Krydset Gugvej - Vissevej - Sdr. Trandersvej

I huset, Vissevej 1, boede Mathilde og Sigfred Christensen.
De blev gift i 1914, flyttede i 1918 til Gug, og
købte Vissevej 1 i 1923.
Sigfred Christensen var udlært murer, men han
har også været beskæftiget inden for andre
erhverv. Han var ansat som banearbejder ved
privatbanen, og i en kortere periode kørte han
som mælkekusk. Det var dog mest som murer
han virkede, og det var det fag han arbejdede
indenfor i de sidste år. Han døde i 1957 i en
alder af 65 år.
Mathilde Christensen blev efter sin mands død
boende på Vissevej 1, og det var især i de
sidste år, “at bilerne ikke kunne lade hende
være i fred”. Fem gange havde hun besøg af
biler, som ikke fik drejet af i tide, men
fortsatte lige ind i have eller hus til Mathilde.
To biler har ramt hendes hus, og i julen 1973
kørte en bil gennem hækken og torpederede
husets gavl. Mathilde Christensen skulle have
gæster til julefrokost, så nu var gode råd dyre,
men falckfolkene hjalp med presenninger, og
gæsterne stablede mursten, så julefrokosten

blev reddet. Uheldsbilisten var murer, så
han kunne senere gå i gang med
genopbygningen af det ødelagte.
Trods de mange “ubudne besøg” var
Mathilde Christensen ikke bange. Hun
møblerede dog om, således at en divan hun
brugte meget, blev flyttet til den modsatte
ende af huset.
Mathilde Christensen var rap i replikken,
men også flittig med sine hænder, hun
havde altid gang i strikkepindene med et
eller andet til familie eller venner.
Samtidig var hun hurtig til at lave kaffen,
til hvem der kiggede indenfor. Hun blev
boende i huset på Vissevej 1, til hun kort
efter sin 94 års fødselsdag kom på Gug
Plejehjem. Her døde hun som 96 årig i
1989.
Da Mathilde Christensen var flyttet på
plejehjem, blev huset på Vissevej 1
nedbrudt, og i dag ligger grunden øde hen.

Der er dog en undtagelse - i december måned opstiller Gug Erhvervsforening et juletræ på grunden.

