
 

 

 

 

 

 

Sangbogsudvalget, februar 2018 
 
Gode venner i bådelauget. 
 
Vi nærmer os næste møde i sangbogsudvalget. På sidste møde var emnet "Nytårskur", hvor vi 
havde en festlig aften. 
 
Vi var 19 personer, der spiste lagunemad sammen, bagefter gjorde vi som bebudet – drak 
bobler og spiste Birtes fine kransekage – i et festligt nytårspyntet klublokale. Og endelig fik 
vi sunget igennem. Jeg havde fundet nogle nytårssange og nogle andre festlige sange 
frem – som Stig havde trykt til anledningen - og vi var så heldige at Ernst Larsen 
(harmonika) og Erik Staal (mandolin), hjalp med at finde kammertonen. Et kort øjeblik, fik 
jeg også afprøvet mit talent som "savfører". Dygtigt hjulpet af de glade sangere, som 
havde fået udleveret "nytårs-fløjter". Vi sluttede aftenen af med en kop kaffe og æblekage. 
Jeg glæder mig virkelig over opbakningen til mødet denne aften! 
 
Den 28. februar, er aftenens emne "drikkeviser".  
Jeg finder nogle drikkeviser og skålesange frem – og hvis andre har en drikkevise vi skal prøve, 
synger vi også den. Vi har også nogle i sangbogen, vi kan øve os på. 
Med lidt held, kan vi – som side effekt - få udpeget "en buket", som vi kan trykke og 
laminere, så de kan tåle at ligge på bordet til festerne, når vi spiser. Så tænker jeg det er 
lettere at få gang i skålesangene. Men ellers drejer det sig bare om at vi har en hyggelig 
aften og får sunget. 
Vi mødes kl. 19 i klubhuset og slutter af med en kop kaffe/kage kl ca. 21. 
 
Det er fint at melde sig til – gerne sms til mig på 61 35 89 33 – men det er ikke nødvendigt 
denne aften, da vi ikke skal spise sammen. Kom bare, hvis du har lyst. 
Jeg glæder mig til vi ses :-) 
 
Glade sanger hilsner fra 
Mette 

 

     

Billeder fra nyårskuren/foto Stig Erskov 


