Fantastisk marked med mange besøgende
Randbøldal Borgerforening havde stillet rammerne for et Valdemarsmarked på benene. Voksne
og især børnene havde en dejlig dag.

Klokken var 13:28 da dette billede blev taget. Det er Erik Andersens bil der står med bagklappen
åben. Han er lige kommet for at bære mere fadøl ind i spiseteltet. Dagens mange besøgende kunne
andet end handle. De brugte megen tid på at tale sammen og få sig en tår over tørsten.
Randbøldal. Allerede fra morgenstunden begyndte de første kræmmere og udstillere at møde
frem. Solen skinnede og vejrudsigten havde garanteret flor og skyfrit vejr. Det kom til at passe.
Allerede ved ti-tiden kom der folk på pladsensom havde tid til at se på de udstillede varer. Men
med salget gik det lidt stille.

Landsoldat of formand Flemming Pallesen er ved at skrive nye
rekrutter ind i ”Rekrutskole 1864”

Landsoldat og tømmerhugger
Landsoldaten fra 1865, Flemming Pallesen, der også er formand for Randbøldal Borgerforening, havde sig en meget travl
dag. Han måtte, ved siden af at
holde rekrutskole for børnene
også sikre at logistikken var i
orden, hvad for eksempel angik
vand og strøm. Han fik dog tid
til at holde en enkelt rekrutskole
for børnene. Ungerne var vilde
med at eksercere med trægeværerne.
Ved siden af rekrutskole 1864,
stod Erik Frederiksen med sin
bredbil, med hvilken han huggede et stykke 4x4” tømmer ud af
en granstamme. Det var impone-

Kommandersergent Pallesen har lige udleveret ”våben” til rekrutterne. Som det ses på billedet er
mødrene klar med mobiltelefoner for at tage billeder af deres poder.
rende af se på.
Også Bunkermuseet på Flyvestation Vandel
var der, repræsenteret ved Erik Andersen,
som havde en fin lille udstilling af militaria.
Gang i spejderne
Hos Randbøl Spejderne var der gang i en
konkurrence om, hvem der kunne stable
flest ølkasser ovenpå hinanden. Den der vovede pelsen, og det var det mange der gjorde fik en hjelm og et Seletøj på. Til seletøjet
var anbragt et reb, hvilket betød, at når kasserne væltede så blev den uheldige hængende i rebet og blev derefter fire ned.
En enkelt af deltagerne nåede op på 16 kasser. Den ældste der deltog i konkurrencen
var 47 år.

Det at stable ølkasser var en vanskelig sag. Som det
ses nåede ham der hænger i tovet ikke at få alle med.

Uden mad og drikke
Der var sørget for at man kunne købe vafler,
for en 10’er. Det samme kostede kaffen og
en gang Slush Ice, det sidste var der god
gang i, varmen gjorde ganerne tørre. Selvfølgelig var der også en pølsevogn hvor er
rød pølse med brød kostede en tyver, og lidt
med hvis man skulle have en større pølse.

Ind imellem dukkede der nogle vilde piger op. Her en af dem i færd med at udføre et flyvespring
uden sikkerhedsnet. t var ganske imponerende.
Den blå hoppeborg
Borgerforeningens bestyrelse var enige om, at skulle man trække folk til, måtte der være noget for
børnene. Det blev blandt andet en blå hoppeborg. Den var ikke voldsom stor, men til gengæld var
den fyldt med glade børn. En enkelt af pigerne var kommet op på kanten og foretog derfra et flyvepring så man måtte hive efter vejret.
Børnene leverede også underholdning for de voksne. Tre pige Anna Poula, Iben og Line Thorsen
og dansede to meget forrygende danse som hed henholdsvis Emoji og den anden hed Cold Water.
Derefter sang Alberthe Vandel, Rasmus Seebacks, ”Under stjernerne fra himlen”.

Spejderne fra Randbøl førte regnskab over de mange forsøg, da vi tog billedet var der 16 eller 17
de havde forsøgt sig. På daværende tidspunkt klokken 14.25 vr Anette den førende med 16 kasser
stable ovenpå hinanden. Imponerende.

De dansende piger fra højre Anna Poula, Iben Thorsen og Line Thorsen, der danske to danse som
hed, Emoji og den anden Cold Water.

Her synger, Alberthe Vandel,
Rasmus Seebacks, ”Under
stjernerne fra himlen”.

Båden, i sort, og næsten usynlig på billedet blev bortauktioneret til fordel for Randbøldal borgerforening. Den gik for 1.600,00 kr. til Randbøldal Camping.

Erik Frederiksen, der med sin bredbil,
er i færd med at hugge 4x4 tømmer ud
af nogle granstammer.

