December 2015

Kære Fultons Venner!
Undskyld, vi forstyrrer! Undskyld, vi forstyrrer dig i alt udførelsen af december måneds laange, laange liste
over alt det, du skal huske, og alt det du skal nå af december måneds mange julelyksaligheder.
Vi nævner i flæng: Julepynte hele huset (både indvendigt og udvendigt og glem endelig ikke hverken
hundehuset eller hønsegården), tænde og puste kalenderlyset (rettidigt forstås), købe julegaver (vi foreslår
”Skonnerten Fulton 100 år” af Grethe F. Rostbøll til ham eller hende, der alligevel ikke har alt) og pakker til
diverse pakkelege og pakkekalendere (slipper gavepapiret op inden, du overhovedet er kommet i gang, så
overvej at give dine børn bind for øjnene frem til d. 24. december).
For ikke at nævne alle julearrangementerne, du skal huske at komme til (husk, ikke at spise for meget inden,
så du har god plads til bløbben og alle de obligatoriske pebernødder og æbleskiver).
Og ja, så må du da endelig heller ikke glemme at skrive julekort (det er ok at gentage sig selv lidt fra sidste år)
eller indkøbsliste til juledagenes madorgier (her skal du nøje overveje balancen mellem tradition og
fornyelse. Og så kan du roligt halvere mængden flere gange. Ingen er særligt sultne alligevel). Glem heller
ikke mandelgaven (ej heller, hvor du lagde den) eller at tage en hel mandel til side, inden du hakker (på)
resten (af familien).
Så er du vist ved at være fær… Åh nej, du glemte fuldstændig julerengøringen!!! Men se, der har vi som din
Fultonven et julerengøringstip til dig (som også kan bruges på andre tider af året):
1. Opret en mappe på din computer
2. Navngiv mappen ”alt rod i huset”
3. Skænk dig et glas vin
4. Højreklik for at slette mappen
5. Computeren vil derefter spørge: ”Vil du slette alt rod i huset permanent?”
6. Klik ”JA”
7. Placer dine fødder på bordet. Tag glasset i den ene hånd og dette Fultons Venners nyhedsbrev i den anden
og læn dig så tilbage og nyd det hele – ikke mindst julen. 

Mens du nu slapper rigtig godt af, kan du glæde dig over denne lille beretning over årets gang på Fulton, som
skipper Jakob Jensen lagde ud på Fulton af Marstals facebookside d. 30. november (har du ikke en profil
allerede eller er du endnu ikke ven med Fulton af Marstal, så føj straks dette til din to do liste):

”Ohøj kære FB ven!
Så er kommandoen strøget,
Ulydias æbleskiver spist ,
5802 sømil sejlet,
3123 overnatninger ombord,
460 passagerer på dagstur,
850 personer til åbent skonnert,
10.000 måltider mad er tilberedt og serveret.
Det har været et super godt 2015 med mange
mennesker, der har gjort fejringen af Fultons
100 år til en fest. Jeg er taknemmelig for, at
det er faldet i min ”pøs”, at være en del af
Fulton. Dejligt at vide, at der allerede nu er
booket 28 uger af 2016, og der stadig er
ledige uger i solrige oktober.”

Der kan tilføjes, at årets sejlads har været uden problemer og uheld samt, at vinterarbejdet skrider
planmæssigt frem. Banjen er ved at blive lavet om, så der bliver mulighed for at bænke 60 gæster. Fra medio
januar vil togtplanen for 2016 kunne ses på hjemmesiden, og du kan således planlægge, hvornår du vil
overraske skibet med et besøg i en havn nær dig. Og ellers kan I som altid møde Fultons Venner med
tombolaen til bådmessen i Fredericia samt blåmuslingefestivallen i Assens.
Så er der vist kun tilbage at sige SKÅL! til alle vore venner af Fulton. Tak for jeres støtte i året, der snart er
gået. Vi håber, at I alle vil tegne et nyt abonnement for 2016, når girokortet sendes ud til foråret . Og så vil
vi i bestyrelsen ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et velsignet nytår!

De bedste jule- og nytårshilsner
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