
 
Historien om starten af Saks og Hammer 

Året 2002 
I december blev der holdt et møde med Anders Helner, for at undersøge om der 

kunne stilles et lokale til rådighed for et hobbyværksted, her deltog: 

Alex Jørgensen, Bent Kamper, Birthe Gerlow og Jens Hemmingsen,  

De fik tilbudt et rum ca. 8x5m., hvor der tidligere havde været værksted i kælde-

ren under nr. 40. 

I løbet af efteråret blev det delvis indrettet af initiativtagerne. 

Hver beboer kunne nu anskaffe sig en nøgle for 25 kr. og benytte rummet efter 

ønske, men der afholdtes fælles samvær hver tirsdag kl. 10-12, hvor nogle med-

lemmer lavede kaffe og smurte franskbrød, som kunne købes, ligesom bitter, øl 

og vand alt til en pris af 5 kr.  

 

Året 2003 
I starten samledes beboerne, efter mund til mund metoden, i hobbyrummet, som 

blev døbt: SAKS OG HAMMER. 

D. 5. marts var der åbnings-fest, og flere kom forbi for at kigge. Som gaver 

modtog vi symaskiner og overlock maskine og meget værktøj, så der er næsten 

ikke grænser for hvad der kan laves. 

I juni 2003 starter vi på at spille PETANQUE.  

Det foregår på den eksisterende bane, som er anlagt af andre beboere for cá. 10 

år siden, hver søndag formiddag kl 10-12. Her er samme muligheder for køb af 

kaffe og bitter, som om tirsdagen, og der kommer flere og flere beboere forbi og 

hygger sig og spiller et par spil, så vi er nu rigtig synlige i Strandlund og morer 

os dejligt, hvilket virker smittende. 

Den 26. august var vi ca. 18 Saks og Hammer medlemmer på skovtur til John 

Schraeders sommerhus ved Sejerø bugten. 

I august afholdt Strandlund sin 25 års fødselsdag, og Saks og Hammer og Petan-

que klubben blev tildelt 5.000 kr. til den videre drift. 

Vi får nu tilladelse til at udvide rummet i kælderen med et cá 4x3mt. ekstra 

stykke, dette blev udført i efteråret, af vore egne medlemmer, og indrettet med 

cafébord og bænke og stole, så vi  nu alle, cá. 20 medlemmer kan samles her til 

socialt samvær. 

I august holder vi en røget sild sammenkomst. 

Den 24. september holder vi Petanque afslutning med deltagelse af 24 beboere, 

først spilles der og uddeles præmier og bagefter spiser vi fælles frokost og kaffe 

på ”Stranden”. 

 

d. 2. oktober starter en ny aktivitet, det er SØNDAGSTRÆF i dagligstuen -  

første søndag i hver vinter måned, (de måneder hvor vi ikke spiller Petanque). 

Her kan vi købe kaffe og bitter som sædvanlig og synger måske en sang og kan 

så spille bob, dart, ludo eller Yatzy og hygge snakke. 

 



D. 16.oktober var vi ca. 7 medlemmer der gik i skoven sammen med Anette, for 

at finde smukke ting til juledekorationer, disse blev fremstillet d. 26. nov. i Saks 

og Hammer.  

Fra oktober lavede vi nemlig juleting, som blev fordelt ved lodtrækning til ad-

vents festen, til nogle af Strandlunds beboere. Medens alle beboere der ikke kan 

komme ud juleaften, fik en dekoration denne dag, dette var dog lidt for farligt, 

så det er senere strøget. (brandfarlig!) 

 

Året 2004 

Vi har nu fra  servicelovens §115 modtaget :  10.000 kr. i tilskud i år, de an-

vendes delvis til en ekstra Petanquebane, som blev etableret i løbet af året. Pe-

tanque banerne skal jo vedlige holdes, og hver søndag inden start er der et med-

lem der river og tromler. Hver søndag og tirsdag er der et andet medlem der kø-

ber brød, og de samme to dage er der medlemmer der laver kaffe og smører 

brød, så der er virkelig et socialt netværk, der hjælpsomt gør noget for andre 

som måske ikke er så mobile. 

Først i marts holdes der fødselsdagsfest med flag, festlig mad, lækre kager og 

vin og øl. Et medlem har malet et billede, der symboliserer vort hyggelige klub, 

hvor der hele året er livlig aktivitet. 

Nye maskiner er komme til, og i august holdt vi igen røget sild sammenkomst, 

og et par gange i løbet året havde vi også pølse-gilde. 

Fra september laves der igen i år mange juleting, disse bliver fordelt til alle be-

boere ved advents festen.  

Året 2005 
I år modtager vi igen fra §115: 10.000 kr. i tilskud, disse bliver anvendt til nye 

elektriske installationer i hele saks og hammer rummet. Så vi nu er ganske sikre 

på ikke at få stød, når der arbejdes med alle vore elektriske værktøjs maskiner. 

Den 5. marts holder vi en festlig 2 års fødselsdagsfest. 

Vi modtager nu fra, Erik og Magda Sterregårds fond: 5.ooo Kr, som vi bruger 

til at leje en bus, og d. 7. juni er vi 33 pers. der kører på skovtur til Birkegaar-

dens haver, i flot solskins vejr, med blå Peter som chauffør. Vi spiser frokost før 

vi går en rundtur i den smukke have, og Saks og Hammer har selv kage og kaffe 

med, det var en rigtig hyggelig tur, som vi gerne gentager. 

Vi havde atter en pølse–fest en tirsdag, og i august havde vi røget-sild fest. 

D. 25. sept. havde vi Petanque afslutning, der var 16 spillere, der kæmpede hårdt 

mod hinanden, imens andre sled med at slå søm i kævlen. Vi var 40 der sluttede 

med at spise på ”Stranden”, og klubkassen gav kaffe og kage, og der blev uddelt 

præmier til finalisterne i både ”søm og kugler”. 

D. 2. oktober startede vi Søndagstræf, med cá. 30 deltagere med det sædvanlige, 

sang og spil, hvorefter et par beboere havde doneret sild og snaps + ost, så det 

var en vældig fest med snak og højt humør.  

Grethe Kamper, nov. 2015 

 


