
 

Menuen så således ud: 
 
Fra 70’erne: Rejecocktail og oksefilet med grønne bønner 
Fra 80’erne: Fransk landpostej og løgtærte 
Fra 90’erne: Fiskepaté og indbagt mørbrad med grøn salat 
Fra 00’erne: Marrokansk lammegryde  
Fra 10’erne: Limemarinerede rejer og kylling med syltede grøntsager og peanutsauce 
 
Dessert: Banana split med varm chokoladesovs og pavlova med friske bær 
 
Kh Tine 
 

Tine fortæller og Marimekko farver – vores bord var ’stilen i 

70-erne!’

 

Nytårskur* i Frederiksværk Sejlklub  

– et stærkt brand’ for vores klub ! 

Af Jan Hovald Petersen 

 

Atter en gang en lækker nytårskur arrangeret af Tine Bagger Sørensen – altså hele familien 

Bagger-Sørensen i en form for familie arrangement incl. underholdning efterfølgende.  

Der var run på arrangementet og der blev benyttet tilmelding efter princippet ’først til 

mølle’. I alt ca. 60 personer. 

Der var dækket op med festlig opdækning og der blev budt velkommen af formanden. 

Tine havde på forhånd oplyst, at dette 

års kulinariske tema ville være en 

tidsrejse gennem flere årtier – hvordan 

der er mode i at spise det eller det, 

afhængigt af tidens strømninger og nye 

inspirationer. Bordene var festligt 

arrangerede med tidstypiske farver 

efter hvilket årti bordet skulle illudere. 

Vores bord var 70-erne med Flower 

Power og Marimekko farver (kan nogen 

huske det – ellers kan man nu om dage 

Google det). 

Der var inddelt i menuer fra 5 årtier:  

60-erne, 70-erne, 90-erne, 00-erne og 

10-erne. 

 



 

Vores cheff Tine stod frem og fortalte om de forskellige retter på buffet-bordet og at vi roligt kunne 

blande perioderne.  Underligt at konstatere at tiderne skifter så meget, at man faktisk kan erkende at 

vores spisevaner – om end ret så konservative – alligevel 

ændrer sig over tid. 

Således var der engang i 60-erne at den nu klassiske 

rejecocktail med rejer i Thousand Island Dressing var 

overalt, hvor man spiste ude. Men i dag synes den sjælden. 

Og hvem kan ikke huske hvordan at kinesiske sager som 

forårsruller og italienske pizzaer indfandt sig - og nu 

hvordan shawarma har ’indtaget landet’ indenfor den sidste 

generation – og at man følgelig nu skal tage bestemte 

steder hen og ret langt for at få en klassisk dansk ’stegt  

flæsk med persillesovs’ – den der ellers kaldes Danmarks 

Nationalret. 

Den Marrokanske lammegryde repræsenterer meget godt 

de store aktuelle samfundsforandringer, der også mærkes 

på det kulinariske. 

Vin og øl kunne købes til de kendte priser i baren – og vand 

fra hanen sørgede bl.a. undertegnede for så der kom 

rigelige mængder på bordene.  

De 4 langborde fik lov til at gå til buffeten et efter et. Og snakken gik – og ofte om ’ka’ du huske, da vi 

fik rejecocktail der og der. Og dengang i Tunis eller Marokko – jo, mad kan vække minder. Der var 

mange og rosende ord om den gode mad. 

 

 

 

 

 

 

Under spisningen gik snakken så løssluppen, at der på et tidspunkt blev sunget et par sange fra 

Sejlersangbogen – ledet af Tom Larsen – og det gjorde han godt. 

Den overraskende underholdning: 

Familien Bagger-Sørensen havde brugt ’timer’ på at lave et QUIZ-program som underholdning, hvor 

hvert bord (4 borde) stillede med 2 repræsentanter og hvor de i alt 8 repræsentanter skulle gætte 

videoklip, vist på forevisnings lærredet – om hvad, hvornår og hvem? Man kunne få op til 8 points for 

det perfekte svar.  

Undertegnede var så uheldig at blive udvalgt som bord repræsentant sammen med Svend, for det 

viste sig at det kunne vi ikke klare. 

  



Et af quizzens højdepunkter – hvem, hvad, hvornår – her kunne vi 

godt gætte rigtigt ! Men det var ikke os, der fik spørgsmålet.

 

Uha! Vi kunne ikke gætte (eller genkende og vide) hvad der kom på lærredet. Det var ikke godt. Så vi 

’røg ned i bunden’. 

Bent Bagger-Sørensen foretog 

noteringen – og Claus Bagger-

Sørensen var den ’hårde og 

ubestikkelige’ overdommer, der 

styrede legen. 

Der blev fundet en vinder, der fik 

næsten fuldt hus af point. Og 

vinderen fik 2 flasker Champagne!! 

Og der blev således spist, snakket, 

sunget – og quizzet i god stemning. 

Et vellykket arrangement. 

Om Quizzen: Jo, se det var en god og underholdende QUIZ som i mine øjne meget gerne må 

gentages. Endnu en gang stor ros og tak til den aktive familie for indsatsen. Og selvsagt 

særlig tak til Tine for det fine kulinariske arrangement. 

JHP 

  

* Nytårskur på Google. Jeg fik lyst til at slå det op: 

Fra Den Danske Ordbog på nettet kan hentes oplysning om hvad en nytårskur egentlig er:   

- festlig ceremoni hvor en række fremtrædende personer mødes med regenten i anledning af årsskiftet. 

- festlig sammenkomst i anledning af nytåret fx i en forening eller en institution. 

 

 


