
GLB-Sangbogsudvalg, møde d. 10. marts 2016

Der mødte 11 glade sangere op. Der var en enkelt sygemelding. Og så er der desværre et 
par stykker, der ikke kan få det til at passe ind i hverdagen og som derfor har meldt fra. Vi 
er stadig 12 på holdet, det er rigtig fint.

Vi skal have det praktiske arbejde sat i gang. Vi aftalte, at der skal indkøbes 75 mapper i 
A4 størrelse med 4 ringe, smal ryg og lomme til forsidefoto – gerne i hvid. Der er én, der 
har fået opgaven, at finde en god pris og derefter tale med bestyrelsen.

OCR-programmet til skanneren er prøvet af og det virker! Så der bliver ikke noget 
slavearbejde med indtastning af de ”gamle” sange  fra sanghæftet. Der skal selvfølgelig 
læses korrektur. Men det er der i første omgang en enkelt der har meldt sig til.

Vi talte lidt om forsidefoto. Det kunne være et godt billede fra havnen, evt. et luftfoto. Det 
kunne også være et ”kunstværk” med noget det relaterer til havnen og klubben, som blev 
mangfoldiggjort og sat ind. Forsiden behøver ikke at være klar samtidig med sangbøgerne, 
den kan godt sættes ind senere. Måske får vi taget et billede i løbet af sommeren. 

I de gamle sanghæfter var der et GLB logo i hjørnet på hver sang. Det behøver vi ikke at 
have. 

Vi kiggede listen igennem og sang nogle af sangene. I løbet af aftenen kom der også et 
par nye sange og nogle skåleviser, med ind på listen. Det var noget fra de hjemlige arkiver, 
lidt på hukommelsen, lidt fra nogle bøger og nogle gik på internettet. Vi har sange nok nu, 
men det kan være der stadig dukker et par stykker op, før vi trykker. Bogen bliver heller 
ikke lukket. Der kan stadig tilføjes sange. 

Det blev foreslået at vi skulle have en ”heppe-sang”. Det havde sejlerne fra Vikingen, da 
der blev holdt matchrace i Guldborg sidste sommer -  det havde en god virkning! 

Vi var igen heldige: vi fik øl og vand og hjemmebagt chokoladekage med flødeskum til 
kaffen. Og så er kagen sikret til næste møde også. Mange tak for det!

Tak for et godt møde, jeg glæder mig til vi ses igen :)

Med venlig hilsen
Mette

PS! 
Se side 2, indhold af sangbogen som den ser ud indtil videre.



GLB-Sangbog-Indhold

1. Imellem Esbjerg og Fanø, 
2. Fra Halifax til Spanien
3. Hils fra mig derhjemme
4. Jeg har en ven
5. Katinka, Katinka
6. En sømand har sin enegang
7. Jeg – en gast
8. Sejlerens pris til Guldborgsund
9. Hvor bølgerne ruller mod stranden
10.Den sorte sejler
11. Sorte Rudolf
12.Guldborgsundvalsen
13.Sømanden og stjernen
14.Den er fin med kompasset
15.Søren Bramfris Lærkesang
16.En hymne om mændene og konerne i 

bådelauget
17.En lille sang om vor by
18. Ingen ejer minder
19.Kort fortalt om sæson 1977
20.En vise om hende og ham
21.Små tips til, hvordan man bliver en 

rigtig sejler
22.En sang om sølivets besværligheder
23.Solskin ombord
24.Anne Mari
25.Så længe skuden kan gå
26.Åbent landskab
27.Når jeg går og hakker ukrudt
28.Sejlerslagsang
29.Alperosen
30.Hjemmebrænderiet

31.Kald det kærlighed
32.Vi er nede fra Lolland
33.Hyldest til Guldborg
34.Lugter lidt af fisk
35.Fiskerens himmerige
36.Fuglene letter mod vinden
37.Bjørnen vågner
38.Den gamle smedje
39.Jeg har været på valsen
40.Rigtige venner
41.Vålse vig valsen
42.Valse potpuri
43.Go nu nat
44.En vise om de 3 musikanter
45.Veras vinterven
46.Det gode skiv Martha
47.Så går min tanke hjem 
48.Jim,Johny og Jonas
49.Præmiewhist
50.Alle mine venner
51.Samarkand
52.Bundgarnsfiskerne
53.Du lille svale
54.Det var på Fredriksberg
55.Verdens uheldigste mand
56.Opsang for venner af øl
57.Skæronsdag (marken er mejet)
58.Snapsens pris (Lul lul rokken går)
59.Je en kou (jeg en gård mig bygge vil)
60.Når de hvide måger 
61.Gang på gang
62.Nu lokker atter den kolde bajer


