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Vågn op og send Anemonemand!
Hvad laver de i grunden inde i public service-kanalen 
med det store, blå koncerthus, siden de endnu ikke 
har fået øje på de boblende festlige toner fra det lokale 
band Anemonemand?

Derom spørger »Skofl ikkeren UPS« alias Klaus 
Bøgh. Han har gennem årene fornøjet sine omgivelser 
som, blandt meget andet, skosælger, vinhandler, an-
noncekonsulent og amatørskuespiller med særligt ta-
lent for at agere fuld svensker.

Nu synes han, at Danmarks Radio skal have på tryk, 
at danskerne mangler at lære vores Anemonemand at 
kende. Skofl ikkeren skriver:

»Det var Michael Mathiesen, der fi k en rigtig god idé 
i 1997, og siden har orkesteret gennemgået en fanta-
stisk udvikling under inspiration af koryfæer som Os-
vald Helmuth, Gasolin, Kim Larsen, Elvis Presley, Bob 
Dylan med fl ere.

Publikum bliver budt på en bred vifte af musiske 
lækkerier og utroligt vedkommende tekster, hvoraf de 
fl este allerede er blevet ørehængere. Det kunne høres 
på publikums reaktioner, når de enkelte numre blev 
annonceret.

Læg så hertil, at forsanger Michael Mathiesen i sær-
deleshed og de øvrige anenomemænner opfører et helt 
fantastisk sceneshow, hvor man det ene øjeblik på det 
nærmeste står op på stolen med hænderne over hove-
det og klapper i ekstatisk begejstring over et fedt rock-
nummer – for det næste øjeblik at sidde på kanten af 
stolen, når samme Michael holder os om hjertet i en 
skøn ballade, der virkelig trækker søm ud.

Så »En aften med Anemonemand
2 på tv - ja, hvorfor ikke? Det ville klæ' de licensbe-

talte tv-kanaler at prioritere alternativt og lade resten af 
landet nyde godt af de musikalske godbidder, som vi er 
forkælet med her i nordens absolut festligste hjørne.«

Anemonamand i aktion. Det er Michael Mathiesen med hatten.

Lys i mørket på Agnetevej
Igennem fl ere uger har Mogens Schuldt fra Snekker-
sten konstateret, at 5-6 lygtestandere langs cykelstien 
fra Klostermosevej og op ad Agnetevej var gået i sort. 
Samtidig har lyset i fodgælngerfeltet i T-krydset ved 
Agnetevej og Klostermosevej været mørkelagt i lige så 
lang tid, så det har været svært for cyklister og fodgæn-
gere at passere trygt over fodgængerfeltet efter mørkets 
frembrud.

Men i torsdags kunne Mogens så endelig konsta-
tere, at der er 
kommet lys i 
lygtestanderne 
igen - og min-
sandten også 
i den ene af de 
to lamper over 
fodgængerfeltet.

»Så bli'r det 
spændende at 
se, hvornår der 
kommer lys i 
den anden,« 
skriver han.

Mon ikke for-
glemmelsen bli-
ver bragt i orden 
hurtigt...

Der mangler bare 
en enkelt lillebitte 

pære, så er der lyst 
og godt på Agnete-

vej igen!

Hellebæksskolen var i lør-
dags base for 164 spejdere 
fordelt på 34 patruljer, som 
deltog i Danmarks ældste 
spejderløb Dinizuli . 

HELLEBÆK: Det traditions-
rige spejderløb Dinizuli blev 
i lørdag afviklet i Hellebæk. 
Løbet består af fem disci-
pliner herunder to oriente-
ringsløb, hvoraf det ene fore-
går om natten.  

En af dem der deltog, var 
Peter Kiel på 16 år, som er 
medlem af spejdergruppen 
1. Helsingør Spejdergruppe. 

- Det er et rigtig fedt løb 
at være med til.  Samlet får 
vi nok gået 25 kilometer. Når 
vi har gennemført løbet ta-
ger vi tilbage på skolen for 
at sove, fortalte Peter Kiel, 
som Helsingør Dagblad talte 
med kort før løbet blev skudt 
i gang. 

Flere erfaringer rigere
I år var et helt nyt team, der 
stod bag afviklingen af lø-
bet.

- Vi har fået en masse er-
faring i forhold til hvordan vi 
skal koordinere løbet frem-
adrettet, fortæller Th eis Bru-
un, som repræsenterede den 
lokale spejdergruppe Prins 

Hamlet  Gruppe, og var med 
til at arrangere løbet.

Dinzuli-løbet er opkaldt 
efter den zuluhøvding der 
gav stamfaderen til spejder-
bevægelsen Baden-Powell 
de oprindelige træperler , 
som Gilwell-spejdere bærer 
en kopi af. 

Løbet stiller store krav til 
spejderne, som må indstil-
le sig på få timers søvn, når 
først opgaverne er løst. 

- De første spejdere var til-
bage fem minutter over fem 
om morgen. De sidste klok-
ken 06.13.  

- Det var trætte, men ik-
ke mere end at der stadig var 
plads til et smil. Det hjalp og-
så at de fi k serveret lagkage 

ved morgenbordet.  I anled-
ning af vores 75-års jubilæ-
um, fortæller Th eis Bruun. 

164 spejdere kom på 
en krævende opgave

Peter Kiel var en af de spejde-
re, der deltog i løbet i lørdags. 

(Foto: Torben Sørensen).

Der var højt humør blandt de unge spejdere på Hellebækskolen i lørdags.

Spejderne mødtes på Hellebækskolen, hvorfra løbet blev afviklet. (Foto: Torben Sørensen).
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