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Kidnappet
12-årig blev til
den frygtede
Kaptajn
Ding Dong

Styregruppen bag den nye Piratfest i Give: Fra venstre: Ejner Pedersen, Martin Nielsen, Henrik Johansen, Kaptajn Ding Dong, Annie
Rejmer, Michael Hansen og Preben Kjeldsen. Foto Jim ”Gråskæg” Hoff

Lions Club og Give GIF går planken
ud med et brag af en piratfest
Efter 4 år med
kæmpesucces med
Bierfest kaster
Lions Club Give og
Give GIF nu anker i
helt nyt farefuldt
men festligt farvand og slipper piraterne løs i Give
den første lørdag i
november
Af Jim Hoff
presse@give-avis.dk

GIVE - Danmark har altid været en lille men særdeles
stolt sønation, der har fostret mange helte på de 7
verdenshave. Vi har også fostret en række såkaldte antihelte på søen, nemlig pirater, og i det hele taget er hele
historikken omkring pirater
og sørøvere en fantastisk
platform for kreativ historie-

fortælling. Og en fantastisk
platform for at holde et brag
af en udklædningsfest.

Danmarkspremiere
i Give

Med udgangspunkt i den
farverige, farlige og festlige
piratverden har Lions Club
Give og Give GIF i samarbejde med Vollstedt Group
skabt et spritnyt festkoncept, som de nu lancerer i
Give lørdag den 4. november.
Og de to lokale foreninger
i Give kan godt skyde brystkassen rigtig godt frem i kabyssen, for der er nemlig tale om en verdenspremiere,
når det store piratskib i Ikærhallen under kommando
af den bindegale danske piratlegende Kaptajn Ding
Dong smider landgangsbroen ned og giver adgang til en
dynamittønde af et skib ladet med krudt, kugler, lækre
kahytsjomfruer, samspilsramte sørøvere, platte pirater.

Ugens Hjemmekamp
Kampsonsor:

Musikken om bord sørger
det fantastiske band Top Seven for, kendt og elsket fra
de mange Bierfester, og de 7
supermusikalske søulke nok
skal sørge for, at alle banditterne, skiderikkerne, slynglerne, de blinde passagerer,
landkrabberne og de smækre Sørøver Sally’er kan komme ud og svinge træbenet,
barmen og romkrusene.

Piraterne har været
2 år undervejs

For Lions Club i Give er
det lidt af et sørøverkup, at
de som den første forening
overhovedet får æren af den
første store prøvesprængning af den store piratfest.
- Det er et flot, gennemarbejdet koncept, som har været undervejs i ca. 2 år. Udsmykningen med det store
flotte piratskib bliver helt
fantastisk, og vi glæder os allerede som små børn til at
præsentere vores gæster for
denne her store flotte piratfest, lyder det begejstret fra
Martin Nielsen, der sammen
med Preben Kjeldsen, Annie
Rejmer, Henrik Johansen,

Ejner Pedersen og Michael
Hansen står som Give GIFs
og Lions Clubs lokale tovholdere på piratfesten i Give.

Tilmelding
via guvernører

Give GIF og Lions Club Give har tegnet en 2-årig kontrakt med Vollstedt Group,
så Give vil også vrimle med
pirater i 2018.
Der vil være plads til lidt
færre gæster end til Bierfesten, og det skyldes, at den
nye udsmykning med det
store flotte piratskib er lidt
mere pladskrævende.
Som de andre år skal man
tilmelde sig eventen via 16
ambassadører, som nu naturligvis hedder guvernører,
og maden vil naturligvis
hente sin kulinariske tematik fra piraternes overflødighedshorn af velduftende
steaks og store kødkøller
med bid i.
Hvem de nyudnævnte piratguvernører er, og hvilke
øer i Det Caribiske Hav de
hersker over, kan du se i annoncen for piratfesten andetsteds her i avisen.

