Munkegade-drengene
55-års skolejubilæum lørdag d. 18. juni 2016:
Peter Krøger var som vanlig ankermand, programsætter og invitationen blev
rundsendt december 15, for at være i god tid.
Programmet lød på:
– Frokost kl. 12:00
– Besøg i Den Gamle By , 70er lejlighederne
– besøg Dokk1
– middag på Flammen.
På trods af den tidlige udmelding, havde nogle allerede booket dagen, andre
kunne ikke komme, og da tiden nærmede sig var vi 9 deltagere.
Niels Kristian – Peter Krøger – Ole Larvid – Peder Erhard – Finn Minet –
Flemming Hagelquist – Poul Erik Olesen – Ole Hald – Ove Nielsen.
Ole Hald der er bosat i USA ferierede i Århus så, han kunne snildt komme.
Vi mødtes på Peter Gift, Bruuns gade, kl. 12:00, spændte på gensynet, der var jo
gået 5 år, siden vi sidst havde været samlet.
Da alle var kommet, og vi havde fået skænket en velkomst øl, og hilst på
hinanden, gik vi over til buffet’en.

Som det fremgår af billederne var det fint sommervejr, og vi havde derfor valgt
at sidde ude i gårdhaven, rigtig hyggeligt.
Buffet’en var god, betjeningen ligefrem, alt sammen ok,
Efter et par hyggelige timer brød vi op, og travede gennem byen op til Den
Gamle By, hvor vi efter planen skulle se 70’er lejlighederne.
Her er husfacader, trappeopgange og møblerede lejligheder, som vi husker dem
fra vor skoletid.
-Spejder lokalet indrettet i en kælder, med tropsflag og knob-tavler; -Cykel-/
Knallert smeden ligeledes i en kælder, med duft af motor og olie;
-Radioforretningen med de gamle TV- apparater, spole-båndoptagere, radiorør
og transistorer; -Jazzbar Bent J, en tro kopi af originalen, som den så ud da den
fungerede i Nørre allé.
I det hele taget et godt tids billede.

Herefter skulle vi se Århus’ nye bibliotek Dok1, for enden af Europa Plads, så vi
slentrede gennem byen ned til havnen, men da det var lørdag og efter 16:00, var
der lukket, så det blev der ikke noget ud af, kun en vandretur rundt på den store
terrasse.
Ingen grund til klage, lige over for på hjørnet af Åboulevarden slog vi os ned på
en fortovscafe , og fik en svalende øl.

Klokken nærmede sig 18:00 og vi gik de 100 meter over på Restaurant Flammen
for at spise middag, som vanlig en god buffet, hvor man tager det man kan lide
og alt det man kan spise.
Vi tilbragte et par hyggelige timer med samtale om løst og fast, hvad vi havde
bedrevet, ja og selvfølgelig om vor gamle skole.
En god dag var til ende og vi brød op, men var enig i at ses igen om 5 år.
Erhard der var kommet med tog fra København, fik et lift af Niels, så kunne de
underholde hinanden på turen hjem til Staden.

