GLB-Sangbogsudvalg, møde d. 12. februar 2016
Der mødte 14 sangglade mennesker op, vi havde et godt og konstruktivt møde. Vi
gennemgik den eksisterende sangbog og aftalte, hvilke sange vi ville beholde og hvilke vi
ikke ønsker at genoptrykke. De var et par stykker af historisk værdi som ingen af de
fremmødte havde noget forhold til, de vil blive skannet og lagt på hjemmesiden. Nogle af
sangene var ikke bekendte for os alle - dem fik vi sunget - så vi ikke umiddelbart kasserer
noget, vi ikke ved, hvad er. Umiddelbart, mener vi ikke at have fjernet nogle af de gode
sange, der er skrevet af medlemmer fra klubben.
Der er givet tilsagn om, at vi kan få trykt sangbøgerne, tak for det!
Vi aftalte nye mødedatoer: torsdag d. 25/2, torsdag d. 10/3, torsdag d. 31/3, fredag d. 8/4,
fredag d. 29/4 alle dage kl. 19.
Vi afsluttede aftenen med en kop kaffe og æblekage, samt øl og vand. Kagen er også
sikret til næste møde, tak for det!
Jeg har ikke spurgt de fremmødte, om holdningen til, om det er en god ide at skrive vores
navne, derfor har jeg ikke gjort det.
Vi kan sagtens være flere, så mød op, hvis du har tid og lyst – og sæt dit præg på vores
nye sangbog.
Sangbogen
1. Imellem Esbjerg og Fanø, OK.
2. Fra Halifax til Spanien, OK
3. Hils fra mig derhjemme, OK
4. Jeg har en ven, OK
5. Katinka, Katinka, OK
6. Midsommervisen – fjernes
7. En sømand har sin enegang, OK
8. Jeg – en gast, OK (bagved: Vi sidder ved border – fjernes)
9. Sejlerens pris til Guldborgsund, OK
10. Hvor bølgerne ruller mod stranden, OK
11. Den sorte sejler, OK
12. Sorte Rudolf, OK
13. Guldborgsundvalsen, OK
14. Sømanden og stjernen, OK
15. Den er fin med kompasset,OK
16. Søren Bramfris Lærkesang, OK
17. En hymne om mændene og konerne i bådelauget, OK
18. En lille sang om vor by, OK
19. Ingen ejer minder, OK
20. Kort fortalt om sæson 1977, OK
21. En vise om hende og ham, OK (bagved: En sang til bådelaugets pris – fjernes)
22. I anledning af klubhusets indvielse 1990 – fjernes
23. Små tips til, hvordan man bliver en rigtig sejler, OK
24. En sang om sølivets besværligheder, OK
25. Mor – fjernes
26. Solskin ombord, OK
27. Hos mor derhjemme – fjernes

28. Anne Mari, OK
29. Så længe skuden kan gå, OK
30. Åbent landskab, OK
31. En sjömand älsker havets våg - fjernes
32. Jungman Jansson – fjernes
33. Når jeg går og hakker ukrudt, OK
Indtil videre er der kommet et par forslag til fornyelse, dem (og nogle flere) kigger vi på
næste gang:
• Opsang for venner af øl
• Bundgarnsfiskerne
• Du lille svale
Vi skal have aftalt sangbogens format og udformning. A4 eller som nu – A5? Skal den
være "endelig" eller skal der være plads til nye sange?
Jeg kan godt være redaktør og skrive sangene ind, men hvis der sidder en person (eller
flere), der har både tid og lyst til – helt eller delvist – at påtage sig dette arbejde, vil det
være kærkomment.
Tak for et godt møde, jeg ser frem til at møde jer igen!
Med venlig hilsen
Mette

