Straks efter avisomtalen skrev Borgerforeningen en mail:
Kære Johan Rikke og Jens Rohde
Vi ser i dag - til vores store overraskelse - i lokalavisen, at Jens Rohde skal deltage grundlovsdag i et andet
møde her i samme by.

Vi troede da fuldt og fast på, at vi havde en klar aftale med Jens Rohde om grundlovstale i Knebel
præstegård. Og nu ser vi, at Jens Rohde skal deltage 500 meter længere væk i tidsrummet 14-16 i regi af et
privat firma.
Det er enormt skuffende, at vi har været så fleksible hele vejen i den tro, at vi kunne medvirke til, at andre
fik glæde af Jens Rohdes grundlovstale. Blot for at opdage, at vi undergraver vores eget arrangement. Den
samme tale inden for en halv kilometer. Det lyder ikke fornuftigt.
Vi har tradition for gennem mere end 30 år at arrangere en stor og velbesøgt grundlovsfest med over 100
deltagere. Vi er sædvanligvis altid i god tid med at finde gode emner til grundlovstaler. Og det synes vi
også, vi har været denne gang.
Så nu er spørgsmålet: Har vi en aftale med Jens Rohde og da hvornår?
Må vi høre fra jer?

Kort efter ringede sekretæren fra Brüssel. Hun forstod til fulde vores frustration efter den
avisomtale.
Sagen hænger således sammen, at vi fik aftale med Jens Rohde for et årstid tilbage. Senere
spurgte han, om vi kunne rykke en halv time til 14.30, så kunne han nå et andet sted, som også
gerne ville engagere ham. Det sagde vi ja til i den tro, at det var et andet sted i landet og en halv
time kunne vi nok klare.
Det viser sig så, at det andet sted er i Mariager, og derfra kommer han til os i Præstegårdshaven
som aftalt.
Da han efterfølgende bliver kontaktet i forbindelse med mødet i Kafferisteriet, så siger han, at han
da gerne kikker forbi hos dem, når han nu alligevel er i Knebel.
Så sådan set er det lidt forkert omtalt i avisen.
Men vi har en aftale kl. 14.30

