
 

 

Salat med mango, hummerhaler og chili 
Kokosris med lyse rosiner, kokos og rejer 
Tigerrejer med grillede røde peberfrugter 

Majstortillas med tun 
Barbecue marineret svinekam med ananas salsa 

Jerk kylling med mandler 
Ristede søde kartofler med cajun krydder 

Bønnesalat med avocado 
Gazpacho suppe 

Chips af madbananer 
Ristede nødder 

 
Dessert: 

Cheesecake med lime og rum 
Karameliseret frugtsalat med vanilleis 

 

Nytårskuren d. 12. jan 2019  

 tema: Caribien 

 

Af Jan Hovald Petersen 

 

Der er ved at indsnige sig en god klub tradition: Atter en gang i det nye år stod Tine 

Bagger-Sørensen for den kulinariske oplevelse, denne gang med temaet: Caribien 

Men maden skal jo ikke overstråle det egentlige formål med at holde en Nytårskur, nemlig at 

samles om en redegørelse fra sejlklubbens ledelse (formanden) om året der gik og 

perspektiver for det nye år.  Så kommer den selskabelige styrke i anden række – og det kan 

ikke skjules, at Tine er formidabel som kreativ cheff for den fine og spændende fælles 

spisning.  

Formanden Jan Leth Svendsen indledte nytårskuren med et glas boblende champagne i 

hånden at byde alle velkommen og at tage et glas champagne. Han sagde noget om hans 

egen fødselsdag – vistnok tæt på denne dag, men gik så over 

til at tale kort om at klubben, der var i god gænge og vi måske 

kunne se frem til et aktivt sejlerår, hvor sommeren måske ville 

blive lige så god med meget godt sejlervejr som den 

forgangne sommer. 

Formanden stod med krykker og et venstre ben i plast 

benskinne og gips, da han under fældning af et større grantræ 

op til jul blev ’overfaldet af træet’ efter at det var savet over !? 

Han har fortalt tidligere, at det var rimelig alvorligt, men han 

kunne ringe efter hjælp selv (mobiltelefon inden for 

rækkevidde) og han kom hurtigt under kyndig behandling på 

hospitalet. Han fik indopereret en ret markant skinne med 

adskillige søm. 

Heelingen går 

fremad, om end 

langsomt ifølge 

ham selv.  

Maden:  

Familien Bagger-Sørensen stod for 

arrangementet, fra borddækning til den gode 

mad. Tine fortalte om buffeten og nævnte, hvad 

der var i de enkelte skåle. Da undertegnede 

ikke er særlig ferm til det kulinariske, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

fik jeg fra Tine en nedskreven menu, om hvad det var for salater og andre gode varer – og jeg 

hørte en kommentar fra en af de nærmeste, at det var meget vegetarisk, det kan mange godt 

lide - der var da også kød i menuen – velsmagende skulle det vise sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tine fortalte afsluttende, at det var faderen, Bent Bagger–

Sørensen, der havde lavet desserten, - en oste-kage med 

jordbær på toppen. 

Og for at fuldende vores oplevelse af det kulinariske, så købte 

vi, min hustru og jeg, vin til maden -   

Det var min og flere af de nærmestes bedømmelse, at det var 

en velsmagende buffet og meget næringsrig med vægt på det vegetabilsk kulinariske, fine 

krydderier m.m.. Når det gjaldt kødet, så var det velsmagende og det betød for mit 

vedkommende, at alle fadene blev besøgt flere gange.  

 

 

 

 

  

 

 

   



 

 

 

 

 

 

Som forventet var Bents dessert også ganske fin – og 

atter førte det til besøg af buffeten flere gange og et godt 

supplement til kaffen, der afsluttede måltidet. 

En fornøjelse i forbindelse med kuren var som altid 

snakken med vores nærmeste deltagere om de vigtige 

emner som hav og vand, skibe og glæden ved at sejle, 

fællesskabet og kommende ture og ferier.  

 

Afslutning: 

Der skal lyde en stor tak til Tine Bagger-Sørensen og til hele familien for at Bagger-Sørensen 

familien atter ville stå for kur arrangementet – sammen med Henrik, vores aktivitetsformand og 

de andre frivillige hjælpere, der næsten anonymt er en vigtig hjælp ved vore arrangementer. 

Vinteren var udenfor – og mens vi nød fællesskabet og den gode mad og varmen inden døre, 

så viste vinteren sig fra den våde og fugtige side ved regn og blæst. – Se bare Dannebrog i 

blæst og regnvejr udenfor. 

JHP 

 

 

 

   

 

 

 

 


