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Den 28.06.2014 ved 14.00-tiden mødtes de første 20 af en større flok glade og håbefulde Duborg-
studenter på den udendørs servering på Nordermarkt - alle iført de traditionsrige rød-hvide 
studenterhuer, som vakte berettiget opsigt, ikke mindst blandt de mange danske turister, som 
ikke havde turdet håbe på- eller regnet med - at støde på studenterne årgang 1984! 

Forud for dagen havde der over længere tid været ivrig aktivitet på nettet, ikke kun fra 
vores ankermand, trofaste festarrangør og facebook-gruppe-general Jörg Helmer, men 
også medlemmerne imellem mht. overnatningsmuligheder, tips til at få gulnede huer 
hvide, og diskussioner mht. om vi måske ikke var vokset ud af huerne og tilkendegivelser 
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30 ÅRS JUBI

Duborgstudenter årgang 1984 - anno 2014

“PLOP!”
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om, at vi glædede os til vores 30 års jubilæumsfest og 
ikke mindst: til at være sammen igen! 
 
Programmet var, som altid, fint sammensat af Jörg – der 
denne gang havde chartret MS Möwe til en længere 
sejlads ud omkring Okseøerne, vi var godt 50 studenter, 
der nød et par timers sejlads med smuk udsigt, hyggelig 
udveksling og solskin – flankeret af den sprøde lyd af 
Flensburger ”plop” i mange farver. For alle os, der sætter 
pris på det uundgåelige dansk-tyske sprog-miskmask, var 
ordensreglerne på herre- og dame-aftrædelsesrummene 
en levende erindring om, at vi fra grænseområdet forstår 
hinanden, og hvis ikke, så tæller den gode vilje. 
 
Vel retur på Flensburger Hafenspitze satte vi kursen mod 
lokalerne ved DGF-pladsen på Marienhölzungsweg – 
(kun afbrudt af en enkelt down-memory-lane-afstikker i 
”Bärenhöhle”) - hvor vores festarrangør havde sat de 
sidste deltagere stævne. Her ventede ikke bare et 
festlokale med udendørs Biergartenzelt, men også en 
bemandet bar og et velassorteret grill-arrangement til de 
slutendelig 60 fremmødte. 

I godt selskab går tiden hurtigt. Årgang ´84 holder 
løbende kontakt via Facebook, mail og røgsigaler, da vi til 
hverdag lever langt fra hinanden og i  forskellige lande - 
og vi mødes så vidt muligt både til sommergrill og 
Weihnachtspunch. Så festen gik da også sin gode gang 
med spisning, grin og udveksling om dit og dat og ”siden 
sidst”. Det er en fantastisk følelse at begive sig ind i den 
tidslomme, det er, at mødes med sine 
gymnasiekammerater og for en stund nyde et frikvarter 
som i de sjove ungdomsår i gymnasiet - men det giver 
også mulighed for at lære dem, man i gymnasiet havde 
mindre berøringsflade med, bedre at kende. Sikke en fest! 

Den sædvanlige hårde kerne måtte lukke og slukke DGF-
lokalerne – og tog turen omkring den eneste åbne  bar et 
sted på havnen.  ”Luv und Lee” var i 80´erne stedet, hvor 
man sluttede af med Bauernfrühstück og en bitter ovenpå 
en festlig nat. Den er for længst lukket, men årgang 1984 
er stadig SPILlevende. 

Tak til jer alle sammen for jeres gode indstilling til vores 
sommer- og julemøder, for hyggelige timer og ikke 
mindst: Til Jörg for hans utrættelige indsats for at få det 
hele til at hænge sammen. 

Vel mødt d. 29.11. til punsch! 
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Solopgang efter grillfest

Grillfest 84

- og snakken starter

De bedste pladser

Martina Wegner og Ingo Hahn

Glade studenter


