Nytårskur i klubhuset
d. 13. januar 2018
Af Jan Hovald Petersen

Der var næsten fuldt hus - lidt under 60 personer, der mødte op til årets
Nytårskur. Ud over gode ord om året der gik, så også et par ord om
fremtiden. Det er vel meningen med en nytårskur.
Først et glas med boblende ’champagne’ til alle – så en kort velkomst fra formanden, Søren
Christensen.
Det var fin mad med lokalt tilsnit,
Men så var der jo den gode mad med temaet
der kom på buffeten – næsten som
kulinarisk ’Rejse langs Donau’ med familien Bagger
en rejse – altså af en kulinarisk
Sørensen i lighed med hvad der skete sidste år ved
slags. Gennem det ’gamle’ Europa
nytårskuren, hvor temaet var ’Kulinarisk rejse rundt
af den store Donauflod - fra dens
i Middelhavet’.
kilde i Tyskland til den udløb i
En inviterende smuk borddækning og dekoration
Sortehavet.
med de relevante nationalflag i loftet.

Tine Bagger-Sørensen, der er den centrale person i dette gode arrangement er chef a la carte
og hende, der har udtænkt konceptet og lavet det meste af maden. Tine forklarede om de
mange lokalretter, fra land til land – det var fra Donau kildernes udspring i Schwarzwald i
Tyskland, så Østrig gennem hovedstaden Wien, så Slovenien og midt gennem Ungarn, til de
næste lande Croatien, Serbien, derefter Rumænien, så Bulgarien for så til sidst at løbe
gennem et delta ud mod Sortehavet nær Ukraine og Moldova. I alt 10 lande og riger med
tilhørende retter. Derudover lidt tilbehør i form af salater bl.a. en shopska (a la græsk salat).
Og det var skøn mad – og så samlet på et bord, lige til at ’kaste sig over’. Og vanen tro, så
blev Bord 1 (dem længst henne mod ungdomsafdelingen) først til at tage for sig af retterne.

Selvfølgelig kunne man blande det hele sammen på en tallerken, men man kunne også yde
emnet respekt og tage en egnsret på tallerkenen for måske med lukkede øjne lade smag og
duft lede én på en rejse langs floden. For at alle skulle komme i rette stemning spillede man
’An der Schönen Blauen Donau’ af Johan Strauss i baggrunden. Så oplevelsen skulle blive
særlig – og det blev den.
Jeg sad som klubmedlem i den ’anden ende’ (Bord 4) i nærheden af Tines familie Lis og Bent
Bagger-Sørensen, og det var godt for så fik jeg løbende gode informationer om dels retterne,
dels det ’enorme’ arbejde i alles øjne, som de i familien har lagt i arrangementet. Jeg er stadig
lidt overvældet i skrivende stund og lovede mig selv, i al beskedenhed’ at familien og især
Tine skal have en fin anmeldelse. Så her er den – det var et fint arrangement, det var
enestående – ros til Tine og familien.

Lis fortalte at man igennem mange år har nydt det gamle Europa også kulinarisk. Man har ikke
sejlet langs den lange flod, hvilket man godt kan i en passende motorbåd, men man har
besøgt floden og de miljøer der er langs floden i nogle af landene. Og det er jo i disse år, hvor
udmeldelser truer EU sammenholdet, godt at der som temaet fremhæver er sammenholdende
faktorer, der holder Europa sammen. Så det kunne ikke undgås at undertegnede i al stilhed
sad og tænkte sådanne tanker, mens maden blev nydt, vinen drukket og musikken spillede.
Sang og taler – og emnet jubilæum
Der var stemning for at vi skulle synge, der blev omdelt Søsportens sangbog og der blev
sunget bl.a. den lokale Frederiksværk-valsen. Den nyslåede pensionist Tom Larsen, tidligere
havnefoged, sang for. Det gik rimeligt – ingen tvivl om at der er mange medlemmer der som
jeg er glade for lokalområdet, hav, skove by og vand – og det giver motivation, sanglyst og
munterhed.

Sejlklubben er jo i et jubilæumsår og det var formandens emne, da Søren Christensen rejste
sig og tog ordet, mens stemningen var høj og der så småningom var mæthed og snak om at
der nu var kaffe og kager – inklusive lækre lagkager. Søren fortalte først om den kommende
generalforsamling 8. februar, idet han dels fokuserede på at han gik af og at der skal vælges
en ny formand, dels opfordrede til at man møder op for at stemme og i øvrigt holde klubbens
aktivitetsniveau højt og gøre gode tider gode og måske bedre.
Jubilæet
Og så kom det vigtige jo at klubben nu i år har 75 års jubilæum (dato 16. april = kan
huskes som dronningens fødselsdag) idet klubben blev stiftet d. 16. april 1943. Klubbens
ledelse har bestemt at året skal fejres lørdag d. 14. april med dels en større reception den
valgte dag hvor man samtidig har standerhejsning, dels udgivelsen af et jubilæumsskrift – trykt
på papir i farver og som omdeles til medlemmer og vigtige kontakter omkring os. Og at der i
denne sammenhæng iøvrigt nu samles materiale sammen om klubbens historie. Man kan
komme med vigtige bidrag hertil, hvis man kontakter redaktøren Claus Bagger-Sørensen
(bemærk fra samme familie).
Formanden fandt at klubben var i god gænge, med et godt aktivitetsniveau og økonomien god.
Alt i alt ’en god start’ for en kommende formand. Han nævnte at bestyrelsens kandidat er Jan
L. Svendsen, der i øvrigt sammen med en ledsager snarest vil præsentere en sejlads-rejse
omkring England her i klubbens lokaler d. 30. jan.
Så alt i alt en god og ganske interessant Nytårskur i Frederiksværk Sejlklubs lokaler. Ros og
tak til arrangørerne.
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