HUSK AmeriKanerdag

Lige fra vikingetiden og frem til den
sene middelalder
har Danmark været en nation af pirater, fribyttere og
sørøvere, og en af
de mest frygtede
danske pirater hed
Kaptajn Ding Dong
Af Jim Hoff
presse@give-avis.dk

PIRATFEST - Som blot 12- årig
blev skibsdrengen Gustav
Wilmerding kidnappet af pirater i havet omkring Dansk
Vestindien, men i stedet for
at lade sig slå ud af de fængslende omstændigheder i piraternes varetægt blev den
unge knægt grebet så meget
af livet ombord på piratskibet, at han som voksen selv
tørnede ud som kaptajn på
eget piratskib - og blev en
frygtet én af slagsen i slutningen af 1600-tallet i havene omkring Caribien!
Den danske pirat blev
hurtigt kendt under navnet
Kaptajn Ding Dong, fordi
han altid ringede med skibsmastens klokker, når hans
besætning gik til angreb.
Han ringede også med klokkerne, når hans skib nærmede sig hjemstavnen. Så
vidste man inde på land, at
der var bytte med hjem, og
ikke mindst at der skulle holdes stor fest!
Der går dog også en version af historien om Kaptajn

Kendt for sin store brutalitet - og skibsklokker

Kaptajn Ding Dongs rygte
var nok til at få handelsskibene til at opgive kampen på
forhånd, for sørøverkaptajnen med de danske aner var
berygtet for sin brutalitet og for de klokker, som sømændene kunne høre derude i havgusen.
Det lykkedes Kaptajn Ding
Dong, alias Gustav Wilmerding, at blive så gammel, at
han til sidst gik på pension
og slog sig ned på øen Little
Thatch, der ligger ved De
Britiske Jomfruøer. Her oprettede han et hjem for aldrende pirater og sørgede for,
at de kunne nyde resten af
tilværelsen med blandt andet en kabaret med mavedanserinder, der optrådte
hver aften, og et helt harem
af villige kvinder - siger historien i hvert fald.
I dag mindes den danske
Kaptajn Ding Dong stadig på
De Britiske Jomfruøer, og
hvert år i september afvikles
sejlkonkurrencen “The Gustav Wilmerding Memorial
Challenge Regatta”, der er
opkaldt efter den danske fribytter og pirat. Tag lige den,
Kaptajn Klo!

Nyheder med nærhed

TIP OS PÅ 7573 2200
Du er også velkommen til at kigge forbi
redaktionen på Torvet 12.
Vi har altid kaffe på kanden.

Hampen Multihal

den 22. april 2017

Mød op i Ikærhallen og støt
“byens hold”
Torsdag den 23. februar
kl. 19:45
HK Give Fremad
vs.
Søndersø IF
2. division
Bredde - Sammenhold - Elite

Ding Dong, om at han ved
indledningen til kapringen
af et skib lod et orkester om
bord spille musik, men uanset hvilke legender og myter, der klæber til Kaptajn
Ding Dong står én ting helt
fast: Han var fantastisk til at
holde fester, og det er naturligvis derfor, at Den Store
Piratfest i Give er inspireret
af Kaptajn Ding Dong.
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www.koncertihampen.dk

®

Åbningstider:
Mandag-torsdag 7-17
Fredag
7-16

Vi forhandler trailere fra Brenderup
Kollemorten Autoværksted

Kollemortenvej 24
7323 Give
Tlf. 75 80 33 77
www.kollemortenauto.dk
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Al reparation samt
køb og salg
af brugte biler.
Aut. Pava
undervognsbehandler.

P.K. Auto

Industriparken 4 - 7321 Gadbjerg

Tlf. 75 87 63 10
40 76 63 10
www.pkauto.dk
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Kæmpe Piratfest i Give
Sæt sejlene!
Reb stormasten!
Alle mand på dæk!
Nu kommer Kaptajn ”Ding Dong”,
og hans besætning til Give
Lørdag den 4. november
kl. 12.00 i Ikærhallen
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Trinidad
Tobacco
Barbados
Cuba
Havanna
Sct. Thomas
Sct. John
Jamaica
Bermuda
Bahamas
Haiti
Sct. Croix
Nassau

Birgitte Larsen
Anne Cathrine Søsted
Søren Grunnet
Line Hansen
Dorthe Brøndum
Linda Høgh
Martin Pedersen
Anders Kobberholm
Kenneth Sørensen
Torben Petersen
Per Holm
Jens E. Therkildsen
Linda Kristensen

22429159
23680908
23466821
40550475
50562188
26627616
61552920
26240933
21595070
30507045
29885157
23610288
53426792

Sct. Vincent
Curacao
Tortuga

Lene Petersen
Thorkild Winther
Dorte Schultz

40857375
40304310
93957190
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