GLB-Sangbogsudvalg, møde d. 29. april 2016
Faktisk har vi både haft møde d. 31. marts, d. 8. marts og d. 29. april.
Den 31. marts, var vi klar med indholdet, vi havde besluttet os for, hvad der skulle i
sangbogen.
Den 8. april, havde vi deadline for at skrive teksterne ind, så de var klar til trykning. Det
lykkedes næsten. De var så klar, at der kun manglede korrekturlæsning og den sidste
opsætning på siden, med sidenumre og forfatter/komponist, på 10 sange, som er af mere
"lokal karakter". Vi sang dem alle 10 igennem og fik rettet nogle småfejl. De var klar til
trykning 2 dage senere.
Og så har der ellers været gang i trykkeriet. Vi har lavet 80 sangbøger. Vi havde først aftalt
75, men mapperne blev leveret i æsker med 10 stk. i hver, derfor blev det til 80 sangbøger.
Vi har i aften fået sat sangene ind i sangbøgerne. Det gik meget smertefrit. Vi har rykket
lidt sammen på nogle ting i klubskabet og sat nogle ting på plads i værkstedet, som lå i
skabet. Vi fik plads til sangbøgerne, de fylder 2 hylder - de står i 2 lag.
Nu mangler vi kun forsiden. Vi skal have fundet en smuk forside, et foto fra havnen eller
noget andet, der passer til bogen. Vi udskriver en konkurrence. Stig Erskov laver en
midlertidig forside, hvor konkurrencen beskrives. Vi tænker, der må være nogen af
medlemmerne, der har et godt billede vi kan få, så vi har noget at vælge imellem. Det kan
de så sende til Stig på email, eller aflevere det – måske i klubben, efter nærmere aftale.
Der vil blive en præmie, til den person, som kommer med den forside, som vi vælger.
Ideen vil blive præsenteret på hjemmesiden og til standerhejsningen. Der er deadline for
indlevering af materiale lørdag d. 28. maj. Sangbogsudvalget mødes tirsdag d. 31. maj og
udvælger en forside. Herefter vil sangbøgerne være helt færdige, med den nye forside til
Sct. Hans.
Indtil videre har vi kun aftalt at mødes, når vi skal beslutte os for en forside. Men jeg tror
nok der er stemning for, at vi fremadrettet vil holde liv i sangbogsudvalget. Der er jo stadig
mulighed for at udvide bogen, hvis der kommer et medlem med en sang, som vi
simpelthen MÅ have med. På den måde, kan det jo være, der dukker nogle opgaver op.
Jeg synes vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde, som vi har fået et udmærket
resultat ud af, som vi skal have prøvet af til standerhejsningen.
Vi havde også i aften, en hyggelig aften, hvor vi fik gjort hvad vi skulle, fik sunget en hel
del og nød en øl og vand og lækker hjemmebagt rabarberkage med flødeskum – der var vi
godt nok heldige endnu engang :)
Tak for et godt samarbejde indtil videre, vi ses.
Med venlig hilsen
Mette
PS!
Se side 2, indholdsfortegnelsen til sangbogen.

Sangbog for Guldborgland Bådelaug
Indhold:
Alle mine Venner (55)
Alperosen (34)
Anne Mari (31)
Bjørnen vågner (42)
Bundgarnsfiskerne (59)
Den er fin med kompasset (26)
Den Gamle Smedje (43)
Den sorte sejler (22)
Det gode skiv Martha (52)
Det var på Frederiksberg (61)
Du lille svale (60)
En hyldest til Guldborg (38)
En hymne om mændene og konerne i
bådelauget (9)
En Lille Sang Om Vor By (28)
En sang om sølivets besværligheder (14)
En sømand har sin enegang (21)
En vise om de tre små musikanter (50)
En vise om hende og ham (12)
Fiskerens Himmerige (40)
Fra Halifax til Spanien (17)
Fuglene letter mod vinden (41)
Gang på gang (3)
Go nu nat (47)
Guldborgsundvalsen (24)
Hils fra mig derhjemme (18)
Hjemmebrænderiet (35)
Hvor bølgerne ruller mod stranden (8)
Imellem Esbjerg og Fanø (33)
Ingen ejer minder (10)
Je en kou (3)
Jeg - en gast (6)
Jeg har en ven (19)

Jeg har været på valsen (44)
Jim Johnny og Jonas (54)
Kald det kærlighed (36)
Katinka Katinka- (20)
Kort fortalt om sæson 1977 (11)
Lugter lidt af fisk (39)
Nu lokker atter den kolde bajer (1)
Når de hvide måger (3)
Når jeg går og hakker ukrudt (15)
Opsang for venner af øl (5)
Præmiewhist (56)
Rigtige Venner n(45)
Samarkand (58)
Sejlerens pris til Guldborgsund (7)
Sejlerslagsang (16)
Skæronsdag (4)
Skålesange (3)
Små tips til, hvordan man bliver en rigtig
sejler (13)
Snapsens pris (2)
Solskin ombord (30)
Sorte Rudolf (23)
Sømanden og stjernen (25)
Søren Bramfris Lærkesang (27)
Så går min tanke hjem (53)
Så længe skuden kan gå (64)
Valsepotpourri (48)
Veras vinterven (51)
Verdens uheldigste mand (62)
Vi er nede fra Lolland (37)
Vålse Vig Valsen (46)
Åbent Landskab (32)

