Kvart i Elleves nytårskur 2019

På tur
i musikkens
verden

Det var 2. gang vi forsøgte os
med et årsmøde i januar og
denne gang helt uden brug af
cyklerne.
Klokken kvart i elleve mødte
32 cyklister op i Fælleshuset
medbringende en lille ting til

det senere frokostbord.
Vi skålede nytår på 1. salen,
kastede et kort blik på turene i
2018 og snakkede så om planer
og idéer for det nye år. Vi noterede følgende forslag:
• Vejleå kirke med glasmo-

saikker af Peter Brandes.
• Cykelture ud i naturen og
retur - uden kultur.
• Ordrupgård efter renovering.
• Cykeltur til Lyngby med
sejltur, frokost i det grønne

Glimt
fra året
der gik

og sejltur tilbage.
• Hedeland med aktiviteter
bl.a: veteranjernbane, renovering af gl. tog, hestestutteri mm. Flemming Højby
tilbød at være tovholder på
sådan en tur.
• Forstbotanisk have i Charlottenlund.
• Cykeltur til Arken, frokost i
Kabyssen i Hundige Havn
• Enkelte havde ønsker om
længere cykelture generelt.
• Tur til Tegners Museum
med besøg i Bettys sommerresidens.

Kasse-Mester Jacob oplyste, at
der ved udgangen af 2018 var
4.971 kr. i cykelkassen, som
dagens møde reducerer til ca.
3.000 kr. efter at vi har betalt
brød, vin, harpetransport og
blomster til musikerne.

Og så var der stillet op til koncert i stuen, hvor Tine Rehling
(harpe) og Kurt Larsen (harmonika) havde den første optræden med deres nye duo for
de to instrumenter, som vist
ikke tidligere har dannet par.
Sammen spillede de Bach,
fransk musik, tangoer mm.
Og hver for sig en serenade af
Albeniz (Tine) og en lille vals,
som Kurt har skrevet. Undervejs fortalte de om musikken
og Tine lidt om harpens historie og teknik. Koncerten var
en lidt kortere udgave af den,
som Tine og Kurt optræder
med på Askov Højskole om få
dage, og den blev meget vel
modtaget.

Efter en hurtig ændring af
koncertsalen til spisesal kastede vi os over det meget va-

rierede og delikate frokostbord, som tilfældighederne
havde komponeret så fremragende. Musikerne deltog i
spisningen, så undervejs
kunne vi synge nogle sange
med musikledsagelse. Blandt
disse en sang “Syng for livet”,
Jacob har skrevet til kurset af
samme navn på Askov Højskole næste uge, hvor den får
sin premiere.
Vi sluttede dagen med kaﬀe og
citronlagkager.
En dejlig dag og en ﬁn optakt
til det nye cykelår. Tak for al
den gode mad, den gode stemning, I bidrog til, og hjælpsomheden undervejs og ved
oprydningen.
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