med udflytningen
fra Bjødstrupvej til Årslev. Det er også meget naturligt, da den nye generation i
virksomheden ikke har relationer til fortiden. Det kan man ikke fortænke dem i.
Jeg havde heldigvis taget noget meget personligt materiale med, om inderkredsen
omkring Herman Salling. Blandt andet mine egne notater gennem 15 år fra
lørdagsmøderne, af særlige morsomme udsagn, sagt af Herman Salling. Et af dem
blev til bogens titel. Jeg har kun udleveret en lille del af dem, da flere kræver ekstra
kommentarer, da de kun er for indforståede.
I der har læst bogen har nok konstateret at der er flere faktuelle fejl – men det er jo
kun os der ved hvordan det forholder sig, der opdager dem og det er jo ikke det
væsentligste i bogen, men for tællingen om HS’ liv.

Vi har 3 nye medlemmer iblandt os – Erik Sørensen, tidligere forretningsfører, som
det hed dengang, Lillian Lørup fra økonomiafdelingen ved Lodberg og H. P. Madsen
tidligere forretningsfører og varehuschef, som senere blev den moderniserede
stillingsbetegnelse. Velkommen i foreningen.

Arrangementet sidste år var en spændende rundvisning i Horsens statsfængsel, af
en tidligere, ikke ansat, men indsat, der kunne berette om rangordenen blandt
fangerne og forholdende indenfor murerne. Inden sørgede Eigil Jensen for at vi fik
en lille en til morgenkaffen – godt initiativ. Det jeg specielt husker, var vores gåtur
fra færgelejet på Hjarnø de 2 km til Den Gamle Smedje, hvor vi skulle spise frokost, i
strid blæst og regn. Det var hyggeligt. Vi måtte aflyse rundturen på øen på ladvogn,
på grund af det dårlige vejr. Efterfølgende havde vi et dejligt ophold på hotel Opus.

Keld Nielsen og Jens Jørgen Madsen ønskede at blive afløst i bestyrelsen og vi fik to
nye bestyrelsesmedlemmer – Hans Nielsen og Niels Jørgen Madsen. Der skal lyde en
stor tak til Keld og Jens Jørgen for deres indsats.
Afslutningsvis – Ole Leth Pedersen fik en blodprop umiddelbart før vores
arrangement sidste år – Laila, ved du hvordan Leth Pedersen har det i dag?

