Jubilæumsfesten om aftenen – festlig og fornøjelig
Lørdag d. 21. april 2018
Af Jan Hovald Petersen

Festlig – og ganske fornøjelig – og med fremragende mad.
Foråret ”bankede på” et par dage før og festmiddagen blev holdt i det skønneste forårsvejr.
Der var mødt lidt under 70 personer til festmiddagen og der var lavet meget fin borddækning til
de mange fremmødte. Der blev budt på champagne i høje glas - og formanden holdt tale om
klubbens seneste bedrifter og om det store arbejde med 75 års jubilæumsbogen, der er blevet
et smukt tilbageblik og i en fin opsætning.
Man fandt plads omkring bordene, toastmasteren Henrik Andersen nævnte nogle praktiske
forhold og kokken Tine Bagger-Sørensen fortalte om menuen.
Menuen:

Forret: Blomkåls creme med røget laks og asparges og stenbiderrogn
Hovedret: Kalvemørbrad med fyldte portobellosvampe, kartofler, salat m
pærer og fetaost - sovs med brombær.
Dessert: Jordbær trifli med portvin
<<<>>>

Serveringen af den fine festdinner gik i gang – først forretten arrangeret på hver sin tallerken
(se foto) – dertil vin eller andet drikke, som man selv foretrak, kunne købes i baren - dertil
vand ad libitum. Og så den fine hovedret , - af de nærmeste madkendere siddende ikke langt
fra mig, efter den første bid eller to, blev betegnet som fremragende. Og så til sidst den fine
trifli i et bæger pr deltager. Man kunne som erfaren gæst eller medlem til spisning i det gode
klubhus fornemme, at denne festmiddag var noget særligt og passede fint til lejligheden.
Formanden nævnte, at medlemmerne kunne købe eksemplarer af jubilæumsbogen for 20 kr
pr stk – indtil klokken 24. Derefter ville bogen koste 50 kr – en pris der bedre afspejler
produktionsomkostningerne.

Under desserten blev der både talt og sunget, bl.a. en vise forfattet af de 2 huspoeter Svend
og Jan, der gerne gør sig i en sang til lejligheden. Derudover blev der sunget flere sange fra
den gamle Dansk Sejlunions sangbog (de gode gamle sejlersange).
Samtaler og snak overalt – der var god stemning og der blev råbt SKÅL mange gange!
Et menigt medlem bad om ordet og rejste sig op for at takke for den gode dinner – den gode
mad. På alles vegne. Og det var der fuld enighed om at det var veltalte bemærkninger til
kokken i køkkenet og de vigtige hjælpere.
Slutteligt var der kaffe og the for de, der som os fik det bedst ved at slutte af med en - eller 2
kop(per) god kaffe før dagen sluttede og mørket sænkede sig over en vellykket festaften.

JHP

Sikken fest! mmmmm

